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Redaksioneel
Ons is bevoorreg om deel te neem aan die herdenking van die Reformasie
wat 500 jaar gelede deur Martin Luther begin is. In hierdie uitgawe
word ŉ Bybelstudie en voordragte van ŉ simposium opgeneem. Op
16 Augustus 2017 het lidmate en ampsdraers van die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika in ŉ simposium byeengekom wat deur die
Hervormde Teologiese Kollege en die Tydskrif vir Hervormde Teologie
aangebied is, om die Kerkhervorming feestelik te gedenk en te vier. Die
simposium is met samesang en ŉ Bybelstudie oor Galasiërs begin. Die
Bybelstudie is ŉ samevatting van kerngedagtes van Gafie van Wyk se
Toeligting op Galasiërs wat in Maart 2017 in THT 5 (2) gepubliseer is.
Die volledige Bybelstudie word as ŉ aparte dokument op die Kerk se
webwerf, onder publikasies/THT, geplaas vir gebruik.
Natie van Wyk se voordrag oor Martin Luther en sy Bybelvertalings
word in die voordragstyl weergegee. Aangesien talle ouer lidmate wat
nie teologiese spesialiste is nie die geleentheid bygewoon het, is die
voordrag in ŉ populêre styl aangebied. Die styl van aanbieding word
hier behou.
Hennie Botes bied ŉ oorsig oor die herdenking van die Reformasie
in 1917. Ten spyte van die moeilike tye het die Hervormde Kerk tog
verbasend genoeg baie gedoen om die Reformasie te herdenk.
Elritia le Roux skryf oor die Christelike etiek vanuit ŉ
Lutherse perspektief. Sy verduidelik Luther se basiese hermeneutiese
vertrekpunte, soos die onderskeiding tussen wet en evangelie en die
gedagte dat menslike heil van buite die mens kom. Sy lewer ook ŉ
insiggewende bydrae oor Luther se verstaan van die liefde – die kern
van Christelike etiek.
Johann de Bruin gee ŉ oorsig oor die Hervormde Kerk se
hantering van historiese datums wat met die Reformasie verband hou
in die 20ste eeu. Hieruit blyk dit dat die Hervormde Kerk besonder
baie moeite gedoen het om die erfgoed van die Reformasie te bewaar en
lewend te hou. Dit sal tragies wees indien die Kerk ná 2017 verword tot
ŉ charismatiese kerkie sonder enige teologiese integriteit.
Johan van Staden konsentreer op Luther se verstaan van die
verhouding tussen kerk en staat. Hy konsentreer op een van Luther se
geskrifte in hierdie verband. Deur diepgaande te worstel met een van
Luther se primêre tekste, voldoen hy aan die aanvanklike bedoeling
van die Augustus-simposium, naamlik om die oorspronklike tekste
van die groot Duitse teoloë te bestudeer.
Piet Boshoff lewer nog ŉ belangrike bydrae oor Adrianus van
Selms as Reformatoriese teoloog. Hy toon aan dat Van Selms, die
grootste teoloog van die Hervormde Kerk, homself tuis gevoel het in
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die teologie van die Wittenbergse Reformasie (Luther en Melanchthon).
Sou die Kerk Van Selms se leiding gevolg het, sou ons baie nader aan
die ware Reformatoriese teologie gebly het.
Pieter van Staden het die voordrag tydens die aandbyeenkoms
gelewer en wel oor die sentrale teks van Martin Luther se teologie,
naamlik Romeine 1:16-17. Hy konsentreer op die vertaling van die
tekste wat hier ter sprake is, sowel as die psigologiese verstaan van
Luther en sy teologie.
Natie van Wyk se notas oor die Luther-liedere word hier weergegee
soos dit tydens die aandbyeenkoms aangebied is. Naas Pieter van den
Berg se orrelspel (Martin Mans se fantasie op ŉ Vaste Burg), het die
sopraan Helena Ceronio die oorspronklike Duitse weergawe van enkele
Luther-gesange gesing. Die gemeente het dan die Afrikaanse weergawe
gesing. Van Wyk het telkens, vóór die sang, kortliks agtergrondinligting
oor die betrokke lied verskaf. Hy het ook op die unieke teologiese
inhoud van die gesange gewys. Hierdie inligting word hier weergegee
soos dit aangebied is vir die gemeente.
Hannes van der Merwe toon aan dat Luther nie net
leeraangeleenthede reggestel het nie, maar ook die erediens herstel
het. Hy konsentreer op Luther se groot bydrae tot die ontwikkeling
van kerkmusiek. Hy is absoluut korrek deur te beweer dat Luther se
grootheid gemeet moet word aan sy bydrae tot die ontwikkeling van
gemeentesang. Terugskouend is dit duidelik dat Luther eerder voortleef
in sy musiek as in sy teologie.
Wim Dreyer se voordrag voor die Kerkorrelistevereniging word
hier afgedruk. Dit handel oor die verwarrende uitdrukking semper
reformanda. Hy konsentreer op Johannes Calvyn se verstaan van
“kerkhervorming”. Volgens Calvyn vind hervorming in die eerste
instansie in die erediens plaas. Dreyer toon duidelik aan wat Calvyn se
kritiek op die Roomse Kerk was en hoe hy die erediens verstaan het.
Marina Kok is ŉ teologiestudent in haar vierde jaar. Sy het
ŉ Honneurs-taak verwerk tot ŉ wetenskaplike artikel. Marina is ŉ
buitengewoon begaafde student. U gaan in die toekoms nog baie van
haar lees. Een van die aanvanklike bedoelings met die THT was om
aan jong, onervare navorsers die geleentheid te bied om te publiseer.
In Marina het ons ŉ voortreflike voorbeeld gevind.
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Toeligting oor Paulus se Brief aan die
Galasiërs – ’n Bybelstudie
Dr Gafie van Wyk
Die simposium oor Duitse teologie, wat jaarliks gesamentlik deur die
THT en die HTK aangebied word en wat in 2017 die Reformasie van
die 16de eeu gevier het, is vanjaar met ŉ Bybelstudie oor die Brief
aan die Galasiërs geopen. Om die simposium met ŉ Bybelstudie te
open (en gevolglik hierdie uitgawe van die THT waarin die voordragte
gepubliseer word wat by dié geleentheid gelewer is met dié Bybelstudie
te begin), gee op ŉ simboliese wyse uitdrukking aan die Reformatoriese
oortuiging dat die Bybel die vernaamste bron is waaruit gelowiges
put vir die versterking van die geloof en dat die verkondiging van die
evangelie die opdrag van die kerk bly. Bybelstudie, soos wat dit hier
aangebied word, wil nie ŉ blote bestudering van die Bybel wees met
die doel om beter met die inhoud daarvan vertroud te raak en om dit
beter te verstaan nie, maar dit wil op ŉ bepaalde manier uitdrukking
gee aan die verkondiging van die evangelie as ŉ gestalte van God se
Woord. Anders geformuleer: Met hierdie Bybelstudie bely ons dat die
Brief aan die Galasiërs, wat ŉ woord van die mens (Paulus) aan ander
mense (die gelowiges in Galasië) is, God se Woord is. Hierdie Woord
word vandag aan ons gerig. Ons moet dus met die Bybel omgaan op so
ŉ wyse dat God ons daardeur aanspreek en dat ons die beloftes wat
daarin aan ons gemaak word, in geloof sal aanneem. Ons wil God op
sy woord neem wanneer Hy deur sy evangelie aan ons vryheid skenk.
Dit is nie vanselfsprekend dat hierdie moontlikheid ŉ werklikheid sal
word nie. Daarom gaan Bybelstudie altyd gepaard met gebed – met die
smeking dat God wel deur ons woorde self aan die woord sal kom en
dat Hy deur woorde wat nuwe lewe bring, met ons sal praat. Gebed
is nie net ŉ geykte formaliteit waarmee ŉ Bybelstudiegeleentheid
“geopen” word nie – Bybelstudie moet biddend aangepak word met die
versugting dat God deur sy Woord by ons sal wees.
Eerder as om die skyfiereeks (in Microsoft PowerPoint-formaat)
wat by die simposium aangebied is te verwerk tot ŉ tydskrifartikel vir
hierdie publikasie, is besluit om hier ŉ skakel te gee wat lesers toegang
bied tot die skyfiereeks. Die motivering vir die besluit is tweeledig: 1.
Die Bybelstudie is gebaseer op ŉ vorige uitgawe van die THT, Jaargang
5, nommer 2, wat gewy is aan ŉ reeks Bybelstudies wat die Brief aan
die Galasiërs in die geheel dek. Wie graag meer wil lees oor die saak
word na dié publikasie verwys, wat afgelaai kan word op die webblad
van die Kerk by http://www.nhka.org. Volg die skakels: Publikasies,
Tydskrif-vir-hervormde-teologie-tht. 2. Deur die skyfiereeks hier gratis
toeganklik te maak, kan dit deur enige persoon wat dit wil gebruik,
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aangebied word. Hier volg bladsyverwysings na THT, Jaargang 5,
nommer 2, wat agtergrond bied vir die skyfies van die reeks:
•
•
•

•
•
•
•

•

Paulus, outeur van die brief (skyfies 2-5) – THT, Jaargang 5,
nommer 2, pp. 5-9.
Die Galasiërs (skyfies 6-8) – THT, Jaargang 5, nommer 2, p. 12.
Waarom skryf Paulus vir gelowiges uit die heidendom oor die
Joodse wet (skyfies 9-10) – THT, Jaargang 5, nommer 2, pp. 2830.
Wanneer is die brief geskryf (skyfies 11-12) – THT, Jaargang 5,
nommer 2, p. 5.
Galasiërs 2:15-16 (skyfies 13-18) – THT, Jaargang 5, nommer 2,
pp. 62-65.
Paulus en Luther (skyfies 19-21) – THT, Jaargang 5, nommer 2,
pp.96-97.
Luther, Ebeling en Beutel (skyfies 22-24) – THT, Jaargang 5,
nommer 2, pp.96-97.
Die Luther-seël (skyfie 1):
First, there is a black cross in a heart that remains its natural color.
This is to remind me that it is faith in the Crucified One that saves
us. Anyone who believes from the heart will be justified (Romans
10:10). It is a black cross, which mortifies and causes pain, but it
leaves the heart its natural color. It doesn’t destroy nature, that is
to say, it does not kill us but keeps us alive, for the just shall live
by faith in the Crucified One (Romans 1:17). The heart should stand
in the middle of a white rose. This is to show that faith gives joy,
comfort, and peace – it puts the believer into a white, joyous rose.
Faith does not give peace and joy like the world gives (John 14:27).
This is why the rose must be white, not red. White is the color of the
spirits and angels (cf. Matthew 28:3; John 20:12). This rose should
stand in a sky-blue field, symbolizing that a joyful spirit and faith
is a beginning of heavenly, future joy, which begins now, but is
grasped in hope, not yet fully revealed. Around the field of blue is
a golden ring to symbolize that blessedness in heaven lasts forever
and has no end. Heavenly blessedness is exquisite, beyond all joy
and better than any possessions, just as gold is the most valuable
and precious metal. (Letter from Martin Luther to Lazarus Spengler,
July 8, 1530 [WA Br 5:445]; tr. P. T. McCain).

Skyfiereeks kan gevind word by Nederduitsch Hervormde Kerk website/
Publikasies/Tydskrif vir Hervormde Teologie.
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Martin Luther – die vertaler van die Bybel
Prof Natie van Wyk
Die kind Martin Luder
Martin Luther (gebore Luder) was die kind van Hans en Margarethe
Luder. Hulle was eenvoudige boere. Hans het later in die myne gewerk
en goed verdien. Hulle het geen skoolonderrig gehad nie en kon daarom
nie lees of skryf nie. Hulle was diep godsdienstige mense, maar het
nie ’n Bybel besit nie. Omdat hulle nie kon lees nie, was daar geen
behoefte om ŉ Bybel te besit nie. Bybels was slegs in Latynse vertalings
beskikbaar, en gewone mense kon nie bekostig om een van die skaars
eksemplare te koop nie. Die groot Bybelgeleerde Martin het dus as
kind nooit ŉ Bybel in die hand gehad nie. Alhoewel sy ouers (veral sy
moeder) diep godsdienstige mense was, was ŉ kerklike loopbaan vir
hulle kind nooit vir hulle ŉ denkmoontlikheid nie.
Hulle was tevrede toe hy regte gaan studeer het, en diep
ongelukkig toe hy monnik en priester geword het.

Hans en Margarethe Luder

Martin Luder as regstudent, monnik en priester
Om Luther se weg met die Bybel te begryp, is dit nodig om kortliks ŉ
paar opmerkings oor sy studietyd te maak.
•
•
•

1501: Studeer algemene filosofie (18)
1502: Behaal BA (19)
1505: Behaal MA en begin met regte (21)
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•
•
•
•
•

1505: Word monnik
1507: Word priester (24)
1509: Behaal BD (26)
1512: Behaal DD (29)
1513: Luther begin met voorlesings oor die Psalms, Romeine en
Galasiërs

Luther het in 1505 (net toe hy met sy regstudies begin het) toevallig
ŉ Bybel in die universiteitsbiblioteek van Erfurt ontdek. Hierdie Bybel
staan bekend as die Vulgaat, of die Latynse vertaling van die Bybel.
Hy het dadelik begin om dag en nag daarin te lees. Kort daarna het hy
die stormervaring van Stotterheim gehad en tot “bekering” gekom. Die
“bekering” was eintlik die nakoming van sy gelofte wat hy teenoor Anna,
die beskermheilige van Thüringen, gedoen het. Hy het Anna belowe
dat, sou sy sy lewe spaar, hy priester sou word. Alhoewel Luther binne
die dampkring van die Christelike godsdiens grootgeword het, het sy
“bekering” maar weinig met die drie-enige God te make gehad. Dit het
eerder met “beskuttingsgodsdiens van die heilige voorvaders” verband
gehou. Eers later, danksy sy intensiewe omgang met die Bybel, sou hy
die Vader van Jesus Christus leer ken.
Luther se ervarings as monnik het ook nie gehelp om ŉ Bybelse
beeld van God te ontwikkel nie. Die kuns (skilderye met uitbeeldings
van die eindoordeel en die vaevuur), rites, rituele en die dissipline
van die Augustynse Orde het ŉ beeld van God by Luther gewek wat
ver verwyder was van die barmhartige Vader wat hy by Paulus sou
ontdek. Hy het God in die klooster leer ken as ŉ streng en toornige
God wat diegene straf wat nie al die goeie werke gedoen kry wat van ŉ
monnik verwag word nie. Aangesien hy nie langer ure kon bid as wat
die Augustynse Orde verwag het nie, het hy in angs en vrees gelewe,
en getwyfel of Hy hom genadig sal wees. Danksy die bestudering van
die Bybel het hy God egter leer ken as die barmhartige Vader.
Die jong professor
Nadat Luther die Magister Artium (algemene filosofiese opleiding) in 1505
behaal het, kon hy in 1507 met formele studies in die teologie begin. In
1508 word hy terselfdertyd aangestel as dosent vir moraalfilosofie in
Wittenberg. Hy moes hom hiervoor deeglik op Aristoteles inwerk.
Op 8/9 Maart 1509 behaal Luther die graad Baccalaureus
Biblicus, nadat hy in 1507 die Magister Artium (algemene voorstudie)
behaal het. Dit verskaf aan hom die titel Cursor, wat beteken dat hy
die inhoud van elke Bybelboek kursories kon weergee. Sy volgende
uitdaging was om as Baccalaureus Sententiarius die vier boeke van
Petrus Lombardus (met tematies-geordende aanhalings uit die Bybel
en kommentaar van die kerkvaders) uit te lê. As Baccalaureus Formatus
(iemand wat reeds die eerste twee boeke uitgelê het), kon hy ook aan
Martin Luther – die vertaler van die Bybel
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die professore se disputasies deelneem. Ná vyf jaar kon iemand dan
tot “lisensiaat” van die teologie promoveer. Hierdie “doktorsgraad” het
aan iemand die bevoegdheid (licentia) gegee om die Heilige Skrif in alle
detail uit te lê en om self disputasies aan te bied. Na die gepromoveerde
is verwys as Magister, en nie “doktor” nie (alhoewel dit die implikasie
was). Op 19 Oktober 1512 promoveer Luther tot doktor in die teologie
in Wittenberg onder Johannes von Staupitz. By die tradisieryke
Universiteit van Erfurt was daar ontsteltenis dat die briljante Luther
nie dáár gepromoveer het nie. Luther het egter die dosente van Erfurt
as liggewigte beskou. Hy het ook nie vyf jaar nodig gehad om tot die
vlak van doktor te beweeg nie.
Luther, wat sedert 1511 in Wittenberg gewoon het, begin dan
in 1512 om Johannes von Staupitz se lectura in Biblia (voorlesings
oor die Bybel) oor te neem. Hierdie lesings was nie suiwer eksegeties
van aard nie, aangesien dit ook “dogmatiese besinnings” ingesluit het.
Tot met sy dood leer hy as “eksegeet” en “dogmatikus” (die verdeling
tussen eksegetiese en sistematiese vakke is die ongelukkige verhaal
van later tye). Luther het hom as jong professor intensief met die
Bybel bemoei. Dit was veral sy “eksegetiese” voorlesings wat van
hom ŉ kenner van die Bybel gemaak het. Die volgende lesings was
deurslaggewend vir sy akademiese vorming: 1513-15 (en weer 1518)
Psalms, 1515/16 Romeine, 1515/16 Galasiërs, 1517/18 Hebreërs,
1519 eerste kommentaar op Galasiërs.
Naas sy werk as dosent en administratiewe klerk, was hy ook
prediker in die Stadskerk in Wittenberg. Aangesien hy gereeld moes
preek, moes hy gereeld in die Bybel lees, daaroor nadink en bid om die
leiding van die Heilige Gees. Al hierdie werksaamhede het van Luther
ŉ groot kenner van die Bybel gemaak.
Die vroeë Luther se verstaan van die Bybel
Die slagspreuk sola scriptura [die Skrif alleen!] kan wel uit Luther se
geskrifte afgelei word, maar hy het nooit ’n Bybel-monisme in gedagte
gehad nie. Luther het, met ander woorde, nie gedink dat die antwoorde
op allerlei vrae direk uit die Bybel afgelei moet word nie. Die Bybel was
vir hom ook nie die enigste instrument in ŉ Christen se mondering nie.
Ek verwys na twee van sy beroemdste uitsprake:
•

In die 18de stelling van die 95 stellings stel hy: Dit blyk dat daar
nie op grond van rasionele argumente of die Heilige Skrif bewys
kan word dat daar siele in die vaevuur is wat [hulle] buite ŉ status
van verdienste of liefdesgroei bevind nie.

•

Nadat Luther op die Ryksdag van Worms gevra is om sy kritiek
teen die Roomse Kerk terug te trek, het hy geweier en die volgende
op 18 April 1521 gesê: “... indien ek nie deur die getuienisse van
Martin Luther – die vertaler van die Bybel
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die Skrif en duidelike rasionele argumente oortuig kan word nie –
aangesien ek nie die pous of die konsilies kan glo nie, omdat dit
ŉ feit is dat hulle dikwels gefouteer en mekaar weerspreek het –
daarom is ek op grond van my aanhalings uit die Heilige Skrif in my
gewete oortuig [dat ek reg is] en is ek [daarom] ŉ gevangene van
die Woord van God. Om hierdie rede kan en wil ek niks herroep
nie, aangesien dit nie veilig of heilsaam is om teen jou gewete te
handel nie. Mag God my help, Amen!”
Uit hierdie twee deurslaggewende uitsprake van Luther blyk dit dus
baie duidelik dat hy nie die slagspreuk sola scriptura verstaan het as
“net die Bybel nie” nie. Teologie was vir hom véél meer as om net uit
die Skrif aan te haal. ŉ Teoloog moet ook dink en steun op sy gewete
wat deur die inhoude van die Bybel gevorm is.
Die vlugteling in die Wartburg
Ter wille van sy veiligheid word Luther deur keurvors Frederik die
Wyse vanaf 4 Mei 1521 tot 1 Maart 1522 in die Wartburg by Eisenach
versteek. Die oudste gedeelte van die Wartburg is in 1067 deur Ludwig
die Springer gebou. Hierdie is ‘n klein en onindrukwekkende kasteeltjie,
maar een van die belangrikste kastele in die Duitse geskiedenis. Die
heel belangrikste gebeurtenis in hierdie kasteel was die vertaling van
die Nuwe Testament deur Martin Luther binne 11 weke.

Die Wartburg by Eisenach

Luther was in 1521 nog ’n Roomse priester en was gekleed in die
mondering van die Augustynse-Eremietenorde waaraan hy behoort
het. Met hierdie gewaad het Luther in die Wartburg aangekom. Hy was
Martin Luther – die vertaler van die Bybel
(Prof Natie van Wyk)

7

egter ter dood veroordeel en daarom moes hy in vermomming in die
Wartburg skuil. Slegs die hoof van die kasteel het geweet dat Junker
Jörg eintlik Martin Luther was. As Junker Jörg het hy vir die eerste
keer in 16 jaar gewone klere aangetrek. Dit was vir hom baie aardig
om byvoorbeeld ewe skielik ’n broek te dra. Naas die ongemak met
die klere, het Luther in hierdie tydperk ook talle aanvegtinge beleef:
hardlywigheid, seksuele drif en drang, en teistering deur die duiwel,
om ŉ paar te noem.

Luther vermom as Junker Jörg

In ŉ klein kamertjie, bekend as die Lutherstube, vertaal hy nogtans die
Nuwe Testament in net 11 weke. Hy begin kort voor Kersfees 1521 (na
ŉ kort besoek aan Wittenberg) op aandrang van Melanchthon werk
aan die Duitse vertaling. Hy het egter vooraf al ŉ klomp werk gedoen.
Dit sluit die volgende in: lesings oor Romeine (1515/16), Galasiërs
(1515/16), Hebreërs (1517/18), vertaling van Latynse tekste vir sy
preke, en ŉ vertaling en uitleg van die Magnificat. Al sy lesings het
gepaard gegaan met die vertaling van die Griekse tekste. Hy het, met
ander woorde, reeds ŉ groot gedeelte van die Nuwe Testament vertaal
gehad toe hy in 1521 formeel begin het met die vertaling van die Nuwe
Testament.
Hy het in die Wartburg geen kommentare tot sy beskikking gehad
nie. Hy het slegs ŉ kopie van Erasmus se Griekse Nuwe Testament
gehad. Die Novum Instrumentum Omne, soos dit bekendgestaan het,
was die eerste kritiese uitgawe van die Griekse Nuwe Testament. Die
teks, sowel as die Latynse vertaling daarvan, is deur Erasmus van
Rotterdam voorberei en in 1516 deur Johan Froben in Basel gedruk.
Hierdie uitgawe is (ironies genoeg) aan pous Leo X opgedra. Martin
Luther het die tweede uitgawe van hierdie teks gebruik vir sy vertaling
van die Nuwe Testament in Duits. Volgens vandag se standaarde is
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dit maar ŉ swak teks, maar dít was die begin van ŉ wetenskaplike
hantering van die Bybeltekste. ŉ Mens sal nie heeltemal verkeerd wees
deur te beweer dat Erasmus se arbeid die breuk met die Middeleeue
ingelui het nie.
Die Luther-vertaling
Met die vertaalwerk het Luther die gewone mense van Wittenberg se
Stadskerk in gedagte gehad – dié mense vir wie hy gepreek het. Sy doelwit
met die vertaling was om lewende spraakgebruik in te span, gerig op
die hoorder van die evangelie, naamlik die moeder in die huis, die kind
in die park en die kosverkoper op die mark. Luther se vertaling het
die evangelie in die oog gehad. “Christus en sy weldade” moes danksy
die vertaling belig word. Die vertaling moes geloof versterk en verdiep.
Vir Luther was vertaling nie primêr ŉ taalkundige aangeleentheid nie,
maar ŉ saak van verkondiging. Die Bybel is vir Luther nie primêr teks
nie, maar God se heilige Woord wat gerig is op die hart van die mens.
Bybelvertaling moes vir Luther uitloop op ex abundantia cordis os
loquitur [en wel vertaal as, waarvan die hart vol word, loop oor in die
mond]. Die evangelie moet die hart vul, sodat daar daaroor gepraat
kan word. Vertaling is vir Luther nie “woord vir woord nie, maar sin vir
sin”. Dit is, met ander woorde, nie die afsonderlike woorde wat vertaal
moet word nie, maar die hele gedagtegang van ŉ gedeelte. Vertaling is
vir Luther ook uitleg. Vertaling gaan in die eerste instansie oor teologie
en nie filologie nie. Vertaling sonder “leer” is volgens hom nie moontlik
nie.
Die eerste uitgawes van die Nuwe Testament
Die eerste uitgawe van Luther se vertaalde Nuwe Testament staan
bekend as die “Septembertestament”. Hierdie uitgawe was egter nog
nie gereed om verkoop te word nie, aangesien dit nog nie in alle opsigte
voltooi was nie. Luther het byvoorbeeld nie die kleure van edelstene
geken nie, en iemand moes hom nog daarmee help. Die manuskrip
is inderhaas deur die drukker Melchior Lotter gereedgemaak vir die
Leipzig-boekeskou om mense ŉ voorsmakie te gee van wat sou kom.
Luther se naam het ook nie op die buiteblad verskyn nie. Philipp
Melanchthon het Luther se vertaling in Oktober en November verbeter,
en in Desember is die “Desembertestament” gedruk en verkoop. Tussen
1522 en 1533 was daar 85 oplae van hierdie uitgawe.
Later sou verskeie ander uitgawes die lig sien. Die buiteblad van
die 1546- uitgawe (die jaar van sy dood) is iets besonders. Die skildery
is deur Lucas Cranach jr gemaak. Luther kniel saam met keurvors
Johann die Bestendige van Sakse onder die kruis. Die keurvors het
waarskynlik die geld geskenk vir die druk van hierdie Bybel.
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Die 1546-uitgawe van die Nuwe Testament

Luther het lewenslank aan die Bybel vertaal. Sedert 1522 het hy,
Melanchthon, Spalatin, Aurogallus, Jonas, Rörer en Bugenhagen aan
die Ou Testament gewerk. Die buiteblaaie van die Bybels was ryklik
versier met skilderkuns. Lucas Cranach het ook talle illustrasies
gemaak wat in die Bybels afgedruk is. Die eerste Bybels het soos
Kinderbybels gelyk.

Die buiteblad van die volledige Bybel (1534)

Die taal van die vertalings
In 1522 het die Duitse taal nog nie bestaan nie. Daar was slegs ’n
klomp Duitse streekdialekte. Naas die Saksiese dialek wat Luther
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gepraat het, was Niederdeutsch die belangrikste dialek (in die gebiede
waar die Reformasie wortelgeskiet het). Een van die groot kritici van die
Christelike godsdiens, Heinrich Heine, het in 1834 geskryf dat God as
die outeur van die Bybel “[blykbaar] geweet het dat dit nie onbelangrik
is wie Hy as vertaler wil gebruik nie; Hy het self sy vertaler gekies
en hom die wonderlike krag verleen om uit ’n dooie taal, wat eintlik
alreeds begrawe was, ’n nuwe taal te skep wat nog nie bestaan het
nie”. Volgens Heine het Luther die Duitse taal deur sy Bybelvertalings
geskep. Hy het ŉ taal geskep wat selfs deur “Nederlanders” verstaan
kon word – juis omdat daar soveel Niederdeutsche woorde in sy
vertalings gebruik is. Sy Saksiese dialek was die basis van sy vertaling.
Dit was die taal van die “raadsale” – met ander woorde, die taal van
politieke onderhandeling en besluitneming. Hier is ŉ paar voorbeelde
van Luther se taalskeppings:
Nuwe skeppings deur Luther: Gasvry, duiwelswerk, een van hart en
een van siel, evangelies, Evangeliese Kerk (as beskrywing van die
Protestantse Kerk), met blindheid geslaan, ’n doring in die oog wees
(voor Luther – ŉ doring in die vlees wees), Nagmaal (voor Luther –
eucharistie / danksegging of Ete van die Here / Herrenmahl), na sy
pype dans, op die hande dra, skeidsregter, skandvlek.
Woorde se betekenisse wat deur die Luther-bybel (en Luther se teologie)
beïnvloed is: Barmhartigheid / van God (die sentrale tema van sy
Godsbegrip), oorvloed (veral verwysend na sy genade).
Bybelse woorde wat danksy Luther algemeen gebruik word: Die byl aan
die wortel lê, die lig/lamp onder die maatemmer plaas, die pêrels voor
die varke gooi, skandvlek, sy hande in onskuld was (Luther-skepping),
sy tong in toom hou, van hartelus (Herzenslust – Luther-skepping).
ŉ Mooi maar vir ons onbekende uitdrukking: Waar God ŉ kerk laat bou,
daar laat die duiwel ŉ katedraal bou.
Betekenisverandering van Luther-woorde: Byvoorbeeld die woord
“vroom” (Fromm): Oorspronklik het dit beteken: Nuttig, bruikbaar
(veral verwysend na mense). By Luther beteken dit: Gelowig, gewillig om
gebooie te gehoorsaam. Later verander die betekenis na ŉ saggeaarde
mens met goeie maniere.
Uitdrukkings wat later op grond van sy teologie geskep is: Die retoriek
van die hart.
Woorde wat Luther nie geskep en gebruik het nie: Protestant, Protestantse
Kerk, sondebok.
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Die herdenking van die Kerkhervorming
in 1917
Dr Hennie Botes
Die vraag is of die Nederduitsch Hervormde Kerk 100 jaar gelede,
in 1917, 400 jaar nadat Luther sy 95 stellings aan die deur van die
Kasteelkerk van Wittenberg vasgetimmer het, die Kerkhervorming van
die 16de eeu herdenk het.
Behalwe in die Oktober-uitgawe van De Hervormer van 1917 en
’n artikel in die gemeenteblad van Johannesburg en die Oos-Rand, kon
geen beduidenis gevind word dat die Kerk hier te lande op ’n besondere
wyse die 400-jarige herdenking van die Kerkhervorming gevier het
nie. In Nederland, daarenteen, het ons moederkerk, die Nederlandse
Hervormde Kerk, egter die besondere gebeurtenis op luisteryke wyse
gevier met publikasies en kongresse en allerhande gedenkskrifte,
eredienste, voordragte, uitvoerings en dies meer.
Tydens die “Congres ter herdenking der Kerkhervorming”, wat
plaasgevind het van 22 tot 25 Oktober in Den Haag onder voorsitterskap
van dr JW Pont, is in die besonder aandag daaraan geskenk om aan God
dank te betoon vir die gawe van die Kerkhervorming. Dit is inmiddels
ook gesien as ’n geleentheid om God te dank vir prins Willem van
Oranje (oorlede in 1584) se besondere bydrae tot die Hervorming in
Nederland. Merkwaardig is die feit dat Haar Majesteit die Koningin van
Nederland, en haar moeder, stoelvas die vierdaagse kongres bygewoon
het.
Wat die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika betref, is daar
verskeie redes wat aangevoer kan word waarom daar nie besondere
feesgeleenthede hier te lande plaasgevind het nie. Die vernaamste
rede waarom die Hervorming in ons Kerk, 100 jaar gelede, nie op
omvangryke wyse gedenk is nie, moet toegeskryf word aan talle
uitwendige omstandighede wat dit onmoontlik gemaak het om ’n
buitengewone feesgeleentheid te reël.
In die eerste plek kan gekonstateer word dat die Kerk in
daardie stadium van die geskiedenis in ’n verswakte posisie verkeer
het. Die kerk wat eens Staatskerk was in die dae van die ZAR, het
vanweë die mislukte Kerkvereniging van 1885/1886 baie lidmate
en gemeentes verloor. Daarby moet ook in berekening gebring word
dat die verwoestende Goudoorlog van 1899-1902 die lewensverlies
van duisende lidmate veroorsaak het. Daarmee saam, vanweë die
barbaarse verskroeide-aarde-beleid van Engeland, wat die totale
ekonomiese en maatskaplike infrastruktuur in die ou Boererepublieke
radikaal verwoes het, is dit ook vanselfsprekend dat die kerkvolk tot
die bedelstaf geslaan is. Dit het meegebring dat die Kerk vir dekades
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daarna finansieel noustrop getrek het. Armoede laat nie veel ruimte vir
luisterryke feeste nie.
Al genoemde faktore het ook meegewerk dat die Kerk oor ’n uiters
uitgedunde predikantekorps beskik het. Daar was in 1917 slegs 11
predikante wat verspreid oor Transvaal gewoon het. Die meerderheid
was al bejaard en enkele – vermoed ek – was nie heeltemal in die gees
met die Nederduitsch Hervormde Kerk nie. By alles was die 400-jarige
herdenking van die Hervorming ’n gebeurtenis wat pas na die Rebellie
van 1914 plaasgevind het, en laasgenoemde het uiteraard ook wrange
nagevolge gehad. Boonop het die 400-jarige jubleum geskied terwyl die
Eerste Wêreldoorlog gewoed het – wat ’n effek van sy eie gehad het.
Dit dien ook gemeld te word dat die Teologiese Fakulteit in 1917
ontstaan het en nog gevestig moes word. Daarom kan geen spoor gevind
word dat daar vanuit daardie oord ’n formele teologiese besining oor
die Kerkhevorming 400 jaar vantevore plaasgevind het nie.
Blykbaar het prof SP Engelbrecht, as besondere leidinggewende
figuur, in daardie stadium van die geskiedenis meer aandag aan Calvyn
geskenk as aan Luther. En volgens Pierre Chaunu van Sorbonne is dit
’n feit dat die Calvinistiese Genève nie groot moeite gemaak het met
die herdenking van besondere feesdae nie. Hy wys daarop dat selfs
die afsonderlike viering van Kersfees, Pase, Hemelvaart en Pinkster
oorbodig geag is. Die Calvinistiese uitgangspunt was dat as God se
goeie gawes elke Sondag met die prediking in herinnering geroep word,
is dit genoeg. By die Lutherane is dit anders. Hulle skenk deurgaans
besondere aandag aan Bybelse en kerkhistoriese dae van betekenis.
Maar dit beteken tog nie dat die 400-jarige gedenkwaardigheid
van 1917 heeltemal ongesiens in die Kerk verbygegaan het nie. In die
November-uitgawe van 1917 van die gemeenteblad wat ds LE Brandt
in Johannesburg en die Oos-Rand versprei het, skryf hy: Op 31 October
hebben wij met de geheele Protestantse kerk gedacht aan de zegeningen
ons door God gegeven door de Kerkhervorming, die op dien dag juist
400 jaar geleden door Luther begonnen was.
In hierdie artikel lê Brandt klem daarop dat die lidmate die
Bybel sal ken en daarvolgens sal leef. Hy vertel aan sy lesers hoe
bedenklik die kennis van die Woord van God was in die dae na die
aanvang van die Hervorming, in die geledere van die Roomse Kerk. Om
dit te staaf, vertel hy van ’n ondersoek in 1551 deur die bisdom van
Gloucester in Engeland, om die stand van die godsdienstige kennis
van die geestelikes in daardie dae te peil:
Het onderzoek liep over de volgende punten:1. Over de tiengeboden; hoevele geboden zijn er? Waar zijn ze te
vinden? Hoe luiden zij?
2. Over de twaalf artikelen: Wat zijn de geloofs artikelen? Hoe
luiden zij? Bewijs ze uit de Heilige Schrift.
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3.

Over de gebed des Heren Hoe luidt het gebed?
Hoe weet gij dat het een gebed des Heeren is? Waar is het te
vinden?
Er werden 311 priesters ondervraagd. Hiervan konden 171 de tien
geboden niet opzegen; 10 konden het “Onze Vader” niet opzeggen;
27 konden niet zeggen van wien het “Onze Vader” afkomstig was;
8 konden geen enkele vraag beantwoorden.
Ten slotte lewer hy ’n pleidooi dat ons as erfgename van die
Kerkhervorming tog nie weer in so ’n toestand van ’n gebrek aan kennis
van die Woord sal verval nie.
Wat baie behartigenswaardig is, dat die uitgawe van De Hervormer
van Oktober 1917 bykans in geheel aan die Kerkhervorming van 1517
gewy is:
Ds J van Belkum pleit in die inleidende artikel: Reformatie,
dagelijksche Reformatie [is] nodig in staat, in kerk, in maatscappij, in
huis in hart. Laat ons bidden daarom opdat wij in het licht wandelen,
en zoo toonen kinderen te zijn van die helden des geloofs, die om vrij te
zijn van den mensch, maar gebonden in God, alles hebben gedragen en
geleden.
Ds PW Ennis skryf ’n fraai klein biografie oor Martin Luther, en
lê veral klem op die eerbare egpaar wat die besondere skrander Martin
in die geloof opgevoed het.
Ds Van Drimmelen skryf vervolgens ’n artikel oor Luther en
het klooster, en toon aan dat die kloosterlewe opbouend was vir die
vorming van Luther se karakter, aangesien in die tug en gehoorsamheid
waarmee die kloosterling opgevoed word, groot krag en seën geleë is.
Ds Simon Vermooten se bydrae tot die feesuitgawe was ’n artikel
oor Het Protestantisme en Jesuitisme. Hy toon aan dat dié orde van die
Roomse geloof onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan die pous vereis
het. Derhalwe het vir die Jesuïet geen bande van bloed of verbintenis
met vaderland, vriend of volk gegeld nie – maar alleen gehoorsaamheid
aan die kerkvorste. Daarby het Vermooten sy lesers ingelig oor die
onberekenbare skade wat die Jesuïete die Protestante aangedoen het.
In ’n meevoerende artikel skryf ds LE Brandt oor Luthers huiselijke
leven. Dit bied ’n blik op die besige gesinslewe van die Luthers. Dit
vertel van die joviale Luther en sy innige verhouding met sy geliefde
eggenoot Catharina van Bora. Die leser maak kennis met Luther en sy
vrou se wellewendheid en ruim barmhartige harte. Benewens hul eie
ses kinders, het hulle nog ’n aantal weeskinders onderdak geneem. In
die ruim Lutherwoning is daar ook voortdurend ’n groot aantal armes
en van Luther se studente gehuisves.
In ’n artikel met die titel Het kerklied (der Hervorming) gee ds
Kuhn blyke van ’n uitgebreide en diepgaande kennis van die kerklied
deur die eeue heen. Hy wys ook op Luther se besondere bydrae tot die
liedereskat van die kerk. Ten slotte wys hy op die geweldige belang
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van kerksang in die gemeente. Hy betreur die feit dat die stand van
kerksang in die gemeentes van 100 jaar gelede treurig was. Wat nogal
besonder merkwaardig is, is dat hy pleit dat daar gelowiges na vore moet
kom om nuwe kerkliedere te skep vir gebruik in die kerk. Hy sê dat die
gemis aan geestelijke liederen (uit eie geledere) als een hoogwaterpaal,
(dui op) onze geestelijke armoede in deze tyd.
In die slotartikel van die feesuitgawe van De Hervormer skryf ds
Van Belkum oor Luther en de Duitsche Bijbel. Hy vertel in besonderhede
van die geweldige harde werk en toewyding waarmee Luther die taak
deurgevoer het. Klem word gelê op die seënryke betekenis van die
projek en die stukrag wat dit aan die Reformasie verleen het. Hy wys
op die onmisbare waarde van die Woord van God in ’n mens se eie taal,
en die noodsaak om die Woord as die bron van die geloof aandagtig te
bestudeer.
Samevattend: Waar ons op hierdie dag die groot gebeurtenis van
die begin van die Hervorming in 1517 gedenk, is dit tog betekenisvol
om vir ’n oomblik terug te kyk aan wat 100 jaar gelede in die Kerk
gedoen is om dit te vier. In die lig van wat meegedeel is, is ’n mens
dankbaar dat – ten spyte van die uitwendige remminge waaraan die
Kerk blootgestel was – die boodsskap van die groot betekenis van die
Hervorming en die rol wat Luther gespeel het tog deurgegee is. Die
helfte van die totale destydse predikantekorps lewer elk ’n besondere
lesenswaardige bydrae in die amptelike tydskrif van die Kerk, wat
die lesers van die blad behoorlik ingelig het oor die wonder van die
Kerkhervorming, toe 400 jaar gelede.
Ons gedenk vandag die vrugte van die Hervorming in die
16de eeu. Ons het teruggekyk. Dit is egter noodsaaklik om vorentoe
te kyk. Ons sal doelbewus dit wat die erfenis van die Reformasie
ondermyn, moet uitwys en teenstaan. Die formele beginsel van die
Protestants-Reformatoriese leer is: Die Skrif alleen (sola Scriptura).
Prof BJ Engelbrecht het by geleentheid jare gelede gewaarsku teen
die ondergrawing van hierdie leer; en hieraan toegevoeg dit geskied
wanneer ons nie meer die volkomenheid, genoegsaamheid en
duidelikheid van die Woord van God as enigste bron vir ons saligheid
(geloof) en lewe erken nie, én wanneer ons dit aanvul met allerlei mooi
menslike dinge soos rede, gevoel, ou besluite en so meer. Hy toon aan
dat hierdie genoemde “mooi menslike dinge” juis die essensie is van
“die humanisties-modernistiese teologie”. Die gevaar hiervan, betoog
Engelbrecht, is dat die humanisties-modernistiese teologie nie die
Bybelse waarhede ontken nie, maar dit verdraai en dit omkeer deur
dit te herinterpreteer in terme van die ideale mens.
Mag ons
met die humanisties-moderne teologie, as ’n
deelwaarheid van die Reformasie, krities rekening hou, met die die
sesde 100 jaar na die Hervorming in aantog.
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Christelike etiek: ’n Lutherse perspektief
Dr Elritia le Roux
Enkele inleidende opmerkings oor etiek as sodanig
Ter inleiding is dit nodig om etiek en moraliteit of ethos van mekaar
te onderskei. Wolter (2001:61) beskou ethos as die kanon van
geïnstitusionaliseerde gedrag wat binne ’n spesifieke gemeenskap
geldig is op ’n gegewe tyd en plek. Daar geld ’n enge verbintenis tussen
die ethos wat deur ’n gemeenskap beoefen word en die identiteit van
daardie gemeenskap. ’n Individu wat in ’n betrokke gemeenskap gebore
word, word ook opgevoed binne die ethos van daardie gemeenskap.
Hierdie identiteit het ’n interne sowel as ’n eksterne funksie. Intern
bied dit ’n erekode vir die lede van die gemeenskap onderling, en
ekstern dissosieer dit die lede van die gemeenskap van die res van die
samelewing. Wolter (2001:81) merk verder op dat Christene gekenmerk
behoort te word deur die beoefening van agape, hulle onvoorwaardelike
liefde vir mekaar. Agape behoort die onderskeidende faktor van die
Christelike ethos te wees, tesame met gelykwaardige wederkerigheid,
en dit vorm weer die basis van die Christelike ekklesiologie.
Zimmermann (2009:415) merk op dat nooit met sekerheid gesê
kan word dat die ethos wat in die Bybel, veral in die Nuwe Testament,
beskryf word, ’n ware, historiese praktyk is nie, en ook nie of dit die
geïdealiseerde praktyk is wat nagestreef behoort te word nie. Hy stel
daarom voor dat dit veiliger is om te praat van ’n “onthoude ethos”
omdat dit die ethos is wat in Christelike gemeenskappe gereflekteer
word en wat belangrik word in die vasstelling van identiteit.
Etiek, aan die ander kant, word eerstens deur Aristoteles
gedefinieer as die sistematies-teoretiese ondersoek na ethos (cf.
Zimmermann 2009:399). Etiek is derhalwe ’n reflektiewe aangeleentheid.
Dit vra na die fondament van die geleefde ethos wat in praktyk neerslag
vind in tradisies en norme, en dit vra na die motiewe agter moraliteit
– waarom sekere handelinge as moreel en ander as immoreel beskou
word. Etiek kan weliswaar nooit volkome van die geleefde ethos geskei
word nie. Die aanvaarding van die Bybelse kanonieke teks as normatief
beïnvloed immers die vorming van Christelike etiek. Etiek vra ook
na die betekenis of die sin van bestaan en is daarom krities daaroor
of ’n voorgestelde ethos wel gewens is en werkbaar is in ’n bepaalde
konteks.
Luther en etiek
Luther se vroeë teologie soos dit tot uiting kom in sy lesings oor die
Psalms, is gekenmerk deur die antitese tussen die letter, die Heilige
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Skrif, en die werking van die Heilige Gees. Hierdie onderskeid het Luther
daartoe gebring om twee oënskynlik uitsluitende aangeleenthede as
’n eenheid te beskou: Eerstens, hoe die Bybelse teks geïnterpreteer
behoort te word sodat dit ’n invloed uitoefen in die harte van gelowiges
in so ’n mate dat dit hulle tot die regte optrede inspireer. Elna Mouton
het die Bybel ook beskryf as gesaghebbende, kanonieke dokumente
met ’n inherente transformerende potensiaal wat van toepassing
gemaak kan word op die praktiese lewens van gelowiges (Mouton
1997:244). Tweedens, die boodskap van die Bybelse teks in terme van
die openbaring van God in die Persoon van Jesus Christus en deur
die werking van die Heilige Gees. Luther sien, met ander woorde, ’n
kontinuïteit tussen die indikatief en die imperatief, oftewel tussen
teologie en etiek, en voer aan dat die twee nie los van mekaar bestaan
nie. Gevolglik sien Luther “wet en evangelie” nie as twee teenoorstaande
sake nie, maar as aanvullende sake: dit wil sê, nie “wet” of “evangelie”
nie, maar “wet en evangelie”. Dit beteken egter nie dat Luther nie
’n onderskeid tussen die twee handhaaf nie. Volgens Luther is die
ware teoloog eintlik die een wat juis wet en evangelie van mekaar kan
onderskei. Onderskeid beteken weliswaar nie verdeling of uitsluiting
nie. Wet en evangelie sluit mekaar nie uit nie. Indien die Christelike
Woordverkondiging dan as die verkondiging van die evangelie bekend
staan, beteken dit egter nie dat evangelieverkondiging die wet uitsluit
nie. Ter wille van die suiwere verkondiging van die evangelie het Luther
juis die wet verdedig. Met sy streng fokus op regverdigmaking deur
genade alleen, beteken dit hoegenaamd nie dat Luther nie meer die
wet geag het nie. Luther was van mening dat indien evangelie en wet
mekaar sou uitsluit, die evangelie maar net weer ’n vorm van die wet
sou word. Die twee is ook nie aanvullend tot mekaar in die sin dat die
een sonder die ander nie genoegsaam is nie. Dit handel hier oor ’n
relasie tussen die twee wat die begrensdheid van elkeen respekteer:
Die wet is nie evangelie nie, en die evangelie is nie wet nie. Dis nie ’n
onderskeid wat net bestaan nie, maar een wat in die beoefening van
teologie erken en verstaan moet word.
Hierdie onderskeid is belangrik, omdat teologie nie ’n
onderneming is wat ter wille van homself onderneem word nie.
Teologie moet uitmond in prediking, en prediking moet uiteindelik
lei tot handeling. Die prediking is Christosentries, dit gaan daaroor
om iets ter wille van Jesus Christus te sê, om in sy Naam te preek
met die gesag wat sy Naam juis aan die prediking verleen. Christelike
prediking is die proses waarin die onderskeid tussen wet en evangelie
plaasvind. Die primêre oorweging van Christelike prediking is om die
onderskeid tussen wet en evangelie te beoefen, met ander woorde, om
hierdie dialektiese spanning te handhaaf. Dis geen toevalligheid in die
prediking nie, maar die uiteindelike bedoeling daarvan. As prediking
dan handel oor die verkondiging van verlossing, is die onderskeid tussen
wet en evangelie die lokus waarbinne die verlossing verkondig word.
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Prediking faal indien die prediking wat juis die spannende onderskeid
tussen wet en evangelie moet handhaaf, die twee met mekaar verwar.
Indien die prediking nie daarin slaag om die twee uitmekaar te hou
nie, beteken dit dat die evangelie in die slag bly en net die wet oorbly.
Sonder die wet is die evangelie nie suiwer en onbesoedel nie, want
die verband tussen wet en evangelie is nie oorweeg nie. Die taak van
die teologie is om hierdie onderskeid te handhaaf uit respek vir die
Skrif. Dit handel daaroor dat kennis ingewin moet word en dat hierdie
kennis reg aangewend moet word sodat die evangelie steeds ’n appèl
kan maak op die harte van mense.
Die evangelie is immers die vervulling van die wet – indien die
wet nie daar was en om vervulling geroep het nie, was die evangelie
waardeloos en sonder betekenis, want dit was eintlik oorbodig. As
daar nie iets soos sonde was nie, is daar immers nie iets soos vergifnis
nodig nie.
Die kennis moet daartoe lei dat die onderskeid gehandhaaf word
tussen dit wat die Skrif sê en dit wat die Skrif wil bereik. As aktiewe
en effektiewe woord wat verkondig word, mag dit nooit verwyder word
uit die konteks waarbinne dit geuiter is nie. Wanneer die Woord van
God volgens Luther gepredik word, skep dit ’n vreugdevolle, oop en
versekerde bewussyn voor God, want dit is ’n genadewoord, ’n woord
van vergifnis en welwillendheid. Hierdie woord raak die mens in sy
diepste wese aan en bring die mens in die teenwoordigheid van God.
Luther noem dit die oomblik van bewussyn – wanneer die mens nie
meer ’n geidealiseerde beskouing van sy eie gewete as ’n onafhanklike
stem in sy eie hart het wat die basis van sy outonomiteit vorm nie.
Uiteindelik is die mens die hoorder, die objek, die een wat deur God
opgeëis word, die een wat aan oordeel onderworpe is, en daarom is
die mens in sy eksistensie afhanklik daarvan om die woord te hoor en
toe te laat dat die woord sy wese aanraak. Daar kom soms ’n woord
na die mens toe wat ’n selfs groter las op hom plaas, wat hy self moet
dra omdat hy daarin homself as die verantwoordelike subjek beskou.
Gevolglik moet die mens self die verantwoordelikheid dra van alles wat
hy tot op hede gesê en gedoen het, alles waarin hy gefaal het en alles
wat hy steeds skuld. Of die woord wat na die mens toe kom, kan een
wees wat hom bevry van sy selfopgelegde gevangenskap. Hierdie woord
laat die mens afstand doen van sy eie hulpbronne, en laat hom ’n hoop
wat van buite homself kom en aan hom ’n dapperheid belowe, wat nie
uit sy eie hulpbronne voortspruit nie, omhels. Dit is ’n woord wat die
mens juis aanspoor om sy redding buite homself te soek en nie staat
te maak op sy eie goeie werke nie. Dan verstaan die mens homself as
’n geskenk en iemand wat in staat is om lief te hê op grond van dit wat
hy self as geskenk ontvang het: die genade en vergifnis van die Here
Jesus Christus.
In die Woordverkondiging kom God na ons toe as die Een wat
geopenbaar word, en die moontlikheid word geopen dat die mens God
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kan ken, in Hom kan glo, op Hom kan vertrou, homself volkome aan
God kan oorgee en homself kan verloën. So word die mens vrygemaak
van homself. Dit is die verkondigde woord wat deur die geloof na die
mens toe kom en wat ’n appèl op die mens se totale wese maak. Vanuit
die perspektief van God is dit immers nie die mens wat handel nie – die
mens word verlos en regverdig gemaak deur die gawe van geloof.
Dit handel nie in die Christelike geloof oor ’n nuwe of ’n meer
volmaakte wet nie. Dit is verder ook nie ’n wet wat gesuiwer is van die
seremoniële reinheidswette nie. Nee, dit handel oor ’n woord van God
wat slegs deur die geloof ontvang kan word. Die woord wat deur die
geloof ontvang word, wek ook verdere geloof, want dit bevat ’n belofte,
’n gawe van genade en almag. Volgens Luther se beskouing is die
evangelie die boodskap van regverdigmaking deur alleenlik die Woord,
ontvang deur geloof alleen. Die regverdigmaking wat van God af kom,
is nie die regverdigmaking deur werke nie, maar deur die geloof alleen.
Dit is ’n passiewe verlossing waarin die mens en sy werke geen aandeel
gehad het nie. Hierdie verlossing word as gawe ontvang. Dit kom van
buite en word aan ons geskenk op grond van dit wat Jesus Christus
reeds gedoen het. Die Christen is in homself en op grond van sy eie
werke ’n sondaar, maar tegelykertyd buite homself, op grond van dit
wat God doen en voor die aangesig van God, in Christus geregverdigde.
Simul iustus et Peccator.
Dit is in God se aard om iets vanuit niks te maak. Daarom
aanvaar God juis dié wat niks geword het, Hy genees die siekes,
herstel die sig van die blindes, gee wysheid aan die dwase, vergifnis
aan die sondaars, en giet sy genade uit oor die ellendiges. Gevolglik
kan die trotses en die hoogmoediges nie verlossing ontvang nie, en ’n
eiegeregtige kan nie die materiaal word waarmee God werk nie. Die
trotse en die hoogmoedige bly by sy eie werke en maak ’n valse heilige
van homself, en dit is die toppunt van skynheiligheid.
Daar is immers geen manier waarop die mens op grond van
sy eie werke voor God geregverdig kan wees nie. Alleen die passiewe
regverdigmaking waarvan die mens bloot maar die ontvanger is, kan
hom verlos. Hierdie is weliswaar geen eenvoudige saak nie, want dit
gaan veel verder as wetsonderhouding. Dit is vir die mens moontlik
om aan te toon dat daar soms geleenthede was waarin hy wel daarin
geslaag het om die wet te onderhou. Dit beteken egter nie dat ’n mens
daarop kan staatmaak vir verlossing nie. Dit is nie standhoudend
nie. Daarom moet die mens wegbeweeg van die wet en optree soos
een wat ontvang – verlossing is iets wat met die mens gebeur. Dit is
soos die aarde wat reën ontvang. Die aarde kan immes nie sy eie reën
skep nie. Daarom is dit vir ’n Christen ’n kuns om afstand te doen
van regverdigmaking deur die wet, om passief te raak en te besef dat
aktiewe regverdigmaking nie moontlik is nie.
Die wet word uiteindelik die beskrywing van dit wat behoort te
wees en nie noodwendig dit wat is nie. Wat in die wet beskryf word,
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bly die ideaal. Dit impliseer noodwendig dat die wet konstant oortree
word. In sigself is die wet eintlik uitgelewer aan die wispelturigheid
van die mens en altyd uitgelewer aan menslike interpretasie. Die wet
is derhalwe die ingewikkelder konsep van die twee – wet en evangelie –
en vervolgens Luther se verstaan van die dubbele funksie van die wet:
duplex usus legis. Die onderskeid tussen die usus civilis en die usus
theologicus is nie ’n teorie wat onafhanklik van die ware verstaan van
die evangelie ontwikkel word nie.
Die wet leer en moedig aan om goed te doen, maar die wet kan nie
vry maak nie. Inteendeel: Dit lê eerder ’n las op die mens en neem hom
gevange. Daarom kan die wet uiteindelik geen mens regverdig maak
nie. Nee, die wet laat staan die mens in die beskuldigdebank. Dit gee
nie lewe nie, maar maak dood, en dit lei uiteindelik tot wanhoop. Luther
voel so sterk daaroor dat hy van mening is dat ware goddeloosheid nie
die ontkenning van die bestaan van God is nie, maar die ontkenning
van die mens se afhanklikheid van God, die ontkenning van die mens
se eksistensie as deur God geskape. Ongeloof is om te volhard in die
beginsel van eiegeregtigheid. Omdat die wet dan binne die konteks van
die evangelieverkondiging aan die woord kom, lei die aanhoor van die
wet daartoe dat die mens na regverdigmaking buite homself soek – wat
juis die aflegging van eiegeregtigheid is. So word dit die eerste stap tot
die lewe. Dit is die positiewe noodsaaklikheid van die wet, wat deur
Luther die usus civilis genoem word.
Die ganse Christelike dogma, werke en lewe kan eintlik in twee
woorde saamgevat word: geloof en liefde. Daardeur word die mens in
die middel tussen God en sy medemens geplaas. Die mens ontvang
van Bo af en deel aan sy medemens uit. Sodoende word die mens die
verbinding of voertuig waardeur die stroom van Goddelike goedheid
onophoudelik na ander toe vloei. So word die mens hoe langer hoe
meer aan die beeld van God gelyk – die mens ontvang van God in
Christus alles wat deur God geskenk word, en gee die welwillendheid
verder. So ’n mens vertoon ’n eendersheid met dit wat ons van God
weet – liefde wat bemiddel word en goedheid wat aan ander gedoen
word. Net soos wat geloof saligheid en die ewige lewe in die hand werk,
lei dit ook tot onweerstaanbare goeie werke. Dit is daarom onnodig om
goeie werke te eis van gelowiges, want geloof leer alles, en alles wat in
geloof gedoen word, is noodwendig goed en kosbaar. Geloof is immers
so edel dat dit alles in ’n mens goed en rein maak. Geloof en liefde som
die lewe van die salige mens op en vorm ’n eenheid in die wese van
hierdie individu. Geloof stel die mens in staat om hoegenaamd lief te
hê – geloof word volgens Luther die morele dryfveer. Geloof word die
essensie van alle goeie werke. Die eerste en mees verhewe goeie werk is
daarom geloof in Christus. Alle goeie werke word deur geloof omvat, en
geloof is die invloed wat enige werk in die eerste plek goed maak. Waar
geloof ontbreek, is daar nie sprake van ’n skoon gewete voor God nie.
Daarom is goeie werke buite of sonder die geloof ook dood. Die mens
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moet weet dat hy uiteindelik, in die oë van God, aanvaar is, vrygespreek
is, aangeneem is en geliefd is. Daarom het die mens die vryheid om lief
te hê en te dien en om hoegenaamd goeie werke te doen. Daarom is ’n
Christen wat op God vertrou in staat tot alles, in staat om alles te ken,
en in staat om alles te waag, en doen hy alles met vreugde en vryheid
en hoegenaamd nie om roem te verwerf nie. Vir die gelowige wat met
God versoen is, is dit ’n vreugde om God te behaag, hy dien God met
oorgawe, en die wete dat hy God behaag, is vir hom genoeg.
Geloof maak goeie werke vry van die hiërargiese skaal van
waardes wat bepaal dat sommige goeie werke meer werd is as ander.
Geloof skenk die vryheid om te doen wat nodig is vir jou naaste – dit wat
die liefde van jou vra. In geloof is alle werke gelyk, en alle onderskeide
tussen die werke verdwyn. Goeie werke is nie behaaglik sonder geloof
nie, alleenlik deur die geloof. Liefde benodig geloof om eg te wees,
want slegs wanneer die sekerheid wat die regverdigmaking deur die
geloof alleen kan bring die mens vrymaak, is hy nie meer angstig in sy
besorgdheid oor homself en sy eie saligheid nie. Dan kyk die mens weg
van homself en kan sy liefde opreg wees. Wanneer die Heilige Gees van
God geloof in die mens werk, vloei lewegewende liefde spontaan daaruit
voort. Vervolgens dan Luther se bekende uitspraak dat die Christen
absoluut vry is en dienskneg van niemand. Maar terselfdertyd is die
Christen absoluut gebonde en dienskneg van almal. Geloof en liefde
aan mekaar verbind, beteken gelyktydige radikale vryheid en radikale
onderwerping.
Die saak van ons regverdigmaking, ons verlossing, is God
se werk. Die lewe wat ons daardeur wen, is ons geleentheid om die
vrugte van die geloof te vertoon. Diegene wat deur eiegeregtigheid
hulle verlossing wil verdien, se fokus bly uiteindelik net op hulself, en
hulle beskik nie oor die moontlikheid om hulle medemens van diens te
wees nie. Hierdie soort geloof is uiteindelik dood. Geloof word lewendig
wanneer dit uitdrukking vind in die liefde.
Daarom sê Luther, en daarmee sluit ek af: Ons teologie is seker,
want ons verlossing kom van buite onsself!
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Só het Hervormers die Hervorming in die 20ste
eeu herdenk
Ds Johann de Bruin
Inleiding
Die Nederduitsh Hervormde Kerk van Afrika het nog altyd die woord
HERVORMD in haar naam met trots gedra en gekoester. Dit is die
kosbare woord waarmee die Kerk teruggryp via Nederland na die
aardskuddende gebeure van die Kerkhervorming van die 16de eeu
(Botha 2017:8).
Die uitdaging vir die skrywer was om na te speur hoe ons as
Hervormers die Hervorming gedurende die 20ste eeu herdenk het.
Myns insiens was ons hele kerkwees as Hervormde Kerk ’n bewustelike
en onbewustelike viering van die 16de-eeuse Kerkhervorming. Ek het
my toegespits op kerklike publikasies en ander gepubliseerde bronne
in die Argief en Biblioteek, en stukke in die SP Engelbrecht-museum.
Die sluiting en inpak van die Argief as gevolg van die verhuising na
die Erfenisstigting se terrein het my ietwat aan bande gelê. So ook die
semipermanente inpak van die SP Engelbrecht-biblioteek. Die ideaal
sou wees om elke gemeenteargief (nuusbriewe, ens) te ondersoek.
Maar helaas sou so ’n intensiewe studie se resultate net te omvangryk
gewees het. Ek maak nie aanspraak op volledigheid nie en sal hierna
bykomende inligting verwelkom.
Net om ons gedagtes te help orden, het ek die hedenkingswyses
in die volgende sewe groepe ingedeel.
Kerkorde – prediking en vertelling op Hervormingsondag en
Bartolomeusnag
Herdenking van die Kerkhervorming word in ons Kerkorde in Ordinansie
5.1.5 onder die opskrif Verkondiging bepaal: Die Prediking word
kerklik gerig deur (ii) besondere dae, naamlik: (d) