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Voorwoord

Die gedagte om die Skhfgebruik in die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) te ondersoek 
het reeds in 1981 ontstaan. Dit het voortgevloei uit die behoefte om teologiese navorsing 
meer interdissiplinêr te bedryf en om ’n bydrae te lewer tot die besinning rondom 
belydenisskrifte in kerke wat op gereformeerde grondslag berus.
Aanvanklik is daar besluit om die tema vanuit kerkhistoriese, dogmatologiese en bibliolo- 
giese perspektiewe te ondersoek. Nadat die projek deur die Instituut vir Teologiese 
Navorsing aanvaar is, is in 1983 die verdere moontlikheid oorweeg om ’n empiriese 
ondersoek na die huidige verstaan en gebruik van die N G B  in Suid-Afrika te loods. Oorleg 
met lede van die Departemente Sosiologie en Sielkunde van Unisa het aan die lig gebring 
dat so ’n empiriese ondersoek wel uitvoerbaar is en die Navorsings- en beursekomitee van 
Unisa het daarna fondse bewillig om die ondersoek moontlik te maak.
Die ondersoek na die Skrifgebruik in die N G B  het die volgende doelwitte nagestreef:
1. Die beskrywing van die politieke, kerk- en dogmahistoriese omstandighede waarbinne 

die N G B  ontstaan het (hoofstuk 1).
2. ’n Wordingsgeskiedenis van die N G B  se teks vanaf die eerste uitgawe in 1561 tot die 

aanvaarding van die ‘outentieke’ teks tydens die sinode van Dordt (1619) —  vergelyk 
hoofstuk 1.

3. Die bepaling van die N G B  se teologiese voorveronderstellings (hoofstuk 2).
4. ’n Oorsig van die oorsprong van die beginsels en metodes van Skrifuitleg wat ten tye 

van die N G B  se ontstaan in die sestiende eeu gegeid het (hoofstuk 3).
5. Die bespreking van hoe die N G B  die Ou en Nuwe Testament gebruik om dogmatiese 

leerstellinge te verduidelik en te motiveer (hoofstukke 4 en 5).
6. ’n Empiriese ondersoek na die houding teenoor die kennis en gebruik van die NGB; met 

spesifieke verwysing na die verstaan en hantering van die Skrifgebruik in die N G B  deur 
predikante en gewone lidmate (hoofstukke 6 en 7).

Die uitgangspunt van hierdie ondersoek is dat die N G B  nie net funksioneer as ’n ‘stok om 
mee te slaan’ nie, maar dat dit ook gebruik word as ’n ‘staf om mee te gaan’. Daarom moet 
die ondersoek na die Skrifgebruik in die N G B  gesien word as ’n teologiese bydrae tot die 
besinning oor hoe die reformatoriese kerke in Suid-Afrika hulle belydenis konkreet en 
aktueel moet vergestalt.
Die hieropvolgende hoofstukke moet nie saam as die produk van een skry wer gelees word 
nie. Hoewel al die hoofstukke op die N G B  betrekking het, behandel dit verskillende en
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uiteenlopende aspekte van die N G B . Daarom moet die hoofstukke met die voorafgaande 
ses doelwitte in verband gebring word en as verskillende, ten dele samehangende, bydraes 
tot die besinning rondom die Skrifgebruik in die N G B  gesien word.
Ten slotte ’n woord van besondere dank aan die kerkkantore vir die beskikbaarstelling van 
die jongste gegewens aangaande predikante en gemeentes, en aan al die predikante en 
lidmate wie se samewerking die empiriese ondersoek moontlik gemaak het.

Die skrywers

(x)
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Die Nederlandse Geloofsbelydenis: Konteks en teks

1. INLEIDING

Soos die geval net elke ander belydenisskrif het ook die 
Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) oftewel Confessie* Belgica 'n 
eie ontstaans- en ontwikkelingsgeskiedenis gehad. In die onder- 
hawige oorsig stel ons onsself ten doel om die lig te werp 
allereers op die kerk- en algemeen historiese konteks waarin die 
NGB sy ontstaan gehad het, en vervolgens op die teksgeskiedenis 
van die NGB. Aandag sal daarna aan die dogmahistoriese agter- 
grond en die gesag van die NGB gegee word en ten slotte sal 
kursories aandag gewy word aan enkele aktuele kwassies rakende 
die kerk en sy belydenisskrifte, onder andere ook met verwysing 
na die familie van Gereformeerde kerke in Suid-Afrika.

2. DIE KONTEKS VAN DIE NGB

Die NGB is die oudste van die sg drie Formuliere van Enigheid. 
Die opsteller daarvan was waarskynlik Guido (Guy) de Bres (1522- 
1567) wat destyds as predikant werksaam was in die suidelike 
Nederlande (die huidige België). Hierdie geloofsbelydenis van 
hom was nie h geheel oorspronklike poging nie. Dit is naamlik 
gebaseer op ’n geskrif wat mede deur Calvyn reeds in 1559 vir 
Hendrik II opgestel is, en wel ter verdediging van sy Franse ge
loof sgenote teen verdagmakery. So het dit die benaming van die 
Franse of Galliese geloofsbelydenis verkry.

Cm die NGB egter in sy hele wese en wording te verstaan en te 
beoordeel is dit eerstens van belang om na die kerk- en algemeen 
historiese konteks te gaan kyk waarin dit tot stand gekan het.

1



Teen die middel van die sestiende eeu was die Reformasie in 
Duitsland en Switserland reeds goed op gang. Hierdie gebeure het 
ook sy duidelike vierklank in die Nederlands gekry. In h  stad 
soos Antwerpen het die hervormingsgedagte byvoorbeeld vinnig 
versprei en die eerste Antwerpse martelare van die Reformasie te 
wete Johannes van Essen en Hendrik Vos is van hier na Brussel 
weggevoer om daar ter wille van hulle oortuiging verbrand te 
word. Intussen het daar teen die dertigerjare van die sestiende 
eeu ook h ander godsdienstige beweging in die Nederlands op die 
voorgrond getree, naamlik dié van die Wederdopers. Alhoewel dit 
ook in h sekere sin h hervormingsbeweging was, was dit neer 
spiritualisties van karakter eh het dit meer waarde geheg aan die 
sogenaamde inwendige lig as aan die Skrif en aan die kerklike 
sakr amente.

In 1555 het keiser Karei V  van sy troon afstand gedoen ten gunste 
van sy seun Filips II wat toe die absolute regeerder van die 
Nederlande geword het. Die Nederlande het deel uitgemaak van 
die groot ryk van Karei V. In baie opsigte was Filips II h 
agterdogtige mens wat sy tyd nie verstaan het nie - hy het stel
selmatig probeer om die verspreiding van die reformatoriese 
gedagte teen te werk.

Met medewete van die pous het Filips II h reorganisasieplan van 
die Rocms-Katolieke Kerk in die Nederlande ingevoer. Daar sou 
voortaan vanaf 1559 drie aartsbisdomme en vyftien bisdomme sou 
wees. Hierdie maatreëls en die verskerpte Inkwisisiemaatreëls 
stuit op verset van die volk. Al hierdie maatreëls lei tot groter 
geloofsvervolging van die Nederlanders en daarom het talie her- 
vormingsgesindes veiligheid buite die landsgrense gaan soek. Teen 
hierdie agtergrond moet h mens die verskyning van die Calvinis- 
tiese predikers in die suidelike Nederlande beskou. En op hierdie 
manier kom dáár h verskeidenheid van gereformeerde gemeentes tot 
stand wat in die behoeftes van die reformasiegesindes voorsien 
het.

Die belangrikste probleem wat egter die NGB ten grondslag lê, is 
die kwessie rondom die Wederdopers of Anabaptiste. In Suid- 
Nederland en Noord-Frankryk het dit byvoorbeeld gewenel van 
Dopers. Reeds in sy jeugjare het iemand soos Calvyn net hulle 
daar te doene gekry en alhoewel hy begrip gehad het vir dit wat 
hulle hulself ten doel gestel het, het hy tog teen hulle gewaar- 
sku. In die voorrede tot sy Institusie neem Calvyn afskeid van 
hulle en stel hy teenoor koning Frans I van Frankryk dat dit on
gegrond is on hierdie revolusionêre sekte met die vreedsama her- 
vormings-gesindes te verwar. Dit skyn asof hierdie verweer nog 
steeds in 1561 sy aktualiteit behou het. Dit is juis die duide
like anti-doperse instelling van die NGB wat hom van alle ander 
gereformeerde belydenisse onderskei. Interessant is dit dat juis
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Guido de Bres wat die opsteller van die NGB was, ook in 1565 h 
afsonderlike werk teen die Dopers die lig laat sien het naamlik 
'Wortel, bron en grondslag van die Wederdopers' (Van der Linde 
1976:78).

Dit was juis in hierdie tyd dat De Brés in die geheim in Doornik 
in die suidelike Nederlande as predikant opgetree het. Doornik 
het van ongeveer 1200 tot 1513 onder Franse gesag gestaan, hierna 
vir h kort periode onder Engelse gesag en sedert 1521 is dit saam 
met aanliggende dele deur Karei V  verower en by die suidelike 
Nederlande gevoeg. Teen 1561 was ongeveer die helfte van Doornik 
se bevolking hervormingsgesind. Vanweë die gesag wat De Brés 
ingeboesem het, is na hom opgesien as die leidinggewende figuur 
in die suidelike Nederlande. Gebukgaande onder voortdurende ver- 
volginge het baie hervormingsgesindes gevoel dat daar tot 
ernstige optrede oorgegaan moet word. De Brés daarenteen het 
hieroor h afwysende standpunt gehandhaaf. Intussen het De Brés 
waarskynlik reeds die eerste eksemplare van die Confession de Foy 
(NGB) versprei met die doel dat beide die overheid en die Rocms- 
Katolieke deel van die bevolking kennis kon neem van die anti- 
revolusionêre karakter van die Calvinistiese beweging.

