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Abstract 
 
An investigation regarding South African Calvinism 
 
The five hundred year anniversary (quincentenary) of the birth 
of Calvin provides a unique opportunity for those South Afri-
cans who see themselves as Calvinists to take stock of their 
beliefs and traditions. It is the task of church historians to iden-
tify and describe the problems regarding the inheritance in 
order to see to it that the principle of “Semper reformanda” is 
still used.  
 Similarities with the circumstances within and outside the 
church before and during the time of the Reformation provide 
an opportunity to identify and supply background information 
regarding one of the current problem areas.  
 The dependency paradigm that makes a distinction between 
theologians and believers in general can be the cause for the 
negative situation both these groups find themselves in. One of 
the symptoms of the problem can be seen in the attempts to 
revamp the worship service.  
 
Abstrak 
 
Die vyfhonderdjarige herdenking van Calvyn se geboorte bied 
’n ideale geleentheid vir Suid-Afrikaners wat hulself as Calvi-
niste beskou om ’n voorraadopname van hulle geloof en tradi-
sies te maak. Dit is die taak van kerkhistorici om oorgeërfde 
gebreke wat steeds groot invloed uitoefen uit te lig met die oog 
daarop dat die beginsel van “Semper reformanda” vandag nog 
toegepas word.  
 Ooreenkomste met omstandighede binne en buite die kerk 
wat voor en tydens die Hervorming geheers het, bied die 
geleentheid om die agtergrond ten opsigte van een van die 
hedendaagse probleemareas uit te lig.  
 Die afhanklikheid-paradigma wat ’n sterk onderskeid tus-
sen teoloë en gelowiges tref, is moontlik verantwoordelik vir 
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die probleemsituasie waarin beide die predikante en lidmate 
hulle bevind en waarvan die pogings tot vernuwing van die ere-
diens ’n simptoom is.  

 
 
Inleiding 
 
Vyfhonderd jaar ná die geboorte van Calvyn moet daar opnuut besin word oor 
wat die term Calvinisme vir die groot groep Suid-Afrikaners wat hulleself as 
Calviniste beskou in die daaglikse lewe beteken. Die tradisioneel sobere 
lewensuitkyk van Calviniste (NG Kerk 2008; Oliver 2008:317) word bedreig 
(Kruger 2000:1) deur die postmoderne wêreldbeeld wat beteken dat nie net ons 
geloof nie, maar ons totale manier van dink en doen, verander word. Wanneer 
na ons geloofslewe gekyk word, moet gevra word of die gebruike en tradisies 
wat vandag geloofspraktyk is, die toets deurstaan wanneer dit met die Skrif as 
norm gemeet word. Of is die stelling dat Christenskap in Suid-Afrika vir die 
deursneegelowige net ’n etiket en ’n vrypas is (Froise 2004), ook op die Calvi-
nistiese gemeenskap van toepassing? Dit is dalk juis nou die tyd om daad-
werklike evaluering te doen en aanpassings in ons beskouing van Calvinisme, 
die kerk, geloof en tradisies te maak om te verseker dat die geloof van hierdie 
groep Skrifgetrou en relevant bly. Die Reformatore het gebreke geïdentifiseer 
en remediëring voorgestel om die kerk weer in ooreenstemming met die Skrif te 
bring (Brienen 1992:57; Barnard 1981:333). Die meeste Suid-Afrikaanse Calvi-
niste stem saam dat hierdie aksies noodsaaklik was en dat baie minder bloed 
sou gevloei het as die kerk bereid was om na die aanmanings te luister en ná 
daadwerklike selfondersoek, aanpassings sou gemaak het. Pogings om aan te 
toon waar en hoe hervorming vandag nodig is, word egter oor die algemeen nie 
baie positief hanteer nie. Die tradisionaliste is tevrede om dinge te hou soos 
hulle daaraan gewoond is (al is dit moontlik om die historiese ontstaan sowel as 
die onskriftuurlikheid van sekere gebruike aan te toon). Daar is ook diegene wat 
nie hervorming voorstaan nie omdat hulle gewoonlik met niks minder as rewo-
lusie tevrede is nie.  
 Net soos dit nie Luther se bedoeling was om met die kerk van sy tyd uit 
te maak nie, maar eerder om gebreke van binne af te probeer uitlig met die oog 
op herstel op grond van die Skrif, is dit ook die doel van hierdie artikel om 
enkele leemtes uit te wys wat tans die kerk bedreig. Hierdie sake het nie net ’n 
negatiewe invloed op die samelewing en sosiale strukture, en die kerk in die 
algemeen nie, dit is so ernstig dat dit in werklikheid die kerk se wese kan 
bedreig en daarom juis vanuit die kerk self herstel behoort te word.  
 Die ooreenkomste tussen ons huidige leefwêreld en die omstandighede 
ten tye van die Hervorming, bied ’n raakpunt wat die noodsaak om reflektief 
aan die uitvloeisels van die Hervorming aandag te gee, verder beklemtoon. Die 
oorgeërfde modelle en tradisies is nie sonder gebreke nie en is uitgedien. Die 
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ondersoek bied ’n aanknopingspunt en geleentheid vir kerklike vergaderings en 
gelowiges in die algemeen om perke te stel waarby die kerk, gelowiges en die 
samelewing moontlik kan baat vind in die voortdurende soeke na konstruk-
tiewe, positiewe maniere om probleme te identifiseer, te oorkom of selfs te 
voorkom. 
 Hoewel die teorie van kerkbestuur veral deur Calvyn goed begrond is, 
skep die afhanklikheid-paradigma wat ’n onderskeid tref tussen teoloë en gelo-
wiges (en ooreenstem met die skeiding tussen kerklui en lidmate wat voor die 
Hervorming gegeld het) in die praktyk ’n hiërargie wat ernstige leemtes tot 
gevolg het.  
 Ampsdraers kan vanweë die gemaksone waarbinne hulle hulself bevind, 
nie maklik oorreed word om die status quo te verander nie. Lidmate word hoof-
saaklik in twee groepe verdeel. Daar is diegene wat tevrede is met die huidige 
staat van oningeligtheid, onaktiwiteit en passiwiteit omdat dit geen verantwoor-
delikheid of aksie van hulle eis nie behalwe miskien om ’n finansiële bydrae te 
lewer. Daar is ook lidmate wat teologies bemagtig wil word om hulle gawes te 
gebruik en hulle geloof uit te leef. Pogings om lidmate te bemagtig om hulle 
geloof en gawes uit te leef, hou gewoonlik radikale gevolge in vir die posisie 
van predikante. Dit kan sake so kompliseer dat die pogings tot hervorming 
skipbreuk ly. 
 Die afhanklikheid-paradigma het verder veroorsaak dat die pendulum 
deurgeswaai het na ’n oorbeklemtoning van die prediking. Die tradisie om die 
erediens te sentreer rondom ’n sterk didaktiese preek, is deur die sinode van 
Dordt bekragtig (Burger 2003:165) en dit is so na Suid-Afrika oorgedra. Een 
van die struikelblokke waarmee daar vandag in ons gemeentes geworstel word, 
is om aan al die kernelemente ’n regmatige plek binne die erediens toe te ken. 
Botha (2008) sê “daar is deesdae in Afrikaanse kerke die neiging om die ere-
diens te wil moderniseer en te verander om aan te pas by die smaak en 
behoeftes van die kerkganger”. Sulke uitsprake bevestig dat daar ’n opvoe-
dingstaak nodig is voordat daar hoegenaamd aan die saak van hervorming 
aandag gegee kan word. Modernisering, verandering en die behoeftes van 
mense word dikwels met hervorming verwar of eenvoudig daaraan gelykgestel. 
 
