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Die gebruik van die Nuwe Testament in die Nederlandse

Geloofsbelydenis

1. IN LE ID IN G

In hierdie ondersoek na die gebruik van die Nuwe Testament in die 
Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) werd allereers nagegaan hoe 
die NGB die Nuwe Testament aanhaal en met watter doel.

Sistematies word deur die NGB gewerk en aanhalings uit die Nuwe 
Testament nagegaan. *n Vergelyking word getref tussen die saak 
waarvoor die NGB teksplase aanhaal en die saak waama die 
teksplaas in die Nuwe Testament self verwys. Die konteks van die 
NGB en die konteks van die Nuwe-Testamentiese literatuur wat 
telkens aangehaal word (histories sowel as tekstueel) word teen 
mekaar afgeweeg. Ten einde ruimte te bespaar en die onderwerp dus 
te beperk sal slegs direkte aanhalings onder die loep kcm en 
talle itrplisiete verwysings na die Nuwe Testament nie in 
berekening gebring word nie. Artikels van die NGB waarin daar dus 
nie eksplisiete aanhalings voorkom nie, sal dus vir die doel van 
die ondersoek oor die hoof gesien word.

Ten slotte sal gevolgtrekkings gemaak word oor die gebruik van 
die Nuv« Testament in die NGB oor die algemeen. Daar sal gevra 
word in hoeverre die NGB die Nuwe Testament as geheel weerspieël 
en vir watter geskrifte van die Nuwe Testament die NGB h 
voorliefde openbaar. Daar sal ook gepoog word om die NGB in 
tydshistoriese perspektief te plaas ten opsigte van sy 
Skrifgebruik. Dit behels onder andere "n vergelyking van die NGB 
se gebruik van die Nuwe Testament met die telkens gangbare wyse 
van Skrifgebruik gedurende die tydperk wat strek vanaf die begin 
van die Reformasie (+ 1500) tot die Protestantse ortodoksie en
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die Verligting (+ 1650). Dit is juis in hierdie tydperk dat die 
NGB ontstaan (1561) en as outentiek aanvaar is (1619).

Ter wille van geredeliker verstaanbaarbeid word in verwysings na 
die NGB gebruik gemaak van die nuwe Afrikaanse vertaling wat 
onlangs gepubliseer is (Ons glo . . .  Die drie formuliere van een- 
heid en ekumeniese belydenisse 1982). Indien nodig sal vrel na die 
ou vertaling (Die drie formulier van enigheid: [sa]= OV) verwys 
word asook na die 'outentieke' Nederlandse vertaling (Bakhuizen 
van den Brink 1976 = NV). Alhoewel die opskrifte van die artikels 
teruggaan op die Latynse vertaling en dus nie outentiek is in 
terme van die sinodebesluite van Dordt nie (Bakhuizen van den 
Brink 1976:26-27), word dit in die bespreking wat volg ook behou 
(tussen hakies) ter wille van verstaanbaarheid. Aanhalings uit 
die Bybel kcm gewoonlik uit die Ou Afrikaanse Bybelvertaling 
(OAB) en indien anders vermeld uit die nuwe (NAB).

2. A ANHALINCS IN DIE NCB U IT  DIE NUWE TESTAM ENT

2.1 A rt ike l 2: Die middele waardeur ons Cod ken

Rcmeine 1:20 word aangehaal an die 'openbaring' van God in die 
natuur te onderstreep. Waar die hooftema by Paulus in Romeine 
1:18-23 die toom van God is en die feit dat geen mens veront- 
skuldiging het nie, is die NGB se tema die openbaringsmiddele. 
Die NGB stem met Paulus wel ooreen dat mens uit die skepping of 
natuur kan aflei dat God daar is, maar wat by Paulus *n onder- 
steunende argument is vorm in die NGB deel van die hoofargument. 
Belangrik by die NGB is egter die tweede middel, naamlik die 
Woord waarin God hcm 'nog duideliker' bekend maak, terwyl Paulus 
nêrens die Bybel (met sy boeke soos uiteengesit in artikel 4) as 
•n middel beskou waaruit mens God kan ken nie. Hoe sentraal die 
'Woord' vir die NGB is as openbaringsmiddel word onderstreep deur 
die feit dat die NGB die openbaring in die natuur ook as *n 'boek' 
beskryf. Hierdie klem op die 'woord' (wat verder onderstreep word 
deurdat die volgende vyf artikels (3-7) ook daaraan gewy word) 
moet verstaan word in die lig van die reformatoriese polemiek net 
die Rocmse kerk waar naas die Bybel ook die tradisie as gesagsvol 
beskou is en verder ook nog die apokriewe boeke (artikel 4).

2.2  A rt ike l 3: Die geskrewe Woord van Cod

Met 'geskrewe Woord van God' word in die NGB-konteks die boeke 
van die Ou en Nuwe Testament bedoel soos uiteengesit in artikel 
4. Die teks uit 2 Petrus 1:21 word (tesame net h verwysing na die 
Tien gebooie) aangehaal om aan te toon dat dit 'heilige en Godde- 
like Skrif' is. Dit gaan in die NGB-konteks cm die bewys van
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veral die geïnspireerdheid van die Protestantse Bybel, en dan 
spesifiek ook afgegrens teenoor die Roomse Bybel wat die 
apokriewe boeke insluit. Dit kan duidelik gesien word in artikel 
6 waar dit spesifiek gaan om die onderskeid tussen 'kanonieke' en 
'apokriewe' boeke (sonder dat h teksplaas aangehaal word!) In 2 
Petrus 1:21 vord egter nie gepraat van die 'Woord van God' wat 
nie voortgebring is deur die wil van die mens nie, maar van 'geen 
profesie'. Wat deur 'geen profesie' binne die konteks van die 
Petrusbrief bedoel word is duidelik uit die voorafgaande vers (2 
Pt 1:20) as daar gepraat word van 'profesie van die Skrif'. Afge- 
sien daarvan dat die Petrusbriefskrywer dus sy uitspraak van 
toepassing maak slegs op profesieë van die Skrif en nie die Skrif 
as geheel nie, kan die Petrusbriefskrywer tog onmoontlik nie met 
'Skrif' bedoel die Protestantse kanon nie, bloot cmdat sy eie 
geskrif deel is van die Protestantse kanon (artikel 4) en hy nie 
binne die brief na sy eie geskrif (wat eers na sy skrywe daarvan 
as kanonies erken kon word) verwys nie. Verder kan hy ook nie 
verwys na die res van die Nuwe Testament nie omdat die Nuwe 
Testament ten tyde van die opskrifstelling van die tweede Petrus- 
brief nog nie eens h versameling boeke was nie, wat nog te sê van 
as kanon erken is. Die Petrusbriefskrywer verwys dtis hoogstens na 
die Ou Testament, maar dan nie na die Protestantse Ou Testairent 
(wat op die Hebreeuse Bybel berus) nie maar na die Griekse Ou 
Testament of Septuaginta wat die Bybel van die vroeë Christendom 
was. Die Septuaginta het egter ook die apokriewe boeke bevat. Dit 
blyk dus dat die NGB nie die historiese cmstandighede rondom die 
kanonisering van die Ou en die Nuw= Testament in die vierde eeu 
genoegsaam verdiskonteer nie en dus anachronisties te werk gaan 
deur die leer oor die 'Woord van God' af te lei uit die Nuwe 
Testament (en met name die tweede Petrusbrief).

2 .3  A rt ike l 5: Die gesag van die heilige S k r i f

Hierdie artikel bevat nie h direkte aanhaling uit die Bybel nie. 
Op voetspoor van die voorafgaande bespreekte teks (2 Pt 1:21) sou 
die NGB egter inherent konsekwent gewees het deur weer h 
teksplaas aan te haal (soos bv 2 Pt 1:21 of 2 Ttn 3:16) sodat die 
Skrif self die bewys van sy gesag kon gee. Die taal van Rcmeine 
8:16 wurd egter gepraat as gesé word dat 'die Heilige Gees in ons 
hart getuig dat hulle (die Protestantse kanon) van God is'. Uit 
die laaste sinsnede van die artikel ('aangesien selfs die blindes 
kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind') blyk 
ook baie van die NGB se Skrifbeskouing. Dit veronderstel minstens 
dat die NGB die Bybel beskou as ‘n boek met voorspellings wat 
'uitkcm' in die tyd waarin die NGB opgestel is. Juis daarcm is 
dit betroubaar en 'van God'. h Aspek van die manier waarop die 
Bybel deur die NGB hanteer word, kom hier aan die lig: Die Nuwe
Testament word nie gelees teen sy historiese agtergrond of binne
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sy historiese konteks nie maar hanteer asof dit direk spreek vir 
die mens wat vandag leef. Wie hierdie hedendaagse mens is, is ook 
problematies: verwys die voorspelde dinge wat plaasvind na die 
tyd van die opstelling van die NGB (1561) of die 'outentisering' 
daarvan (1619). Hierdie werkswyse cm die Skrif te lees as direk 
toepaslik op kcmtemporêre gebeure laat onwillekeurig dink aan die 
pesher-eksegese van die voor-Christelike Qumrangemeenskap waar 
die tekste van die Ou Testament ook gelees is al sou dit direk 
verwys na die historiese omstandighede van die gemeenskap (Lohse 
1971 : 227 w ) .

2.U A rt ike l 7: Die volkomenheid van die heilige S k r i f

Die formule 'soos die apostel Paulus sê' dui aan dat ons weer 
hier met h direkte aanhaling uit die Nuve Testament te doen het, 
te wete Galasiërs 1:8. Weer word die teks op die heilige Skrif (= 
die Protestantse kanon soos vasgestel in artikel 4) van 
toepassing gemaak. By Paulus gaan dit egter nie cm die 'heilige 
Skrif' wat teen ander leringe afgegrens moet word nie, maar cm 
die evangelie soos deur hom verkondig (G1 1:8-11). Hierdie 
evangelie van Paulus het die 'genade van Christus' (G1 1:6) as 
inhoud en nie die leer oor die volkcmenheid en eksklusiwiteit van 
die Skrif nie.

Die 'anathema-gedeelte' (laaste paragraaf) van die artikel haal 
twoe tekste aan:

'Ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God 
afkcmstig is' (1 Jh 4:1 - Nuwe Afrikaanse Bybel- 
vertaling = NAB)

'As iemand na julle kcm en hierdie leer nie bring 
nie, ontvang hcm nie in die huis nie ...' (2 Jh 
1:10 - Ou Afrikaanse Bybelvertaling = OAB).

Alhoewel 1 Johannes 4:1 as h algemene uitspraak beskou kan word, 
word die kriterium vir wanneer h gees dan van God afkcmstig is in 
die daaropvolgende vers gegee, naamlik 'elke gees wat bely dat 
Jesus Christus in die vlees gekcm het' (1 Jh 4:2 - QAB). Die
moontlik anti-dosetiese tendens van die eerste Johannesbrief het 
dus die valse profete op die oog wat nie wil bely dat Jesus in 
die volle sin van die woord mens geword het nie (1 Jh 4:3). Die 
'valse profete' van die NGB is egter diegene wat nie die 'onfeil- 
bare reël' aangaande die volkcmenheid en ekslusiwiteit van die 
heilige Skrif wil aanvaar nie. Die 'hierdie leer' van 2 Johannes 
1:10 verwys ook spesifiek na die 'leer van Christus' (2 Jh 1:9), 
naamlik dat hy 'in die vlees gekcm het' (2 Jh 1:7) en nie na die 
Skrif nie.
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Artikel 8 stel die klassieke leer oor die Drie-eenheid en artikel 
9 lewer die bewys. Die NGB stel dit dus onanwonde dat die Drie- 
eenheidsleer uit die Bybel gesubstansieer kan word. Verskeie 
tekste word ook uit die N u w  Testament aangehaal om dit 'wat vir 
ons in die Ou Testament enigsins duister is' (vgl die artikel oor 
die Ou-Testamentiese Skrifgebruik in hierdie bundel) 'baie 
duidelik' te maak.

Hierdie aangehaalde tekste is gewoonlik waarin die Vader, Seun en 
Gees gelyktydig vermeld word. Wat in artikel 8 beredeneer word 
(nl drie persone in een goddelike vese) word egter nie in hierdie 
tekste so beredeneer nie. Meesal steun die NGB se argument bloot 
op die feit dat die drie name saam in een teksvers genoern word. 
Dit geld van die volgende aangehaalde tekste (outeur se 
kursivering):

2.5 Artikel 9: Skrifgetuienis oor die Drie-eenheid

'Doop al die nasies in die naam van die Vader en 
die Seun en die Heilige Gees' (Mt 28:19).

'Die Heilige Gees sal oor jou kan en die krag van 
die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daaran ook sal 
die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem 
word.' (Lk 1:35).

'Die genade van die Here Jesus Christus en die 
liefde van God en die gemeenskap van die Heilige 
Gees sy met julle almal.' (2 Kor 13:13).

Dieselfde geld ook van die beskrywing van Jesus se doop (Mk 1:9 
w ) : die Seun, die Gees en die Vader (= die stem uit die hemel) 
word almal in die perikoop vermeld, maar oor die goddelikheid of 
gelykheid van hulle drie persone in een wese word niks gesê nie. 
Dat die klassieke leer oor die Drie-eenheid dogmahistories 
ontwikkel het uit die lees van bogenoemde tekste en daarop steun 
is egter w l  waarskynlik. Of hierdie tekste dit in feite sê is 
egter h ander saak.

Die enigste teksvers wat die NGB aanhaal wat enigsins artikel 8 
sou kon ondersteun, is die bekende Corma Johanneum (Deist 
1984:31) van 1 Johannes 5:7:

'Daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, 
die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is 
een'.
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Hierdie vers is egter Yi sestiende eeuse invoeging deur 'n Fransis- 
kaanse mcnnik, ene Froy (of Roy) en het dus sy ontstaan te danke 
aan die Drie-eenheidsleer eerder as wat dit aan die leer ten 
grondslag sou lê (Metzger 1968:101). Die nuwe Afrikaanse 
Bybelvertaling laat dan ook hierdie vers weg.

2.6 A rt ike l 10: Die Codheid van Jesus Chris tus

Verskeie tekste word aangehaal otn aan te dui dat die skepping 
deur Christus plaasgevind het en dat hy daarom pre-eksistent en 
dus God is (Jh 1:1-3; Heb 1:2; Kol 1:16 of Ef 3:9). Die sinsnede 
'hy is sonder begin van dae of lewenseinde' word egter in 
Hebreërs 7:1-3 primêr van Melgisedek gesê wat aan die Seun van 
God gelykgestel word' (vers 3). Die NGB konkludeer dus van 'pre- 
eksistensie' na 'goddelikheid' wat bevraagteken moet word aange- 
sien vir dieselfde argument Melgisedek (wat volgens Heb 7:3 
sonder begin van dae of lewenseinde was) dan ook God moet v«es. 
Johannes 1:1 noem Jesus (of die logos) wel God en dit blyk die 
enigste teks te wees wat die godheid van Jesus ondersteun mits 
dit nie altematiewelik as 'goddelik' gelees moet word nie 
(volgens verskeie kcmmentatore) waar 'goddelik' dan nie sou 
beteken dat Jesus eenswesens met die Vader is of gelyk aan hom (= 
'die ware, ewige God, die Almagtige') nie.

2.7 A rt ike l 11: Die Godheid van die Heilige Gees

Die NGB bely dat die Heilige Gees 'in orde die derde Persoon in 
die Drie-eenheid is ... dat Hy inderdaad ware (sio) en ewig God 
is, soos die heilige Skrif ons leer!' Geen teksplaas word aange- 
voer nie wat daarop dui dat die NGB han ook in die algemeen 
beroep op die 'heilige Skrif' sonder enige nadere aanduiding.

2 .8  A rt ike l 13: Die voorsienigheid van God

In Matteus 10:29:31 gebruik Jesus in sy uitsendingsrede aan die 
dissipels h tipiese a minore ad maius (van die minder belangrike 
na die meer belangrike) argument cm hulle vrees hok te slaan. Hy 
wil sê dat indien die Vader tot in die besonderhede toe bewus is 
van mossies (wat mens kan koop teen twee vir h stuiver) en h mens 
se hare, hoeveel te meer is hy dan nie bewus van die lotgevalle 
van die dissipels op hulle sendingreis nie? Dat die NGB die a 
minore ad maius argument en die metafoor wat Jesus wou gebruik, 
miskyk, blyk duidelik uit die feit dat Matteus 10:31 in die NGB- 
aanhaling ontbreek:
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'Vfees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as 
baie mossies!'

Die NGB lees dus Jesus se metafoor letterlik en gebmiik dit om 
die leer oor die voorbeskikking van alle dinge deur God te 
ondersteun. Die wysigings wat die NGB aan die aangehaalde teks 
maak, kan ook goed verstaan word binne die raamwerk van die NGB 
se interpretasie daarvan: In die NGB word gepraat van hare wat 
(net soos die mossies) op die grond val terwyl Matteus 10:30 
slegs vermeld dat die hare van h mens se hoof almal getel is. Die 
assimilasie van 'hare' aan 'mossies' geskied moontlik omdat die 
teks gebruik word om aan te toon dat niks per toeval oor mens kom 
nie. Dit gaan dus in die NGB am h gebeure wat deur God voorbeskik 
word en die blote getelwees van mens se hare kom nie daarvoor in 
aanmerking nie. Wat met mossies gebeur, is aan die anderkant nie 
'menslik' genoeg nie, derhalwe haal die NGB die teks so aan dat 
dit lyk asof met h mens se hare dieselfde gebeur as wat met die 
mossies gebeur. Opmerklik is ook in die NGB die lesing 'sonder 
die wil van ons Vader' in plaas van 'sonder julle Vader' (Mt 
10:29). Dit gaan juis in artikel 13 oor God se 'heilige wil', nie 
net met betrekking tot die mossies in Jesus se metafoor nie, maar 
ook toegepas op diegene wat die NGB bely.

In hierdie artikel vind ons dus *n betreklik vrye aanhaling uit 
die Matteusevangelie en daar word in die aanhalingsproses aan die 
oorspronklike teks gewysig met die oog op die doel warvoor dit 
aangehaal is.

2 .9  A rt ike l 14: Die skepping van die mens en die sondeval, en die 
gevolge daarvan

Dat die NGB korrek is in sy interpretasie van Johannes 1:5 in 
soverre dat dit daarop wys dat 'duistemis' op 'mense' slaan, 
blyk veral uit die res van die perikoop, veral Johannes 1:9-11. 
Johannes 1:5 dui egter nie daarop dat 'al die lig wat in ons is 
immers in duistemis verander het', met die doel om sodoende die 
leer oor die sondeval te onderskryf nie. Veeleer reflekteer die 
teks oor Christus se kans en sy verwerping. Die NGB knoop egter 
die mens se ' duistemiswees' met sy verslawing aan die sonde en 
daarmee die afwesigheid van h vrye wil by die mens. Verskeie 
tekste word dan uit die Johannesevangelie en Pauliniese briewe 
aangehaal om aan te toon dat die mens geen vrye wil het nie en 
nie uit hanself iets goeds kan doen nie. In die konteks van 
Johannes 3:27 gaan dit egter nie in die eerste plek an die mens 
en sy vermoëns nie, maar om Jesus wat doop. In Johannes 6:44 is 
die onderwerp van bespreking ook nie die mens se vrye wil nie 
maar die teks wil slegs sê dat die mens nie sonder die Vader se 
toedoen na Christus kan kan nie (Jh 6:45). Johannes 15:5 ('Sonder
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my kan julle niks doen nie!') moet ook verstaan word binne die 
konteks van die beeld oor die wynstok en die lote. Primêr gaan 
dit om die gelowige se verbondenheid aan Christus van wie hy juis 
sy krag ontvang am vrug te dra (vers 4). Die NGB se terugredene- 
ring na die onvermoë van die mens en die afwesigheid van *n vrye 
wil, weerspreek as sodanig nie die teks nie, maar interpreteer 
dit nie binne die raamwerk van die teks se eie hooffokus nie.

Wat die Pauliniese tekste betref moet ten opsigte van Romeine 8:7 
opgemsrk word dat die 'sondige natuur' dui op die mens wat die 
Gees van Christus nie het nie (vers 9). In soverre dat die mens 
onmagtig is tot die goeie sonder Christus, en dus nie h vrye wil 
het am sonder die Gees van Christus die goeie te doen nie, is die 
strekking van die NGB in ooreenstenming met Paulus se bedoeling. 
Dieselfde geld van 1 Korintiërs 2:13 ('die natuurlike mens neem 
die dinge van God nie aan nie - QAB). Daarmee is egter niks gesê 
oor die onvermoë en vrye wil van die mens as sodanig nie. Romeine 
8:10 en 1 Korintiërs 2:15 wil juis sê dat die mens wat in 
Christus is, en sy Gees het, in staat is om (uit vrye wil?) die 
goeie te doen. Alhoewel 2 Korintiërs 3:5 in die eerste plek op 
Paulus dui en nie op die mens in die algemeen nie, word dieselfde 
gedagte daar meegedeel as in die vorige aangehaalde tekste, 
behalve dat daar nie sprake is van Paulus se sondige natuur nie 
maar alleen van sy onbekwaamheid sonder God. Ten opsigte van die 
aanhaling van Filippense 2:13 is dit interessant om in die lig 
van Filippense 2:12 (wat deel vorm van dieselfde sin) op te merk 
dat God se werk in die mens nie sy vrye wil uitsluit nie ('werk 
julle eie heil uit met vrees en bewing' - QAB).

Dit blyk dus uit artikel 14 dat die NGB die aangehaalde tekste 
moontlik verstaan en interpreteer binne h anti-Pelagiaanse 
raamwerk.

2.10 A rt ike l 18: Die menswording van Jesus Chris tus

Verskeie tekste of dele van tekste word (soms vry - vgl die 
artikel oor die Ou Testamentiese Skrifgebruik) uit verskillende 
Bybelboeke binne een argument aanmekaar gekoppel om te bewys dat 
die dosetisme van die Wëderdopers verkeerd is (Heb 2 :14; Hd 2:30; 
Rm 1:3; G1 4 :4 ; Rm 15:12; Heb 7:14 en Mt 1:23).  Hierdie tekste se 
kontekste weerspreek dan ook nie die gebruik daarvan in die NGB 
nie behalws dat dit nie telkens (soos in die NGB) gaan om 'n anti- 
dosetiese polemiek nie. Opvallend is die byvoeging ('maar sonder 
sonde') in die teks van Hebreërs 2:17 ('daarom moes hy in alle 
opsigte aan sy broeders gelyk word1). In laasgenoemde teks gaan 
dit ook nie allereers cxn die vleeswording van Christus nie maar 
om die feit dat Christus 'deurdat hyself onder versoeking gely 
het, die kan help wat versoek word' (Heb 2:18) .
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Verskeie tekste word weereens aanraekaargekcppe1 cin te bewys dat 
Christus onskuldig vir ons sondes gely het en dat hy deur sy 
offer aan die kruis die enigste versoeningsmiddel bewerkstellig 
het. Die aangehaalde tekste en sinsnedes van tekste ward so aan- 
mekaargekoppe1 dat die belydenis en die bewysplase daarvoor as't 
ware ineenvloei. Dat Christus onskuldig gely het, word 'bewys' 
met Yi saamgestelde aanhaling van frases uit Psalra 69:5 en 1 
Petrus 3:18:

'Hy het teruggegee wat Hy nie geroof het nie;
Hy het na liggaam en siel as Regverdige vir
onregverdiges gely.'

Afgesien daarvan dat die bewoording in die NGB van die 
oorspronklike teks in beide gevalle afwyk, moet ook wat 1 Petrus 
3:18 betref, opgemerk word dat die 'regverdigheid' van Christus 
waarvan die Petrusbrief praat nie verwys na die feit (soos wat 
dit moontlik uit die NGB-konteks blyk) dat Pontius Pilatus han 
onskuldig verklaar het nie.

Lukas 22:44 ('sy sweet het geword soos bloeddruppe1s wat op die 
grond val') en Markus 15:34 ('My God, my God waarom het u my 
verlaat?') funksioneer wel binne Lukas en Markus se lydensberigte 
cm Jesus se lyding te onderstreep, maar die duiding daarvan as 
'die verskriklike straf wat ons sondes verdien', funksioneer nie 
binne die berigte van die evangelies nie.

Ten opsigte van die sentraliteit van Jesus se kruisiging sluit 
die NGB aan by Paulus in 1 Korintiërs 2:2: 'want ek het my
voorgeneem an niks anders onder julle te wees nie as Jesus 
Christus, en Han as gekruisigde. ' Letterlik lui die aanhaling in 
die NGB: 'dat wy niet anders en weten dan Christum ende dien 
gecruyst' (NV). Die weglating van 'onder julle' dui daarop dat 
die NGB Paulus se uitspraak wat hy spesifiek tot die Korintiërs 
rig te midde van partyskappe rondom sekere name (1 Kor 1:12) 
veralgemeen. In Filippense 3:8 gaan dit ook om die sentraliteit 
van Christus as sodanig en is sy plaasvervangende lyding, 
kruisdood en versoening nie spesifiek ter sprake nie. Dit blyk 
dus dat die NGB in sy aanhaling van Nuwe Testamentiese tekste 
sommige spesifieke uitsprake veralgemeen (bv 1 Kor 2:2) en 
sofimige algemene uitsprake verbesonder (bv Flp 3:8).

Hebreërs 10:14 ('Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die 
wat geheilig word') funksioneer binne die NGB konteks moontlik as 
polemiek teen gebruike in die Roomse kerk (bv misoffer, 
aflaatgelde) terwyl dit in die Hebreërbrief teenoor die
herhaaldelike offer van 'stiere en bokke' (vers 4, 11) gestel

2.11 Artikel 21: Die versoening van Christus
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word. Waar dit in die NGB konteks gaan an die eksklusiwiteit van 
Christus se versoening in polemiese sin, gaan dit in die 
Hebreërhrief cm die verhewenheid van sy offer en is die toon 
apologeties (Heb 10:11).

Die konteks van die aanhaling uit Matteus 1:23 waarmee die 
artikel afsluit, is in ooreensteming met die punt wat die NGB wil 
tuisbring, naamlik dat Jesus Verlosser van sondes is. In Matteus 
1:23 word egter nog nie gesê op watter wyse dit sal geskied nie. 
Gelees in die lig van Matteus 8:17 kan die verlossing onder 
andere moontlik dui op die genesing an siektes (vgl die aanhaling 
van Jes 53:4 aldaar). Dat Jesus verlosser is deur sy 'offer aan 
die kruis' is meer prominent in die briewe van die Nuwe Testament 
(veral Hebreërs) as in die evangelies. Dit blyk dus dat die NGB 
kragtens die reformatoriese beginsel van sacra scriptura sui 
ipsius interpretes (= die heilige Skrif verklaar homself) 
betekenisse van tekste vanuit verskillende boeke van die Nuws 
Testament opmekaar oordra. Hierdie saaklike of 'dogmatiese' 
benadering veroorsaak dat tekste hulle historiese konteks inboet.

2.12 A rtike l 22: Ons regverd igheid  d eur die geloof

In hierdie artikel wil die NGB twee sake onderstreep, naamlik dat 
die Christen deur die geloof alleen regverdig word (niks buite 
Christus nie) en dat die geloof self eintlik nie die regverdiging 
bewerkstellig nie maar slegs die middel is waardeur Christus se 
'geregtigheid' anhels word. Die NGB haal weer vry aan (Rm 3:28) 
en ' sonder die werke van die wet' word ' sonder werke'. Die 
konteks van die Pauliniese teks waar dit spesifiek gaan om die 
posisie van die Jode (Rm 3:1,22) en die wet dus spesifiek vermeld 
word, word dus veralgemeen en die teks word moontlik polemies 
teen die Roanse leer van 'goeie werke' toegepas. Paulus maak ook 
in Raneine 3 nie “n spesifieke saak uit dat geloof slegs "n middel 
tot regverdiging is nie. Interessant ten opsigte van die 
aangehaalde teks is die vertaling van die NAB waar 'sonder die 
werke van die wet' vertaal word met 'nie omdat hy die wet onder- 
hou nie'. Die NAB maak dus die NGB se aanhaling van die teks 
onmoontlik - derhalwe val die nuwe vertaling van die NGB terug op 
die ou Afrikaanse vertaling (Ons glo ... 1982:17).

2 .13  A rt ike l 23: Ons geregtigheid  voor God

Alhoewel die artikel na Dawid en Paulus verwys, is dit egter 
Raneine 4:6 wat aangehaal word en nie Psalm 32:2 nie. Paulus haal 
egter wel in Raneine 4:7-8 Psalm 32:1-2 aan en sy interpretasie 
van Psalm 32:1-2 word in vers 6 aangekondig:
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'Soos Dawid ook die mens salig spreek aan 
wie God geregtigheid toereken sonder werke'.

Die NGB neem dus Paulus se interpretasie van Psalm 32:2 onkrities 
oor. In Psalm 32:1-2 word egter nie gesê dat vergifnis h mens se 
deel word sonder werke nie. Inteendeel, Psalm 32:2 word in 
Raneine 4:8 slegs gedeeltelik aangehaal en die versreël wat 
Paulus (en die NGB) weglaat, spreek juis teen Paulus se 
interpretasie:

'Welgeluksalig is die mens aan wie die 
Here die ongeregtigheid nie toereken nie
en in wie se gees geen bedrog is nie.

Die laaste reël ('in wie se gees geen bedrog is nie') ontbreek by 
Paulus en die NGB, maar is juis h werk van die wet (Eks 20:16)!

Die NGB-artikel reflekteer oor die mens se geluksaligheid (= 
'geregtigheid') en waarin dit bestaan. Dit is egter h vraag of 
Romeine 3 sowel as Psalm 32 'geluksaligheid' so sien as h 
substansie soos wat dit in die NGB voorkcm. In die Paulusteks is 
die hoofklem steeds dat die mens sonder wetsonderhouding - dit 
wil sê uit genade - geregverdig word. Die twispunt rondom die 
plek van die Joodse wet vorm in die Paulusteks steeds die agter- 
grond van sy uitsprake. In die NGB gaan dit egter steeds an die 
eksklusiwiteit of 'genoegsaamheid' van Christus (vgl die uitdruk- 
kings 'die gekruisigde Christus alleen' en 'op onsself of enige 
ander skepsel').

2.14 A rt ike l 24: Ons heiligmaking en goeie werke

Hierdie artikel beklemtoon die goeie werke wat die geregverdigde 
moet doen, maar wat die gevolg is van sy geloof. In Galasiërs 5:6 
kwalifiseer Paulus die geloof wat die besnydenis onnodig maak as 
h 'geloof wat deur die liefde werk'. Die NGB (Ons glo ... 1982) 
neem die NAB se vertaling oor ("n geloof wat deur die liefde tot 
dade oorgaan') wat meer die idee beklantoon dat dade cp geloof 
volg. Die agtergrond of konteks van Paulus se uitspraak, naamlik 
die twis rondon die besnydenis (5:1-3) figureer nie binne die 
konteks van die NGB nie. Ons kry die volgende twee skemas:

Paulus: Besnydenis (wet) ---  geloof, vryheid.
NGB: Geloof --- werke.

By Paulus bestaan daar nie h onderskeid tussen geloof en werke 
nie en is geloof en die daarmee gepaardgaande 'liefdeswerke' 
eintlik een begrip en word die twee nie naagnekaar gestel asof
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die een op die ander kan volg nie (Schlier 1971:235). Die NAB is 
moontlik in sy vertaling deur die NGB beïnvloed, of minstens deur 
die algemeen gereformeerde opvatting dat dade op die geloof volg.

Indien Galasiërs 5:6 binne die NGB-skema gelees word, sou dit 
inmers die implikasie hê dat volgens Paulus Yi opregte geloof deur 
die besnydenis en volkane nakaming van die Mosaïese vet opgevolg 
behoort te word.

Die NAB se vertaling van Filippense 2:13 blyk ook meer in die lig 
te staan van die NGB as wat die NGB die konteks van Paulus se 
paranese in Filippense 2 in ag neem. Paulus vermaan die 
Filippense an in die lig van sy afwesigheid (Flp 2:12) nou hulle 
eie heil uit te werk ondat God dit in hulle kan bewerkstellig. 
Die NAB vertaal 'eie heil uitwerk' met 'as verloste mense lewe' 
en 'God wat in julle werk an te wil sovel as an te werk na sy 
welbehae' met 'God wat julle gewillig en bekwaam maak an sy wil 
uit te voer'. In beide die NAB en die NGB word Filippense 2:13 
weergegee binne die skema van goeie werke wat op geloof volg 
terwyl dit nie by Paulus aan die orde is nie.

In Lukas 17:10 vemaan Jesus sy dissipels dat hulle soos slawe 
moet handel wat niks verdien nie. Jesus moedig sy dissipels juis 
aan dat hulle sonder an iets terug te verwag (soos slavre) goeie 
dade te doen asof hulle daartoe verplig is. Al het h broeder 
byvoorbeeld sewe maal op h dag gesondig teen iemand moet hy deur 
daardie persoon vergewe word (Lk 17:4). Juis hierdie groot eise 
wat Jesus aan sy dissipels stel laat hulle sê: 'Gee ons meer 
geloof' (Lk 17:5). Die etiek wat Jesus hier aan sy dissipels 
voorhou, is dus nie (soos in die geval van die NGB) binne *n skema 
van geloof - goeie werke nie. Die geloof waarna Lukas 17:6 
verwys, is ook eerder h geloof wat "berge kan versit" (dws 
mens in staat stel om korrek op te tree) as *n regverdigmakende 
geloof in die Pauliniese of NGB-sin van die woord.

2.15 A rt ike l 26: C hris tus ons Voorspraak

In hierdie artikel word Christus nie net as Voorspraak behandel 
nie, maar word veral beklemtoon dat hy ons enigste Middelaar en 
Voorspraak is. Die NGB polemiseer hier ongetwyfeld teen die 
Roanse verering van heiliges wat volgens die NGB daardeur eerder 
'onteer in plaas van vereer' word. Verskeie tekste uit verskeie 
Nuve-Testamentiese geskrifte (sinoptiese evangelies, Pauliniese 
briewe, die Johannesevangelie en veral die Hebreërbrief) word
aangehaal en aanmekaargekoppe1 an die NGB se standpunt te onder- 
steun. Die meeste van hierdie tekste beklemtoon wel Christus as 
Middelaar en Versoener van ons sondes (Heb2:17; Rm 5:10; Heb 
4:14-16; Heb 10:19,22; Heb 7: 24,25; Jh 14:6) sodat ons ook in
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sy naam tot die Vader kan bid (Jh 16:23). Venreende besware 
teen die opvatting dat Christus h direkte Voorspraak kan wees 
ondervang die NGB deur die aanhaling van tekste soos Filippense 
2:6 en Hebreërs 2:17 (teen die beswaar dat Hy te verhewe sou 
wees an ons. Voorspraak te kan wees) en Matteus 28:18 (cm te 
bewys dat Hy genoeg mag en aansien het an dit te kan wees). Die 
verskil tussen die konteks van die NGB en die kontekste van die 
aangehaalde Nuwe-Testamentiese tekste is dat die probleem rondom 
die verering van heiliges nog nie in die tyd waarin die Nuwe- 
Testamentiese geskrifte ontstaan het, bestaan het nie. Die Nuwe- 
Testamentiese tekste maak wel melding van Christus as Voorspraak, 
Versoener en Middelaar, maar beklemtoon nog nie so pertinent soos 
die NGB dat net Christus alleen dit is of kan wees nie.

2.16 A rt ike l 3U: Die heilige doop

Paulus sê in Roneine 10:4 dat Christus die einde van die vet is. 
Wat Paulus daarmee bedoel is duidelik uit die konteks as hy die 
geregtigheid wat uit die vet is stel teenoor die geregtigheid wat 
uit die geloof is. Die vraag wat Paulus wil beantwoord is: hoe
word h mens gered, waardeur sal hy lewe? Die geregtigheid van 
die wet sê:

'Die mens wat doen wat die vet beveel sal daardeur 
lewe' (Rm 10:5 - NAB, vgl ook Lv 18:5).

Die geregtigheid uit die geloof sê:

'As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou 
hart glo dat God Han uit die dode opgewek het, sal 
jy gered word' (Rm 10:9, vgl ook Rm 10:6-8).

Paulus speel dus die wet van Moses en die geloof in Christus hier 
teen mekaar af binne soteriologiese konteks. Cmdat die geloof in 
Christus, volgens Paulus, die redding teveegbring en nie die wet 
nie, is Christus die einde van die wet. Die NGB haal egter 
Romeine 10:4 aan an aan te toon dat, deurdat Christus die einde 
van die wet is, die besnydenis (wat geld as deel van die wet en 
met bloedvergieting gepaardgegaan het) afgeskaf is en in die plek 
daarvan die sakrament van die doop gekom het. By Paulus is die 
tema 'geloof in Christus wat die wet vervang' en in die NGB is 
die tema 'doop wat die besnydenis vervang'.

Die NGB haal vervolgens die middelste sinsnede van Matteus 28:19 
('doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees') aan en vervolg dan:
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'Hy toon ons daarmee dat, soos water die vuilheid 
van die liggaam afwas as dit oor ons gegiet word, 
en soos die wáter op die liggaam van die dopeling 
gesien word wanneer dit daarop gesprinkel word, so 
bewerkstellig die bloed van Christus deur die Hei- 
lige Gees dieselfde inwendig in die siel...'

Die doop, wat so gesien word as teken of simbool vir die 
reiniging deur die bloed van Christus, word egter nie as sodanig 
beskryf in Matteus 28:19 nie. Jesus praat daar slegs van die 
doop binne die konteks van die maak van dissipels en die onderrig 
wat daarop volg. Konsepte wat die NGB moontlik elders uit die 
Nuv« Testament kry, word dus so gekoppel aan Matteus 28:19.

In die laaste deel van die artikel word (in polemiek teen die 
Wederdopers wat by name genoem word) die kinderdoop bespreek. 
Daar word geargumenteer dat 'die doop aan ons kindertjies 
dieselfde doen as wat die besnydenis aan die Joodse volk gedoen 
het'. Die NGB sê dan dat Paulus die doop 'die besnydenis van 
Christus' (OV) noem. Volgens die NGB het die doop in die plek 
van die besnydenis gekom, en aangesien kindertjies ook besny is, 
kan hulle dus ook gedoop word. Volgens die argument van die 
Kolossensebrief het die 'besnydenis van Christus' ('wat bestaan 
in die wegneem van die sondige natuur van die mens, vgl Kol 2:11 
- NAB) egter in die plek van die fisiese besnydenis gekcxn. 
Hierdie 'besnydenis van Christus' (= die aflê van die sondige 
natuur) het wel volgens Kolossense 2:12 by die doop gebeur. Die 
'besnydenis van Christus' is dus nie soos die NGB sê dieselfde as 
die doop nie, maar het by die doop plaasgevind. Ons kry dus die 
volgende verskillende skemas:

Kolossensebrief: fisiese besnydenis — > aflê van sondige
nattoir (besnydenis van Christus)

NGB: fisiese besnydenis — > doop

Die meriete van die kinderdoop as sodanig is in Kolossense 2 glad 
nie aan die orde nie.

2.17 A rt ike l 36: Die b u rg er l ike  owerheid

Volgens die NGB het die owerheid die 'swaard in die hand' 'sodat 
die losbandighe id van die mense in bedwang gehou kan word en 
alles . onder die mense ordelik kon verloop'. Raneine 13:4 word 
gedeeltelik en vry aangehaal en daar is ook Vi byvoeging tot die 
Paulusteks. Die ovrerheid het nie alleen die swaard in die hand 
om die kwaaddoeners te straf nie, maar volgens die NGB ook om die
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'vrcmes te beskerm'. Wat die beskerming van die vromes betref, 
word dan verder in die artikel uitgespel dat die overheid onder 
andere h hand moet hou 'aan die heilige Kerkdiens, cm te weer en 
uit te roei alle afgodery en valse godsdiens - (en) die woord van 
die evangelie orals te laat preek'. Hieruit blyk duidelik die 
verskil in siening van die verhouding kerk en staat in Rare in 
Paulus se tyd aan die een kant en die sestiende eeu waarin die 
NGB tot stand gekctn het aan die ander kant. Tydens die skrywe 
van Paulus se brief aan die Raneine was die Rcmeinse staat - 
alhoewel Paulus hulle dienaars van God noem - nie Christelik nie 
en Paulus gee nog minder blyke daarvan dat die owerheid 'n regule- 
rende funksie ten opsigte van die kerk vervul. Sedert die vierde 
eeu is die kerk en staat egter nie beskou as bestaande in aparte 
kompartemente nie en in die sestiende eeu 'still the accepted 
idea was that in each country Church and State were one canmon- 
wealth' (Vidler 1971:58). Dit is dus nie onverstaanbaar dat *n 
belydenisskrif hcm uitspreek oor die Christelike funksies van die 
staat nie, veral indien dit (soos die NGB) eintlik 'n apologetiese 
geskrif is wat tot die staat gerig is soos blyk uit die begelei- 
dende brief wat die belydenis voorafgaan (Bakhuizen van den Brink 
1976:63-69). Paulus sê egter in Romeine 13:4 dat die owerheid "n 
dienaar van God jou ten goede' is. Paulus gee advies aan die 
individuele Christen of die Christelike gemeente binne die staat 
(vgl die 'julle' in Rm 13:6) ten opsigte van hulle korrekte of 
verkeerde optrede (veral wat die betaling van belastings betref) 
en hy verwys geensins na die 'beskerming van die vromes' soos 
uiteengesit in die NGB nie.

Ook die aanhaling van 1 Timoteus 2:2 word aangehaal binne die 
konteks van die 'ordelike verloop' en 'regsorde' wat die owerhede 
moet handhaaf. Die teks word egter nie volledig aangehaal nie 
sodat dit in die NGB artikel voorkcm asof die 'rustige en stil 
lewe' alleen deur die optrede van die owerheid (vir wie gebid 
moet word) bewerkstellig word, in plaas van 'alle mense' (vgl 1 
lin 2:2). Ook hierdie spesifieke gebruik van die aangehaalde teks 
teen die 'Wederdopers en ander oproerige mense en in die algemeen 
almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp en die 
regsorde cmvêr wil stoot' kan verklaar word binne die historiese 
situasie van die totstandkcming van die NGB. Volgens die 
Wederdopers moes die gelowiges 'ijlings breken met kerk en staat' 
(Berkhof & De Jong 1973:195) maar daar was ook in die Calvinis- 
tiese beweging self oproerighede wat onder andere tot uiting 
gekom het in die 'chanteries' of psalmoptogte waartydens groot 
skares liedere snags gesing het (scms met cpset voor die huise 
van katolieke amptenare). De Brês was teen die ohantevies gekant 
en die NGB word juis as *n apologie gerig aan die staat sodat die 
nie-rewolusionêre karakter van die Calvinistiese beweging kon 
blyk (Bakhuizen van den Brink 1976:2-5). Dit is dus duidelik dat
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die NGB han wou afgrens teen die Wederdopers en sodanige 
oproeriges. Derhalwe word die orde wat die staat moet handhaaf, 
bely en afgelei uit Rcneine 13:4 en 1 Timoteus 2:2.

2 .18  A rtike l 37: Die laaste oordeel, die opstanding en die ewige lewe

Die NGB lê baie klem op die historiese (Poiman: [sa]:320) weder- 
kcns van Christus en interpreteer die 'net so' van Handelinge 
11:1 as 'liggaamlike en sigbaar'. Verdere Nuwe-Testamentiese 
tekste en gedeeltes van tekste word dan aangehaal betreffende die 
oordeel wat die res van die artikel in beslag neem. Hierdie 
oordeel neem volgens die NGB die vorm aan van h regsgeding. Die 
'stem van die aartsengel en die geklank van die basuin van God', 
wat volgens 1 Tessalonisense 4:16 gepaardgaan met die koms van 
Christus, 'dagvaar' volgens die NGB alle mense wat ooit geleef 
het. Volgens die NGB verskyn Christus ook spesifiek as Regter. 
Nog die begrip van Christus as ' Regter', nog die term ' dagvaar' 
kom egter in 1 Tessalonisense voor. Die 'boeke' in die 
apokaliptiese visioen van die oordeel volgens Openbaring 20:11-15 
word ook deur die NGB allegories geïnterpreteer as spesifiek gesê 
word dat die 'boeke' die ' gewetens' is. Alhoewel Openbaring 
20:12 wel sê dat die dode geoordeel sal word volgens hulle werke, 
koppel die NGB die frase uit Openbaring 20:12 wat hy aanhaal met 
2 Korintiërs 5:10 ('volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of 
kwaad'). Beide Openbaring 20:12 en 2 Korintiërs 5:10 en verder 
ook Matteus 12:36 en Matteus 25:41 skilder wel, soos die NGB, die 
oordeel in forensiese terme met Christus wat op die regterstoel 
sit. Of daar egter ten opsigte van die verdere tekste wat die 
NGB in hierdie artikel aanhaal van h regsgeding sprake is, is *n 
ope vraag aangesien volgens hierdie tekste Christus die 
uitverkorenes voor die Vader bely (Mt 10:32; Op 3:5) en hier nie 
van die Vader as Regter gepraat word nie. Trouens, Openbaring 
21:4 ('God sal al die trane van hulle oë afdroog') is geensins 
deel van 'n apokaliptiese visioen van oordeel nie, maar van die 
visioen van die nuwe hemel en die nuve aarde.

Die feit dat die NGB die wederkoms van Christvis so nou koppel aan 
h regsgeding kan moontlik xiit die vervolging wat die aanvanklike 
belyers van die NGB gely het, verklaar word. Uit die begelei- 
dende brief spreek hierdie vervolgingsituasie baie duidelik 
(Bakhuizen van den Brink 1976:61w )  en was daar selfs h inkwisi- 
sie deur koning Filips II van Spanje (Duke 1980:138-139). 
Volgens die NGB sal die wederkoms van Christus h regsgeding inhou 
waarin die vervolgde hervormers gelyk gegee sal word:

'dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans 
deur baie regters en owerhede as ketters en godde- 
loos veroordeel word, die saak van die Seun van 
God is'.
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3. GEVOLGTREKKINGS

Uit die voorafgaande kan die volgende afgelei word ten opsigte 
van die Nuwe-Testamentiese Skrifgebruik van die NGB:

1. Die NGB openbaar Vi voorliefde vir tekste wat eerder uit die 
briefliteratuur van die Nuwe Testament kcm as uit die vier 
evangelies en Handelinge. Veral die brief aan die Hebreërs 
figureer baie praninent.

2. Die Nuwe Testament word eerder teksgewys as perikoqpsgewys 
aangehaal. In die meeste gevalle word teksverse ook nie in hulle 
geheel aangehaal nie. Laasgenoemde is in h sekere sin ook te 
begrype aangesien die Bybel wat De Brês gebruik het moontlik nog 
nie die huidige versindeling gehad het nie. Dit is naamlik eers 
in 1551 (maar 10 jaar voor die opstelling van die NGB) deur die 
drukker Robert Stephanus gemaak (Schafer 1980:90) wat ook 
verklaar hoekan die teksverwysings in die oorspronklike teks van 
die NGB ontbreek. Desnieteenstaande word meesal slegs frases of 
onderdele van sinne aangehaal en sonder an aan die eie aard van 
die onderskeie geskrifte van die Nuwe Testament reg te laat 
geskied, word hierdie frases binne een sin of stelling aanmekaar 
gekoppel. Sotns word bloot 'logies' geargumenteer en tekste word 
vry aangehaal. Die aangehaalde frases vorm in die meeste gevalle 
deel van die formulering van die argument self as wat dit sou 
dien as h aparte 'bewys' van reeds geformuleerde argumente.

3. Juis as gevolg van bogenoemde wyse van Skrifgebruik kan die 
Skrifgebruik van die NGB as 'pre-ortodoks' getipeer word. As 
gevolg van kerklike konflikte is in die NGB altyd h polemiese 
toon aanwesig en word na die Skrif gegryp vir bewyse dat die eie 
standpunt korrek is. Die NGB se Skrifgebruik is egter nog net h 
voorloper van die 'diota probantia'-metode wat so kenmerkend was 
van die protestantse ortodoksie in die seventiende eeu, aangesien 
elke stelling wat gemaak ward nie in die positiwistiese sin van 
die woord met ‘n bewysplaas gestaaf word nie (Kraus 1969:31-38). 
Die NGB is aan die ander kant ook nie meer verteenwoordigend van 
die vroeëre Reformatore, byvoorbeeld Luther, se Skrifgebruik nie. 
Waar Luther nog die Ou en Nuwa Testamente teenoormekaar gestel 
het en as 'wet' en 'evangelie' uitgelê het, val die teenstelling 
by die NGB weg en word die Ou Testament meesal Christologies 
uitgelê. Die finale kanonisering van die Bybel en die verwerping 
van die tradisie in afgrensing teenoor Rane (die konsilie van 
Trente vind juis gedurende hierdie tyd plaas: 1545-1563) is ook h 
wegbeveeg van Luther vir wie kanonkritiek nog moontlik was. Waar 
Luther byvoorbeeld die Hebreërbrief (te same met die Jakobus- 
brief, Judasbrief en Openbaring) beskou as op die periferie van 
die Nuwe-Testamentiese kanon, lê die NGB baie klem cp die 
Hebreërbrief. Die Bybel met sy kanoniese gesag neem alhoemeer ‘n
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sentrale plek in in die teologiese denke wat later op die orto- 
doksie uitloop en die NGB gee blyke daarvan. In *n sekere sin is 
daar egter nog steeds 'n vryheid in die Bybelgebruik, vandaar die 
tipering 'pre-ortodoks'.

4. Die oorspronklike historiese konteks van die tekste wat 
aangehaal word, word deur die NGB oor die hoof gesien. Die NGB 
lê wat dit betref dus ook eerder op die lyn wat van die 
reformasie via die beginsel van sola scriptura op die ortodoksie 
uitloop as wat dit lê op die lyn wat via die verligting op die 
historiese kritiek uitlocp. Die keersy van die miskenning van 
die oorspronklike historiese konteks van aangehaalde tekste is 
natuurlik dat die interpretasie wat aan sodanige tekste gegee 
word deur die historiese konteks van die NGB self bepaal blyk te 
wees. In hierdie verband speel die polemiek met Rcme, die 
vervolginge deur Filip II, die stryd teen die Wederdopers en die 
anti-Pelagianisme ‘n groot rol. Soos die Qumransekte van ouds 
haal die NGB die Nuwe Testament so aan asof dit direk in die 
sestiende eeuse historiese situasie spreek.
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6

Empiriese patrone met betrekking tot die houdings, opinies en 

standpunte van predikante rakende belydenisskrifte

1. INLEID IN G

In die volgende twee hoofstukke word die resultate van die 
empiriese ondersoek wat onder sovel predikante as lidmate van 
stapel gestuur is, aan die orde gestel.

So vêr vasgestel kan word, is daar nog nie h empiriese ondersoek 
oor dié tema in Suid-Afrika van stapel gestuur nie. Wat hier 
aangebied word, is die resultate van h beperkte steekproefonder- 
soek binne die sentrale probleemstelling, gefundeer in h Gere- 
formeerde teologiese teorie, van die verband tussen Skrif en 
belydenisskrif. Die empiriese ondersoek vloei direk voort uit 
die opstelle wat hieraan voorafgaan. Die sentrale gedagtes wat 
na vore tree uit diê teologiese opstelle (kerkhistories, 
dogmaties-hermeneuties, bibliologies) is geoperasionaliseer soos 
wat dit verband hou met die genoemde probleemstelling en in 
soverre as wat dit empiries meetbaar is. Vanselfsprekend is die
metodologiese beslissings wat geneon is van kardinale belang. 
Wat in hierdie hoof stukke en in die Bylaes aangebied word, gee na 
ons mening al die relevante inligting wat nodig is an die 
geldigheid van argumente, stellings en gevolgtrekkings te 
evalueer.

Dit is moeilik an te bepaal of hierdie ondersoek, wat deur 
wetenskaplikes vanuit verskillende dissiplines aangepak is, 
inter-dissiplinêr of intra-dissiplinêr van aard is. Dit is egter 
ten minste duidelik dat h poging hier aangewend is on aan die 
hand van so betroubaar moontlike metodologiese beslissings lig te 
werp op h kardinale vraagstuk waarmee kerke van die Reformasie in 
Suid-Afrika worstel.
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2. N AVORSINGSONTWERP: PREDIKANTE

2.1 Probleemstelling

Die kerkorde van die Nederduits-Gereformeerde Kerk bepaal in sy 
eerste artikel dat dië kerk gegrond is 'op die Bybel as die 
heilige en onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk in 
ooreensternming met Gods Woord bely, staan uitgedruk in die 
Formuliere van Enigheid soos vasgestel op die Sinode van 
Dordrecht in 1618-1619, naamlik die Sewe-en-dertig Artikels van 
die Nederlandse Geloofsbelydenis, die HeideIbergse Kategismus en 
die Vyf Dordtse Leerreëls'. Alvorens h leraar toegelaat kan word 
tot die bediening van die Woord, moet hy die Formuliere van 
Enigheid onderteken as sou dit ooreenstem met die Skrif.

Ander kerke van gereformeerde belydenis het tot onlangs naasteby 
dieselfde bepalings gehandhaaf. Heel onlangs het die NG 
Sendingkerk egter ‘n status confesionis afgekondig wat tot 
emstige polemiek tussen gereformeerde kerke in Suid-Afrika 
aanleiding gegee het. Dié ontwikkeling het egter nie as sodanig 
aanleiding gegee tot die feit dat hierdie ondersoek geloods is 
nie. Dit illxistreer egter cp besondere wyse die aktualiteit van 
die debat en besinning in gereformeerde kerke rondcm die 
konfessies.

Teen hierdie agtergrond is besluit crn h empiriese ondersoek van 
stapel te stuur rondan die standpunte, menings en houdings van 
predikante en lidmate van gereformeerde belydenis met betrekking 
tot die verband tussen die Skrif en belydenisskrifte, met 
spesifieke verwysing na die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB), 
binne die konteks van die plurale Suid-Afrikaanse samelewing. Die 
laaste been van die projek behels 'n enpiriese studie van dië 
probleem. Sonder empiriese gegewens tot 'n mens se beskikking 
loop jy altyd die risiko an in oneindige spekulasies rondcm 
teologiese en ander kwessies te verval. Sake wat mense se 
optredes, lewensbeskouings en gesindhede aangaan, kan nouliks 
anders verhelder word as an mense self daaroor uit te vra. 
Hoewel kerke met stellig groot gesag hulle kan uitlaat oor hoe 
lidmate hulle behoort te gedra en optree, is dit altyd ‘n vraag of 
lidmate inderdaad optree in ooreenstenming met hierdie afgeleide 
normatiewe uitsprake. Of dit die geval is, kan slegs empiries 
besleg word wat aanleiding kan gee tot varser, nugterder en meer 
konteksrelevante teologiese en kerklike besinning, debat en 
s tan(%>un t ste 11 ing.
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2.2  Teoretiese konstruksie  en konsepsualisering

Hierdie empiriese ondersoek word onderlê deur *n ekklesiologies- 
dogmatologiese teoretiese model in terme waarvan op skriftuurlike 
grondslae besluit word.dat die Heilige Skrif die norma normata en 
norma normans vir sowel die kerklike as openbare leer en lewe is. 
Naas die Skrif bestaan daar egter kerk1ik-historiese dokumente 
(belydenisskrifte en apokriewe boeke). Tradisioneel-gereformeerd 
beskou, is die Skrif *n afgeslote kanon en daaran is die apokriewe 
boeke nie deel van die kanon nie. Die gereformeerde belydenis- 
skrifte (die Drie Formuliere van Enigheid) het tydens die 
Reformasie beslag gekry en word beskou as 'openlijk bekennen, 
publiek belijden, getuignis afleggen voor de rechter. Paulus 
verklaart, dat Christus Jezus de goede belijdenis voor Pontius 
Pilatus betuigd heeft (1 itn 6:13).' (Polman [saj: 7). Dit kom 
neer op h saamval van wat in die hart is en wat met die mond bely 
word. In teenstelling met die Lutherse kerke, stel gereformeerde 
kerke tradisioneel dat belydenisskrifte slegs outoriteit het in 
soverre dit ooreenstem met Gods Woord. Dit moet telkens getoets 
word aan die Skrif. 'En als zij in alles met die Heilige Schrift 
overeenstemt, dan verklaren we: Qndat zij ons Gods Woord
doorgeeft, heeft zij als daaruit afgeleide norm en richtsnoer te 
gelden' (Polman [sa]: 15).

In terme van hierdie teologiese raamwerk is die prc±»leemstelling 
gekonsepsualiseer, begripsmatig geformuleer en is h aantal 
navorsingshipoteses en -proposisies afgelei wat aan empiriese 
toetsing onderwerp gaan word.

2 .3  Navorsingshipoteses en -proposisies

h Hipotese is eenvoudig volgens Bailey (1983:41-2) '... a
proposition that is stated in testable form and predicts a 
particular relationship between two (or more) variables.' Cm 
rigting aan die ondersoek te gee, is die volgende hipoteses en 
proposisies geformuleer:

2 .3 .1  Navorsingsproposisies

In teenstelling met hipoteses behels navorsingsproposisies nie h
antesendent en konsehjent nie.

(i) A1 die predikante van Gereformeerde belydenis ken die belyde- 
nisskrifte grondig, vereenselwig hulle volledig daarmee, maak h 
deeglike studie daarvan en ag dit as belangrik vir hulle rol as 
predikant.
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(ii) Die belydenisskrifte word deur predikante as uiters 
belangrik beskou vir annpte1ike kerklike werk, die verstaan van 
die Skrif, die behoud van die leer van die kerk en vir hul 
alledaagse lewe.

(iii) Terwyl predikante die belydenisskrifte se gesag tydens 
legitimasie moes onderskryf, kan verwag word dat hulle nie geneig 
of daarvoor vatbaar sal wees dat dit verander word nie.

(iv) Predikante van gereformeerde belydenis beskou belydenis- 
skrifte as sou dit minder gesag as die Skrif hê.

2 .3 .2  Navorsingshipoteses

(i) Hoe ouer h predikant is en hoe langer hy in bediening is, 
hoe meer is hy daarvoor ten gunste dat die belydenisskrifte, meer 
spesifiek die NGB, verander moet word.

(ii) Daar is geen verskille tussen predikante van verskillende 
kerke, taalgroeperings en met verskillende opleidingsentra se 
vereenselwiging met, beskouing van die gesag van belydenisskrifte 
én aandrang tot verandering van die NGB nie.

(iii) Predikante met verskillende biografiese kenmerke en teolo- 
giese opleiding verskil nie van houding ten opsigte van die 
vervanging van belydenisskrifte met een enkele belydenisskrif 
nie.

In die gang van die ondersoek sal talle ander implisiete 
hipoteses ook getoets word wat nie hier eksplisiet uitgespel word 
nie. Die sentrale argument wat in dié verslag gevoer word, is 
dat predikante oorweldigend ten gunste daarvan is dat die NGB 
verander moet word sodat h belydenisskrif wat meer relevant is 
vir die unieke plurale samelewingskonteks van die Suid-Afrikaanse 
samelewing die lig kan sien. Of dit h empiries-geldige argument 
is cm aan te voer, kan alleen aan die hand van die inligting tot 
beskikking besleg word.

2 .4  Operasionalisering en kw antif isering; Betroubaarheid

Die vraag is of die ingewikkelde en abstrakte teologiese proposi- 
sies enpiries geoperasionaliseer kan word. Qn dié rede is 
besluit om grootliks gebruik te maak van semantiese differen- 
siaalskale en die Likert-tegniek om houdings te meet.
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Die teologies-teoretiese konstruk (raamwsrk) wat geoperasiona- 
liseer (enpiries afgespesifiseer is sodat dit meetbaar is) is, 
behels kemaspekte rakende die Skrif (aard, gesag, Bybelskrywers, 
genoegsaamheid, verstaan en theopneustie, die apokrieve en 
belydenisskrifte (aard, ontstaanskonteks, funksie, veranderbaar- 
heid). Twee gestruktureerde vraelyste is opgestel en op beperkte 
skaal in h loodsondersoek getoets en ontleed aan die hand waarvan 
die inteme konsekwentheid (Cronbach se alpha) vir verskillende 
skale in die vraelyste vasgestel is. Dié oefening het daartoe 
gelei dat bepaalde items gewysig is waarmee die vraelyste (Bylaag 
A) gefinaliseer is.

Dit is nie die pretensie van hierdie verslae dat alle ter sake 
dimensies rondcm die probleemstelling afdoende gekwantif iseer 
(gemeet) is nie. Wat gekwantifiseer kon word, is gekwantifiseer 
en aan betroubaarheidstoetse onderwerp. h Kwalitatiewe metodolo- 
gie wat kornplementêr met die onderhawige kwantitatieve metodolo- 
gie toegepas sou kon word, sou inderdaad belangrike nie- 
kwantif iseerbare dimensies na vore kon bring, maar is vir die 
doeleindes van hierdie studie daar gelaat.

2.5  Data-insameling en s teekp ro eftrekk in g

Die sosiale opname prosedure is aan die hand van gestruktureerde 
posvraelyste benut om data in te samel.

Die steekproef van predikante is getrek uit h universwi 
predikante uit Transvaal en Zimbabwe van die vier kerke uit die 
Nederduits Gereformeerde Kerkfamilie (Ned. Geref. Kerk, NGKA, 
NGSK en Reformed Church), die Gereformeerde Kerk en die Neder- 
duitch Hervormde Kerk (Bylaag B).

2 .5 .1  Tegnieke

Die sogenaamde kwota-tegniek is toegepas cm 'n gestratifieerde en 
ewekansige steekproef te versamel onder die respondente (kyk 
Bylaag B). Daar is besluit op h posvraelys, maar Yi betreklike 
swak terugresponsie is van gekleurde lidmate ontvang. Dit wil 
voorkcm of daar meer verfyn moet word aan dië tegniek as inlig- 
ting by veral Swartmense oor hierdie tema versamel wil word. Van 
die 400 lidmaat-vraelyste (kyk Bylaag B) wat na swart lidmate 
gestuur is, is slegs 1 terug ontvang. Gevolglik maak dié onder- 
soek nie aanspraak daarop dat enige van die patrone wat hier 
vasgestel is, verteenwoordigend is van die betrokke kerke se 
lidmate nie. Moontlik kan met kwalitatiewe tegnieke (diepte- 
onderhoude) geslaag word an in die toekoms oor die tema inligting 
te verkry.
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2 .5 .2  Terugresponsie

■n Posvraelys is gebruik wat selde, indien ooit, 'n 100 persent 
terugresponsie ontlok. Uiteindelik is 551 lidmate (32,4%) en 143 
predikante se vraelyste terug ontvang wat 'n terugresponsie van 
40,9 persent beteken. Babbie (1983:226) meen dat Yi 50 persent 
terugresponsie geskik is vir ontleding en rapportering terwyl 'n 
responsie van ten minste 60 persent as goed en 70 persent as baie 
goed getipeer sou kon word. Hy skryf: ... overall response rate 
is one guide to the representativeness of the sample respandents. 
If a high response rate is achieved, there is less chance of 
significant response bias than if a low rate is achieved (Babbie, 
1983:226). Lin (1976:241) sê egter van dié persentasies: 
'Howaver, these are siitply rough guides formulated by past 
experiences dealing with questionaire surveys. Bailey (1983:177) 
sê weer: ... I wculd be scmevdiat more conservative than Babbie. 
A 'demonstrated lack of response bias' is almost by definition 
going to be much more difficult to secure with a low response 
rate, while a very high response rate will permit little response 
bias.

Dit hang volgens han af of opvolging gedoen is, die grootte van 
die steekproef en dergelike meer.