Op 7 Oktober 1561 stel die landvoogdes 'n kommissie aan on die 
spanninge tussen die Protestante en die Rocms-Katolieke in 
Doornik te ondersoek. Die wens van die landvoogdes was dat die 
kanmissarisse deur haar aangestel, streng sou optree om verdere 
spanninge so gou as moontlik in die kiem te smoor. Die belydenis 
waarvan voorlopige kopieë reeds in omloop was, sou meer as die 
helfte van die inwoners se steun geniet. In h skrywe van De Brés 
(wat steeds teen drastiese optrede gekant was) gerig aan die 
owerheid wat hul vervolging van die Protestante voortgesit het, 
druk hy hanself duidelik uit: 'Nooit is (de kracht van) het 
evangelie afgenomen door vervolgingen. Het dient allerminst tot 
blussing van het vuur er hout op te werpen, daardoor gaat het 
alleen maar harder branden. Houdt daaran met uw geweldplegingen 
op en dwingt ons niet langer cm dingen te doen, die tegen ons 
geweten ingaan. Wij kunnen het volk niet langer onder de tucht 
van het geduld houden, sodat het niet opstandig wordt ...' 
(Bakhuizen van den Brink 1976:5).

In die vroeë oggendure van 2 November 1561 is h verseëlde pakket 
in die voorportaal van die kasteel te Doornik gegooi. Dit is 
juis hier waar die kanmissarisse bymekaar was om te besluit hoe 
om die Protestante wat as onrusstokers beskou is, op te spoor. 
In die pakket was 'n hartroerende brief ter verdediging van die 
saak van die Protestante en h geloofsbelydenis waarin duidelik 
gestel word wat hulle eintlik glo. Aanvanklik was De Brés slegs 
van voomeme om dit teenoor die Hoë Owerheid as h  verweerskrif te 
laat dien on diegene verder in te lig oor die geloof van sy ver
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volgde onderdane. Verder wou hy dit baie duidelik stel dat hulle 
hoegenaamd nie op dieselfde vlak as die Wederdopers beweeg met al 
hulle eienaardighede nie.

Gou nadat hierdie pakket in die voorportaal van die genoemde 
kasteel gegooi isr is vasgestel dat De Bres daarvoor verantwoor- 
delik was. Die stad is omsingel en teen Januarie 1562 het die 
kcmmissarisse van die landvoogdes die stad verlaat met die 
hervormde gemeente byna geheel ontmantel. Soos reeds gestel, gee 
De Bres in 1565 ’n publikasie uit teen die Wederdopers waarna hy 
in Valenciennes gaan-werk. In 1567 neem die Spanjaarde die stad 
in en De Brés word saam net heelwat ander predikante gekerker. 
Op 31 Mei 1567 sterf De Brés as martelaar aan die galg.

Dit is vervolgens ook belangrik cm die vraag na die outeurskap 
van die NGB na behore op te klaar. Tradisioneel staan dit onder 
die naam van De Brés, maar die vraag ontstaan of dit h gegronde 
afleiding is. In Doornik self was niemand byvoorbeeld bewus van 
sy outeurskap nie en selfs tydens die verhoor van De Brés voor sy 
marteldood word daarvan geen melding gemaak nie.

Verskeie gronde vir De Brés se outeurskap kan egter aangevoer 
word. Twintig jaar na die verskyning van die NGB word in korres- 
pondensie tussen Thomas van Tielt, predikant van die Vlaamse 
gemeente te Antwerpen en Arent Comelisz, predikant te Delft, 
daarvan gewag gemaak dat in gesprekke tussen Van Tielt en Jean 
Taffin, hofprediker van die Prins van Oranje en boorling van 
Doornik, De Brés spesifiek as outeur van die NGB uitgewys is. Op 
13 April 1612 skryf Saravia veer in h brief aan Wtenbogaert dat 
die Confession de Foy 'eerst in het Frans is geschreven door de 
dienaar van Christus en martelaar Guido de Brés. Doch vóór ze 
gepubliceerd zou worden, maakte hij haar bekend aan de dienaren 
van Gods Woord, die hij bereiken kon en stelde (hen) voor te 
wijzigen indien iets niet behaagde, toe te voegen (of) weg te 
laten, cmdat ze niet als het vork van één man beschouwd mocht 
worden' (Bakhuizen van den Brink 1976:8). Verder bring h verge- 
lyking van die handskrifte in die begeleidende brief tot die NGB 
en ander dokumente van De Brés ook aan die lig dat De Brés waar- 
skynlik die skrywer van die brief was en daarom minstens mede- 
pligtig aan die publikasie van die belydenis self.

Alhoewel die bogenoemde redelike sterk getuienis bied cm die 
outeurskap van De Brés te aanvaar, sou h mens tog graag nog 
sterker gronde wou gehad het cm dit te staaf. Merkwaardig bly 
steeds die feit dat De Brés in sy vork oor die Dopers nie melding 
maak van die NGB nie en selfs nie in enige ander geskrif nie. 
Ook tydens die hofsaak teen De Brés in Valenciennes is daar nie 
sprake van De Brés se outeurskap van die NGB nie. h Moontlike 
verdere grond om De Brés se outeurskap te steun sou egter verkry
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kan word deur De Brés se vroeëre Le baston de la Foy (1555) en sy 
werk oor die Dopers met die NGB te vergelyk met betrekking tot 
verskille van gedagtegang en woordkeuse. In hierdie verband kan 
bygevoeg word dat alhoewel De Bres heelwat van die lyne in die 
Franse Belydenis van Calvyn nagevolg het, hy tog 'n baie besliste 
eie stempel op die NGB afgedruk het. Moontlike medewerkers van 
De Bres was Saravia en Hermanus Modedus.

Qn die NGB nog beter te kan verstaan, sou dit ook die moeite loon 
om iets meer van die mens waarskynlik betrokke by die opstel 
daarvan, naamlik Guido de Bres, te wete te kon. Hy is in 1522 te 
Mons (Bergen in Henegouwen, Suidelike Nederlande) gebore. Sy 
vader was h 'blauschilder' aldaar en sy moeder h besonder toege- 
wyde Rocms-Katoliek. Nadat De Brés deur Skrifstudie en kontak 
met die leer van Luther en Calvyn daartoe oortuig geraak het, 
gaan hy in 1547 op 25-jarige ouderdom, oor na die Hervorming. 
Tussen die jare 1548 en 1552 was hy as deel van h vlugteling- 
gemeente in Engeland woonagtig. Hier het hy met bekende figure 
soos a"Lasco, Bucer, Micron en Datheen in aanraking gekom. Vanaf 
1552 tot 1556 was hy as rondreisende predikant in die suidelike 
deel van Nederland werksaam. h  Bloeiende gemeente ontstaan 
rondom Rijssel, die fokuspunt van sy werk in hierdie streek. 
Intussen bly De Brés met studies besig en in 1555 gee hy te Lyon 
h publikasie Le Baston de la Foy Ckrestienne (Die staf van die 
Christelike geloof) uit. Hierdie publikasie wat blyke gee van 
breë belesenheid bevat h aantal sitate uit die Skrif en die 
Kerkvaders waarmee die Reformasie as kerklike en teologiese bewe
ging veral teenoor die Roomse leer en die Wederdopers verdedig 
word. Intussen moes De Brés in 1556 weer vlug en by hierdie ge- 
leentheid kon hy onder andere ook in Genève tereg waar hy ook 
deur Calvyn en Beza onderrig is. In 1559 is hy weer terug in die 
suidelike Nederlande en hy dien nou as predikant in Doornik. Dit 
was soos reeds gestel juis hier waar hy die Nederlandse 
Geloofsbelydenis opgestel het.

Ten slotte kan saamgevat word deur te stel dat die NGB teen laat
1561 en vroeg 1562 op h viervoudige wyse bekend geword het: 
allereers deur die verskyning van die ehanteries op straat in 
September 1561 waarvolgens 'er kleine boekjes zijn gevonden, hun 
confessie bevattend, vol van alle dwalingen en de verkeerde leer 
van Calvijn...'; tweedens deur die vonds van h  eksemplaar in die 
huis van Jean du Mortier op 15 Oktober 1561; vervolgens deur die 
aflewering van die. pakkie wat die belydenis bevat het in die 
voorportaal van die kasteel van Doornik en ten slotte deur die 
vonds van 200 eksemplare in die huis van De Brés op 10 Januarie
1562 (Bakhuizen van den Brink 1976:7).
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3. DIE TEKS VAN DIE NCB

Die eerste uitgawe van die NGB verskyn in 1561 en wel in Frans 
(Confession de Foy). In dieselfde jaar sou daar nog h verdere 
uitgawe van die belydenis verskyn, hoofsaaklik aangesien daar by 
die leiers en belanghebbendes van die Hervorming groot aandrang 
daarvoor was. Ook in 1562 verskyn twee Franse uitgawes en weer 
eens een in 1565 (bekend as die Antwerpse revisie) asook een in 
1566. h Volgende druk van die Confession de Foy verskyn in 1611 
wat as basis gebruik is by die vaslegging van die outentieke teks 
in 1619.

Die vroegste Nederlandse vertaling van die NGB aan ons bekend is 
dié van 1562 waarvan die Koninklijke Bibliotheek te Den Haag 'n 
eksemplaar besit. Hierdie Nederlandse vertaling is verskeie kere 
hierna weer herdruk.

Die eerste Latynse vertaling van die NGB bekend as die Confessio 
Belgica is van die hersiene Franse teks van 1566 gemaak 
(waarskynlik deur Beza) en dit het in die Harmonia Confessionwn 
van 1581 verskyn. Die Franse teks van 1566 is ook in die 
Harmonia Confessionum van 1581 opgeneem. In 1581 is daar h 
offisiële vertaling van hierdie teks in Nederlands deur 
Comelissen gemaak en wel op las van die Sinode van Middelburg 
(1581). In 1610 het die Sinode van Veere tot h korrekte uitgawe 
besluit, wat in Middelburg in 1611 verskyn met die Nederlandse en 
Franse teks naas mekaar.

Die outentieke teks van die NGB is ten tye van die Nasionale 
Sinode van Dordrecht (1618-1619) vasgelê. h Kanmissie vir 
revisie van die belydenis in Frans, Nederlands en Latyn is by dié 
geleentheid aangewys cm h drievoudige outentieke teks vas te 
stel. Lede van hierdie kanmissie was Auth Thysius, H e m  
Faukelius, Dan Colonius, Festus Hcmmius en Udemannus. Blykens 
die acta van die sinode is gedurende die 144e tot die 146e 
sitting, 29 en 30 April 1619 oor die belydenis gehandel. Verder 
is aan die versoek van die State Generaal gehoor gegee naamlik 
dat die artikels van die belydenis ooreenkcmstig die gewoonte van 
die nasionale sinodes in die teenwoordigheid van die buitelandse 
teoloë voorgelees en ondersoek moes word. Elke lid van die 
sinode moes duidelik verklaar of hy iets in die belydenis op te 
merk het in soverre as wat dit die substansie van die leer of die 
leerkwassies self raak.

Op hierdie wyse is die belydenis in die Latynse taal vasgestel 
aangesien dit ook die voertaal was terwyl die buitelandse 
afgevaardigdes nog teenwoordig was. Kort nadat hierdie taak 
afgehandel is, het die buitelandse teoloë vertrek en die Dordtse 
Sinode het verder Nederlands as sy medium gebruik. Die
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bogenoemde kanmissie moes intussen dus die taak van revisie van 
die Franse, Nederlandse en Latynse tale voortsit. Op aandrang 
van Ganarus is die verdaging van die sinode egter uitgestel sodat 
die werk van dié kommissie deur die sinode self goedgekeur kon 
word. Die Nederlandse en Franse tekste is daarom op 24 Mei 1619 
tydens die 173e sitting 'zoo ghebetert, gheapprobeert' en 
onderteken. Hanmius is die taak opgedra om die Latynse teks te 
voltooi wat deur die kanmissie goedgekeur en geteken moes word. 
Met die druk van die aata in 1620 het Hanmius wat juis een van 
die scriba's van die sinode was, hierdie Latynse teks net na die 
notule van die 146e sessie van die sinode ingevoeg, sodat die 
indruk gewek is dat dit dié Latynse teks was wat deur die sinode 
gebruik is toe die artikel nagegaan is. Heeltemal korrek is dit 
egter nie, alhoewel die vertaling van Hcmmius wel baie goed was.

Outentiek is dus eintlik net die Nederlandse en Franse uitgawes, 
terwyl die Latynse teks slegs deur die kommissie goedgekeur was. 
Hierdie laasgenoemde teks kan dus nie op een lyn geplaas word met 
die ander twee tekste nie.

Die Ínhoud van die NGB kan kortliks soos volg saamgevat word: 
Artikel 1-11: God en die middele waardeur Hy geken word; 
artikel 12-15: skepping, voorsienigheid, die sondeval en die 
gevolge; artikel 16-17: die verkiesing en die weeroprigting van 
die gevalle mens; artikel 18-21: Christus; artikel 22-26: die 
heilsweldade; artikel 27-35: die kerk en die genademiddels; en 
artikel 36-37: die overheid en die laaste dinge. Soos reeds 
gestel is daar aan die begin van die 37 artikels h  brief aan 
Filips II afgedruk. Daarin word daarop gewys dat die 
Gereformeerdes ander beginsels as die Anabaptiste het en dat 
hulle bereid is cm vir daardie beginsels te sterwe.

4. DOGMA-HISTORIESE AGTERGROND VAN DIE NGB

Vervolgens is dit belangrik om na enkele dogmahistoriese aspekte 
rakende die NGB te kyk.

h Belydenisskrif was teen 1561 nie meer h totale nuwe verskynsel 
nie. Uit die kring van Luther en Zwingli het talie al te 
voorskyn getree waarvan die Augsburgse konfessie die belangrikste 
was. By die Rooms-Katolieke was dit minder bekend, alhoewel 
hulle juis miskien rede gehad het cm vir huileself rekenskap te 
gee van hulle geloofsgronde, veral ook aangesien hulle besonder 
apologeties ingestel was. Die besluite van die Konsilie van 
Trente sou desnoods as so h stuk selfbesinning beskou kon word. 
Die Rocms-Katolieke Kerk bly egter huiwerig om aan h belydenis 
wat van h belydende gemeente uitgaan, voorkeur te gee bo die 
ensiklieke wat van bo af, dit wil sê, van die pous uitgaan.
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Guido de Bres het nie die NGB asof uit niks geskep nie, h feit 
wat juis deur die gereformeerde tendense in hierdie 
belydenisskrif bevestig word. Alhoewel h mens rondom die helfte 
van die sestiende eeu nog nie spesifiek kon praat van h duidelik 
uitgekristalliseerde gereformeerde tradisie nie - daarvoor was 
dié tyd sosio-polities te woelig en verder is Calvyn, die vader 
van die gereformeerde tradisie eers in 1564 oorlede - word in die 
NGB basiese uitgangspunte na vore gebring wat die ganse 
gereformeerde wéreld vandag nog besig hou. Die wyse waarop 
byvoorbeeld vandag nog probleme in die Wereldbond van 
Gereformeerde Kerke, die Gereformeerde Ekumeniese Sinode en 
verskillende Gereformeerde kerke geformuleer en aangepak word, 
kan teruggevoer word na die geloofsraamwerk wat in die NGB al ter 
sprake was. Hoewel h groot gedeelte van die huidige 
gereformeerde wéreld in sekere opsigte met die formuleringe van 
De Bres sou verskil, dui die verwysingspunte waarbinne hy sy 
belydenis opgestel het, nog altyd die grense aan waarbinne ii 
ortodoksgereformeerde gelowige sy geloof verwoord. Gns bedoel 
konkreet daarmee dat die tweevoudige wyse waarop God geken kan 
word in die skriftuur en die natuur (art 2 en 3), die dubbele 
manier van predestinasie, dit wil sê dat sommige mense verkies 
word tot God se ryk en ander in hulIe eie verworpenheid gelaat 
word (art 16), dat Jesus Christus as God persoon is en dat Hy as 
mens onpersoonlik is (artt 18 en 19) en dat die kerk God se 
eintlike ruimte is, waar Hy in die geskiedenis werk teenoor die 
wéreld waar God ook, maar op h mindere en indirekte wyse werk 
(art 36).

Die wéreld waarin De Bres en sy onmiddellike navolgers geleef 
het, was eweneens medebepalend vir die manier waarop die dokumsnt 
geformuleer is, asook vir die wyse waarop die dokumsnt gesag en 
invloed op latere geslagte gehad het en vandag nog het. De Brés 
se wéreld was oorheers deur die gesag wat kerklike dogmas op die 
individu en die staat gehad het. Daarom moes De Brés op die duur 
met sy lewe boet want sy beskouinge - om dit sag te sê - was 
polities gevaarlik in sy tyd. Die andersheid tussen kerklike 
geloofstukke en die politieke implikasies wat dit gehad het, is 
duideliker onder oë geneem as wat ons dit vandag doen. Kerklike 
gesag en vorstelike regering was veelmeer een werklikheid vir die 
individu van destyds. Die mens wat homself aangetrokke gevoel 
het tot die Reformasie - die tyd van Luther en Calvyn en 
strekkende van omstreeks 1520 tot 1570 - het op die breukvlak 
gelewe van h tyd waarin die kerk nie meer die ganse samelewing 
kon bepaal nie. Juis deur die Reformasie kom nuwe velde van 
belewing na vore wat voorheen net op h implisiete wyse ter sprake 
was. Dit beteken dat terwyl die kerk in die Middeleeuse kerklike 
eenheidskultuur die 'morele baas' was oor die samelewing, het die 
Reformasie as kultuurbeweging - miskien bewustelik of
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onbewustelik - ter sprake gebring wat 'n eeu of twee daarvoor 
reeds op die kultuurhistoriese agenda relevant was.

Enersyds beteken dit nie so h groot breuk as wat gewoonlik 
aangeneem word tussen Protestante en Rooms-Katolieke nie. Reeds 
h eeu of meer voor die Reformasie word tendense waargeneem in die 
Roons-Katolieke kerk wat later grondliggend was vir Protestante 
in hulle dispuut net Rome. Andersyds beteken die Reformasie van 
Luther en Calvyn h bewuste breuk met die hiefargiese en 
ongedifferensieerde samelewingsbeskouing van die Roons-Katolieke 
kerklike belewing en ervaring van die Middeleeue. Die
Protestantse breuk met die Roomse hiefargies beteken dat die 
Protestantse gelowige in Yi groot mate vir sy eie geloof 
verantwoordelik was. Die lidmaat binne die Rooms-Katolieke 
Middeleeuse denke was iemand aan die onderste punt van die 
kerklike leer. Daarin bring die Reformasie h verandering, omdat 
die lidmaat deur die ampte van leraar en ouderling op dieselfde 
vlak as die pous gebring word. In die verband het die 
Nederlandse teoloog O Noordmans êrens geskryf dat Calvyn die 
ouderling na vore gebring het om die pous te skaakmat. Dit 
beteken eenvoudig dat lidmaat, diaken, ouderling en predikant 
veronderstel is om op dieselfde vlak te funksioneer, alhoewel 
elkeen nog h ander funksie binne die kerklike raamwerk beklee. 
Hierdie Protestantse verskuiwing beteken egter ook h duideliker 
onderskeiding van samelewingstrukture. Die kerk word met ander 
woorde duideliker afgegrens van die staat. Dit bring op sy beurt 
die gesagswydte van die Roomse dogma in gedrang.

5. DIE CESAG VAN DIE NGB

Die belydenis soos deur De Brés opgestel, is in die vroeë dekades 
deur die Nederlandse Gereformeerde Kerk in daardie vorm onder 
andere as verweerskrif gehandhaaf. Die konvent van Wezel van 
1568 het dan ook in opvolging van vroeëre provinsiale sinodes 
bepaal dat die bedienaars van die Woord terwille van die goeie 
orde voor hul bevestiging instemming moes betuig met die leer van 
die kerk volgens dié geloofsbelydenis. Die eerste sinode van die 
Nederlandse kerke te Emden (1571) het besluit om die belydenis te 
onderteken cm voortaan so die eendrag ten opsigte van die leer in 
die Nederlandse kerke te bewys. Toe die Remonstrante hulle anti- 
konfessionele opvattinge verdedig het met die bewering dat die 
teks en die kerklike gesag van die belydenis nie vasgestaan het 
nie, het die Sinode van Veere besluit op h hemude uitgawe wat in 
1611 verskyn het. Die Dordtse Sinode van 1618-1619 het die 
Remonstrante gedwing tot die skriftelike indien van hulle besware 
teen dié belydenis. Alhoewel dit van beperkte belang was, het 
die Sinode tog enkele klein verbeteringe aangebring.
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Die teks van die ondertekeningsformulier soos opgestel deur die 
Sinode van Dordtrecht het basies daarop neergekcm dat elkeen wat 
dit onderteken, dit sonder enige voorbehoud moet doen en net sy 
ondertekening verklaar dat hy van harte glo en oortuig is dat die 
leerstellige uitsprake vervat in die NGB ooreenkctn met Gods 
Woord. In die oorspronklike was dit soos volg geformuleer: 'Wij 
verklaren dat wij van harte gevoelen en gelooven dat alle artike
len en stukken der leer in de Belijdenis ... in alles met Gods 
Woord overeenkomen ...' (Van Rooyen 1948:5).

Die Sinode van 1816 van die Nederlandse Hervormde Kerk (wat sterk 
onder die invloed van die Rasionalisme en Deïsme uit die agtiende 
eeu gestaan het) het onder andere ook aan die vraag aandag gegee 
hoe aan die sterk binding van die Dordtse ondertekeningsformulier 
insake die NGB ontkom kon word. h Wysiging wat vatbaar was vir 
meerdere interpretasies is aangebring en dit het soos volg gelui: 
'De leer, welke overeenkomstig Gods heilige woord, in de aange- 
nome formulieren van Enigheid der Nederlandsche Hervormde Kerk is 
vervat ter goedertrou aan te nemen en hartelijk te gelooven' (Van 
Rooyen 1948:7). Hieroor het daar h heftige stryd ontstaan en wel 
oor die vraag of iemand volgens die nuwe ondertekeningsformulier 
moet verklaar dat hy die leer in die Belydenisskrif saamgevat, 
aanneem en glo 'omdat' (quia) of slegs 'insoverre' (quatenus) as 
wat dit met Gods Woord ooreehkom. Hierdie nuwe ondertekenings
formulier in Nederland het dan inderdaad ook die weg gebaan tot 
meerdere interpretasies.

Die patroon soos dit in Nederland ontwikkel het, het in breë 
trekke volgens parallelle lyne in Suid-Afrika ontwikkel. lt>t 
diep in die eerste deel van die negentiende eeu het die Kaapse 
predikante hulle opleiding en legitimering in Nederland onder die 
vleuels van die Nederlandse Hervormde Kerk ontvang, en dieselfde 
reëling het dus ten opsigte van die ondertekeningsformulier in 
Nederland en in Suid-Afrika gegeid. Alhoewel die Kaapse Kerk 
vanaf 1804 met die Kerkorde van De Mist rekening moes hou, was 
daarin niks direk bepaal aangaande die gees waarin h evangelie
dienaar die Belydenis moes onderteken nie. Na 1816 egter het die 
nuwe ondertekeningsformulier in Nederland ook sy invloed in Suid- 
Afrika laat deurwerk. Dit blyk byvoorbeeld duidelik uit die 
algemene reglement wat die Kaapse Kerk op sy eerste sinode van 
1824 ontwerp het. Artikel 35, wat alhoewel dit meer bepaald op 
godsdiensonderwysers van toepassing was, se bewoording naamlik 
'... de leer, welke overeenkomstig Gods Heilige Woord ... harte
lijk te omhelzen ...' het feitlik woordeliks ooreengekom net die 
Nederlandse ondertekeningsformulier van 1816 (Van Rooyen 1948:9).

In 1837 het die Sinode van die (Nederduitse) Gereformeerde Kerk 
aan die Kaap wat die ondertekeningsformulier aanbetref, 
teruggekeer na 'n punt waarin die quia- standpunt weer eens
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gehandhaaf sou word. Die besluit in dié verband het gelui 'dat 
de ondertekenaar door zijn ondertekening verklaart en te kennen 
geeft, dat hij de leer die in de formulieren van Enigheid vervat 
is, gelooft overeenkomstig Gods Woord te zijn'. In 1843 is die 
bekende Formuliere van Enigheid per staatsordonnansie vasgelê as 
die amptelike leer van die genoemde kerk. Hierdie selfde 
standpunt is in 1859 ook deur die Gereformeerde Kerk in Suid- 
Afrika ingeneem.

Ten slotte moet nog bygevoeg word dat na aanleiding van h 
gravamen by die 1905-sinode van die Nederlandse Gereformeerde 
Kerke deur dié kerk besluit is om enkele woorde van artikel 36 
van die NGB nie langer te handhaaf nie naamlik 'om te weren en 
uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst en het rijk van 
de antichrist te gronde te werpen'.

6. SLOTBESKOUING

Die bogaande kerk-, teks- en dogmahistoriese oorsig bied 
inderdaad interessante en ook insiggewende perspektiewe. Die 
groot vraag is egter nou of hierdie belydenisskrif saam met vele 
ander ook vandag nog dieselfde betekenis en waarde vir ons inhou. 
In hierdie verband moet duidel ikheid verkry word of h 
geloofsdokument van h kerk soos byvoorbeeld die NGB die status 
het van h dogma, 'n belydenisskrif of slegs van h oriëntasiepunt 
van mense se gemeenskaplike geloof.

Ook in ons tyd in Suid-Afrika en by name ook in die geledere van 
die drie Afrikaanssprekende kerke van gereformeerde grondslag is 
daar h voortgesette worsteling rondom vrae soos die ware gesag 
van h geloofsbelydenis, die vraag of nuwe dogmas of 
belydenisskrifte geformuleer kan word en die behoefte aan h nuwe 
ekumeniese geloofsbelydenis. Sonder om uitvoerig daarop in te 
gaan, kan alleen maar op enkele mcmente in hierdie worsteling 
gewys word.

Reeds in 1974 stel W  D Jonker dit soos volg: 'Hoe meer die kerk 
oortuig is van sy eie belydenis, hoe groter sal sy vrymoedigheid 
wees om sy belydenis aan die kritiese toetsing deur die teologie 
te onderwerp' (Jonker & Heyns 1974:204). Hy stel ook verder: 
'Volgens gereformeerde standpunt is die belydenisse nie bedoel as 
norme wat náás die Heilige Skrif opgerig word en waaraan die 
uitleg van die Heilige Skrif gebind word nie. Belydenisskrifte 
mag daarom nooit h selfstandige betekenis kry en aan die kontrole 
deur die Heilige Skrif onttrek word nie' (Jonker & Heyns 
1974:213). In 'Die Kerkbode' van 28/9/1983 handel W  van 
Huyssteen, B du Tobt, F Swanepoel & J Rousseau oor die ware gesag 
van h  geloofsbelydenis. HulIe maak dan onder andere die
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volgende stellings: '... daar bestaan nie so iets soos 'n 
tydlose, objektiewe, onhistoriese of altyd geldige waarheid oor 
wat die begrip "belydenisgesag" beteken nie; ook 
belydenisskrifte noet ... herme-neuties vir ons tyd 
geïnterpreteer word, en het daarom h geestelike gesag andat dit 
heenwys na die Bybel self, en beslis geen letterlike, 
onreformatoriese, konfessionalistiese gesag nie' (Van Huyssteen 
1983:7).

L F Schulze stel in 1978 dat 'dit prinsipieel moontlik (is) dat 
die (Protestantse) kerk ook in die toekcms, in gegewe situasies, 
nuwe belydenisse kan formuleer, soos in die sestiende eeu gebeur 
het. Tog het daar sedert die Reformasie nog geen werklike nuwe 
konfessie ontstaan nie. In die Protestantse kerke het daar die 
afgelope aantal jare heelwat opinies, "verklarings", 
"getuienisse" en deklarasies die lig gesien. Geeneen van hulle 
dra egter die karakter van h nuwe belydenis nie ... (As) tye 
sodanig is dat die geloof weer op h akute wyse bedreig word, dan 
kan die kerk geroep word om opnuut teen die gevare en dwalinge in 
die geloof te bely en te formuleer ...' (1978:18-19).

In 'Die Hervormer' stel B J Engelhrecht dat 'indien dit na 
wetenskaplik-verantwoorde Skrifstudie blyk dat sekere aksente 
anders gele moet word en sekere dinge anders gesê moet word, dan 
sal ons Kerk die taak van h nuwe belydenis in verantwoordelikheid 
aan die Skrif moet aanpak, sonder om die historiese erfgoed 
sonder meer te verwaarloos of af te skryf' (1981:16).

Wanneer dit alles uitgespel is, staan 'n mens prakties voor vier 
altematiewe. Die een standpunt sou vees om die sestiende eeuse 
belydenisskrif as die finale afsluiting van alle belydenisvorming 
te beskou, dit wil sê iets van h vaste en afgeslote leersisteem. 
h Tweede standpunt sou wees om die belydeniskarakter van die 
gereformeerde kerk te bly handhaaf onder andere met behulp van 
die bestaande belydenisskrifte maar om ook ruimte te laat vir die 
ontwikkeling van h nuwe belydenis. h Derde standpunt sou wees om 
die klem te verskuif van belydeniskerk te wees teenoor belydende 
kerk te word. Langs hierdie weg sal die kerk hot nog veel neer 
moet oopstel vir die vrae van ons dag. h  Laaste standpunt sou 
wees om te stel dat die sestiende eeuse belydenisskrifte geheel 
uitgedien is en dat deure oopgelaat moet word vir die spontane 
ontwikkeling van 'n eie belydenis.

In dit alles moet saam met Van Huyssteen herbevestig word dat 
geloofsbelydenisse nie eindpunte nie, maar wel vertrekpunte is: 
rigtingwysers na die Bybel wat die enigste toegangspoort tot 
Jesus Christus is. Geloofsbelydenisse het daarom ook h gesag wat 
ondergeskik is aan dié van die Bybel. Aan die anderkant mag be
lydenisskrifte nie deur ons tot struikelblokke gemaak word ten
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opsigte van pogings om die aard en gesag van die Bybel beter te 
verstaan nie. Respek vir die gesag van h belydenisskrif impli- 
seer dus h voortdurende kritiese kyk na sy Ínhoud en die aard van 
die Skrifgebruik (Van Huyssteen 1983:7).
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2
Die hermeneutiese sleutel van die Nederlandse 

Geloofsbelydenis

1. INLEIDING

Beiydenisskrifte vertoon die spore van die tyd en die konteks 
waarin hulle opgestel word. Die vraag is of mens nie met só h 
stelling vandag h inbraak deur h oop deur pleeg nie, juis omdat 
dit amper gemeensaak geword het om te beweer dat teologie en 
geloofservaring in h groot mate deur die konteks waarin mense 
leef, bepaal word. So belangrik is die gedagte van die konteks 
in die Bevrydings, Feministiese en Swart Teologie dat beweer word 
dat wie konteksloos probeer dink, abstrak en daarmee onmenslik 
dink.

In die hermeneutiese ontsluiting van die NGB wat hier volg word 
die kontekstuele kant van dié teks wel in ag geneem. Goed 
deurgedink, is die modebenaming Kontekstuele Teologie ietwat 
misplaas omdat alle teologie in h bepaalde samelewingskonteks 
beoefen word. Geen teoloog is konteksloos nie. Daar is egter 
ook h universele kant aan teologiese uitsprake en stellinge. Was 
dit nie so nie, sou teoloë uit verskillende kontekse mekaar nie 
eers naastenby kon begryp nie. Nog meer presies gesê: 
kontekstualiteit en universaliteit is twee kante van dieselfde 
teologiese munt, ook met betrekking tot die NGB.

h  Tweede veronderstelling waarmee ek werk, is cm die teks van die 
NGB binne die raamwerk te plaas van dit wat as 'tipiese' kenmsrke 
van die klassieke gereformeerde tradisie beskou is. Soos in die 
geval van die Lutherse en Rocms-Katolieke tradisies mag mens van 
bepaalde kenmerke praat wat hierdie tradisies algaande gestempel 
het, byvoorbeeld die bekende 1twoe-ryke-leer1 van die 
Lutheranisme en die sakramentalisme van die Roans-Katolisisme.
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Ek neem wel in ag dat daar talie Lutherane en Rooms-Katolieke is 
wat nie met hierdie tipering sal saamstem nie. In die NGB wil ek 
die basiese gereformeerde uitgangspunt, wat in verskillende 
artikels na vore kan, probeer aandui aan die hand van h paar 
temas, naamlik die kennis van God, die verkiesingsleer, die leer 
oor die Drie-eenheid in samehang met die leer oor Christus, die 
mensbeeld en die samelewingsbeskouing. Die temas word geplaas 
binne die verband tussen Skrif en Belydenisskrif wat die 
onderliggende tema van die hele boek is.

1.1 Die kennis van God

In die NGB word daarop gewys dat God op twee maniere geken kan 
word: eerstens deur die 'mooi boek' van die skepping,
onderhouding en regering van die hele wéreld waarin God se 'ewige 
krag en goddelikheid' gesien word (art 2). Tweedens word God 
geken deur sy nog duideliker en neer volkome 'heilige en 
goddelike Woord' (art 2) wat op bevel van God op skrif gestel is 
(art 3). Volgens die NGB is die heilige en goddelike Woord wat 
God in die geskiedenis gespreek het, gelyk aan die heilige en 
goddelike Skrif. Dié stelling van die NGB kern saaklik ooreen met 
die gedagte wat by die Kerkvader Augustinus en by die twintigste 
eeuse Protestantse teoloog Karl Barth na vore kem, naamlik die 
feit dat Christus self die Woord van God is en as daad h woord 
aan ons is.

Boe mens ookal oordeel oor die woord wat God in die geskiedenis 
gespreek het: wat hier van belang is, is die wyse waarop die
'mooi boek' van die skepping in verband staan tot die 'heilige en 
goddelike Skrif' (art 3). As daar iets by uitstek tiperend in 
die gereformeerde tradisie is, is dit die konkrete voorstelling 
van h woord wat uit God se mond uitgegaan het in verhouding met 
die indirekte woord wat in die 'mooi boek' van die skeppir 
gestalte gevind het. Die boek van die skepping is bloot moo. 
Hoewel dit God se ewige krag en goddelikheid duidelik. laat sien, 
is dit self nie heilig en goddelik nie. Daarenteen is die Skrif, 
as die op-skrif-gestelde-woord, heilig en goddelik. Die
onderskeid tussen h  minder heilige en minder-goddelike 'mooi 
boek' (skepping) en h 'heilige en goddelike Skrif' dui die 
vertrekpunt van die NGB aan en dus daarmee die denkraamwerk van 
die latere gereformeerde wereld. Dié onderskeid kan ook in ander 
kerklike tradisies soos die Rocms-Katolieke en Lutherse voor in 
terme van die bekende verhouding van natuur en genade. Die wyse 
waarop die onderskeid egter in die NGB funksioneer, vertoon die 
tipiese trekke van die Gereformeerde kerklike en teologiese 
tradisie. Kortliks beteken dit dat, eerstens, die relatiewe reg 
van die dimensie van die algemene (die mooi boek van die
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skepping) en die besondere (die heilige Skrif) naasmekaar erken 
word, en tweedens, h beweging van die algemene na die besondere 
voltrek word waarin dinge, woorde, strukture, gedagtes, 
ensovoorts uit die eersgenoemde deur die laasgenoemde geheilig en 
in diens geneem word, byvoorbeeld die 'gewone' dinge soos water, 
wyn en brood word heilige tekens (sakramente) in die 'heilige 
doop' en in die 'heilige nagmaal' (artt 34 en 35). Die 
omgekeerde beweging is blykbaar nie moontlik nie, naamlik wat 
eenmaal die status van 'heilig' verwerf het kan nie weer as 
'gewone ding' binne die ligkring van die algemene funksioneer 
nie. Wanneer die sakramente dus as 'gewone goed' hanteer en 
gebruik word, word hulle ontheilig. Die veelvuldige gebruik van 
die term 'heilig' as aanduiding van kerklike saké en dinge in die 
NGB wys daarop dat iets daarbeenoor gestel word. Omdat 'heilig' 
gewoonlik teenoor 'onheilig' as teenstelling in die gewone 
spreektaal gestel word, mag iets daarvan in die NGB verwag word. 
Dit is egter nie die geval nie want 'heilige en goddelike Skrif' 
word nie teenoor 'onheilige en ongoddelike Skrif' gebruik nie, 
maar teenoor die 'mooi boek' van die skepping wat h tweede 
'minder heilige' manier aandui waarop God geken kan word. 
'Minder heilig' beteken doodgewoon h minder gekonsentreerde wyse 
as waarop God sy woord in die heilige en goddelike Skrif gespreek 
het.

1.2 Die verkiesingsleer

Die uitverkiesingsleer in die NGB (art 16) vertoon h verbasende 
logiese soepelheid. Diegene wat verkies is tot God se Ryk en 
raad, is nie noodwendig deur God verwerp tot die verdoemenis nie. 
By die latere Sinode van Dordt (1618-1619) wat deur vele as een 
van die grondpeilers van die gereformeerde tradisie beskou word, 
word beide verkiesing en verwerping as God se daad beskou (Dortse 
Leerreëls, hoofstuk 1, 1-17). In die NGB word, in lyn met die
sagte tweevoudigheid van die kennis van God, gehandhaaf dat wie 
nie deur God se uitverkiesing verkies word nie, deur mense se val 
en verderf verwerp is. In die raamwerk van die NGB gaan dit nie 
om 'n intellektualistiese verkiesing en verwerpingsbeslissing nie. 
In terme van artikel 16 verkies God diegene uit sy vrye wil en 
laat hy ander vry in hul val en verderf waarin hul hulself gewerp 
het (Weber 1967:29 e v ). Tussen die goddelike woord en die mooi 
woord van die skepping, tussen die goddelike verkiesing van 
sommige mense en die laat bly in hulle eie verwerping van ander 
bestaan h noue verhouding. Deur die sonde van die eerste mans 
(Adam) is die eerste mens in die verderf en ondergang gestort 
(art 16). Teenoor die algemene toestand waarin die mensdan 
verkeer, word God se besondere daad van uitverkiesing gestel.
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1.3 Die leer oor Christus en die Drie-eenheid

Die NGB volg die anhypostatiese en enhypostatiese tendense van 
die groot konsilies uit die eerste eeue na Christus na. Wat 
beteken dit? Die terme moet teen die agtergrond van die stelling 
verstaan word dat Jesus Christus h goddelike natuur en h menslike 
natuur het wat in h goddelike persoon (art 19) verenig is. 
Anhypostasie beteken dat die menslike natuur van Jesus Christus 
onpersoonlik was, dit wil sê, hy het geen eie menslike persoon of 
hypostase gehad nie. Die term enhypostasie, wat met die vorige 
saamhang, beteken juis in-persoonlik, dit wil sê, dat die 
menslike natuur sy persoon alleen in dié van die goddelike 
persoon het. Juis in dié onderskeid lê die probleem want h mens 
wat nie h menslike persoon is of persoonlikheid het nie, is nie 
menslik nie. En vir die NGB is dit van die grootste belang cm 
die volle en egte menslikheid van Jesus te beklemtoon: God se
eniggebore en ewige Seun het die menslike natuur na liggaam en 
siel aangeneem om altwee te red aangesien beide verlore was (art 
18). Met die stelling dat Jesus Christus goddelike persoon was 
maar nie menslike persoon nie, terwyl hy terself-dertyd ten volle 
God en ten volle mens was, word die onderskeiding van die eerste 
paar artikels oor die algemene (mooi boek) en besondere (heilige 
en goddelike Woord) wyse waarop God geken kan word, net op h 
ander manier herhaal. Hier, soos daar, is die goddelike, as die 
besondere die eintlike vertrekpunt terwyl die menslike (die 
geskapene wat in sonde geval het) as die algemene, die sekondêre 
vertrekpunt is. Die menslike as geskape menslikheid kan deur die 
goddelike in diens geneem word. Die omgekeerde is blykbaar nie 
moontlik nie. In terme van die NGB sou dit neerkcm op h menslike 
uitdinksel of dwaling.

Op iets anders moet die aandag egter ook gevestig word en dit is 
dat die goddelike, die menslike natuur na siel en liggaam 
aangeneem het om altwee te red aangesien beide verlore was (art 
18). Gesien teen die dualistiese mensbeeld van die sestiende eeu 
waarvolgens daar h  onderskeid gemaak is tussen die onsterflike 
siel en sterflike liggaam kan die siel verstaan word as persoon. 
Die vraag is of die NGB dan tog nie beweer dat Jesus Christus 
volle menslike persoon was nie. Myns insiens sou dit in 
teenspraak wees met artikel 19 wat beweer dat 'die Persoon van 
die Seun onafskeidelik met die menslike natuur verenig en verbind 
is; dat daar dus nie twee seuns van God of twee persone is nie,
maar twae nature in een Persoon verenig, terwyl elke natuur 
nogtans sy onderskeie eienskappe bekou'. Die formulering in 
artikel 18 dat die menslike natuur na siel en liggaam aangeneem 
is moet onpersoonlik (anhypostaties) verstaan word.

Die probleem wat in die Christologie (die leer oor Christus) in 
die NGB na vore kcm, word verskerp deur die leer oor die Drie-
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eenheid wat in artikels 8 en 9 beskryf word, dit wil sê dat die 
drie goddelike persone Vader, Seun en Heilige Gees een God by 
hcmself is. As dit byvoorbaat aanvaar word dat die eniggebore en 
ewige Seun van God (die tweede persoon in die goddelike Drie- 
eenheid), God is, kan die stelling nie versag word cm plek te 
maak vir h mens wat ten volle persoon is in die leer oor Christus 
nie. Die weg wat ingestaan is, moet voluit geloop word. Anders 
gestel, daar kan nie twee Seuns van God of twee persone wees nie 
omdat 'persoon' byvoorbaat as goddelik verstaan word. Al wat 
oorbly, is cm die menslike natuur (volle menslikheid) van Jesus 
Christus as onpersoonlik te verstaan. Die vraag bly egter of h 
onpersoonlike mens werklik volle mens is.

1.4 Mensbeeld

Die NGB beskryf in artikel 18 dat die siel sowel as die liggaam 
van h mens verlore was. Beide is egter tot heil vir die msnse 
(saligheid) aangeneem in die menswording van Christus. Deurdat 
die mens vanuit hcmself as totaal verlore en sy heil as totaal 
vanuit God beskou word, kon mens die afleiding maak dat die NGB, 
ten minste wat die primêre bedoeling betref, nie met die 
tradisionele teenstelling tussen h onsterflike siel en h 
sterflike liggaam wou werk nie. Tog blyk dit uit die begronding 
van die heilige nagmaal dat die wat weergebore is, 'n tweërlei 
lewe in hulle het:

'... die een liggaamlik en tydelik, wat hulle van 
hulle eerste geboorte saamgebring het en wat alle mense 
besit; die ander geestelik en hemels, wat aan hulle ge- 
gee word in die tweede geboorte, wat deur die Woord van 
die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van 
Christus plaasvind. Almal deel nie in hierdie lewe nie, 
maar slegs die uitverkorenes van God.

So het God tot instandhouding van die liggaamlike en 
aardse lewe vir ons aardse en gewone brood voorsien; 
dit dien die lewe en behoort, soos die lewe self, aan 
almal. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die 
gelowiges besit, in stand te hou, het Hy vir hulle h 
lewende brood gestuur wat uit die hemel neergedaal het, 
naamlik Jesus Christus; Hy voed en onderhou die geeste- 
like lewe van die gelowiges wanneer Hy geëet, dit wil 
sê deur die geloof geestelik toegeeïen en ontvang word 
(art 35).

Uit dié lang aanhaling blyk dat die gelowige deel het aan h
algemene (gewone aardse lewe) en h besondere (geestelike lewe)
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dimensie. Gewone brood word in die heilige nagmaal h sakrament, 
dit wil sê h afbeelding van die geestelike en hemelse brood. Die 
ganse inleidende argument vir die heilige nagmaal skamier op die 
vergelyking tussen gewone aardse brood en geestelik-hemelse 
brood. In die gang van die argument word terloops vermeld dat 
wyn h sakrament van Christus se bloed is. Tog voer die skrywer 
van die NGB nie die pleit vir gewone aardse bloed teenoor 
geestelike hemelse bloed nie. Waarom nie? Blykbaar omdat wyn 
die gewoon aardse verteenwoordig en die bloed van Christus die 
geestelik-hemelse. Tog is bloed ook aards - on in die taal van 
die NGB te praat. Die kritiese punt waaroor dit gaan, is dat 
wanneer mens die weg opgaan cm met onderskeidinge soos gewoon- 
aards teenoor geestelik-hemels binne dieselfde belewenis wéreld 
te werk, word die sluise van so h beleweniswêreld sodanig op h 
dubbel manier geopen dat die deurmekaar gebruik van metafore nie 
meer logies saak maak nie. Dit maak alleen sin en is slegs 
logies vir diegene wat dieselfde uitgangspunt deel.

In artikel 34 oor die heilige doop word gewone water ook in h 
algemene (aards uiterlike) en besondere (geestelik-innerlike) 
raamwerk geplaas:

1.. soos water die vuilheid van die liggaam afwas as dit 
oor ons gegiet word, en soos die water op die liggaam 
van die dopeling gesien word wanneer dit daarop 
gesprinkel word, so bewerkstellig die bloed van Christus 
deur die Heilige Gees dieselfde inwendig in die siel: 
dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes en 
laat ons wat kinders van die t o o m  is, as kinders van 
God weergebore word.

Dit gebeur nie deur die uitwendige water nie, maar wel 
deur die besprinkeling met die kosbare bloed van die 
Seun van God (art 34).

Gewone water wat die liggaam reinig, is h  uiterlike afbeelding 
deur die doop van die innerlike reiniging van die siel deur die 
bloed van Christus. Die bloed van Christus is dus die geestelik- 
innerlike 'water' wat die siel reinig.

Uit die aanhalinge uit artikels 34 en 35 blyk die dualistiese 
raamwerk waarin die mens geplaas word. Dit is in teenstelling 
met die bewering wat baie keer in gereformeerde kringe gemaak 
word dat h tipies gereformeerde beskouing daaraan gekenmerk kan 
word dat die mens so wyd en so diep as moontlik in sy lewe 
begenadig word omdat hy totaal en radikaal in die sonde geval het 
deur sy oervader Adam. Gereformeerdes sê gewoonlik God moet in 
alle fasette van die lewe gedien word omdat Christus koning is
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ook alles waarin die mens betrokke is. In die NGB word die 
koningskap van Christus egter uiteengeruk na twee vlakke, h 
algemeen-gewone-aardse-liggaamlike bestaan en h besonder- 
buitengewone-geestelike-sielsbestaan of -sfeer. Die NGB beweer 
dus dat die gewone (natuur) en die buitengewone (genade) naas 
mekaar bestaan as afsonderlike gegewenhede en dat die gewone 
dinge in diens staan van die buitengewone. In die taal van die 
NGB bestaan die gewone alleen in diens van die buitengewone, die 
mooi boek in diens van die heilige boek (Skrif) en die minder 
heilige dimensie in diens van die heilige dimensie. Beide 
mcmente vloei tegelykertyd uit God se voorsienigheid. Reeds in 
Calvyn se uitgawe van sy Institusie van 1559 speel die onderskeid 
tussen God se algemene voorsienigheid en Sy besondere voorsienig
heid (uitverkiesing) 'n beslissende rol. Die vraag is wat die 
term voorsienigheid in hierdie verband beteken. Binne die 
gereformeerde tradisie sê dit eenvoudig dat God in die radikale 
sin van die woord die oer-inisiatief neem ten opsigte van die 
werklikheid, die geskiedenis, die mens en sy handelinge. God 
sien dus vooruit en voorsien, in die sin van bepaal, dus die 
werklikheid, die geskiedenis, die mens en sy handelinge. Wat die 
NGB betref, moet God se voorsienigheid tweërlei beskou word, 
naamlik op h algemene en h besonderé wyse. Die vraag is hier van 
belang hoe die algemene en die besondere met mekaar in verband 
gebring word.

Die verbinding tussen die liggaamlfk-materiële (die algemene) en 
die sielanatig-geestelike (die besondere) dimensies word in die 
NGB tot stand gebring deur die rol wat die geloof speel. Die 
geloof is 'n derde dimensie wat in die gelowige se lewe h direkte 
en onmiddellike poort na God is. Geloof word deur die genade 
toegevoeg aan die onvergankllke siel en verganklike liggaam. 
Geloof is die hand en die mond van die siel (art 35). In 
dieselfde artikel word ook gesê dat in die heilige nagmaal die 
liggaam en bloed van Christus nie met die gewone mond nie, maar 
met die gees deur die geloof genuttig word. By die onderskeid 
tussen liggaam (gewoon-aards) en siel (buitengewoon-hemels) word 
die geloof as h  instrument van die genade gevoeg. Daarom word in 
artikel 22 gesê: 'die geloof is slegs die middel waardeur ons 
Christus, ons Geregtigheid omhels'. Juis die instrumentele 
karakter van die geloof dui daarop dat dit in die NGB die oop 
venster na die ewigheid is wat tussen hemel (siel) en aarde 
(liggaam) hang. Geloof is nie iets wat gewoon-natuurlik is nie. 
Dit is ook nie iets wat buitengewoon-bonatuurlik is nie. Geloof 
is die genadevolle beweging van die liggaam na die siel, van die 
gewone na die buitengewone, van die natuurlike na die bonatuur- 
like, van die gewone-aardse brood na die geestelike-hemelse brood 
in die heilige nagmaal. Daarmee het die geloof h voorrang bo 
enige ander faset van menswees, omdat dit die ganse bestaan van 
die gelowige mens omvat. Geloof is die verbindende goddelike
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instrument wat die algemeen-menslike aan die besonder-goddelike 
verbind en omvat. Geloof beteken in die sestiende eeuse 
gereformeerde sin van die woord die radikale indiensneming van 
die geskape kante van die mens se bestaan deur die genade. God 
neem dus sy eie algemene skeppingswerk deur sy besondere 
verlossingswerk in diens.