Raakpunte met die hervorming 
 
Omstandighede buite die kerk 
 
● Politieke toestande 
 
Die onstabiele politieke toestande en die vorming van nasionale state in die 
sestiende eeu het ’n groot invloed op die Hervorming gehad. Dit het daartoe 
bygedra dat Luther, wat aanvanklik sterk gesteun het op die beginsel van die 
priesterskap van alle gelowiges (1520-1522), toe hy die verwoestende poten-
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siaal van volksopstande besef het, kerklike gesag aan politieke mag verbind het. 
Hoewel Calvyn se ampsbeskouing op gelykwaardigheid berus wat heerskappy 
en hiërargie in teorie uitsluit (NG kerk 2008:14), wil dit voorkom asof hierdie 
beginsel tog in die praktyk hiërargies kan funksioneer (as voorbeeld kan die 
poging tot Kerkhereniging in die NG familie genoem word) en dit kan ’n nega-
tiewe invloed op die geloofsgemeenskappe uitoefen.  
 In Suid-Afrika het die Calvinistiese Protestantisme sedert die Europese 
volksplanting ’n bepalende rol in die politieke ontwikkeling van die land ge-
speel. Die posisie van die kerk tydens die apartheidsera het daartoe bygedra dat 
die geloofwaardigheid en integriteit van die kerk tot ’n groot mate aangetas is 
en dat mense wantrouig staan teenoor die kerk se vermoë om daadwerklik 
Skrifgetroue leiding te gee. Tog moet die rol wat die kerk kan speel in die 
huidige situasie waar diversiteit en die gevaarlike omstandighede waarin Suid-
Afrikaners leef en ’n snel veranderde wêreldbeeld wat talle geloofsvrae tot 
gevolg het, nie onderskat word nie. Die feit dat die stem van die Calvinistiese 
kerke in ’n groot mate stil geraak het ná 1994, is onverskoonbaar.  
 