Dit is dus duidelik dat metodoloë verskil van opinie in dië 
verband. Statistiese toetse van beduidendheid en parameter- 
skatting word in die verslae, wat handel oor die gegewens van 
sowel predikante as lidmate, toegepas. Patrone wat blootgelê 
word, geld dié van die betrokke respondente wat anoniem gere- 
spondeer het. Dit is nie die premisse van die ondersoek dat dit 
verteenwoordigend is van al die predikante en/of lidmate van die 
betrokke kerke nie. Navorsingstegniese voorsorg is getref om die 
resultate wat ingewin is, so wetenskaplik gefundeerd moontlik aan 
te bied. Vanweë die kontensieuse en netelige aard van die tema 
wil dit voorkcm of nouliks hoër responsiekoerse verwag sou kon 
word.

2 .6  Besluit

Dit is nie die kontensie dat die patrone wat na vore tree, ooreen 
sal stem met dié van die volle universum predikante of lidmate 
van die betrokke kerke nie. In h sin is hierdie ondersoek uniek 
omdat dit die eerste keer is dat hierdie tema as empiriese 
navorsingsprojek ter tafel geneem word. Cm hierdie rede is dit 
tot h groot mate h verkennende ondersoek waarin nie alleen 
bepaalde navorsingstellings en -hipoteses getoets word nie, maar 
waarin navorsingshipoteses ook gegenereer word wat in toekcmstige 
studies cp groter skaal grondiger ondersoek sou kon word.
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3. U ITSTA A N D E KENMERKE VAN PREDIKANTE

In hierdie hoofstuk word kursories aandag gegee aan die 
uitstaande biografiese en professionele kenmerke van die 143 
predikante wat hul vraelyste vir verwerkingsdoeleindes terug 
gestuur het.

Die vraag is egter of nie slegs diegene wat tevrede was met die 
navorsingstema en/of -probleem die vraelys terug gestuur het nie. 
Op h vraag oor hoe predikante voel oor die vraelys, het slegs 7 
persent aangedui dat hulle 'ongelukkig' daaroor voel terwyl sowat 
18 persent aangetoon het dat hulle 'twyfel' daaroor het. 
Altesaam 71,3 persent het aangedui dat hulle 'baie gelukkig' of 
'gelukkig' voel oor die vraelys.

3.1 Biografiese kenmerke

Die jongste predikant wat betrek is, was 28 jaar oud terwyl die 
oudste 75 jaar in oudsrdan was. Die gemiddelde ouderdan van die 
predikante is op 41,6 jaar bereken. (tabel 3.1).

TABEX 3.1
BIOGRAFIESE KENMERKE VAN PREDIKANTE

N %
Ouderdan

Tot 30 jaar 14 9,8
31-40 jaar 67 46,9
41-50 jaar 33 23,1
51-60 jaar 21 14,7
61+ jaar 8 5,6

Gemiddeld (R)* 41,6 jaar
Huistaal

Afrikaans 129 90,2
Suid-Sotho 4 2,8
Tswana 2 1,4
Venda 2 1,4
Zoeloe 1 0,7
Nie gerapporteer nie 

Kerkverband
5 3,5

Ned Geref Kerk 76 53,1
Geref Kerk 20 14,0
Ned Herv Kerk 25 17,5
Ned Geref Sendingkerk/NGKA 13 9,1
Geref Kerk in Afrika 6 4,2
Nie vermeld nie 3 2,1

* Die simbool X word gebruik on die rekenkundige gemiddelde voor
te stel.
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Die oorveldigende meerderheid van die predikante (90,2%) is 
Afrikaanssprekend terwyl die balans h Swarttaal in die huis besig.

Net meer as die helfte (53,1%) is leraars van die blanke Ned 
Geref Kerk terwyl ongeveer eveveel blanke leraars van die Gere- 
formeerde Kerk (14,0%) en die Ned Herv Kerk (17,5%) betrek is. 
Die res van die predikante (13,3%) is Woordbedienaars van
gekleurde lidmate (Swart en Kleurling ).

3. 2 Professionele kenmerke

Die predikante wat in die ondersoek betrek is, is gemiddeld in 
1942 gedoop, het gemiddeld in 1957 belydenis van geloof afgelê, 
is gemiddeld in 1965 gelegitimeer en gemiddeld in 1968 georden. 
Tydens die ondersoek was hulle gemiddeld 13,3 jaar in bediening 
gewees. Wat hul teologiese opleiding betref, het 85,4 persent 
tussen 3 en 8 jaar opleiding in teologie ondergaan (tabel 3.2).

TABEL 3.2
PRDFESSIONELE KENMERKE VAN LERAARS

N %
1. Teoloqiese opleiding: aantal jare

Minder as 4 6 4,4
4-7 117 85,4
8+ 14 10,2
Gemiddeld (Y) 5,6 jaar

2. Teologiese opleiding: plek 
Binnelands

U. Stellenbosch 27 18,9
U. Pretoria 74 51,7
P.U. vir CHO 16 11,2
Haimianskraal Teologiese Skool 6 4,2
UWK 2 1,4

U. Fort Hare 1 0,7
UNISA 1 0,7
Stoffberg Teologiese skool 1 0,7
Wëllington Sendinginstituut 1 0,7
Kanbinasies van bostaande 13 9,8

Buitelands
Glad nie 134 93,7
VSA 1 0,7
Duitsland 1 0,7
Nederland,Engeland en VSA 1 0,7
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N %

Nederland, Switserland 1 0,7
Nederland, Duitsland 1 0,7
Nederland 4 2,8

Teologiese opleiding: hoogste peil 
Lisensiaat 15 10,5
Drie-jarige diplana in Teologie 20 14,0
BD/BTh/ThB 73 51,0
M-graad 3 2,1
Doktorandus 10 7,0
D-graad 13 9,1
Ander 9 6,3

Oud-studente van bykans al die teologiese opleidingsentra is by 
die ondersoek betrek. Slegs 6,3 persent het ook in die buiteland 
in teologie gestudeer. Sowat h kwart het slegs óf h lisensiaat óf 
h driejarige Diplana in Teologie verwerf terwyl die res gegra- 
dueerd is in die Teologie en bykans een tiende h doktorsgraad 
behaal het.

Wat hul voorgraadse opleiding betref, het 91.6 persent in 
'Geesteswetenskappe' en 7,7 persent in 'Natuurwetenskappe' 
gestudeer voordat hulle Teologie aangepak het. Blykens tabel 3.3 
het sowat een vyfde (21,1%) slegs hoërskoolopleiding as hoogste 
kwalifikasie in h nie-teologiese rigting, waarskynlik almal die 
gekleurde predikante. Sowat 10 persent het Yi magister of h 
doktorsgraad behaal in ander dissiplines.

Sodra die hoogste peil van kwalifikasies wat in Teologie behaal 
is, in verband gebring word met die hoogste peil van kwalifika- 
sies wat in cmder dissiplines behaal is, val dit op dat sowat 8 
persent vir albei nie-graadse kualifikasies het; ongeveer Yi vyfde 
(22,4%) vir albei h Baccalaureusgraad behaal het; slegs 1,4 
persent in albei magister- of doktorsgrade behaal het; sowat 5,6 
persent h B-graad in Teologie maar Yi magister- of doktorsgraad in 
h ander vetenskap behaal het; en 7,7 persent weer Yi B-graad in 
ander dissiplines dog “n magister- of doktorsgraad in teologie 
verwerf het.
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TABEL 3.3
STUDIE IN ANDER DISSIPLINES AS TBODDGIE

N %
Hoogste kwalifikasie in 
nie-teologiese dissiplines 

Nie geantwoord 11 7,7
Slegs Hoërskoolopleiding 30 21,1
Diplana 6 4,2
B-graad 64 44,8
M-graad 9 6,3
D-graad 5 3,5
Ander 18 12,4

Hierdie kenmerke van die predikante sal in ontledings wat hiema 
aangebied word voortdurend benut word an vas te stel of dit 
waarskynlik verband hou met houdings en beskouings van predikante 
met betrekking tot die Skrif, belydenisskrifte en die verband 
tussen die Skrif en belydenisskrifte.

Die vraag is egter tot welke mate die predikante tot die belyde- 
nisskrifte georiënteerd is.

3. 3 Oriëntasies tot be lydenisskrifte

h Vraag is aan die predikante gestel of hulle tydens hulle teolo- 
giese opleiding h studie van die Drie Fonnuliere van Enigheid 
moes maak. Hierop het 80,4 persent bevestigend geantwoord met 
betrekking tot die Heidelbergse Kategianus; 79,7 persent met 
betrekking tot die Nederlandse Geloofsbelydenis; en slegs 74,1 
persent met betrekking tot die Dordtse Leerreëls. Dit wil dus 
voorkan of tussen sowat h vyfde en h kwart van die predikante nie 
formeel verplig was an h studie van al drie dië formuliere te 
maak nie. Die vraag sou na aanleiding hiervan gevra kon word of 
van kerklike weë verwag kan word dat die predikante die Formu- 
liere se gesag moet onderskryf as almal van hulle dit nie aan 
kritiese akademiese ondersoek tydens hul teologiese studie onder- 
werp het nie.

Terwyl bykans driekwart (73,4%) predikante al drie die Formuliere 
moes bestudeer het, moes een tiende (10.5%) minder as drie 
daarvan bestudeer terwyl van 16,1 persent predikante glad nie 
verwag is an dit te bestudeer nie.
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Ses uit elke tien (58 %) predikante lug die mening dat al drie 
diê Formuliere vir hulle ewe belangrik is. Interessante patrone 
tree na vore as hulle uitgevra word welke Formulier deur hulle as 
die belangrikste, tweede belangrikste en derde belangrikste geag 
word (tabel 3.4).

TABEL 3.4
BEDORDEXING VAN DIE BELANGRIKHEID VAN PORMULIERE

111Be-
lang-
rikste

Tweede
belang-
rikste

Derde
belang-
rikste

Nie van toepassing 58,7 59,4 62,9
NGB 5,6 28,7 2,8
Heidelbergse Katg(HK) 34,3 5,6 0,7
Dordt 1,4 3,5 33,6
NGB en HK - 2,1 -
NGB en Dordt 0,7

Van dié predikante wat tussen die drie Formuliere diskrimineer, 
blyk die patroon duidelik: die mees populêre formvilier is die 
Heidelbergse Kategianus gevolg deur die Nederlandse Geloofsbely- 
denis terwyl die Dordtse Leerreëls as die minste belangrik deur 
die meerderheid geag word. Is dié patroon dalk bloot daaraan te 
wyte dat sonmige van die kerke dit verpligtend maak dat h sekere 
aantal preke jaarliks uit die Kategisrnus gelewer moet word?

Die predikante het baie openhartig oor hulle studie en gebruik 
van die belydenisskrifte gerapporteer (tabel 3.5).

TABEL 3.5
T.KF-S VAN EN PREEK N A V DIE BELYDENISSKRIFTE

Belydenisskrifte Persentasie wat Gemiddelde kere
gedurende glad nie dit oor afgelcpe

afgelope jaar___________ gedoen het nie______________jaar_____

1. Die N G B
.... gelees 18,2
.... n a v gepreek 50,3

9,88
3,01

2. Die Heidelbergse 
Kategianus

.... gelees 10,5
___  n a v gepreek 13,3
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Belydenisskrifte Persentasie wat Gemiddelde kere
gedurende glad nie dit oor afgelope

afgelope jaar___________ gedoen het nie_____________jaar_____

3. Die Dordtse Leerreëls
.... gelees 36,4 7,04
.... n a v gepreek 68,5 2,01

Hieruit blyk dit wsereens dat die Heidelbergse Kategiamos die 
meeste aftrek kry._ Predikante is veel meer geneig cm dié 
formulier _te lees (X = 21.15 keer p j) en na aanleiding van dit 
te preek (X = 11.70). Nogtans blyk dit dat ongeveer 'n tiende dit 
glad nie gedurende die voorafgaande jaar gelees (10,5%) of na 
aanleiding van dit gepreek (13,3%) het nie. Soos blyk uit die 
res van die gegewans, is die Dordtse Leerreëls veereens die 
ongewildste in dië verband. Sowat een derde predikante het dit 
glad nie oor die afgelope jaar gelees nie terwyl twee derdes glad 
nie na aanleiding daarvan gepreek het nie.

Watter praktiese betekenis het die belydenisskrifte egter volgens 
die mening van die predikante?

TAKSERING VAN DIE
TABEL 3.6 

BELANGRIKHEID VAN 
(%)

BELYDENISSKRHTE

Kerklik Uiters belangrik Heeltemal
of of onbelangrik of

lewensdanein belangrik onbelangrik
Prediking 74,9 4,2
Pastoraat 49,0 9,8
Doopka tege se 74,2 4,9
Kinderkategese 66,9 4,2
Vir ouderlinge 70,0 4,9
Vir diakens 61,6 5,6
Skrifverstaan 71,4 4,9
Alledaagse leve 
Behoud van kerklike

65,8 5,6

leer 86,7 5,6

Dat predikante nie hieroor eenstemmigheid het nie, blyk duidelik 
uit tabel 3.6. Sowat driekwart predikante ag belydenisskrifte as 
belangrik of uiters belangrik vir hul pvediking terwyl sowat sewe 
uit elke tien dit sodanig ag vir hul verstaan van die Skrif. Die 
belang daarvan vir die pastoraat (49,0%) en alledaagse lewe 
(65,8%) van predikante staan redelik laag op die lys. Die vraag
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kan nou gestel word hoe predikante sélf hul kennis van die 
belydenisskrifte takseer. Die gegewens in tabel 3.7 gee hieroor 
uitsluitsel.

TABEL 3.7
KENNIS VAN BELYDENISSKRIFTE 

(%)
Uitstekend Baie swak

Belydenisskrif of goed of swak

NGB 41,3 4,9
Dordt 32,2 13,3
Heidelberger 77,0 0,0

Weereens tree die patroon na vore dat die predikante die beste 
ingelig is oor die Heidelbergse Kategianus. Net meer as 
driekwart takseer hul kennis daarvan as uitstekend of goed terwyl 
niemand hul kennis as swak beskou nie. Dieselfde geld nie die 
ander twee formuliere nie. Slegs sowat Yi derde (32,2%) oordeel 
dat hulle die Dordtse Leerreëls uitstekend of goed ken terwyl 
ongeveer vier uit elke tien (41,3%) predikante oordeel dat hulle 
die NGB sodanig ken.

Die kritiese vraag wat nou na vore tree, is tot welke mate die 
predikante hulle vereenselwig net alles wat in die drie belyde- 
nisskrifte opgeteken is. Weereens blyk dit dat die Heidelbergse 
Kategismus die sterkste steun en die Dordtse Leerreëls die minste 
steun geniet.

TABEL 3.8
VEREENSELWIGING MET DIE INHOUD VAN DIE

(%)
BELYDENISSKRIFTE

Geheel en al 
of redelik sterk

Gladnie of 
nie juis nie

NGB 84,6 0,0
Dordt 79,0 2,1
Heidelberger 91,6 0,7

Nogtans is dit merkwaardig dat bykans 80 persent en méér van die 
predikante hul tot ‘n baie groot mate vereenselwig met alles wat 
in die drie belydenisskrifte vervat is. As diê gegewens egter 
saamgelees word met diê vervat in tabel 3.7 duik die vraag 
vanse 1 f sprekend op of h mens nie met so h responsiepatroon met h 
mate van 'wenslikheidsresponsie' te make het nie. As die kennis 
van die belydenisskrifte, volgens predikante self, deur só min as
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'uitstekend' of 'goed' getipeer sou kan word, is dit inderdaad 'n 
kritiese vraag cxn te beantwoord hoekan al drie dië Formuliere só 
■n oorweldigende steun kry soos blyk uit die gegewens van tabel 
3.8.

■n Telling is op grond van die reaksies van die predikante bereken 
en daarvolgens blyk dit dat sowat die helfte (55,9%) hulle sterk 
vereenselwig met al drie die formuliere terwyl ongeveer h kwart 
(23,8%) hulle matig vereenselwig en een vyfde (20,3%) hul swak 
daarmee assosieer.

3. 4 Besluit

Dit is opvallend duidelik dat daar moontlik emstige leemtes 
bestaan in die teologiese opleiding van die predikante rakende 
die belydenisskrifte cmdat tussen h kwart en Yi vyfde predikante 
nie formeel verplig was am h studie van al drie die Formuliere te 
maak nie. Dat predikante klaarblyklik differensieer tussen die 
drie Formuliere met betrekking tot die belangrikheid, praktiese 
betekenis en vereenselwiging met die betrokke dokumente, blyk 
duidelik. Die vraag sou gevra kan word of voortgegaan moet word 
met h binding van die gewete van predikante deur die verpligte 
ondertekening daarvan teen die agtergrond van die patrone wat tot 
dusver geblyk het met betrekking tot die selfevaluasie van die 
kennis van en vereenselwiging met dié drie belydenisskrifte wat 
in h totaal ander sosiale konteks beslag gekry het.

Wat die steekproefsamestelling betref, is dit duidelik dat 
predikante met redelik diverse biografiese en professionele 
kenmerke betrek is by die ondersoek. Of die responsies wat deur 
hulle gegee is in die res van die vraelys verteenvroordigend is 
van dië van al die predikante van die betrokke kerke, is egter h 
vraag wat slegs deur h meer omvattende ondersoek beantwoord sou 
kon word.

4. SKRIFBESKO UINCS

Die gereformeerde beskouing van die Skrif is van fundamentele 
belang vir hierdie ondersoek. Terwyl die ondersoek ten doel het 
om verheldering te soek oor die verband tussen Skrif en belyde- 
nisskrifte binne die modeme Suid-Afrikaanse samelewingskonteks, 
is dit dus van belang dat in eerste instansie die siening van 
predikante met betrekking tot die Skrif empiries omlyn word.

Die klassieke gereformeerde Skrifbeskouing behels, kortom, dat 
die Skrif h geslote kanon is en in sigself gesag het deurdat God 
die Bybe1skrywers geïnspireer het am Sy wil vir die mens vir alle 
tye op te teken. Die Skrif kan nie verander word nie. Die bely-
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denisskrifte, aan die ander kant, kan wél verander omdat dit nie 
dieselfde gesag as die Skrif het nie en deur kerklike tradisie 
beslag gekry het cm die boodskap van die Skrif duidelik viit te 
spel vir sosiale kontekste. Dit is daaron verstaanbaar dat 81,8 
persent van die predikante nie daarteen gekant is nie dat bv die 
NGB verander mag word. Tog is daar sowat 14,7 persent predikante 
wat meen dat die NGB onder géén omstandighede verander mag word 
nie. Qn die saak nog verder te voer: 30,1 persent van die predi- 
kante het daarmee saamgestem dat die bestaande drie belydenis- 
skrifte vervang moet word deur een enkele belydenisskrif wat op- 
gestel is deur teoloë van al die kerke van gereformeerde bely- 
denis terwyl net meer as die helfte (55,3%) nie hiervoor te vinde 
was nie.

Die vraag is nou hoe dië polêre groepering van predikante se 
Skrifbeskouings van mekaar verskil. In hierdie afdeling sal 
dieper ingegaan word op dië tema.

4.1 Die aard van die S k r i f

Hoewel daar bykans eenstemnigheid onder die predikante is dat die 
Skrif die Heilige en Goddelike Woord is, blyk dit uit tabel 4.1 
dat h aantal predikante (13,3%) blykbaar die Barthiaanse 
Skrifbeskouing handhaaf, dit nie as 'n afgeslote kanon beskou nie 
(13,3%) en dit as die enigste bron beskou waaruit God geken kan 
word en nie die Natuur nie (27,3%). Wat laasgenoemde tvee 
standpunte betref, is dit duidelik dat dit in stryd is met 
respektiewelik artikels 4 en 2 van die Nederlandse Geloofsbely- 
denis. Baie min predikante (3,5%) beskou nogtans die Bybel bloot 
as h boek soos ander boeke, maar heelwat meen dat die Skrif nie 
sigself verklaar nie en dat teologiese kennis dus nodig is 
(74,2%) vir Skrifverstaan terwyl bykans die helfte daaroor 
twyfel of verskil dat daar géén teenstrydighede in die Skrif is 
nie.

Hierdie stellings is ontleed * deur dié predikante wat moontlik 
daarvoor te vinde is dat die NGB verander word (altesaam 81,8%) 
te kontrasteer met dië wat moontlik nie daarvoor te vinde is nie. 
Dit het geblyk dat daar slegs in een opsig statisties beduidende 
verskille in dië verband na vore tree. Predikante wat nie vir 
verandering daarvan te vinde is nie, is meer geneig om te meen (X 
= 1,86; s = 1,17) dat daar geen teenstrydighede in die Skrif is
nie terwyl dié wat wél ten gunste van verandering van die NGB is, 
óf daaraan twyfel dat dit nie verander nie, meer geneig is (X = 
2,96; s = 1,57) an hiervan te verskil.