Binne die raamwerk van die NGB is die liggaamlike bestaan 
uiterlik gewoon en die siel innerlik-buitengewoon. As 
verbindende perspektief funksioneer die geloof van buite af as h 
dimensie wat siel en liggaam enersyds onvat en andersyds elkeen 
sy plek gee. Om dit op ’n ander manier te sê: geloof bewaar 
tegelyk die onderskeid tussen die aardse en die hemelse as God se 
werksterreine en stel die aardse in diens van die hemelse.

1.5 Samelewingsbeskouing

In die NGB beteken die onderskeiding tussen kerk en wéreld dat h 
heilige teenoor h minder heilige sfeer in die samelewing gestel 
word. Dit blyk uit artikel 36 dat die burgerlike owerheid nie 
net deur God die swaard in die hand gegee is on die kwaaddoeners 
te straf en die vrcmes te beskerm nie, maar ook die taak gegee 
word on die heilige Woordbediening in stand te hou. Die 
onderskeiding van h heilige vergadering (of heilige kerk) van 
almal wat waarlik in Christus glo (artt 27 en 28) waarin die 
heilige Woord bedien word (art 36) en 'die eerbaarheid (sedelike 
orde) wat God onder die mense ingestel het' (art 36) moet op 
voetspoor van die teenstelling wat ons tot dusver in die NGB 
ontsluit het, verstaan word. Die sedelike orde of die eerbaar
heid wat God onder die mense ingestel het, waaronder die staat as 
tipiese verteenwoordiger ingesluit word, onvat al die nie- 
kerklike fasette van die skrywer van die NGB se 
samelewingsbeskouing. Hierdie nie-kerklike fasette van die 
samelewing moet nie as onheilig maar as minder heilig beskou 
word. Daarom word daar in artikel 36 beweer dat die 
onderdanigheid en gehoorsaamheid aan die owerheid in tipiese 
burgerlike saké net nie in stryd met die Woord van God hoef te 
wees nie. Daar word dus ’n negatiewe formulering gebruik om mense 
se verantwoorde1ikheid in burgerlike saké uit te druk wat nie vir 
die kerk geld nie. Alles wat egter kerklik begrond word volgens 
die NGB moet in ooreenstenming met die heilige en goddelike Woord 
wees. Wie dus nie die kerklike leer, die orde in die kerk en die 
sakramente positief in ooreenstemming met die heilige en 
goddelike Woord beskou nie, is besig met ontheiliging en dus met 
brousels of verwerplike menslike uitdinksels (artt 32 en 35). 
Die gedagte dat nie-kerklike saké nie in stryd en dat kerklike 
saké in ooreenstemming met die heilige en goddelike Woord beskou
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behoort te word, is h  uitdrukking van die hermeneutiese sleutel 
wat in die NGB funksioneer, naamlik tussen God se algemene en dus 
minder heilige werkterrein én sy heilige besondere sfeer van 
handelinge.

Die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het, daarmee dus 
ook die staat, vloei voort uit die 'mooi boek' van God se 
skepping. Die kerk daarenteen uit 'die 'heilige en goddelike 
Woord' wat die eintlike k e m  van God se handelinge in die 
geskiedenis is. Cm hierdie rede staan die owerhede in diens van 
die besondere heilige saak wat eintlik die kerk s'n is, naamlik 
die bevordering van die Koninkryk van Jesus Christus en die 
prediking van die evangelie (art 36). Die omgekeerde, dit wil sê 
dat die saak van die kerk in diens van die staat staan, word 
nêrens in die NGB beweer nie.

Wat in die NGB na vore kern, is h uitdrukking van h tendens wat 
dwarsdeur die gereformeerde tradisie en geskiedenis ’n rol gespeel 
het. By Calvyn het die gedagte dat die Godservaring van mense 
veel breër as die kerk is, reeds sterk na vore gekem. Kerk en 
staat moet in vrede lewe en saamwerk in gehoorsaamheid aan die 
wil en die woord van God. Elkeen moet sy eie jurisdiksie hê. 
Die staat het gesag in burgerlike saké en die kerk in geestelike 
saké. Calvyn het die 'voordeel van die ole~r>ici'-klousule uit die 
Kanonieke Wet afgeskaf en hem en sy predikantekollegas in Genéve 
in alle burgerlike saké aan die magistrate onderwerp. Die 
magistrate moes op hulle beurt hulle in geestelike saké onder die 
jurisdiksie van die kerkraad plaas. Calvyn het die staat met sy 
owerheid en burgers beskou as h instelling wat uit Christene 
bestaan.

Die staat is volgens Calvyn deur God ingestel weens die sonde en 
bestaan as h instelling van God se 'algemene genade'. (Met die 
aanhalingstekens wil ek sê dat hoewel die idee daarvan by Calvyn 
aanwesig is, die frase algemene genade nie noodwendig by Calvyn 
voorkom nie). Die 'algemene genade' by Calvyn is iets waardeur 
God nie die mens van binne nuut maak nie, maar waardeur die nie- 
kerklike (wéreldse) bestaan in stand gehou word. Hoewel baie 
gereformeerdes Calvyn interpreteer as sou die burgerpligte in die 
staat op dieselfde vlak staan as die diens in die kerk, is daar 
tog 'n fyn nuanse-verskil: in die kerk word die gewete onderrig 
tot vroomheid en tot die diens van God, en in die staat word die 
mens onderrig in die werke van vriendelikheid en burgerplig 
(1559:111, 10, 15). Daarom is die kerk ook belangriker en sal 
dit op kardinale punte aan die owerheid en burgers voorgaan. 
Volgens die beskouing van Calvyn is die kerk dus die siel van die 
staat en oefen dit h bepalende invloed uit op die wette wat 
geformuleer word.
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Ondanks kritiek op Calvyn sou tog met H Richard Niebuhr 
saamgestem kon word:

Calvyn's more dynamic conception of the vocation of men 
as activities in which they may express their faith and 
love and may glorify God in their calling, his closer 
association of church and state, and his insistence that 
the State is God's minister not only in a negative 
fashion as a restrainer of evil but positively in the 
promotion of welfare ... above all his emphasis on the 
actuality of God's sovereignty - all these lead to the 
thought that what the Gospel promises and makes possible 
as divine possibility is the transformation of mankind 
in all its nature and culture into a kingdom of God in 
which the laws of the kingdom have been written upon the 
inward parts (1951:217 ev).

In die negentiende eeu het die gedagte dat daar geen neutrale 
terrein vir Christene in die samelewing is nie weer na vore gekom 
by Nederlanders soos Groen van Prinsterer, Abraham Kuyper, 
ensovoorts» Die woorde van Kuyper wat intussen al bekend geword 
het uit sy werk Souvereiniteit in eigen Kring kan as spreuk van 
hierdie negentiende-eeuse beweging gesien word, naamlik 'Geen 
duimbreed is er op heel't erf van ons menschelijk leven, waarvan 
Christus, die aller Souverein is, niet roept: "Mijn!"' 
(1880:35). Naas die Gereformeerde kerk wat teen die einde van 
die 19de eeu ontstaan het, ontstaan daar ook h universiteit, die 
Vrije Uhiversiteit, op h Christelike grondslag te Amsterdam. In 
die vroelige negentiende-eeuse Nederland ontstaan politieke 
partye, vakbondorganisasies, skoolverenigings, ensovoorts op 
Christelike grondslag.

In sekere mate is die organisasies wat soos paddastoele 
opgespring het, langs kerklike weë opgerig, sodat Gereformeerdes, 
Hervormdes en Rocms-Katolieke elkeen hul eie reeks organisasies 
gehad het. Daar is uitsonderingsgevalIe waar saamgewerk is. 
Daarteenoor het daar nog h reeks sosialistiese organisasies 
ontstaan wat ook op ideologiese basis gefunksioneer het. Omdat 
die kerk, gewild of ongewild, so h belangrike rol in hierdie 
proses gespeel het, het die teenstelling tussen besondere en 
algemene genade nog altyd gegeid. Die besondere genade slaan op 
die direkte Gods- en heilservaring binne die kerklike sfeer en 
die algemene genade dui daarop dat God alles buite die kerk deur 
sy algemene sorg in stand hou. Die Gods- en heilservaring is in 
groot mate indirek op die vlak van die algemene genade te ervaar, 
h Mens sou dit só kon uitdruk dat die egte lig van die besondere 
genade deur die vensters van die kerk na buite die samelewing 
moet binnestraal.
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Ook by die gereformeerde denker H Bavinck word dieselfde tendens 
gevind. Die Heilige Skrif is die viva vox dei, dit wil sê die 
lewende Woord van God. Die heilige Skrif is 'de altijd 
voortgaande spreke Gods tot ons' (1967 (I):336). Daamaas beskou 
Bavinck die natuur of die wereld as 'n gegewendheid 'waarvan alle 
bladzijden door Gods almachtige hand zijn geschreven' (1967 
(II):458). Die stryd tussen die twee ontstaan alleen volgens 
Bavinck wanneer die teks van die boek van die Skriftuur en die 
van die natuur sleg gelees en verstaan word. Ook by Bavinck vind 
die beweging van die algemene na die besondere plaas, terwyl die 
algemene naas die besondere sy eie selfstandigheid het.

Dit is eers in die teologie van G C Berkouwer waarin die beweging 
omgedraai word. By Berkouwer word gedeeltelik onder die invloed 
van Karl Barth, die bekende twintigste eeuse Protestantse teo- 
loog, die algemene volledig vanuit die besondere gelees en ver
staan. Geloof is h luisterhouding wat geen kreatiewe, eie 
funksie het teenoor die openbaring nie. Die geloof is direk ge- 
rig op die geheimenis, op die sentrum van die Skrif, naamlfk 
Christus (1966:133). Berkouwer noem hierdie sentrum van die 
Skrif ook die skopus van die Skrif (1967:95 ev). Geloof het te 
make met die heilshistorie én die menslike rede, mag en reg het 
te make met die historie dit wil sê met die openbaring in die 
Skepping. Berkouwer se metode is: Vanuit die besondere open
baring weet ons wat algemene openbaring is (1951:252, 254). 
Vanuit die geloof kan ons verstaan wat werklik rede, m g  en reg 
in ons menslike bestaan is en vanuit die geloof sien ons die 
kreatuurlike grense van die rede, mag en reg. Die vraag aan 
Berkouwer is of geloof ook h kreatuurlike kant het. Aan die 
begin van sy teologiese loopbaan het hy dit bevestigend be
antwoord, m a r  later word sy beskouing hieroor meer swewend. Wat 
wel uit sy verhaal afgelei kan word, is dat deur God se partiku- 
liere handelinge in die heilsgeskiedenis (besondere openbaring), 
God se universele handelinge in die historie (algemene open
baring) verstaan word.