● Ekonomiese veranderings 
 
Tydens die sestiende eeu het ruilhandel plek gemaak vir ’n ekonomie wat op ’n 
geldwaarde gebou is. Hierdie verandering het ingrypende sosiale gevolge 
gehad. 
 Die een-en-twintigste-eeuse eerstewêreldsamelewing het reeds ver ge-
vorder op pad na ’n kontantlose ekonomiese stelsel en ’n groot deel van die 
Suid-Afrikaanse bevolking word reeds hierdeur geraak. Daar bestaan talle vrae 
en onsekerhede rondom die gebruik van hierdie stelsel aangesien sommige 
gelowiges dit negatief interpreteer vanuit hulle begrip van die Skrif. Ook op 
hierdie gebied kan en behoort die kerk aktief leiding te gee. 
 
● Wêreldbeeld 
 
Die sukses van die boekdrukkuns het Bybels en kennis soos ’n veldbrand oor 
Europa laat versprei en hierdie tegnologiese ontwikkeling is ten volle deur die 
Reformatore benut om hulle idees uit te dra. Bybels is vandag vryelik beskik-
baar en die meerderheid Suid-Afrikaners kan lees, maar die kennisvlak van die 
Skriftuurlike inhoud en geloofsbeginsels oor die algemeen is baie laag. Univer-
siteite en akademici het teologiese opleiding en toerusting tot ’n groot mate 
gekaap. Dit het tot gevolg dat teologiese bemagtiging van gewone lidmate 
grootliks verwaarloos word.  
 Die Gutenberg-era wat die sestiende eeuse Hervorming gedra het, het 
plek gemaak vir ’n multimedia-stelsel van ongekende volume en formaat ten 
opsigte van inligtingstegnologie. Die gemeenskap het weg beweeg van ’n lees-
kultuur na ’n nuwe vorm van visuele kommunikasie (Fortin 2005:181). Daar is 
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nog nie bepaal of en hoe die Kerk hierdie bron en tegniek ten volle kan benut 
nie. Deel van die hervorming wat tans nodig is, is ’n ondersoek na die benutting 
van die medium waardeur die boodskap oorgedra word (Miller 1998:196).  
 Net soos sekularisasie ten tye van die Reformasie nog geensins tot volle 
blom gekom het nie en die gevolge daarvan nog nie meetbaar was nie, is die 
proses van globalisasie tans nie voltrek nie en die gevolge daarvan op die same-
lewing nog nie ten volle meetbaar nie. Ook op hierdie vlak behoort die kerk 
daadwerklik leiding aan gelowiges te bied. 
 
Omstandighede binne die kerk  
 
● Interne pogings tot hervorming 
 
Pogings tot herlewing en herstel binne die Roomse Kerk, wat veral deur die 
konsilies gedryf is, het veroorsaak dat baie mense besluit het om nie aan die 
Roomse Kerk te onttrek nie. 
 Gedurende die laaste dekades was daar verskeie pogings tot herlewing 
en vernuwing op verskillende vlakke binne die Calvinistiese Kerke in Suid-
Afrika. So is daar byvoorbeeld talle gemeentes wat eredienste indeel volgens 
fokusgroepe soos die jeug, gesinne, of kinders. Lofprysing en aanbidding het in 
baie gemeentes ’n gedaanteverwisseling ondergaan. Toerusting en opleiding 
van gemeentelede met die oog op bedieningsgroepe binne die gemeentes en 
gemeenskappe het ook uitgebrei. Ongelukkig was die sukses nie altyd blywend 
of na verwagting nie. Die meeste lidmate is steeds nie in staat om hulle gawes 
en geloof in die daaglikse gang van sake uit te leef nie. Een van die redes 
hiervoor is dat die vernuwingspogings dikwels die werk van individue, groepe 
of gemeentes was wat vanaf grondvlak en uit hulle praktiese situasies aan-
passings gemaak het ten opsigte van enkele of sommige aspekte van hulle akti-
witeite terwyl die denkraamwerk en die historiese ontwikkeling daarvan, wat 
onderliggend aan die probleme is, nie aandag geniet het nie. Hierdie neiging om 
simptome eerder as die oorsaak te dokter, lei gewoonlik daartoe dat die resultate 
onbevredigend is. Die neiging om opwindende eksperimente in die wiele te ry 
deur dit te institusionaliseer (Harrison 1960:37) is nog ’n rede vir die misluk-
king van pogings tot vernuwing. Die apatiese houding van die lidmate kan ook 
genoem word as ’n oorsaak vir onsuksesvolle pogings tot vernuwing (Harrison 
1960:37). En laastens kan die probleemsituasie rondom die inrigting van die 
erediens as oorsaak vir mislukking of gedeeltelike sukses genoem word. Die 
oorbeklemtoning van die prediking wat deur die Reformatore as kompensasie 
teenoor die Roomse gebruike ingevoer is en tot ’n tradisie ontwikkel het, 
benodig grondige hersiening. 
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● Gebrekkige teologiese onderbou 
 
Gedurende die laat Middeleeue was die kerk vasgevang in ’n maalkolk van 
leerstellige verwarring. Gelowiges was nie seker wat en wie om te glo nie. Die 
feit dat die nie-geestelikes vir eeue in die duister gehou is, het die probleem 
vererger. Die algemene gebrek aan teologiese kennis en toerusting het bygeloof 
en kettery gestimuleer. Die Reformatore het reguit, eenvoudige antwoorde op 
die gelowiges se krisisvraag: “Wat moet ek doen om gered te word?” verskaf en 
sodoende vaste bakens uitgelig waarvolgens gelowiges hulle kon rig. 
 Anders as in die sestiende eeu, toe dit voldoende was om antwoorde op 
kernvrae te verskaf, is dit in ons postmoderne samelewing nodig om nie net die 
antwoord nie, maar ook die vrae te formuleer en om mense bewus te maak daar-
van dat hierdie vrae en antwoorde vir hulle van ewige belang is (De Vries 
1995:170).  
 Vandag is dit nie vir Christene nodig om hulle geloofsoortuigings (soos 
Calvinisme) net teenoor ander Christene (soos Lutherane) te verdedig nie. Die 
uitdaging is besig om elke dag groter te word omdat globalisering ons in aan-
raking bring met invloedryke wêreldgodsdienste en ander kragtige alternatiewe 
vir die Christelike geloof (De Vries 1995:168). Christene wat nie die basiese 
beginsels van hulle geloof uitleef nie, is nie in staat om hulle geloof te verdedig 
nie. Hulle slaag ook nie daarin om ander te oortuig van die geldigheid of waar-
heid daarvan, of om die beginsels daarvan in hulle daaglikse lewens toe te pas 
nie.  
 ’n Groot verskeidenheid teologieë, uiteenlopende en teenstrydige per-
soonlike menings van teoloë en denominasies, asook die toename in beskik-
baarheid van inligting en daarmee saam die godsdienstige invloede wat van 
regoor die wêreld na Suid-Afrika gebring word, veroorsaak verwarring by lid-
mate.  
 Modelle en tradisie word vinnig tweede natuur. Dit veroorsaak dikwels 
dat mense nie insien hoe hulle optrede daardeur geraak word en hoe ontwik-
keling, vooruitgang en regstellende aksies daardeur gekortwiek word nie 
(vergelyk Countryman 1999:87; Ogden 2003:112). Die afhanklikheid-paradig-
ma het ’n negatiewe invloed op beide teoloë en lidmate. Pogings tot vernuwing 
van die erediens dui daarop dat die behoefte aan ’n paradigmaskuif wel raak-
gesien word maar dat die kernoorsaak agter die probleem nie effektief aandag 
geniet nie.  
 
Afhanklikheid-paradigma 
 
Teoloë en lidmate 
 
Sommige paradigmas wat op die gebied van godsdiens en geloof funksioneer, is 
oud en word van geslag tot geslag oorgedra en lewend gehou deur die mense 
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wat daardeur bevoordeel word (byvoorbeeld die predikante en kerklike 
amptenare wat voordeel trek uit bestaande bedieningstrukture deurdat dit aan 
hulle sekuriteit verskaf) terwyl nuwe denkraamwerke ontwikkel word om by 
veranderde omstandighede en die algemene wêreldbeeld aan te pas. Dit is 
gewoonlik moontlik om beide ou en nuwe vorme van dieselfde denkpatrone 
binne een kerk, tradisie of denominasie te identifiseer.  
 Oorgedra vanaf die sestiende-eeuse Roomse Kerk, en versterk deur die 
invloed van Reformatore se pogings om orde en struktuur binne die kerk te 
verseker, is een van die mees invloedryke aannames wat van geslag tot geslag 
oorgedra word, die onderskeiding wat tussen teoloë en “gewone” gelowiges 
gemaak word (Countryman 1999:87). Hierdie siening lei tot een van die heel 
ernstigste probleme binne die Calvinistiese tradisie in ons land, naamlik dat 
teologiese opleiding op akademiese vlak hoofsaaklik beperk word tot predi-
kante en akademici (Countryman 1999:90) terwyl die opleiding (kategese) en 
toerusting (kursusse, kampe, ensovoorts) wat aan gewone lidmate gebied word 
as ontoereikend beskou word omdat dit in die meeste gevalle nie daadwerklike 
gevolge vir die gelowiges se daaglikse lewens het nie.  
 Dit beteken dat refleksie aangaande geloof en geloofslewe maklik ont-
aard in ’n “amp”telike monopolie (Countryman 1999:90). Teologiese refleksie 
is buite die bereik van gewone gelowiges wat dan hulle eie teologie ontwikkel 
deur te draai na bronne wat geredelik beskikbaar is. Dit het dikwels tot gevolg 
dat hulle saamgeflansde, onhandige selfgemaakte en ondeurdagte teologieë 
skep of aanneem wat tot dwaling aanleiding kan gee (Countryman 1999:90). 
Binne die Suid-Afrikaanse konteks kan die groot invloed van die voorspoed-
teologie en ander Amerikanismes as voorbeelde hiervan genoem word. Die 
gevolge loop ook wyer: Sommige van die jonger Calvinistiese kerke in ons land 
het die pad van fundamentalisme gekies. Teologiese skeptisisme of die aan-
vaarding van ’n totaal sekulêre houding teenoor die lewe is die teenpool hiervan 
en tekens daarvan is ook reeds goed gevestig in Suid-Afrikaners se teologiese 
denke (Elias 2006:180). 
 Die rol wat aan predikante toegeken word binne hierdie paradigma, kan 
met wyd uiteenlopende terme beskryf word. Hulle word soms gesien as die ver-
teenwoordigers van Christus (Ogden 2003:124). Gemeentelede en die gemeen-
skap tree op as kritici en toeskouers wat die predikante se uitlewing van hierdie 
rol beoordeel (Ogden 2003:127). Dubbele standaarde word dikwels toegepas. 
Buitensporige verwagtinge word van die teoloë gekoester terwyl ’n ander stel 
standaarde vir gewone lidmate geld (Countryman 1999:96). Dit gebeur ook dat 
ander teoloë hulle eweknieë, ander denominasies, programme, persone en 
kursusse met vlymskerp woorde dissekteer en oordeel aan die hand van hulle 
eie voorkeure of standaarde.  
 Wanneer die predikante ’n ouerlike rol vervul, is hulle hooftaak om 
“ongehoorsame of stout” kinders van die Here tydens eredienste te tugtig en 
hulle terug te lei na die pad van gehoorsaamheid. Die “raas” of uittrap tydens 
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eredienste dien vir sommige mense as regverdige straf wat week vir week 
uitgedeel word en waardeur daar as’t ware absolusie verkry word (al word dit 
nie in soveel woorde uitgespel nie) maar dit laat ander weer van die same-
komste af wegbly. In die post-moderne samelewing is die ouerlike rol van 
teoloë dikwels liberaal van aard: die stout of ongehoorsame kinders word altyd 
as soet en gehoorsaam hanteer (Countryman 1999:97), en sonde word (oog-
luikend) toegelaat om te verseker dat hulle (getalle en geld) deel van die 
gemeente bly. 
 ’n Meer onlangse neiging is om predikante en teoloë as professionele 
konsultante en die gelowiges as hulle kliënte te sien (Countryman 1999:97). 
Teoloë kan ook as direkteure of bestuurders beskryf word teenoor die gelowiges 
wat oor die algemeen as vrywillige werkers beskou word (Countryman 
1999:99). Predikante tree soms op asof hulle verkoopspersoneel is. Die pro-
bleem met al hierdie sienswyses is dat die teoloë in ’n eie klas, teenoor 
“gewone” gelowiges gestel word. Die gewone lidmate tree ook dienoor-
eenkomstig die rol wat aan hulle toebedeel is op: Vrywillige werkers tree soms 
sonder ’n sin vir verantwoordelikheid op. Verder is hulle dikwels nie opgelei of 
opgewasse vir die take wat van hulle verwag word nie en in ’n poging om sake 
te laat vlot, neem predikante die rol van babawagters en oppassers in. In gevalle 
waar die gelowiges as kliënte beskou word, gebeur dit dat hulle na die kerk 
gelok word deur advertensie- en bekeringsveldtogte. Die gemeentelike bedry-
wighede ontaard in ’n kommersiële besigheid met die doel om beide in die 
sosiale en geestelike behoeftes van mense te voorsien of produkte te “verkoop”. 
Hier kan sommige megakerke as voorbeeld genoem word. Die predikante is 
verantwoordelik vir die groei in syfers en getalle (Countryman 1999:101) 
terwyl die ware doel en visie van die kerk ’n ondergeskikte rol speel. 
 In teenstelling met hierdie onderskeiding tussen teoloë en gewone lid-
mate, waar die teoloog die een is wat oor die kennis beskik en die lidmate 
gewoonlik passief en oningelig is, stel Broks (2003:76) die priesterskap van alle 
ingeligtes teenoor die beginsel van die priesterskap van alle gelowiges wat 
Luther op die doop begrond het. Net soos die Hervorming die skeidslyne tussen 
heilig en sekulêr laat vervaag het, het die post-moderne wêreld die skeiding 
tussen ekspert- en lekedenke en insig laat vervaag. Talle hedendaagse ge-
lowiges beskou hulleself as ingeligtes en kenners op die gebied van teologie en 
godsdiens as gevolg van hulle persoonlik deurleefde ondervinding aan die een 
kant en die toegang tot enige inligting wat hulle benodig (veral elektronies) aan 
die ander kant (soos boeke, kursusse, studiemateriaal, ensovoort)s. Waarheid is 
te vinde in subjektief deurleefde ondervinding en elke persoon se eie inter-
pretasie van Bybeltekste en inligting, eerder as op uitsprake wat deur die Kerk 
in hierdie verband gemaak is (Broks 2003:76).  
 Die beginsel of denkraamwerk waar die predikante en teoloë as helpers 
of assistente vir die aktiewe lidmate optree, word selde gesien of van gehoor in 
die Suid-Afrikaanse Calvinistiese konteks. Dit beklemtoon die feit dat dit 
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besonder moeilik sal wees om van ’n afhanklikheid-paradigma te beweeg na ’n 
toerusting-paradigma (Ogden 2003:112, 121) waar gelowiges toegerus en opge-
lei word om verantwoordelikheid te neem vir hulle geloof en dit so uit te leef 
dat hulle in die daaglikse lewe (ook tydens verkeersknope) duidelik onder-
skeibaar is vir nie-gelowiges. Teoloë wat voordeel daaruit trek deur gelowiges 
afhanklik te hou (met hulle persoonlikheid, oratoriese of organisatoriese vermoë 
of dinamiese en kreatiewe styl of ander aantrekkingskragte) sal nie ligtelik 
daarvan afstand doen nie. Hulle sal waarskynlik verandering teëstaan omdat dit 
hulle status in die gemeenskap, hul leefstyl, sekuriteit en inkomste in gevaar kan 
stel. Net so sal talle gelowiges wat gewoond is daaraan om gelei en voorgesê te 
word en verkies om passief te wees, nie maklik oorreed kan word om verant-
woordelikheid te neem deur toerusting en opleiding te ondergaan en voltyds, 
aktief en prakties hulle geloof in alle omstandighede te moet uitleef nie. Die 
gemaksone waarbinne beide teoloë en gelowiges verval het, sal waarskynlik 
moeilik prysgegee word en beslis nie oornag verander nie. 
 Die nood aan teologiese toerusting om lidmate te bemagtig om hulle 
gawes en geloof binne die gemeente en in die daaglikse lewe toe te pas, is 
kritiek. Deur hierdie tekortkoming onder die aandag van die kerk te bring, kan 
moontlik meegehelp word om die weg na ’n paradigmaskuif voor te berei. 
 
Bemagtiging van lidmate 
 
Dit is ’n groot aanklag teen Afrikaners, wat daarop roem dat hulle as ’n 
Christelike volk gebore is en ontwikkel het (Meyer 1940), dat daar ná die 
verloop van meer as drie eeue, nie daarin geslaag word om die basiese toe-
rusting aan beide katkisante en belydende lidmate te bied wat hulle in staat sal 
stel om hulle geloof te verwoord en uit te leef nie (De Vries 1995:171). 
 Kategese – die manier waarop veral dooplidmate (kinders) in die kerk 
teologiese opvoeding en kennis ontvang, slaag nie daarin om basiese geloofs-
kennis en praktyk bymekaar uit te bring en te aktiveer nie. Een van die redes 
waarom kategese nie slaag nie is juis die tradisie dat kategese hoofsaaklik op 
feitekennis berus (nog ’n oorblyfsel van die Hervorming). Verder slaag kate-
gese-programme oor die algemeen nie daarin om die geloofsaspek onder die 
loep te neem en effektief te ontwikkel nie. 
 Die feit dat kategese meestal nie in sy doel slaag nie, word beklemtoon 
deur die verdere teologiese opleiding en toerusting wat lidmate wat reeds bely-
denis van geloof afgelê het, ondergaan. Spesiale Kategese (NHK Kerkorde), 
Bybelstudies, toerustings geleenthede, eredienste, kursusse en kampe word vir 
hierdie doel ingespan. Hoewel sommige van hierdie metodes vrug afwerp, is dit 
so dat die groter meerderheid lidmate nie ten volle van hierdie toerustings-
geleenthede gebruik maak nie. Deelname aan volwasse teologiese opleiding en 
toerustingsprogramme is nie baie hoog nie. Davies (2007:48) noem die vol-
gende redes hiervoor: Mense is van mening dat beide die kerk en die pro-
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gramme wat die kerk aanbied nie relevant is vir hulle lewens nie. Verder is 
mense so betrokke by ander aktiwiteite soos skool en werk, sport en stok-
perdjies dat daar eenvoudig nie tyd is om aan kerklike aktiwiteit deel te neem 
nie. Baie volwassenes het ’n negatiewe ingesteldheid teenoor formele opleiding. 
Mense se instinktiewe weerstand teen verandering speel ook ’n belangrike rol in 
hulle gesindheid teenoor opleiding en toerusting. Die onbetrokke leefstyl en feit 
dat mense hulleself nie identifiseer met ’n spesifieke kerk of gemeente nie 
veroorsaak kerkvervreemding. Elias (2006:180) stel dat mense prediking 
dikwels as teologiese toerusting beskou en dat hulle, as hulle gereeld eredienste 
bywoon, van mening is dat hulle nie nodig het om verdere toerustings- en 
opleidingsgeleenthede by te woon nie. 
 Lidmate wat wel ’n behoefte het aan toerusting en opleiding, maak nie 
net gebruik van die amptelike geleenthede en bronne wat deur die kerke en 
gemeentes aangebied en onderskryf word nie. Lidmate ontwerp hulle eie spiri-
tualiteit deur persoonlike keuses te maak uit die verskillende amptelike en nie-
amptelike materiaal wat beskikbaar is (Fortin 2005:364). In die handel en op die 
internet is daar onbeperkte hoeveelhede toerustingsmateriaal beskikbaar. Dit 
gebeur dikwels dat onskriftuurlike invloede op hierdie manier in die kerk inge-
dra word, aangesien die meeste van hierdie bronne nie amptelik deur die 
Calvinistiese denominasies onderskryf of aanbeveel word nie. Lidmate wat nie 
selektief te werk gaan wanneer dit by die keuse van materiaal kom nie en ook 
nie altyd bewus is van of in staat is om die dogmatiese afwykings wat moontlik 
in die materiaal kan voorkom te identifiseer nie, bevestig dat hulle basiese 
toerusting en opleiding onvoldoende was. Die ontoereikendheid van geestelike 
toerusting en opleiding binne kerke of gemeentes kan ook verbind word aan die 
feit dat daar dikwels nie formeel spesifieke persone buiten die predikante 
(kategese uitgesluit) aangewys word om die verantwoordelikheid vir hierdie 
taak te dra nie (Fortin 2005:369). 
 Die veelvoudige keuses ten opsigte van selfhelp teologiese materiaal en 
die individuele interpretasie van die Skrif en ander bronne (priesterskap van die 
ingeligtes), lei soms daartoe dat die teologie van die gewone lidmaat in stryd is 
met die amptelike kerklike dogma. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. 
Dit kan gebeur dat daar ’n gaping ontstaan ten opsigte van die manier waarop 
sommige teoloë (byvoorbeeld die aanhangers van die Nuwe Hervorming) die 
Bybel lees in teenstelling met die Skrifbeskouing van die deursnee Calvinistiese 
lidmate. 
 Toenemende belangstelling in spiritualiteit gaan nie noodwendig ge-
paard met ’n toename in belangstelling in georganiseerde of institusionele 
godsdiens nie. Dit het dikwels tot gevolg dat individualisme tot die ekstreme 
vorms gevoer word deurdat geloof en godsdiens as ’n privaat aangeleentheid 
beskou word wat buite die gemeenskap van gelowiges bedryf word (De Vries 
1995:177). Hier kan genoem word dat Calvyn die kerk as ons geestelike moeder 
beskou het en dat die Nederlandse Geloofsbelydenis (artikel 28) lidmaatskap 
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aan die kerk as ononderhandelbaar en verpligtend vir alle gelowiges stel. 
Tydens navrae in dié verband aan ’n groep “getroue” Bybelstudielede, is 
bevestig dat die meerderheid lidmaatskap van ’n denominasie as vrywillig 
beskou. Een van die redes vir die toenemende gewildheid van die elektroniese 
kerk is juis die individuele uitlewing van geloof (my-God-en-ek- teologie). 
 Uit bogenoemde is dit duidelik dat die teologiese toerusting wat aan 
“gewone” lidmate gegee word, daadwerklike vernuwing benodig. Een van die 
plekke waar die negatiewe invloed van die afhanklikheid-paradigma duidelik 
sigbaar word, is die erediens.  
 
Verwarring rondom eredienste 
 
Die onvermoë om die diversiteit van die geloofsgemeenskap binne eredienste te 
hanteer en in ag te neem, is nie ’n nuwe probleem binne die Suid-Afrikaanse 
Calvinistiese tradisie nie. Dit word vererger deur die feit dat mense oor die 
algemeen nie bewus is van die historiese geladenheid wat tot die Reformatore 
se inkleding van die erediens aanleiding gegee het nie en dat die na-die-ander-
kant-skeefgetrekte tradisie wat sedert die Hervorming toegepas word, regstel-
lende aksie vereis. Die Reformatore se oorbeklemtoning van die sentrale plek 
van prediking tydens eredienste in kompensasie teenoor die Roomse klem op 
die sakramente, is onderliggend aan heelwat van die verwarring wat vandag ten 
opsigte van die erediens bestaan. Dit word verder gekompliseer deur die feit 
dat, anders as ten tye van die Hervorming toe daar ook ’n skerp onderskeid 
tussen teoloë en gelowiges getref is, daar nie soveel diversiteit was ten opsigte 
van die vermoëns, kennisvlakke, gespesialiseerde vermoëns en vlakke van 
geloofsbelewens onder gelowiges nie. Die fokus behoort nie in die eerste plek 
op fokusgroepe (soos jeug, gesinne of bejaardes) en hulle behoeftes te wees nie 
maar op die kernelemente wat elkeen ’n regmatige plek in die erediens moet 
beklee.  
 Oorbeklemtoning van die prediking veroorsaak dat gemeentelike deel-
name tydens eredienste ernstig verskraal word. Dit het tot gevolg dat die lid-
mate grotendeels passief is (Black 2007). Lidmate wat passiewe toeskouers is 
tydens eredienste, word moeilik op ander terreine gemotiveer tot aktiewe deel-
name. Die taak om gelowiges toe te rus om God se boodskap en werk in die 
wêreld te vergestalt (Fortin 2005:369) word nie oral en altyd as primêre en 
praktiese doelstelling vir die kerk gesien en so aan gelowiges voorgehou en oor-
gedra nie. Dit beteken dat daar ten opsigte van hierdie saak opleiding en 
toerusting nodig is. 
 Wanneer hierdie “dwaling” wat deur die Reformatore die kerk ingedra is 
en waaraan die kerk vandag steeds mank gaan (hoewel dit binne die konteks en 
situasie van die Hervorming self nie as dwaling gesien behoort te word nie) 
binne die historiese konteks en ontstaan daarvan aangetoon word, word die 
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geleentheid aan die kerk gebied om die probleemareas te identifiseer, die 
herkoms daarvan te verstaan en regstellings te maak.  
 
Slot 
 
Wanneer daar gevra word wat die term Calvinisme vandag in die Suid-
Afrikaanse konteks beteken, word dit gou duidelik dat daar ’n behoefte bestaan 
om die beginsel van “Semper reformanda” opnuut toe te pas. Sodoende kan 
onskriftuurlike tradisies en gebruike verander word.  
 Dit is duidelik dat die kerk ’n taak moet vervul in die wêreld waarin ons 
leef. Gelowiges verwag kerklike leiding op elke gebied van die lewe. Politieke, 
ekonomiese en sosiale veranderings kan met kerklike hulp minder traumaties 
beleef word en selfs positief benader word. Ongelukkig het die Calvinistiese 
kerke ná 1994 stil geraak en is lidmate verward en soekend. 
 Hoewel die apartheidsteologie ’n groot rol speel, bied hierdie navorsing 
’n ander perspektief. Die kerk is vasgevang in ’n afwykende paradigma en 
tradisie. Die afhanklikheid-paradigma maak ’n skerp onderskeid tussen teoloë 
en lidmate. Deur formele of akademiese opleiding in ’n groot mate net vir 
teoloë toeganklik te maak, word meegebring dat lidmate oor die algemeen 
oningelig en onaktief is en bly. Dit veroorsaak dat die fokus en visie van die 
Calvinistiese geloofsgemeenskappe nie altyd op die kernsake van die evangelie 
gerig is nie. Tydens die gedenkjaar van Calvyn se geboorte behoort daar aan 
hierdie saak aandag gegee te word. 
 Passiewe, oningeligte en soekende lidmate word maklik slagoffers van 
kettery omdat hulle soeke na antwoorde nie bevredig word deur bekende en 
betroubare bronne nie. Ander raak afvallig omdat hulle moeg word vir die 
“regstellende aksies” wat sonder Skriftuurlike begronding en verduideliking as 
“hervorming” op talle gebiede, onder andere tydens eredienste, toegepas word. 
 Saam met die foutiewe denkpatrone, speel die tradisie ook ’n belangrike 
rol wanneer die kernfokus van die kerk op die tafel geplaas word. Die huidige 
verwarring en probleme rondom die inrigting van die erediens is juis te danke 
aan ’n tradisie wat in bepaalde omstandighede ontstaan het maar wat vandag 
steeds foutiewelik geïmplementeer word. 
 Hoewel Suid-Afrikaanse Calviniste goed bekend is met die slagspreuk 
Semper reformanda wil dit voorkom asof daar baie moeilik veranderings en 
aanpassings gemaak word om die kerk en sy gebruike en lering suiwer te hou. 
Teoloë en lidmate beweeg nie maklik uit hulle gemaksone nie en daar word 
vanaf kerklike weë nie aangedring op gereelde grondige ondersoeke en riglyne 
om voortdurende hervorming aktief te hou nie. Pettegree (2000:9) het gesê dat 
die Hervorming ’n interne transformasie was en nie ’n aanval van buite nie. 
Miskien kan die proses van transformasie gedurende hierdie herdenkingsjaar 
binne die Suid-Afrikaanse Calvinistiese gemeenskap werklikheid gemaak word.  
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