* Eenrigtingontleding van variansie (F-toets) op die 5-persent 
peil van beduidenheid op h 5-punt skaal. Hoe groter die gemid- 
delde, hoe meer verskil respondente en vice versa.
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TABEL 4.1
DIE AARD VAN DIE SKRIF 

(%)
Stem Stem Verskil

beslis
saam

saam Onseker Verskil beslis

1 2 3 4 5
Die Skrif is die Heilige 
Goddelike Woord waardeur 
ons God ken............ 83,2 15,4 0,7
Die Skrif is die Woord 
van God wat op sy bevel 
op skrif gestel is. .. 66,4 23,1 3,5 5,6
Die Skrif IS nie die 
Woord van God nie, maar 
kan dit WORD deur die 
werking van die Heilige 
Gees................... 4,9 8,4 3,5 22,4 60,1
Die Skrif is bloot 
boek soos enige ander 
boek................... 0,7 2,8 21,0 75,5
Die Skrif is nie afge- 
slote en uitsluitlik 
kanoniek nie. Daar lê 
heel moontlik nog verbor- 
genhede onder die sand 
van die Midde-Ooste wat 
moontlik bygevoeg kan 
word tot die Bybel. .. 2,1 11,2 7,0 18,9 59,4
Die Skrif verklaar han- 
self en ek het geen teo- 
logiese kennis nodig om 
dit te verstaan nie. .. 11,2 11,9 2,8 42,0 32,2
Daar bestaan geen teen- 
strydighede in die Skrif 
nie.................... 30,1 21,7 2,1 28,0 17,5
Ek kan God slegs deur 
die Skrif ken en nie in 
die Natuur ook nie. ... 9,8 17,5 3,5 45,5 23,1

4. 2 Skrifgesag

Oor die algemeen is die predikante ook eenstenmig oor die gesag 
van die Skrif.
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TABEL 4.2
DIE GESAG VAN DIE SKRIF
_______(%)__________

Stem Stem • Verskil
beslis
saam

saam Onseker Verskil beslis
1 2 3 4 5

Die Skrif het gesag amdat 
dit God se Woord is. ... 76,2 19,6 2,1 2,1
Die Heilige Gees oortuig 
ny van die gesag van die 
Skrif................... 70,6 27,3 0,7 1,4
Die bewyse van die gesag 
van die Skrif vind ek in 
die Skrif self......... 53,1 36,4 3,5 5,6
■n Gelowige kan sonder 
enige twyfel aan die Skrif 
glo...................... 70,6 20,3 3,5 4,9 0,7
Die Skrif het gesag omdat 
die lidmate dit as gesag- 
hebbend erken........... 4,2 7,0 1,4 35,7 51,0
Die Skrif het gesag omdat 
die kerk dit deur alle 
eeue as gesaghebbend aan- 
vaar het................ 7,7 18,9 4,2 32,9 36,4
Die Bybel is slegs deur 
gewone mense geskryve. .. 28,7 28,0 1,4 20,3 18,9
God het die gawss en 
talente van die Bybel- 
skryvrers gebruik om Sy 
Wil aan die mens bekend 
te maak................ 69,2 28,7 2,1
Daar is tekskritiese 
foute in die Skrif..... 38,5 48,3 5,6 4,9 0,7
Daar is nie leerstel- 
lige teenstrydighede 
in die Skrif nie....... 46,2 25,9 6,3 15,4 6,3

Dit val egter op (tabel 4.2) dat sowat 'n kwart van die predikante 
(26,6%) meen dat die Skrif sy gesag aan die aanvaarding daarvan 
deur die kerk deur alle eeue ontleen terwyl sowat een tiende 
(11,2%) meen dat die gesag van die Skrif te wyte is aan die 
erkenning van lidmate in dié verband. Terselfdertyd meen die 
oorweldigende meerderheid predikante (89,5%) dat hulle dié bewyse 
van die gesag van die Skrif in die Skrif self vind. Slegs 5,6
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persent predikante is nie bereid an te sê dat daar tekskritiese 
foute in die Skrif bestaan nie en sowat een vyfde (21,7%) dat 
daar geen leerstellige teenstrydighede in die Skrif is nie.

Hoe verskil predikante wat wel ten gunste is van die verandering 
van die NGB van 'dié wat nie daarvoor te vinde is nie met betrek- 
king tot aspekte rakende die gesag van die Skrif soos gemeet deur 
dië stellings? Daar is slegs Vi graadverskil met betrekking tot 
drie van die stellings. Diegene wat nie ten gunste van 'n veran- 
dering van die NGB is nie, stem ietwat sterker daarmee saam dat 
daar geen leerstellige teenstrydighede in die Skrif is nie (X = 
1,54; s = 0,73); dat die Skrif gesag het andat dit God se Woord 
is (>! = 1,05; s = 0,21); en dat die Heilige Gees hul van die 
gesag van die Skrif oortuig (X = 1,09; s = 0,29) terwyl die sowat
84,6 persent predikante wat die NGB verander sou wou sien, oor- 
heersend ook met dié stellings saam stem, dog in h ietwat 
geringer mate as die voorgenoemde kategorie predikante. Die 
respektiewelike statistieke vir laasgenoemde_ kategorie is as 
volg: X = 2,19, s = 1,36; X = 1,35, s = 0,65; X = 1,39, s = 0,68.

4. 3 B ybelskryw ers

Die predikante is verdeeld oor wie sekere boeke van die Bybel 
geskryf het soos onskrywe in artikel 4 van die NGB. Meer as die 
helfte (54,6%) meen nie dat Moses die Pentateug geskryf het nie.

TABEL 4.3 
DIE BYBELSKRYWERS 

_____(%)
Stem Stem Verskil

beslis
saam

saam Onseker Verskil beslis
1 2 3 4 5

Moses is die skrywer 
van die eerste vyf 
Bybelboeke........... 18,2 17,5 9,1 25,2 29,4
David is die skrywer 
van al die Psalms. ... M 1,4 1,4 32,2 62,9
Salano is die skry- 
wer van Hooglied, 
Spreuke en Prediker... 9,1 19,6 11,2 32,9 25,9
Paulus is die skry- 
wer van die Hebreër- 
brief................ 4,9 22,4 36,4 36,4
Paulus is die skrywer 
van die Pastorale 
briewe............... 40,6 37,1 4,9 8,4 6,3
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Net mser as 'n kwart (28,7%) is wser die mening toegedaan dat 
Salomo Hooglied, Spreuke en Prediker geskryf het, m a r  bykans 60 
persent (58,8%) is nie dié mening toegedaan nie. Dit val verder 
op dat sowat 2,8 persent predikante meen David het al die Psalms 
geskrywe terwyl 14,7 persent Paulus nie as die outeur van die 
Pastorale brieve beskou nie.

Slegs ten opsigte van die stelling dat Salcmo die skrywer van 
Hooglied, Prediker en Spreuke is, kan statisties beduidende 
verskille aangetref word tussen predikante wat nie die NGB 
verander wil hê nie teenoor diegene wat nie só daaroor oordeel 
nie. Eersgenoemde kategorie is meer geneig ctn saam te stem (X = 
2,82; s = 1,53) dat Salcmo die skrywer daarvan is terwyl laasge- 
noemde meer geneig is ctn daarvan te verskil (X = 3,53; s = 1,31).

4.4  Skrifgenoegsaamheid

Die oorweldigende meerderheid predikante (97.9%) steun die
stelling dat die Skrif alles bevat wat nodig is vir hul salig- 
heid.

TABEL 4.4
DIE GEIOEGSAAMHEID VAN DIE SKRIF 

(%)
Stem

beslis
saam

Stem
saam

Onseker Verskil Verskil
beslis

1 2 ~ ~ T ~ 4 5

Die Skrif bevat alles 
wat vir my saligheid 
nodig is.............. 85,3 12,6 0,7 1,4
Ek is nie seker of die 
Skrif alles bevat oor 
die wyse waarop ek God 
moet dien nie......... 1,4 9,8 8,4 23,8 45,5
Daar hoef niks byge- 
voeg te word tot die 
Skrif nie............. 74,1 18,9 3,5 3,5
Die Skrif amsluit die 
volle leer van die 
Christendon........... 54,5 31,5 4,2 7,0 0,7
Die Skrif help my nie 
ctn h ware kerk van “n 
valse kerk te onder- 
skei nie.............. 3,5 2,8 2,1 35,0 56,6
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Stem Stem Onseker Verskil Verskil
beslis saam beslis
saam

_____________________________ 1 2 3_________ 4________ 5___
Die Skrif is nie heel- 
temal duidelik oor wat 
■n mens se houding teen- 
oor die landsoverheid
moet wees nie.........  3,5 11,9 2,1 40,6 42,0

Tog meen sowat een tiende (11,2%) dat die Skrif nie alles bevat 
oor die wyse waarop hulle God moet dien nie. Vir h paar predi- 
kante (6,3%) help die Skrif nie am die 'ware' van die 'valse' 
kerk te onderskei nie terwyl volgens 15,4 persent die Skrif nie 
heeltemal duidelik is oor wat Yi mens se houding teenoor die 
landsoverheid moet wees nie. Geen statisties beduidende 
verskille tree na vore rondcm die aspekte rakende die genoegsaam- 
heid van die Skrif soos hier gemeet as die predikante wat nie ten 
gunste van die verandering van die NGB is nie vergelyk word met 
dié wat wél só daaroor voel.

4 .5  Skrifvers taan

Hoe is Skrifverstaan moontlik? Deur die Skrif self, die 
erkenning van die gesag daarvan, deur geloof óf deur die Heilige 
Gees? Sowat 16,1 persent is die mening toegedaan dat die Skrif 
nie slegs in die lig van die Skrif sélf verstaan kan word nie. 
Vir 6,3 persent is die bril van die geloof en vir 4,9 persent die 
leiding van die Heilige Gees óók nie deurslaggewend nie. Die 
erkenning van die Goddelike gesag van die Skrif is vir 16,8 per- 
sent predikante ook nie die sleutel tot die verstaan van die 
Skrif nie.

TABEL 4.5
DIE VERSTAAN VAN DIE SKRIF

___________________________ (%)___________________________
Stem Stem Verskil

beslis saam Onseker Verskil beslis 
saam

__________________________ 1______2______ 3_______ 4_______ 5
Die Skrif kan slegs in 
die lig van die Skrif
self verstaan word. ... 39,2 42,0 1,4 14,0 2,1
Ek verstaan die Skrif 
alleen as dit deur die 
bril van die geloof ge-
lees word.............  52,4 37,1 3,5 4,2 2,1
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Stem Stem Verskil
beslis

saam
saam Onseker Verskil beslis

1 2 3 4 5
Die leiding van die 
Heilige Gees is nie 
ncxiig as ‘n mens die 
Skrif wil verstaan 
nie.................. 2,8 2,1 2,1 25,2 67,8
Yi Mens kan slegs 
die Skrif verstaan 
as jy die Goddelike 
gesag daarvan erken... 51,0 27,3 4,2 15,4 1,4
Die Ou Testament kan 
slegs verstaan word 
as ek dit letterlik 
vertolk............... 0,7 6,3 2,8 50,3 39,2
Die Ou Testament kan 
nie simbolies ver- 
staan word nie........ 7,0 15,4 7,7 42,0 25,2
Yi Mens kan alleen 
die Ou Testament ver- 
staan as jy aanvaar 
dat Christus die 
middelpunt daarvan 
is..................... 32,2 30,8 10,5 22,4 3,5
Yi Skrifgedeelte moet 
altyd binne sy 
kultuurhistoriese 
konteks verstaan 
word................... 52,4 41,3 0,7 4,9 0,7
Die Ou Testament is 
nie vir my Yi belang- 
rike deel van die 
Skrif nie............. 0,7 0,7 17,5 79,7
Ek kan die Ou 
Testament slegs 
analogies verstaan.... 1,4 3,5 9,1 37,1 47,6
Dit is nie nodig om 
■n gedeelte van die 
Ou Testament vanuit 
die historiese cxn- 
standighede daarvan 
te verstaan nie....... 2,1 2,8 2,1 42,0 50,3
Die Ou Testament kan 
alleen vanuit die 
oogpunt van die Nuwe 
Testament verstaan 
word................. 23,1 35,0 4,2 25,2 11,2
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Stem Stem Onseker Verskil Verskil 
beslis saam beslis

saam
1 2 3 4 5

Die Ou Testament kan 
nie verstaan word in 
die lig van die Nuwe 
Testamentiese ver- 
vulling van die be- 
loftes daarin nie.... 
Ten einde die Skrif

3,5 7,0 3,5 44,8 41,3
te verstaan, hoef h 
mens nie te erken 
dat die Skrif deur 
God geïnspireer is 
nie................. 2,1 7,7 2,1 42,0 44,1

Dit is dus duidelik dat daar nie volkane eensgesindheid in dié 
verband onder die predikante heers nie. Bykans een tiende (9,8%) 
meen dat selfs nie die erkenning van die Goddelike inspirasie van 
die Skrif *n voorvereiste in dié opsig is nie.

h Letterlike vertolking en h analogiese of simboliese verstaan 
van die Ou Testament geniet die steun van die minste predikante 
terwyl h Christosentriese verstaan deur 63 persent en h Nuwe- 
Testamentiese verstaan deur 58,1 persent predikante onderskryf 
word. Verder meen slegs 5,6 persent predikante dat h Skrif- 
gedeelte nie altyd in sy kultuur-historiese konteks verstaan moet 
word nie.

Dit val op dat daar geen statisties beduidende verskille na vore 
tree nie tussen predikante wat nie ten gunste is van die 
verandering van die NGB nie aan die een kant en diegene wat 
daaroor twyfel of wél ten gunste van die verandering is as dié 
stellings vir vergelykingsdoeleindes aangewend word.

Die Ou Testament se simboliese, Christosentriese, en Nuwe- 
Testamentiese vertolking is dus nie punte waaroor predikante 
eensterrmighe id het nie. Indringender ontledings waartydens dié 
standpunte in verband gebring is net die taksering van die belang 
van, die vereense luiging met en die kennis van die belydenis- 
skrifte, het aan die lig gebring dat diegene wat meen dat die Ou 
Testament in die lig van die Nuwe Testament vertolk moet word, 
slegs ten opsigte van hul vereenselwiging met die belydenis- 
skrifte beduidend verskil van diegene wat die teenoorgestelde 
mening huldig. Laasgenoede vereenselwig hulle swakker met die 
belydenisskrifte as eersgenoemde.
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TABEL 4.6
SKRIFVERSTAAN: DIE NUWE-TESTAMENTIESE VERTOLKING VAN

DIE OU TESTAMENT 
(Gemiddeldes)

Aanvaarding dat OT
... in die lig van 
NT vertolk word

...nie in die lig van 
NT vertolk word nie

Vereenselwiging met** 
die belydenisskrifte

X = 4,27 5,73

F = 4,84; p = 0,009:*

* Die F-toets is Yi eenrigting variansie-ontledingstegniek. Die
F-statistiek word gerapporteer, en is

F _ (Korrekte variansie)
(Fout variansie)

en die p-statisitiek wat die beduidenheid (onder 5%) aandui.
** Kyk bladsy 1Q2 paragraaf 2 van voetnoot **) op bladsy 112.
Predikante wat meen die Ou Testament kan alleen verstaan word as 
aanvaar word dat Christus die middelpunt daarvan is, slaan die 
belang van die belydenisskrifte vir take van predikante hoër aan, 
vereenselwig hulle tot h sterker mate met die belydenisskrifte én 
ken die belydenisskrifte beter as diegene wat meen mens hoef nie 
te aanvaar dat Christus die middelpunt van die Ou Testament is 
nie ten einde dit te verstaan nie.

Die Christosentriese vertolking van die Ou Testament word die 
sterkste gesteun deur diegene wat hul teologiese opleiding aan 
die PU vir CHO en *n Swart of Kleurling opleidingsentrum ondergaan 
het en word die minste gesteun deur Pretorianers - vergelyk Tabel 
4.7. Wat kerkverband betref, blyk dit dat predikante van die 
Gereformeerde Kerk en h Swart kerk dan ook die Christosentriese 
vertolking die sterkste steun terwyl predikante van die Hervormde 
Kerk die minste geneig is cm h dergelike vertolking te onder- 
skryf.

Wat die ander standpunte met betrekking tot die vertolking van 
die Ou Testament betref, kon geen beduidende verskille met 
betrekking tot biografiese kenmerke aangetref word nie.
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TABEL 4.7
CHRISTOSENTRIESE VERSTAAN VAN DIE OU TESTAMEOT ONTLEED VOLGENS

BIOGRAFIESE KENMERKE
iilVerstaan van die Ou Testament

Christus as Christus nie as
middelpunt middelpunt nie

Huistaal
Afrikaans 60,5 39,5
Swarttale 100,0 0,0

X 2 = 6,28; g w  = 1; p = 0,0432; C = 0,205
Plek van teologiese 
opleiding
Swart/Kleurling oplei-
dingsentra 83,3 16,7
Slegs Stellenbosch 63,0 37,0
Slegs Pretoria 54,1 45,9
Slegs PU vir CHO 93,8 6,3
Ander 58,3 41,7

X 2 = 12,51; g w  = 4; p = 0,028; C = 0,284
Kerkverband 
Ned Geref Kerk 64,5 35,5
Geref Kerk 80,0 20,0
Herv Kerk 38,1 61,9
Bruin + Swart kerke 65,2 34,8

X 2 = 9,99; g w  = 2I; P = 0,041; C = 0,256
Belangrikheid van die belydenisskntte
vir take van predikante*

= 17,0 25,0
F = 23,13; p < 0,0000

Vereenselwig met belydenis= 
skrifte**

X = 3,96 6,35
F = 30,44; p "= 0,0000

Kennis van belydenisskrifte***
7,03 9,96

F = 28,20; p « 0,0000
* ) Hoe laer die gemiddelde , hoe belangriker word belydenisskrif-

te geag (Maks = 63)
** ) Hoe laer die gemiddelde , hoe beter is die vereenselwiging met

belydenisskrifte (Maks = 21)
***) Hoe laer die gemiddelde , hoe groter die kennis van belydenis-

skrifte (Maks 21)
Kyk Bylaag A (vrae 13, 14 en 15).
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Hoe belangrik is dit dat 'n mens die Goddelike inspirasie van die 
Skrif moet erken ten einde die Skrif te verstaan en hoe vergelyk 
kategorieë predikante wat verskillende menings hieroor koester 
met mekaar? Soos reeds geblyk het, meen die oorweldigende 
meerderheid predikante (86%) dat die Goddelike inspirasie erken 
moet word. Hierdie standpunt vind die steun van die oorweldigende 
meerderheid predikante van die Gereformeerde en Ned Geref Kerke 
en die minste steun van leraars uit die Hervormde Kerk.

TABEIL 4 . 8
ERKENNING VAN DIE GDDDELIKE INSPIRASIE VAN DIE SKRIF 

MET DIE 00G OP SKRIFVERSTAAN (%)
Die Goddeiíke inspirasie...

..hoef nie 
te word

erken ..moet erken 
nie word

Kerkverband
Ned Geref Kerk 9,2 90,8
Geref Kerk 5,0 95,0
Herv Kerk 33,3 66,7
Bruin & Swart kerke 13,0 87,0

X2 = 16,26; g w  = 3; P = 0,0027; C = 0,3195*

Teoloqiese 
opleidingspeil

Nie-gegradueerd 2,9 97,1
B-graad 12,3 87,7
M-/D-graad 34,6 65,4
Ander 11,1 88,9

X 2 = 13,03; g w  = 3; P = 0,0046; C = 0,289

Belanqrikheid van die belydenisskrifte vir bepaalde
take van predikante**

X =
F = 13,23; p < 0,i0004

27,30 18,71

*) Die Chi-kwadraattoets se statistieke (x“; grade van vry- 
heid en beduidenheidspeil - onder 5%) vord gerapporteer. 
Dit dui slegs aan of daar Yi beduidende verband tussen twee 
veranderlikes bestaan. Die C-koëffisiënt (gebeurlikheids- 
koëffisiënt) dui egter die sterkte van die verband aan.

**) Hoe laer die gemiddelde, hoe belangriker word belydenis- 
skrifte geag (Maks = 63)
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Die goddelike inspirasie...
..hoef nie erken ..moet erken

te word nie word

Kennis van belydenisskrifte***
JT^ 9,60 7,85
F = 4,48; 
p = 0,036

Vereenselwiginq met belydenisskrifte****
X = 8,05 4,30
F = 41,44;
p < 0,0000

***) Hoe laer die gemiddelde, hoe beter is die kennis van bely- 
denisskrifte (Maks = 21)

****) Hoe laer die gemiddelde, hoe groter die vereenselwiging met 
belydenisskrifte (Maks = 21)

Dit wil verder voorkan of namate die teologiese opleidingspeil 
van h predikant toeneem, die ondersteuning van dié standpunt 
afneem. Van predikante wat h M- of D-graad behaal het, onder- 
skryf slegs sowat twee derdes dië standpunt. Verder blyk dit 
deurgaans dat predikante wat meen die erkenning van die goddelike 
inspirasie van die Skrif die sleutel is vir die verstaan van die 
Skrif, die belydenisskrifte se belangrikheid vir hulle take die 
hoogste aanslaan, h beter kennis het van die belydenisskrifte en 
hulle die sterkste vereenselwig met die belydenisskrifte in 
vergelyking met dië predikante wat nie die aanvaarding van die 
Goddelike inspirasie van die Skrif as hermeneutiese vereiste vir 
die verstaan van die Skrif ondersteun nie.

In die volgende afdeling word verder ingegaan op die kwessie van 
die Goddelike inspirasie van die Skrif.

4. 6 Theopneustie

Die gegewens vervat in tabel 4.9 dui daarop dat die meerderheid 
predikante (95,8%) h organiese inspirasieleer van die Skrif 
onderskryf. Tog blyk dit dat elemente van die meganistiese 
inspirasieleer waarskynlik deur heelwat (45,5%) gekoester word. 
Dat daar in dié opsig ook verdeeldheid by die predikante 
aanwesig is, val nie te betwyfel nie.
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TABEL 4.9
DIE INSPIRASIE VAN DIE SKRIF

í i lStem
beslis
saam

Stem
saam

Onseker Verskil Verskil
beslis

1 2 3 4 5
Die Heilige Gees het die
Skrif gedikteer.........
Die Heilige Gees het die

11,9 7,7 0,7 40,6 38,5

Bybe1skrywers gelei am 
’n betroubare gestalte aan 
die Woord van God te gee. 52,4 43,4 2,8 1,4
Die menslike skrywers van 
die Bybelboeke het glad 
nie die teks van die 
Skrif beïnvloed nie..
Die menslike skrywers van 
die Skrif kon nie self-

7,0 4,2 1,4 46,9 39,2

standig daaroor skryf nie. 20,3 25,2 5,6 37,8 10,5

In al vier opsigte verskil predikante wat nie die NGB veranderd 
sou wou sien nie statisties beduidend van diegene wat anders 
daaroor oordeel. Hoewel albei kategorieë oorwegend daarvan 
verskil c3at die menslike skrywers van die Bybelboeke glad nie die 
teks van die Skrif beïnvloed het nie, is predikante wat twyfel 
daaroor of gekant is daarteen dat die NGB_onveranderd bly, meer 
geneig an van dié stelling te verskil (X = 4,16; s = 1,04) as 
predikante wat die NGB onveranderd wil laat (X = 3,27; s = 1,67). 
Aan die anderkant sten albei kategorieë weer min of meer ooreen 
met betrekking tot die stelling dat die Heilige Gees die Bybel- 
skrywers gelei het cm h betroubare gestalte aan die Woord te gee. 
Dié wat die NGB onveranderd wil laat (X = 1,23; s = 0,42) is 
egter ietwat meer geneig om dit te onderskryf as diegene wat h 
ander mening hieroor huldig (X = 1,64; s = 0,80).

Skerper verskil tussen dié twse kategorieë predikante tree egter 
na vore met betrekking tot die ander tvee stellings. Dat die 
menslike skrywers van die Skrif nie selfstandig daaroor kon skryf 
nie, is vir predikante wat die NGB onveranderd wil laat oorwegend 
aanvaarbaar (X =2,36; s = 1,50) terwyl andersdenkendes meer 
geneig is an hieroor te twyfel (X = 3,01; s = 1,35), en selfs te 
verskil.

Oor die vraagstuk of die Heilige Gees die Skrif gedikteer het, 
tree bipolêre stanc%)unte na vore. Diegene ten gunste van die 
behoud van die NGB soos dit is, is oorwegend geneig om hiermee
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saam te stem of te twyfel daaroor (X = 2,91; s = 1,69) terwyl dié 
wat nie so geheg is aan die behoud van die NGB soos dit is nie 
redelik afwysend (X = 4,01; s = 1,23) daaroor staan.

Dit wil dus voorkcsm of predikante wat die behoud van die NGB soos 
dit is voorstaan, meer geneig is na h theopneustie-standpunt wat 
moontlik as meganisti.es getipeer sou kon word as predikante wat 
anders oor die NGB oordeel.

Verdere ontledings het aan die lig gebring dat predikante wat 
meen Bybelskrywers kon selfstandig skryf die belydenisskrifte se 
belang vir hul werk as meer belangrik ag, die belydenisskrifte 
die beste ken en hulle in *n groter mate vereenselwig met die 
belydenisskrifte in vergelyking met predikante wat meen Bybel- 
skrywers kon selfstandig skryf nie.

TABEIL 4 . 1 0
BESKOUINGS VAN DIE SKRIFINSPIRASIE: DIE VRYHEID VAN

BYBELSKRYWERS OM SELFSTANDIG TE SKRYF 
______  (Gemiddeldes)

Bybelskrywers kon 
selfstandig skryf

Bybelskrywers kon nie 
selfstandig skryf

Belangrikheid van 
belydenisskrifte vir 
take van predikante

17,44 22,10
F = 3,74;
p = 0,026

Kennis van belydenis- 
skrifte 
----X~^ 7,20 8,96

F = 4,58;
p = 0,012

Vereenselwiging met 
belydenisskrifte 

7 = 4,20 5,52
F = 4,55;
p = 0,012

4.7  Besluit

Dat predikante in die Reformatoriese tradisie rondcm Skrifbe- 
skouing op bepaalde aspekte redelik van mekaar verskil, val nie 
te betwyfel nie. Terwyl die fokuspunt van hierdie verslag wentel
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om die Nederlandse Geloofsbelydenis, is die menings van predikan- 
te rondom die behoud of verandering daarvan deurgaans in verband 
gebring met hulle Skrifbeskouings. Dit het duidelik geblyk uit 
die ontledings dat daar ten opsigte van min aspekte rakende 
Skrifbeskouing statisties beduidende verskille aangetref kon word 
tussen diegene wat die NGB onveranderd wil sien aan die eenkant 
en diegene wat anders daaroor oordeel. Slegs ten opsigte van die 
theopneustie van die Skrif tree verskille na vore. Samevattend 
wil dit voorkcm of predikante wat ten gunste van die behoud van 
die NGB is soos dit tans daaruit sien, meer neig na h 'meganis- 
tiese inspirasieleer' terwyl diegene wat twyfel daaroor dat die 
NGB onveranderd bly 6f meen dat dit verander moet word waarskyn- 
lik nie h meganistiese leerstelling ondersteun nie.

In die afdeling wat hierop volg, word ingegaan op die menings van 
predikante rakend die apokrievre geskrifte.

5. DIE APOKRIEWE BOEKE

Teenoor die Heilige Boeke wat, volgens klassieke gereformeerde 
tradisie, deel vorm van die Skrif as afgeslote kanon, staan die 
'verborge' boeke wat vermeld word in artikel 6 van die Neder- 
landse Geloofsbelydenis. Vanse1fsprekend word hier net gewag 
gemaak van die sogenaamde 'Ou-Testamentiese Apokriewe' en nie van 
die sogenaamde 'Nuwa-Ttestamentiese Apokriewe' nie. In hierdie 
afdeling word aandag gegee aan die mening van predikante met 
betrekking tot albei groeperings van die apokriewe geskrifte.

Die funksie van diê geskrifte is dat dit wêl, volgens die genoem- 
de artikel, deur lidmate gelees kan word. Dit kan selfs dien as 
kategetiese materiaal, maar slegs in soverre dit ooreenstem met 
die Skrif. Dit beklee dus minder gesag as die Skrif omdat die 
Skrif selfgenoegsaam is.

By die derde konsilie van Karthago (397 n C) het die Nuwe- 
Testamentiese gedeelte van die kanon beslag gekry en daar is toe 
besluit dat slegs sekere Nuwe-Testamentiese kanonieke boeke in 
die kerk (tydens eredienste) onder die naam van heilige Skrifte 
gelees mag word. Indien hierdie weergawe van dië klassieke 
besluit korrek is, sou dit vanselfsprekend nie beteken dat dit 
hoegenaamd nie in die kerk (tydens eredienste) gelees mag word 
nie. Dit mag net nie as Heilige Skrif getipeer word nie en ook 
nie aangedien word as deel van die kanon nie.
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5.1 Die mening van die totale kategorie predikante

Wat is die standpunt van predikante rondom hierdie periferiese 
geskrifte? Volgens die gegewens vervat in tabel 5.1 meen baie min 
predikante (4,2%) dat die apokriewe boeke deur die Heilige Gees 
gelnspireer is. Dit val egter op dat nagenoeg een vyfde predi- 
kante hieroor twyfel het. Sowat driekwart (76,3%) predikante het 
egter helderheid daaroor dat dit nie deur die Heilige Gees 
geïnspireer is nie. Presies net soVeel onderskryf die standpunt 
dat niks met betrekking tot die Christelike geloof óf godsdiens 
slegs aan die hand daarvan bewys mag word nie. Tog is bykans h
kwart van die predikante (23,8%) skynbaar nie so seker hieroor 
nie.

TABEX 5.1
DIE APOKRXEWE BOEKE 

(%)
Stem

beslis
saam

Stem Qnseker Verskil Verskil 
saam beslis

1 2 3 4 5
Die apokriewe boeke mag nie 
in h erediens gelees word 
nie........................ 31,5 28,7 9,1 25,2 5,6
Die apokriewe boeke is deur 
die Heilige Gees geïn- 
spireer.................... 4,2 19,6 44,8 31,5
Niks wat die Christelike 
geloof of godsdiens aangaan 
mag slegs aan die hand van 
die apokriewe boeke bewys 
word nie................... 46,9 29,4 7,0 13,3 3,5
Slegs as h gedeelte van die 
apokriewe boeke ooreenstem 
met die Heilige Skrif mag 
dit gebruik word vir die 
leer van die kerk......... 9,8 29,4 8,4 28,7 23,1
h Mens kan die apokriewe 
boeke alleen gebruik as 
dit nie die gesag van die 
Skrif aantas nie.......... 25,9 44,1 9,8 12,6 6,3

Hoe aanvaarbaar is die gedagte dat dit gebruik kan word vir die 
leer van die kerk mits dit ooreenstem met die kanon? Sowat helfte 
(51,8%) van die predikante is nie hiervoor te vinde nie terwyl 
ongeveer veertig persent (39,2%) wél daarvoor te vinde is. 
Terwyl sewentig persent saamstem dat dit alleen gebruik kan word
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as dit nie die gesag van die Skrif aantas nie, meen bykans een 
vyfde (18,9%) dat dit wél gebruik kan word al tas dit die gesag 
van die Skrif aan. Ongeveer een tiende twyfel egter hieroor.

Terwyl ses uit elke tien predikante die standpunt onderskryf dat 
die apokriewe boeke nie tydens h erediens gelees mag word nie, 
meen drie uit elke tien dat dit wél gedoen kan word.

Dit is dus duidelik dat die predikante in sorrmige opsigte skerp 
verdeeld is onder mekaar met betrekking tot die paar temas waar- 
voor inligting rondom die apokrieve boeke ingewin is. Die vraag 
is nou watter kenmerke predikante vertoon wat h besondere 
standpunt onderskryf of verwerp met betrekking tot die apokriewe 
boeke.

Ontledings is gedoen cm vas te stel of predikante wat die NGB 
onveranderd gehou wil hê, beduidend verskil van predikante wat 
anders oordeel oor die verandering van die NGB met betrekking tot 
die apokriewe geskrifte. Geen statisties beduidende verskille 
het egter in dië verband na vore getree nie.

5.2  Die apokriewe boeke in die erediens

In die talle ontledings wat gedoen is om die predikante wat meen 
apokriewe boeke mag in die erediens gelees word te identifiseer, 
het dit geblyk dat dié kategorie predikante slegs in twee opsigte 
beduidend verskil van diegene wat meen dit nie in eredienste 
gelees mag word nie.

TABEL 5.2
VERGELYKING VAN KENMERKE VAN PREDIKANTE WAT MEEN APOKRIEWE BOEKE 

MAG IN EREDIENSTE GELEES WORD EN DIE WAT NXE SO MEEN NXE
_____________________________(%)______________________________

Apokriewe boeke mag in eredienste.., 
_________________________ nie gelees word nie gelees word N

Totaal 69,2 30,8 143
Hoogste opleidingspeil 
in nie-teologiese 
rigting 
Nie-gegradueer 72,3 27,7 47
B-graad 68,8 31,3 64
M-/D-graad 35,7 64,3 14
Ander 88,9 11,1 18

= 10,87; g w  = 3; p = 0,0125; C = 0,2658
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Apokriewe boeke maq in eredlenste... 
nie gelees vrord nie gelees word N

Hoogste gekombineerde 
opleiding:teologie 
efi ander dissiplines 
Nie klassifiseerbaar 81,0 19,0 79
Albei nie-gegradueerd 54,5 45,5 11
Albei B-graad 65,6 34,4 32
Albei M-/D-graad 50,0 50,0 2
B-graad(teologie) en 
M/D-graad 25,0 75,0 8
B-graad(ander) en 
M/D-graad (teologie) 45,5 54,5 11

X* = 17,07; g w  = 5; p = 0,0044; C = 0,3266

Uit tabel 5.2 blyk dit dat namate Yi predikant beter opgelei is, 
is hy toenemend minder gekant daarteen dat apokriewe boeke in 
eredienste gelees mag word. Diegene wat nie-gegradueerd is in 
teologie nie en wie *n 'ander' tipe teologiese opleiding ondergaan 
het, is die minste ten gunste daarvan dat dit in eredienste 
gelees vrord. Word gekyk na die gekanbineerde opleidingspei1 
(teologies en nie-teologies), tree daar nie baie d\aidelite 
patrone na vore nie cmdat in sorrmige opsigte ’n baie klein getal 
respondente h bepaalde opleidingspeil verteenwoordig.

5. 3 Besluit

Dit is duidelik dat die apokriewe geskrifte tot h baie groot mate 
met cmsigtigheid bejeën word deur die oorweldige meerderheid 
predikante.

Geen beduidende verskille kan aangetref word nie tussen die 
predikante wat meen dit kan gelees word in eredienste en diê wat 
die teenoorgestelde opinie huldig toe nagegaan is in welke mate 
dié twee kategorieë die belangrikheid, hul kennis van en vereen- 
selwiging met die drie formuliere van enigheid takseer.

Die volgende tema wat nou onder die loep geneem sal word, is die 
belydenisskrifte as sodanig.

6. BELYD ENISSK R IFTE

Daar is binne gereformeerde kringe redelike eenstemaigheid rondom 
wat presies belydenisskrifte is asook watter kerklik-historiese 
nalatenskappe, in terme van gereformeerde simboliek, aanvaarbaar
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is as geloofsbelydenisse en welke nie. Hierdie beslissings se 
legitimiteit kan teruggevoer word na Dogmatiese, Ekklesiologiese 
en Bibliologiese argumente wat reeds die aandag geniet het in die 
voorafgaande hoofstukke.

Die vraag waarmee hier cmgegaan sal word, is watter spesifieke 
menings en opinies *n spesifieke kategorie predikante huldig 
rondan verskeie temas rakende die geloofsbelydenisse met spesi- 
fieke verwysing na die Nederlandse Geloofsbelydenis.

6.1 Die aard van belydenisskrifte

Dat die predikante wat by die ondersoek betrek is h noue verband 
tussen die Skrif en belydenisskrifte sien, blyk duidelik uit die 
reaksie wat in tabel 6.1 aangebied word. Tussen 86 persent en 94 
persent van die predikante ondersteun die stelling dat belydenis- 
skrifte h formulering van die waarheid is soos die kerk die Skrif 
hoor en verstaan; *n samevatting is van die leer van die kerk wat 
aan die Skrif ontleen is en daarmee ooreenstem; en verder h 
gesaghebbende formulering van die kerk se leer is. Tog meen 16,8 
persent predikante dat dit nie bindende gesag het nie en sowat h 
derde dat dit nie die korrekte leer van die kerk reflekteer nie. 
Op die oog af mag dit teenstrydig lyk maar dit is egter nie nood- 
v<endig die geval nie.

Indien nagegaan word hoe predikante wat byvoorbeeld die NGB 
onveranderd sou wou laat in dié verband verskil van diegene wat 
anders oordeel oor die NGB, word aangetref dat albei kategorieë 
in totacil geneig is cm saam te stem met die stelling dat belyde- 
nisskrifte *n samevatting is van die suiwer leer van die kerk wat 
aan die Skrif ontleen is en daarmee ooreenstem. Diegene ten 
gunste van die behoud van die NGB soos dit tans daaruit sien, is 
egter ietwat meer (X = 1,23; s= 0,43) daarvan oortuig as diegene 
wat anders voel oor die toekcras van die NGB (X = 1,81; s = 0,95).

TABEL 6.1
BESKOUINGS OOR DIE AARD VAN BELYDENISSKRIFTE

_______________________________ U)_______________________________
Stem Stem Onseker Verskil Verskil 

beslis saam beslis
__________________________saam___________________________________
■n Belydenisskrif
is h formulering 
van die waarheid 
soos die kerk dit 
uit die Woord van
God hoor en.verstaan. 54,5 39,9 0,7 3,5
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Stem
beslis
saam

Stem
saam

Qnseker Verskil Verskil
beslis

■n Belydenisskrif is 
■n samevatting van 
die suivere leer van 
die kerk wat aan die 
Skrif ontleen is en 
daarmee ooreenstem. 50,3 36,4 4,2 9,1
•n Belydenisskrif is
die gesaghebbende 
formulering van die 
kerk se leer........ 47,6 39,2 2,8 8,4 1,4'n Belydenisskrif is 
nie h dokument met 
bindende gesag nie.. 2,1 14,7 4,9 46,2 31,5
Yi Belydenisskrif 
bepaal die korrek- 
te leer van die 
kerk............... 30,8 27,3 7,0 25,9 8,4

Dieselfde patroon tree na vore ten opsigte van die stelling dat 'n 
belydenisskrif die gesaghebbende formulering is naamlik dat dié 
wat die NGB onveranderd sou wou sien meer neig cm hiermee saam te 
stem jX = 1,27; s = 0,63) as diegene wat nie só voel oor die NGB 
nie (X = 1,83; s = 0,99).

Oor die kwessie of belydenisskrifte die korrekte leer van die 
kerk bepaal,is die afstand tussen diê twee kategorieë egter 
ietwat groter. Diegene ten gunste van die behoud van die NGB soos 
dit is, is redelik hiervan oortuig (X = 1,55; s = 1,05) terwyl 
diegene wat twyfel oor die behoud van die huidi£e NGB of dit 
veranderd sou wou sien veel minder entoesiasties (X = 2,69; s = 
1,38) oor dië stelling is. Wat die ander stellings in dié 
verband betref, kon geen statisties beduidende verskille tussen 
dié kategorieë predikante blootgelê word nie.

6.2  B e lyden isskrif  en konteks

Hoewel die oorweldigende meerderheid predikante (90,9%) die 
omstandighede wat geheers het tydens die opstelling van die NGB 
daarin weerspieël vind, meen presies net soveel dat dit nie slegs 
■n boodskap vir daardie tyd gehad het nie.
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TABEL 6.2
BELYDENISSKRIFTE EN KCNTEXS 
___________ (%)

Stem
beslis
saam

Stem
saam

Onseker Verskil Verskil
beslis

Die Nederlandse Geloofs- 
belydenis het slegs ii 
boodskap vir sy eie tyd 
gehad................... 0,7 3,5 4,9 59,4 31,5
Die omstandighede wat 
geheers het tydens die 
opstelling van die 
Nederlandse Geloofs- 
belydenis word daarin 
weerspieël............. 32,2 58,7 4,2 4,9
Belydenisskrifte moet 
voortdurend hersien 
en aangepas word sodat 
dit altyd tot die lid- 
mate spreek in hulle 
idioan vir hulle tyds- 
gewrig................. 1,4 23,1 46,9 4,9 18,2
Die Nederlandse Geloofs- 
belydenis het vir my 
geen praktiese nut in my 
daaglikse doen en late 
nie..................... 0,7 4,9 4,9 55,9 33,6
Die Nederlandse Geloofs- 
belydenis is h oud-modiese 
dokument en het niks meer 
te sê vir my in die 
twintigste eeu in Suid- 
Afrika nie.............. 4,2 4,2 46,9 44,8
Die Nederlandse Geloofs- 
belydenis mag onder geen 
onstandighede verander 
word nie................ 3,5 11,2 2,8 58,7 23,1

Ietwat meer (91,7%) huldig verder die mening dat die NGB hoege- 
naamd nie *n oud-modiese dokument is nie wat niks meer vir hulle 
in die twintigste eeu in Suid-Afrika te sê het nie. Baie min 
(5,6%) predikante oordeel verder dat die NGB vir hulle géén 
praktiese nut in hul daaglikse doen en late het nie. Dit is dus 
duidelik dat daar h oorheersend positieve gesindheid jeens die 
NGB by die predikante in swang is.
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Tog tree die verrassende mening na vore dat 81,8 persent verskil 
van die stelling dat die NGB onder geen omstandighede verander 
mag word nie. Wat die belydenisskrifte oor die algemeen betref, 
val dit op dat bykans die helfte (46,9%) twyfel of dit voort- 
durend hersien en aangepas moet word sodat dit tot lidmate in hul 
eie idioan en tydsgewrig spreek. Slegs Vi kwart (24,5%) van die 
predikante steun egter dié standpunt.

Dit is dus duidelik dat h mens nie sonder meer kan praat van ‘n 
starre houding wat getuig van inersie by predikante jeens 
belydenisskrifte as sodanig nie. Dit wil eerder voorkcm of die 
patroon na vore tree dat daar *n redelike openheid heers cm die 
belydenisskrifte aan te pas en/of te verander, maar dat dit h 
gekwalifiseerde openheid is.

Slegs ten opsigte van die aanpassing en hersiening van die bely- 
denisskrifte, sodat hul tot lidmate in hul eie idiocm en tyds- 
gewrig spreek, kon egter statisties beduidende verskille 
blootgelê word tussen predikante wat vir die behoud van die 
huidige NGB is en dié wat anders oordeel. Diegene ten gunste van 
die behoud van die NGB is geneig cm hiervan te verskil of hieroor 
te twyfel (X = 3,09; s = 1,51). Predikante wat onseker is of die 
NGB nie mag verander nie of meen dat dit mag verander weer is 
meer geneig cm saam te stem dat belydenisskrifte verander kan 
word sodat dit tot die lidmate in hul eie idiocm en tydsgewrig 
spreek (£ = 2,18; s = 1,10)

Die vraag is nou velke funksie die belydenisskrif nog vir die 
predikante vervul.

6 .3  Die funksie  van belydenisskrifte

Dat belydenisskrifte talle funksies vervul, is vanselfsprekend. 
Volgens die gegewens in tabel 6.3, vind dit by die meeste leraars 
aanklank dat dit die bekendmaking van die kerk se leer is (93%), 
die kerk se leerstellige grense aandui (75,5%), Yi samebinding van 
die kerk se getuienis is (88,1%), h uitdrukking van geloofs- 
eenheid (89,5%) is h maatstaf vir stancfciunte met betrekking tot 
ekumene is (68,5%) ën lidmate ondersteun cm die 'regte' van die 
'verkeerde' te onderskei (70,6%). Wat die NGB as sodanig betref, 
is dit vir sowat driekwart van die predikante h samevatting van 
die leer van die Skrif. Terwyl net meer as die helfte (55,3%) 
meen predikante moet meer uit die NGB preek, verskil ongeveer h 
kwart (27,3%) hiervan terwyl ongeveer 'n vyfde (17,5%) hieroor 
twyfel. Dit is dus duidelik dat daar skerp verskille in dié 
verband onder predikante bestaan.
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Hoe verskil predikante wat waarskynlik ten gunste van die 
verandering van die NGB is van diegene wat daarteen gekant is met 
betrekking tot die funksie van belydenisskrifte? Diegene wat 
gekant is teen die verandering daarvan, is deurgaans meer 
positief oor die volgende funksies van belydenisskrifte: dat
belydenisskrifte 'n uitdrukking van geloofseenheid is (X = 1,50; s 
= 0,51); lidmate help an tussen die 'regte' en 'verkeerde' te 
onderskei (X = 1,82; s = 1,10); as maatstaf dien vir standpunbe 
met betrekking tot ekumene (X = 1,68; s = 0,72); die samebinding 
is van die kerk se getuienis (X = 1,59; s = 0,67);_ en les bes 
aanduiding van die kerk se leerstellige grense is (X = 1,91; s = 
1,02). Albei kategorieë is oorheersend twyfelagtig of daar meer 
\iit die NGB gepreek moet word maar diegene wat die NGB veranderd 
sou wou hê, of twyfel daaroor, neig cm meer gekant daarteen (X = 
3,69; s = 1,31) te wees, terwyl diegene wat gekant is teen die 
verandering van die NGB oorwegend hieroor twyfel (X = 3,00; s = 
1,09).

TABEL 6.3
DIE FUNKSIE VAN BELYDENISSKRIFTE 

(%)
Stem

beslis
saam

Stem
saam

Onseker Verskil Verskil
beslis

h Belydenisskrif is die 
bekendmaking van die 
kerk se leer............ 28,0 65,0 0,7 4,2 1,4
h Belydenisskrif is die 
samebinding van die 
kerk se getuienis....... 23,1 65,0 4,2 6,3 0,7
h Belydenisskrif is *n 
aanduiding van die kerk 
se leerstellige grense... 21,7 53,8 9,1 11,2 3,5
Die Nederlandse Geloofs- 
belydenis is h samevat- 
ting van die leer van 
die Skrif............... 25,2 50,3 7,0 16,1
Die belydenisskrifte is 
■n uitdrukking van geloofs- 
eenheid................. 33,6 55,9 5,6 4,2
■n Belydenisskrif is ‘n 
bepaling vir lidmate van 
wat reg of verkeerd, waar 
of vals, ortodoks of 
ketters is in hul daag- 
likse lewe............... 16,8 53,8 5,6 16,8 4,9
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Stem Stem Onseker Verskil Verskil 
beslis saam beslis

_____________________________saam___________________________ _____
■n Belydenisskrif is b 
maatstaf vir my standpunt- 
bepaling met betrekking
tot ekumeniese verhoudings. 
Predikante moet meer uit 
die Nederlandse Geloofs-

15,4 53,1 9,8 15,4 4,9

belydenis preek.......... 14,7 40,6 17,5 26,6 0,7

6 .4  Vereenselw iging met belydenisskrifte

Die vraag duik nou op tot welke mate predikante hul met die 
belydenisskrifte vereenselwig. Soos bekend, moet predikante dië 
dokumente onderteken as die ware leer van die kerk.

In tabel 3.8 is reeds aangedui dat die Heidelbergse Kategismus en 
die NGB meer gewild is onder predikante as die Dordtse Leerreëls. 
Na aanleiding van h telling is bepaal dat sowat die helfte 
predikante (55,9%) hulle redelik sterk vereenselwig met die 
belydenisskrifte terwyl slegs een vyfde (20,3%) hulle 'swak' 
daarmee vereenselwig. Die mate waartoe predikante hulle met 
belydenisskrifte vereenselwig, is in verband gebring met h aantal 
basiese kenmerke van predikante. In talle opsigte kon geen 
beduidende verskille tussen die drie groeperings van peile van 
vereenselwiging met belydenisskrifte (swak, matig en sterk) 
aangetref ward nie. Daar is egter wel binne grense van waarskyn- 
likheid aangetref dat predikante wat in die buiteland gestudeer 
het hul moontlik swakker vereenselwig met die belydenisskrifte as 
diegene wat nie buitelandse teologiese studie ondergaan het nie.

TABEL 6.4
PEIL VAN VEREENSELWIGING MET DIE BELYDENISSKRHTE 

ONTTEED VOLGENS BEPAALDE KENMERKE
_______________________(%)___________________________

PEIL VAN VEREENSELWIGING
Sterk Matig Swak N

Buitelandse teologiese 
opleiding 

Wel 33,3 11,1 55,6 9
Geen 57,5 24,6 17,9 134

X2 = 7,42; g w  = 2; p = 0,0245; C = 0,222
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PEIL VAN VEREENSEDWIGING 
Sterk Matig Swak N

Hoogste peil van 
Teologiese opleiding 

Diplcma 
B-graad 
M-/D-graad 
Ander

x2 = 15,52; g w  = 6;

54,3 34,3 11,4 35
61,6 23,3 15,1 73
42,3 11,5 46,2 26
55,6 22,2 22,2 9

0,0166; C = 0,313

Hoogste opleiding 
in ander dissiplines

Nie gegradueerd 
B-graad 
M-/D-graad 
Ander

x2 = 14,21; g w  = 6;

59,6 23,4 17,0 47
59,4 23,4 17,2 64
50,0 42,9 7,1 14
38,9 11,1 50,0 18

0,0273; C = 0,300

Hoogste opleidinqspeil: 
teologie en ander 
dissiplines

Nie bepaalbaar 
Albei nie-gegradueerd 
Albei B-graad 
Albei M-/D.graad 
B-graad(teologie) en 
M-/D-graad (ander) 
B-graad (ander) en 
M-/D-graad (Teologie)

51,9 25,3 22,8 79
63,6 27,3 9,1 11
71,9 21,9 6,3 32
50,0 50,0 0,0 2

62,5 25,0 12,5 8

27,3 9,1 63,6 11

x 2 = 20,12; g w  = 10; p = 0,0281; C - 0,351

Standpunte m b t die 
verband van belydenis- 
skrifte en skrif

Quia-standpunt 80,6 16,1 3,2 31
Quatenus standpunt 15,4 30,8 53,8 13
Quia- en Quatenus 17,2 93standpunte 57,0 25,8
Ander — 16,7 83 g 3 6

x 2 = 35,76; g w  = 6; p = 0,0000; C = 0,447
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PEIL VAN VEREENSELWIGING
Sterk Matig Swak N

Watter belydenisskrif is 
die belanqrikste?

Aldrie ewe belangrik 71,4 19,0 9,5 84
NCB 37,5 0,0 62,5 8
HK 32,7 34,7 32,7 49
Dordt 50,0 50,0 - 2

2X = 30,50; g w  = 6; p = 0,0000; C = 0,419

Watter belydenisskrif is 
die tweede belanqrikste?

A1 drie ewe belangrik 70,6 18,8 10,6 85
NGB 31,7 36,6 31,7 41
HK 50,0 - 50,0 8
Dordt 40,0 20,0 40,0 5
NGB en HK 33,3 33,3 33,3 3
NGB en Dordt - 100,0 - 1

2X = 28,34; g w  = 10; p = 0,0016; C = 0,407

Watter belydenisskrif is 
die minste belangrikste
A1 drie is ewe belangrik 68,9 20,0 11,1 90
NGB 50,0 25,0 25,0 4
HK - - 100,0 1
Dordt 33,3 31,3 35,4 48

2X =21, 90; g w  = 6; p = 0,0013; C = 0, 364
A1 drie belydenisskrifte 
is ewe belangrik

Ja 35,0 30,0 35,0 60
Nee 71,1 19,3 9,6 83

2X = 20, 83; gw=2; p = 0, 0000; C = 0, 357

Hierdie afleiding moet egter gekwalif iseerd gestel word cmdat 
slegs 9 predikante wat betrek is, buitelandse studie ondemeem 
het. Dit wil verder voorkom of die persentasie predikante wat 
hul swak vereenselwig met dié dokumente toeneem namate die peil 
van teologiese opleiding toeneem. Gediplcmeerdes is meer geneig 
cm hulle sterk daarmee te vereenselwig. Dieselfde geld tot h 
groter mate predikante wat slegs h B-graad in teologie behaal 
het. Predikante met nagraadse teologiese cpleiding op M- en D- 
vlak is redelik gepolariseerd hiercmtrent met h ietwat sterker 
geneigdheid (46,2%) cm hulle swak as sterk (42,3%) daarmee te 
vereenselwig.
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Word die opleidingspeil in nie-teologiese vakke in ag geneem, 
'ander' uitgeslote, blyk dit deurgaans dat nie-gegradueerdes die 
meeste geneig is am hul sterk daarmee te vereenselwig. Dit val 
egter op dat vir al die opleidingskategorieë tot en met M- en D- 
graad die helfte en meer predikante hulle sterk daarmee vereen- 
selwig. Die gekombineerde opleidingspeil wil daarop dui dat 
predikante wat in sowel teologiese as nie-teologiese vakke h B- 
graad behaal het, die meeste geneig is cm hulle sterk met die 
belydenisskrifte te vereenselwig. In die lig van die frekwensie- 
verspreiding is dit egter nie moontlik cm sinvolle afleidings in 
dié verband te maak nie. Dieselfde geld die veranderlikes wat te 
make het met welke belydenisskrifte die belangrikste, tweede 
belangrikste en minste belangrik is. Dit kan egter wel op redelik 
goeie gronde beweer word dat predikante vir wie al drie belyde- 
nisskrifte nie ewe belangrik is nie, bykans ewe sterk verteen- 
woordig is in al drie die groeperings van peile van vereenselwi- 
ging met die belydenisskrifte terwyl diegene wat nie tussen die 
belydenisskrifte diskrimineer nie, meer geneig is om hulle sterk 
daarmee te vereenselwig.

6.5  Die verandering  van belydenisskrifte

Dit het reeds telkens na vore getree dat heelwat predikante ten 
gunste daarvan is dat die NGB verander sou kon word. Die vraag is 
egter tot welke mate dit verander sou kon word en hoe die ander 
twee belydenisskrifte geraak word.

Die gedagte dat daar net een enkele belydenisskrif vir alle 
Christelike kerke moet bestaan vind steun by slegs sowat h derde 
(32,2%) van die predikante (tabel 6.5). Dat slegs een belydenis- 
skrif, opgestel deur teoloë uit kerke met Gereformeerde belyde- 
nis, al drie bestaande belydenisskrifte moet vervang, word deur 
ongeveer drie uit elke tien predikante (30,1%) ondersteun en deur 
net meer as die helfte (55,3%) afgewys. Selfs so h vermeende 
belydenisskrif wat slegs die NGB vervang, geniet ook net die 
steun van ongeveer h derde (34,3%) van die predikante.

Dat dit nie veel steun sal geniet as elke gereformeerde kerk sy 
eie belydenisskrif het nie, blyk daaruit dat bykans nege uit elke 
tien predikante (88,1%) daarteen gekant is. Qn welke rede is 
daar dan tog so h wye steun om die NGB te verander?

■n Moontlike antwoord cp die vraag is daarin geleë dat sestig 
persent (59,5%) predikante h behoefte het aan h nxiut geformu- 
leerde belydenisskrif wat betrekking het op aktuele probleme. 
Indien dit saamgelees word met die patrone wat in tabel 6.2 na 
vore tree, wil dit voorkom of so h vermeende belydenisskrif 
moontlik deur die meeste predikante nie gesien word as h
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vervanging van bestaande belydenisskrifte nie maar eerder as 'n 
komplementêre dokument, of selfs moontlik slegs ‘n byvoeging tot 
bestaande artikels, van bestaande belydenisskrifte. Dat dit 
moontlik korrekte vertolking is van die aandeel van die predi- 
kante wat betrek is by die ondersoek, blyk daaruit dat ongeveer 
sestig persent (58,8%) daarmee saamstem dat die meeste artikels 
van byvoorbeeld die NGB aanvaarbaar is maar dat heelwat artikels 
daartoe bygevoeg moet word om lidmate leiding te gee in die lig 
van talle hedendaagse dwaalleerstellings. Dat slegs enkele 
artikels van die NGB verander moet word, geniet egter die steun 
van slegs sowat een vyfde (21%) van die predikante. Dit is dus 
duidelik dat h redelik ingrypende hersiening die gedagte is. 
Gepaardgaande hiermee oordeel die oorweldigende meerderheid 
predikante (85,3%) dat die NGB telkens uit die oorspronklike 
vertaal moet ward in die idioom van vandag terwyl net meer as die 
helfte (56,7%) ii herformulering van die NGB ondersteun. Dat daar 
egter blykbaar h beperkte aantal predikante (4,9%) is wat sal 
bedank as daar aan die NGB gepeuter ward, is h saak wat voor oë 
gehou sal moet word. Dit is eweneens duidelik dat baie min 
predikante (2,1%) kerkisties voel oor die vervanging van die NGB 
en graag sou wou hê dat slegs teoloë van hulle kerk die werk moet 
verrig. Vir die oorweldigende meerderheid berus so h aange- 
leentheid waarskynlik op ekumeniese vlak binne gereformeerde 
verband.

TABEL 6.5
DIE VERANDERING VAN GELOOFSBELYDENISSE

í i lStem
beslis
saam

Stem
saam

Qnseker Verskil Verskil 
beslis

Daar moet slegs een enkele 
belydenisskrif vir alle 
Christelike kerke bestaan. 12,6 19,6 13,3 39,2 14,0
A1 die bestaande belyde- 
nisskrifte moet vervang 
word met h enkele belyde- 
nisskrif wat deur teoloë 
van al die kerke van 
gereformeerde belydenis 
opgestel is............. 9,8 20,3 13,3 39,2 16,1
Teoloë uit al die kerke 
van gereformeerde bely- 
denis moet saam werk om 
h belydenisskrif op te 
stel in die plek van die 
Nederlandse Geloofsbely- 
nis...................... 7,7 26,6 14,0 35,0 14,0
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Stem Stem Onseker Verskil Verskil 
beslis saam beslis
saam ___________________________

Ek het “n behoefte aan ‘n
nuut geformuleerde bely- 
denisskrif wat betrekking 
het op aktuele probleme. 19,6 39,9 8,4 21,7 9,8
Elke kerk van gereformeer- 
de belydenis moet liefs 
sy eie belydenisskrifte 
hê....................... 1,4 5,6 4,2 53,8 34,3
Hoewel ek baie waardering 
het vir die Nederlandse 
Geloofsbelydenis, dink ek 
die einde daarvan het 
aangebreek.............. 4,9 10,5 53,8 30,1
Dit is nodig om slegs 
enkele artikels van die 
Nederlandse Geloofsbely- 
denis te verander. Die 
res moet net so behoue 
bly...................... 1,4 19,6 25,2 44,1 7,0
Die meeste artikels van 
die Nederlandse Geloofs- 
belydenis is aanvaarbaar 
maar daar moet heelwat 
artikels bygevoeg word 
om lidmate leiding te 
gee in die lig van die 
talle dwaalleerstellings 
wat daar vandag bestaan... 11,9 46,9 10,5 25,2 4,2
Dit is telkens nodig om 
die Nederlandse Geloofs- 
belydenis weer te vertaal 
uit die oorspronklike in 
die idioom van vandag.... 23,1 62,2 7,7 5,6 0,7
Die Nederlandse Geloofs- 
belydenis moet in sy ge- 
heel vervang word met h 
ander belydenisskrif wat 
deur teoloë van slegs my 
kerk opgestel word....... 1,4 0,7 9,1 55,9 31,5
Dit is nodig dat die 
Nederlandse Geloofs- 
belydenis herformuleer 
word...................... 7,0 49,7 9,8 23,8 9,1
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Stem
beslis
saam

Stem
saam

Onseker Verskil Verskil
beslis

Die Nederlandse Geloofs- 
belydenis mag onder geen 
omstandighede verander 
word nie................. 3,5 10,5 4,2 60,8 19,6
As aan die Nederlandse 
Geloofsbelydenis ge- 
peuter word,bedank ek 
uit die kerk............. 2,1 2,8 4,2 49,0 39,9

WeLke kenmerke vertoon predikante wat ten gunste is van die 
verandering van die NGB en welke kenmerke vertoon dië wat 
daarteen gekant is?

TABEL 6.6
KENMERKE VAN PREDIKANTE TEN GUNSTE EN NIE TEN GUNSTE 

NXE VAN DIE VERANDERING VAN DIE N($
(%)

Ten gunste Gekant teen 
van veran- verande- N 
dering__________ring________

Plek van teologiese opleiding 
Swart/Kleurling opleidingsentra 66,7 33,3 12
Slegs U Stellenbosch 100,0 - 27
Slegs U P 87,8 12,2 74
Slegs P U vir CHO 68,8 31,3 16
Ander sentra 75,0 25.0 12

2X = 14/25; g w  = 4; p = 0,014; C = 0,301

Hoogste graad behaal in 
teologie
Diplcma in Teologie 94,3 5,7 35
B-graad 78,1 21,9 73
M-/D-graad 96,2 3,8 26
Ander 66,7 33,3 9

2> = 9,79; g w  = 3; p = 0,0204; C = 0,253

Geen beduidende verskille kan vasgestel word tussen die kategorie 
predikante wat die NGB verander sou wou hê en diegene wat dit 
ongewysigd gelaat sou wuu hê nie indien hulle vergelyk word ten 
opsigte van huistaal, of hulle in die buiteland teologie gestu- 
deer het al dan nie, die kerk waartoe hulle behoort, die verskil-
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lende peile van die hoogste graad wat hulle in ander vakrigtings 
as teologie behaal het, die mate waartoe hulle Vi studie van die 
belydenisskrifte gemaak het, houdings met betrekking tot die 
gesag van die belydenisskr ifte (quia-standpunt versus quatenus- 
standpunt) of hulle slegs een belydenisskrif verkies al dan nie, 
die mate waartoe hul hul met die drie Fonnuliere van Enigheid 
vereenselwig; en welke tipe voorgraadse opleiding (Geestes- of 
Natuurwetenskappe) hul óndergaan het.

Hoewel dit in die lig van die frekwsnsieverde1ing omsigtig ver- 
tolk moet word, wil dit voorkan of die sterkste steun vir die 
verandering van die NGB afkanstig is van predikante wat slegs te 
Stellenbosch of Preboria gestudeer het én wat slegs h diplona 6f 
■n M- of D-graad in Teologie verwerf het.

6.6  Besluit

h Gekwalifiseerde steun vir die verandering van die NGB het 
duidelik in die onderhawige afdelings na vore getree. Die nood- 
saak tot verandering wentel heel waarskynlik rondon h behoefte 
vir h konteksrelevante belydenisskrif wat nie as substituut vir 
byvoorbeeld die NGB bedoel word nie dog komplementêr daarmee sal 
staan. Dat so h oefening op ekumeniese grondslag binne gerefor- 
meerde tradisie uitgevoer behoort te word, is blykbaar die motief 
van die meeste predikante wat by die ondersoek betrek is. In die 
volgende afdeling word die aandag gevestig op die verband tussen 
die Skrif en belydenisskrifte.

7. SKRIF EN B ELYDENISSKRIF

In die voorafgaande hoofstukke is die aandag toegespits op temas 
rakende die Skrif, apokriewe geskrifte en die belydenisskrifte as 
sodanig. Hierdie temas is in h paar opsigte indringender ontleed 
c*n te bepaal hoe persepsies van predikante rondan dië drie temas 
verband hou met hul professionele en biografiese kenmerke aan die 
eenkant en hoe dit verband hou met predikante se houding, kennis, 
en vereenselwiging jeens en met die Drie Formuliere van Enigheid.

In die lig van die navorsingsontwerp en -probleemste 11 ing van 
hierdie ondersoek is dit egter van belang dat daar ook ingegaan 
word op die vraagstuk rondom die verband tussen die Skrif en 
belydenisskrifte as sodanig.

In die hieropvolgende afdeling word veral ingegaan op die gesag 
van belydenisskrifte in vergelyking met Skrifgesag en hoe die 
totale aantal predikante hieroor oordeel.
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7.1 Die totale kategorie predikante  se responsies

Belydenisskrifte kan hulle gesag aan h paar bronne ontleen. So 
byvoorbeeld meen sowat h kwart (28,0%) van die predikante dat die 
kerklike tradisie, daaraan gesag verleen terwyl "n driekwart 
(76,3%) weer meen dit het gesag csndat dit *n samevatting van die 
leer van Christus is soos in die Skrif gevind. Bykans agt uit 
elke tien (78,4%) predikante meen weer dit het gesag omdat dit 
die toets van die Skrif kon deurstaan.

TABEL 7.1
WOORD EN BELYDENISSKRIF

(%)
Stem

beslis
saam

Stem
saam

Onseker Verskil Verskil 
beslis

Belydenisskrifte het gesag 
omdat die kerklike tradisie 
daaraan gesag toegeken het. 0,7 27,3 4,9 35,7 30,1
■n Belydenisskrif het gesag 
omdat dit ooreenstem met 
die Skrif.................. 42,0 44,1 3,5 9,1 0,7
h Belydenisskrif het gesag 
in soverre as wat dit met 
die Woord ooreenstem...... 30,8 44,8 0,7 12,6 9,1
h Belydenisskrif het gesag 
omdat dit die toets van die 
Skrif deurstaan het....... 34,3 44,1 6,3 13,3 0,7
h Belydenisskrif het gesag 
omdat dit h samevatting is 
van die leer van Christus 
soos dit gevind word in die 
Skrif...................... 29,4 46,9 4,9 16,1 2,1
A1 die gereformeerde bely- 
denisskrifte is onfeilbaar. 3,5 3,5 4,9 51,7 35,0
Elke stelling in die Neder- 
landse Geloofsbelydenis kan 
uit die Skrif bewys word... 23,8 35,7 16,1 18,9 4,2
Die Nederlandse Geloofsbe- 
lydenis het méér gesag as 
die Skrif.................. 14,0 85,3
Die Nederlandse Geloofsbe- 
lydenis het minder gesag as 
die Skrif.................. 56,6 33,6 0,7 4,9 3,5
Die Nederlandse Geloofsbe- 
lydenis het dieselfde gesag 
as die Skrif.............. 3,5 3,5 2,1 36,4 53,8
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Die Nederlandse Geloofs- 
belydenis is onontbeerlik 
as mens die Skrif reg wil 
verstaan................

Stem Stem Onseker Verskil Verskil 
beslis saam beslis
saam

4,2 18,9 6,3 55,9 14,7

Tog meen slegs *n geringe persentasie predikante (7%) dat dit 
onfeilbaar is. Terselfdertyd meen sowat ses uit elke tien predi- 
kante (59,5%) dat elke stelling van byvoorbeeld die NGB uit die 
Skrif bewys kan word! Nie een predikant aanvaar dit egter dat 
die NGB mêér gesag het as die Skrif nie terwyl slegs *n geringe 
aantal (7%) die opvatting onderskryf dat dit dieselfde gesag as 
die Skrif het. Die oorweldigende meerderheid (90,2%) deel die 
opinie dat dit minder gesag het as die Skrif. Die volgende 
standpunt van Bavinck (1976:401-2) word blykbaar deur die oorwel- 
digende meerderheid predikante onderskryf: 'Met zulk eene belij- 
denis doet de kerk ook niet aan die volmaaktheid der Heilige 
Schrift te kort, maar spreekt zij niet anders uit, dan wat in die 
Schrift is vervat; de belijdenis staat niet naast, veel minder
boven, maar diep onder de Heilige Schrift; ..... de confessie is
en blijft altijd examinabel en revisibel aan de Schrift; zij is 
geen norma normans, maar hoogstens norma normata, geen norma 
veritatis, maar norma doctrinae in aliqua ecclesia reoeptae, on- 
dergeschikt, feilbaar, menschenwerk, onvolkanene uitdrukking van 
wat de kerk uit de Schrift als Goddelijk waarheid in haar 
bewustzijn opgenomen heeft en thans op gezag van Gods woord 
tegenover alle dwaling en leugen belijdt.'

Watter hermeneutiese funksie vervul die NGB? Volgens bykans h 
kwart (23,1%) van die predikante is dit onontbeerlik as Yi mens 
die Skrif reg wil verstaan terwyl sewe uit elke tien (70,6%) nie 
die standpunt onderskryf nie.

■n Sentrale strydpunt rondan die verband tussen die Skrif en bely- 
denisskrifte is of die belydenisskrifte gesag het omdat (quia) 
dit ooreenstem met die Skrif óf in soverre as wat (quatenus) dit 
ooreenstem met die Skrif. Eersgenoemde standpunt word anptelik 
deur byvoorbeeld die Ned Geref Kerk, Gereformeerde Kerk, en Ned 
Hervormde Kerk onderskryf. Dit val op dat 86,1 persent predi- 
kante die quia-standpunt onderskryf terwyl sowat ‘n driekwart 
(75,6%) met die Quatenus-standpunt instemmig is. ‘n Verdere 
ontleding van die data bring egter aan die lig dat die uitsluit- 
lik quia-standtpunt deur slegs een-vyfde (21,7%) predikante en die 
uitsluitlike guatemcs-standpunt deur slegs een tiende (9,1%) 
predikante onderskryf word. Die meerderheid predikante (65,0%)
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ondersteun albei hierdie standpunte! Hierdie verrassende bevin- 
ding rakende die verband tussen Skrif en belydenisskrif vra an 
verdere ontleding.

7.2  Quia en Quatenusstandpunte

TABEL 7.2
QUIA EN QUATENUS ONDERSTEUNERS SE KENMERKE 
____________________ (%)

Die verband tussen belydenisskrif en Skrif
Quia Quatenus Quia en 

Quatenus
Ander

Mek van teologiese 
opleiding
Swart/Kleurling
opleidingsentra - - 100,0 - 12Slegs Univ Stellenbosch 25,9 14,8 55,6 3,7 27Slegs U Pretoria 14,9 12,2 67,6 5,4 74Slegs PU vir CHO 62,5 - 37,5 16Ander 25,0 - 66,7 8,3 12

x2 = 29,7; gvv = 12; p = 0,013; C = 0,415
Buitelandse
studieopleiding 
Geen buitelandse 
opleiding 
Wel buitelandse

22,4 8,2 66,4 3,0 134
opleiding 11,1 22,2 44,4 22,2 9

x2 = 10,38; gvv = 3; p = 0,016; C = 0,260
Kerkverband 
Ned Geref Kerk 22,4 7,9 67,1 2,6 76
Geref Kerk 45,0 50,0 5,0 20Ned Herv Kerk 9,5 28,6 57,1 4,8 21
Bruin/Swart Kerke 13,0 4,3 73,9 8,7 23

X2 = 22,97; gvv = 9; p = 0,028; C = 0,372
Hoogste peil van
teologiese opleiding 
Diploma 14,3 14,3 71,4 35B-graad 28,8 4,1 64,4 2,7 73M-/D-graad 15,4 19,2 50,0 15,4 26
Ander 11.1 - 88,9 - 9

x2 = 22,19; gw = 9; p = 0,0083; C = 0,367
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Q u ia  Q u a te n u s  Q u ia  en A n d e r  N
________________ Q u a te n u s ______________

Moes tydens
NGB bestudeer 
Ja 22,8 9,6 65,8 1,8 114
Nee 17,9 7,1 64,3 10,7 28

X 2 = 27,71; gvv = 3; p = 0,0001; C = 0,4029

Moes tydens studie
Dortse leerrëls
bestudeer
Ja 22,6 8,5 66,0 2,8 106
Nee 19,4 11,1 63,9 5,6 36

X 2 = 23,82; gvv=3; p = 0,0006; C = 0,378

Watter belydenisskrif
is die belangrikste 
Almal ewe belangrik 25,0 4,8 69,0 1,2 84
NGB 25,0 - 50,0 25,0 8
HK 16,3 18,4 59,2 6,1 49
Dordtse Leereëls -  - 100,0 - 2

X 2 = 20,53; gvv = 9; p = 0,0149; C = 0,354

Watter belydenisskrif 
is die tweede
belangrikste 
Almal ewe belangri k 25,9 4,7 68,2 1,2 85
NGB 14,6 19,5 63,4 2,4 41
HK 25,0 - 50,0 25,0 8
Dordtse Leerreëls 20,0 - 60,0 20,0 5
NGB en Heidelberger - 33,3 33,3 33,3 3
NGB en Dordt - - 100,0 ” 1

X2 = 33,04; gvv = 15; p = 0,005; c = 0,433

Is al 3 ewe belangrik
16,7 15,0 60,0 8,3 60Nee

Ja 25,3 4,8 68,7 1,2 83
X 2 = 9,79; gvv = 3; p = 0,020; C = 0,253
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Quia Quatenus Quia en Ander N
__________________ Q u a t e n u s ________

Mate van vereen- 
selwiging met die 
belydenisskrifte 
Sterk 31,3 2,5 66,3 80
Matig 14,7 11,8 70,6 2,9 34
Swak 3,4 24,1 55,2 17,2 29

X2 = 35,76; g w  = 6; p = 0,0000; C = 0,447

Blykens tabel 7.2 vind die quia-stcmdpunt die meeste byval by 
predikante wat slegs by PU vir CHO gestudeer het (62,5%); wat in 
die Gereformeerde Kerk gelegitimeer is (45,0%) en hoogstens 'n B- 
graad in teologie verwerf het (28,8%). Die meeste predikante van 
die Gereformeerde Kerk (50,0%) en diegene wat hoogstens h B-graad 
in teologie behaal het (64,4%) onderskryf egter blykbaar albei 
diê standpunte. Dat die uitsluitlike quatenus-standpunt mcmentum 
en steun verloor het, blyk baie duidelik uit die gegewens.

Albei dié standpunte word die sterkste ondersteun deur predikante 
wat by h Swart- of Kleurlingopleidingsentrum en slegs by UP en by 
'ander' sentra teologies geskool is. Predikante wat buitelands 
gestudeer het, is tot h groter mate verdeeld oor dié saak as 
diegene wat slegs in Suid-Afrika gestudeer het. Dit val verder op 
dat die grootste steun vir albei diê stan(%>unte afkcmstig is van 
predikante van Bruin- en Sawrt kerke (73,9%) en die Ned Geref 
Kerk (67,1%) en dat selfs dié van die Hervormde Kerk (57,1%) 
meer geneig is om albei standpunte te ondersteun terwyl slegs
28,6 persent Hervormde predikante diê quatenus-standpunt in dié 
verband onderskryf. Dit wil egter verder voorkan of hoe laer 
predikante teologies geskoold is, hoe meer steun hulle albei diê 
stanc%>unte en hoe beter hul geskoold is, hoe minder steun hulle 
albei standpunte.

■n Ander belangrike patroon wat vasgestel is, is dat predi- 
kante wat die uitsluitlik quia-standpunt aanvaar, hulle tot *n 
groter mate sterk vereenselwig met die belydenisskrifte. 
Dieselfde geld tot Y> minder mate predikante wat albei die 
standpunte onderskryf. Predikante wat die uitsluitlik quatenus- 
standpunt aanhang, is meer geneig an hulle swak met die belyde- 
nisskrifte te vereenselwig (tabel 6.4)
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7. 3 *n Gravamen ?

Dat slegs meer as die helfte van die predikante (55,9%) hulle tot 
ti redelike sterk mate met al drie die belydenisskrifte vereensel- 
wig terwyl een vyfde (20,3%) hulle swak daarmee vereenselwig, is 
vanselfsprekend *n kritiese bevinding waarmee kerkvergaderings 
rekening mee sal moet hóu. Dui dit daarop dat heelwat predikante 
hiermee ti ongeskrewe gravamen aanbied? Dit is ti moeilike vraag an 
te beantwaord. Soos toegelig in afdeling 6.4 kon geen statisties 
beduidende verskille aangetref word tussen die verskillende kerke 
se predikante en die peile van vereenselwiging met die belydenis- 
skrifte nie.

Predikante wat uitsluitlik die quia-standpunt 6f albei standpunte 
onderskryf, is ook geneig cm hulle 'sterk' te vereenselwig met 
die drie formuliere terwyl diegene wat die quatenus-standpunt 
onderskryf, die meeste geneig is an hulle 'swak' daarmee te 
vereenselwig (tabel 6.4). Dit is dus duidelik dat hierdie dogma- 
tiese strydpunt besig is an vir die meeste predikante in die 
vergetelheid te verdwyn en dat opnuut teologies besin sal moet 
word rondan die verband tussen Skrif en belydenisskrif. Indien 
dië patrone saamgelees word met die redelik sterk uiting ten 
gunste daarvan dat byvoorbeeld die NGB verander mag word (81,8% 
predikante) en die relatiewe geringe steun daarvoor dat slegs 
enkele artikels van die NGB verander moet word (21% predikante), 
is dit duidelik dat, volgens die predikante wat betrek is, 
ekklesia reformata serrrper reformanda in rat sou kon kom vir 'n 
breëre verandering van die belydenisskrifte wat oor aktuele 
vraagstukke handel.

8. KONKLUSIES MET BETREKKING T O T  PREDIKANTE

Talle pertinente bevindinge en patrone is reeds tot dusver deur 
die ontledings hierbo blootgelê. Dit is egter van belang dat 
daar nou weer teruggekeer word na die evaluasie van die aan- 
vanklike proposisies en hipoteses wat gestel is in afdeling 2.3 
sodat pertinente bevindinge geformuleer kan word met betrekking 
tot die tema wat as ondersoek gekies is.

8.1 Navorsingsproposisies

(i) Al die predikante van Gereformeerde belydenis ken die 
belydenisskrifte grondig, vereenselwig hulle volledig daarmee en 
maak 'n deeglike studie daarvan en ag dit belangrik vir hulle rol 
as predikant.
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Dat hierdie proposisie ongeldig bewys is deur die eirpiriese 
patrone wat hierbo aangebied is, val nie te betwyfel nie. Volgens 
predikante se 'eie definisie van die situasie' is daar 'n 
differensiële kennis van die drie Forntuliere van Enigheid. Die 
Heidelbergse Kategismus vrord blykbaar deur 77 persent predikante 
uitstekend of goed geken terwyl slegs 41,3 persent die Neder- 
landse Geloofsbelydenis en 32,2 persent die Dordtse Leerreëls 
sodanig ken. Sowat die helfte van die predikante (55,9%) vereen- 
selwig hulle verder relatief 'sterk' met die drie belydenis- 
skrifte en slegs h vyfde (20,3%) se vereenselwiging daarmee sou 
as 'swak' getipeer kon word. Wat die situasie van die dokumente 
betref, het dit geblyk dat tussen een vyfde (19,6%) en h kwart 
(25,2%) nie verplig was ctn Yi studie daarvan te maak tydens hul 
teologiese opleiding nie. Gevra hoeveel keer die verskillende 
belydenisskrifte oor die afgelope jaar gelees is, het dit geblyk 
dat sowat een vyfde predikante (18,2%) glad nie die NGB, een 
tiende (10,5%) glad nie die Heidelbergse Kategismus en net meer 
as h derde (36,4%) glad nie die Dordtse Leerreëls gelees het nie.

Samevattend: hierdie navorsingsproposisie kan slegs sterk gekwa- 
lifiseerd aanvaar word en is as sodanig nie geldig nie.

(ii) Die belydenisskrifte word deur predikante as uiters 
belangrik beskou vir amptelike kerklike werk, die verstaan van 
die Skrif, die behoud van die leer van die Kerk en vir hulle 
alledaagse lewe.

Soos geblyk het uit tabel 3.6, ag slegs sowat driekwart van die 
predikante die belydenisskrifte as belangrik of uiters belangrik 
vir hul prediking en slegs sewe uit die tien dit as sodanig ag 
vir hulle verstaan van die Skrif. Hoewel verreweg die meeste 
predikante (86,7%) dit sodanig ag vir die behoud van die kerklike 
leer, is dit nie h opinie wat deur almal gedeel word nie.

Verder ag slegs ongeveer twee derdes (65,8%) dit as belangrik of 
uiters belangrik vir hulle alledaagse lewe. Ook hierdie 
navorsingsproposisie kan nie as sodanig die empiriese toets deur- 
staan nie en kan alleen sterk gekwalifiseerd gestel word.

(iii) Terwyl predikante die belydenisskrifte se gesag tydens 
legitimasie moes onderskryf, kan verwag word dat hulle nie daar- 
toe geneig of daarvoor vatbaar sal wees dat dit verander nie.

Ook hierdie stelling blyk nie geldig te wees in die lig van die 
empiriese bevindinge wat hierbo aangebied is nie. Meer as agt 
uit elke tien predikante (81,8%) verwerp byvoorbeeld die gedagte 
dat die NGB onder geen onstandighede verander mag word nie. 
Slegs 4,9 persent predikante sal bedank as daaraan gepeuter word. 
h Verdere belangrike bevinding wat gemaak is, is dat slegs h
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vyfde (21,7%) predfkante die uitsluitlike standpunt ondersteun 
dat die belydenisskrifte gesag het omdat dit ooreenstem met die 
Skrif en slegs sowat een tiende (9,1%) die gesag daarvan erken in 
soverre as wat dit ooreenstem met die Skrif. Verreweg die 
meerderheid (65,0%) onderskryf albei hierdie standpunte!

(iv) Predikante van gerefomeerde belydenis beskou belydenis- 
skrifte as sou dit minder gesag as die Skrif hê.

Hoewel geen predikant die opinie gelug het dat belydenisskrifte 
méér gesag het as die Skrif nie en die oorweldigende meerderheid 
(90,2%) daaraan minder gesag as die Skrif toedig, twyfel h paar 
(0,7%) of dit minder gesag het as die Skrif en meen sowat 8,4% 
predikante dat dit nie minder gesag as die Skrif het nie. Streng 
gesproke is selfs hierdie stelling nie ongekwalifiseerd houdbaar 
nie.

Qn dus saam te vat: hierdie vier navorsingsprcposisies kon nie 
die empiriese toets van geldigheid deurstaan nie en sou slegs 
gekwalifiseerd gestel kon word.

8.2 Navorsingshipoteses

(i) Hoe ouer h predikant is en hoe langer hy in bediening is, hoe 
meer is hy daarvoor ten gunste dat die belydenisskrifte, meer 
spesifiek die NGB, verander moet word.

Geen statisties beduidende verskille kon aangetref word nie toe 
die ouderdcm van predikante en die tydperk sedert legitimasie in 
verband gebring is met predikante se siening ten cpsigte van die 
verandering van die belydenisskrifte met spesifieke verwysing na 
die NGB. Hierdie navorsingshipotese kon dus nie binne grense van 
waarskynlikheid as geldig aanvaar word nie.

(ii) Daar is geen beduidende verskille tussen predikante van Ver- 
skillende kerke, taalgroeperings en met verskillende opleiding- 
sentra se vereenselwiging met; beskouing van die gesag van bely- 
denisskrifte én aandrang tot verandering van die NGB nie.

Hierdie hipotese het drie afhanklike veranderlikes wat afsonder- 
lik bespreek moet word. Wat die peil van vereensebwiging met 
belydenisskrifte betref, blyk dit volgens die ontledings van 
tabel 6.4 dat hierdie hipotese waarskynlik nie ongeldig bewys kon 
word nie. Wat beskouings met betrekking tot die gesag van die 
belydenisskrifte betref, blyk dit weer volgens tabel 7.2 dat 
slegs taalgroeperings nie beduidende verskille kon oplewer nie.
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Wat die aandrang tot verandering van die NGB betref, het dit weer 
volgens tabel 6.6 geblyk dat slegs ten opsigte van die plek waar 
•n predikant sy teologiese opleiding ondergaan het, beduidende 
verskille aangetref kon word. Dit is dus duidelik dat hierdie 
hipotese soos dit geformuleer is, waarskynlik ook nie geldig is 
nie.

(iii) Predikante met verskillende biografiese kenmerke en teolo- 
giese opleiding verskil nie van houding ten opsigte van die ver- 
vanging van belydenisskrifte met een enkele belydenisskrif nie.

Die ondersoek toon dat bykans een derde (30,1%) predikante ten 
gunste is van die vervanging van die bestaande belydenisskrifte 
met slegs een enkele belydenisskrif wat deur teoloë van al die 
kerke van gereformeerde belydenis opgestel is terwyl 55,3 persent 
nie hiervoor te vinde is nie. Verdere ontledings het egter aan 
die lig gebring dat geen statisties beduidende verskille in dié 
verband na vore tree as predikante met verskillende biografiese 
en professionele kenmerke vergelyk word nie. Hierdie hipotese 
sou dus nie geevalueer kon word aan die hand van bestaande inlig- 
ting nie cmdat die nul-hipotese telkens nie verwerp kan word 
onder die 5-persent peil van beduidendheid nie.

8. 3 Besluit

Sowat ses uit elke tien (59,5%) predikante is ten gunste daarvan 
dat h nuut gefomuleerde belydenisskrif wat betrekking het op 
aktuele probleme die lig moet sien. Beoordeel in die lig van die 
funksies wat predikante aan h belydenisskrif toedig (tabel 6.3) 
wil dit voorkan of dit tot h baie groot mate beperk word tot h 
kerklik-godsdienstige dokument. Daar bestaan h nou verband tussen 
belydenisskrif en Skrif vir die predikante wat by die ondersoek 
betrek is. Aan die eenkant is daar sterk aandrang vir die 
verandering van die NGB sodat dit meer konteksrelevant is. Aan 
die anderkant is daar ook ïi aantal predikante wat die NGB 
blykbaar nie oorboord wil werp nie. Dat h verandering van bely- 
denisskrifte slegs op ekumeniese grondslag aangepak en suksesvol 
deurgevoer sou kon word, val nie te betwyfel nie.

In die hoofstuk wat hierop volg, word ingegaan op die patrone wat 
by lidmate vasgestel is met toespitsing op veral die Nederlandse 
Geloofsbelydenis. Soos aangetoon sal word, is aanvanklik gepoog 
om h paar identiese stellings te formuleer in albei vraelyste, 
maar die loodsondersoek het wysigings genoodsaak sodat die resul- 
tate streng gesproke nie vergelykbaar is nie.
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