Die manier waarop God dus in h samelewing werk, het volgens die 
gereformeerde tradisie verskillend sy beslag gekry: óf soos in 
die NGB op die tweevoudige wyse van h algemene en *n besondere 
werkswyse met die duidelike beginpunt by die algemene; óf soos 
in die latere gereformeerde denke wat die tweevoudigheid van die 
algemene en die besondere bly handhaaf, maar die beginpunt van 
God se handelinge besonderlik verstaan. Scmtyds wil dit lyk asof 
die dilemma tussen die algemene en die besondere werkswyse van 
God die 'lot' van die gereformeerde tradisie is. h Uitweg uit 
hierdie dilemma is cm die genade breër en dieper in die 
samelewing in te bou, byvoorbeeld deur die kerk, die staat, die
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bedryfslewe, die skool, die huwelik en gesin, ensovoorts krities 
(op gelyke vlak) op die gedagte van die koninkryk van God te 
betrek.

2. DOGMA, BELYDENISSKRIF OF GELOOFS-ORIëNTASIE?

Die vraag is of b geloofsdokument van b kerk die status bet van b
dogma, van b  belydenisskrif of van b  oriëntasiepunt van mense se 
gemeenskaplike geloof.

Die term dogma het binne die Roans-Katolieke tradisie die 
betekenis van die waarheids- en heilskriterium vir die kerk. 
Daarmee is die dogma b  verobjektivering van die katolieke geloof. 
Cm hierdie rede is die geloof van die ganse kerk, soos uitgedruk 
in sy geloofstukke, naamlik sy dogmas ryker en gedifferensieerder 
as die geloof van die enkeling (Rahner 1982:69).

Onder belydenisskrif word in die Protestantse sin van die woord 
gewoonlfk 'een regel des geloof' van b bepaalde kerk wat met die 
Bybel ooreenkcm, verstaan (Bavinck 1967 (IV):401). Dit wil sê sy 
gesag is ondergeskik aan die van die Bybel. Juis oor die gesag 
van die belydenisskrifte ontstaan in die negentiende eeuse 
Nederland b stryd oor die vraag of die leer wat in die formuliere 
van enigheid tot uitdrukking kern in die kerk aanvaar moet word, 
'omdat' (quia) of 'insoverre' (quatenus) dit met die Bybel 
ooreenkom (Nauta 1969). Tot vandag toe word van predikante 
verwag dat b ortodokse gereformeerde altyd behoort te beweer dat 
die gu-ia-standpunt die korrekte is.

Hoe langer hoe meer word die vraag gestel of b kerklike 
geloofsdokument nie net as die gemeenskaplihe oriëntasiepunt van 
mense se geloof binne b kerk beskou moet word nie. b 
Belydenisskrif is hiervolgens b verwysingspunt op die weg 
waarlangs b bepaalde kerklike gemeenskap beweeg het. Die weg 
waarlangs (of die kerklike tradisie) beweeg word, beteken so 
beskou, b weg vol heenwysings (belydenisskrifte) na mense se 
geloof in bepaalde tye en situasies en is nie kanonieke kerklike 
gesagsdokumente nie.

Die basiese argument vir die laasgenoemde standpunt is dat binne 
die tydshorison van b vyftig jaar nadat b  geloofsdokument soos 
die NGB uitgekristalliseer het, funksioneer dit nog met b soort 
dinamiese gesag onder die aanhangers daarvan. Met ander woorde 
die gesag vir die dokument appëlleer op die beleweniswêreld 
waarin dit ontstaan het. Later gaan dit die weg op van alle 
dokumente waarvan die gesag gehandhaaf moet word: die deurleefde 
respek vir die dokument word geformaliseer tot b  gesag waaronder
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elke gelowige, selfs tot in die fynere detail, behoort te buig. 
En nog later wanneer die dokument nie meer gesagvol op die breë 
lae van h  kerk funksioneer nie, word dit histories in kerklike 
versterkwater geplaas en net uitgehaal wanneer na die oordeel van 
een of ander kerklike ampsdraer die waarheid in gedrang is.

Die probleem met die NGB en ander belydenisskrifte is dat hulle 
veronderstel is on gesagvol te funksioneer in h heelwat later tyd 
en konteks as waarin dit ontstaan het. Die gesag word dus 
geformaliseer in plaas daarvan dat die gesag gesoek word in die 
geloofsmatige verwysing na die plek en die rol wat h 
belydenisskrif in h bepaalde kerklike tradisie toekan. Gewoonlik 
word een van twee moontlikhede gevolg: (1) óf h  belydenisskrif 
word later deur h ander so geherinterpreteer dat die vorige se 
betekenis breër word. Insigte in latere belydenisskrifte word 
potensieel in vroeëre ingebou cm die ouder- en byderwetsheid van 
h tradisie te beklemtoon (Roans-Katoliek) (2) óf die 
moontlikheid word oorweeg on h belydenisskrif later krities by te 
werk en op datum te hou (Protestants). In albei gevalle beteken 
dit h modifikasie. Qn hierdie rede is ek teen enige veranderinge 
aan belydenisskrifte. Laat h belydenisskrif vir wat dit is, 
naamlik h  oriëntasiepunt van mense se geloof uit die verlede vir 
mense in die hede. Eerstens moet daar dus nie aan die teks 
getorring word nie en tweedens het dit h padwyserfunksie 
waarlangs die weg van die geloof gevolg kan word sonder cm as 
Kanonieke dogma beskou te word.

3. SAMEVATTINC

Die teenstelling van 'n 'mooi boek' en die 'heilige Skrif', van 
die algemene verdorwenheid van die menslike geslag en die 
besondere verkiesing van scmmiges in Jesus Christus, van Christus 
se onpersoonlike menslike natuur en sy persoonlike goddelike 
natuur, van die mens se sterflike liggaam en onsterflike siel en 
van 'n sedelike orde en h heilige kerk, is die uitdrukking van die 
grondliggende teenstelling tussen minder heilig en heilig of 
gewoon gereformeerd uitgedruk tussen algemene en besondere 
genade.

Die probleem met dié werkswyse wat tussen die heilige en die 
minder heilige onderskei, is dat dit h dualisme in die 
werklikheid indra wat die radikaliteit, van die genade 
bevraagteken. Vanuit so h uitgangspunt is dit moontlik om rasse 
apartheid te handhaaf binne en buite die kerk. Qndat die kerk 
met sy stralekrans van heiligheid nie onder dieselfde eise as 
ander samelewingstrukture val nie word die tafel gedek vir 
ideologieë wat buite die kerk ontstaan on hulle stempel op die
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kerk af te druk. So het ras- en volksgekwalifiseerde kerke, 
kerke waarin alleen mans ampte mag beklee, ensovoorts ontstaan. 
Daarmee is nie in ag geneem dat die breedte en die diepte van die 
genade deur h ganse samelewing sny nie. Die koninkryk van God is 
op die ganse bestaan van die mens gerig. Daarom is die kerk 'n 
samelewingstruktuur waarin mense van alle rasse, volke, geslagte 
en klasse hulle geloof gemeenskaplik beleef en bely.

Voorstanders en teenstanders van aparte kerke vir verskillende 
rasse en volke, werk somtyds met dieselfde beginsel wat hierbo 
ten opsigte van die NGB uitgewys is dat die kerk heiliger as 
ander samelewingstrukture is. Daar on reken ek dat die wyse 
waarop kerklike apartheid baie keer bestry word juis die 
apartheidsargument bevestig en nie genoegsaam ondergrawe nie. Met 
ander woorde, as die kerk meer heilig en by uitstek God se 
versoeningsinstrument op aarde is, word die deur nog altyd oop 
gelaat vir nie-kerklike ideologieë om die kerk se struktuur te 
bepaal. Wanneer die kerk as h bonatuurlike samelewingstruktuur 
beskou word, het ons met h ideologie te maak wat kerksentrisme 
genoem kan word. Kerksentrisme beteken dat alle ander same
lewingstrukture nie op gelyke vlak direkte toegang tot die idee 
van die koninkryk van God het nie, maar eers deur die kerk hulle 
sin en betekenis ontvang. Die kerk is dan as't ware die tregter 
waardeur die goddelike heil en sin na die samelewing vloei.

As die kerk egter as h  samelewingstruktuur soos en naas ander 
beskou word, waarin dit kerklik spesifiek cm die organisering van 
mense se gemeenskaplike geloof en belydenis gaan, word h  sterker 
argument gevoer teen ras-, volks-, seks- en klasbepaalde kerklike 
stylvorme.

Vanuit h  ander kyk op saké kan die dualistiese mensbeeld van h 
onsterflike (heilige) siel en sterflike (minder heilige) liggaam 
as voorbeeld geneem word. Somtyds word beweer dat solank mense 
wat hulle onsterflik-geestelike siele een is, dit nie h fisies- 
liggaamlike geloofseenheid hoef te beteken nie. Van hieruit word 
apartheid (kerklik en nie-kerklik) nie net verdedig nie, maar 
word ook onregverdige lone, die onthouding van stemreg van 
sommige mense, ensovoorts geregverdig omdat dit maar net met die 
sogenaamd 1 iggaamlik-voreldse te maak het.

Die hermeneutiese sleutel van die NGB is juis daarin interessant 
dat die tweeheid van algemeen (minder) en besonder (meer) voluit 
deur die hele teks gehandhaaf word, terwyl terselfdertyd die 
denkbeweging van die algemene na die besondere so voltrek word 
dat die algemene in diens van die besondere staan.
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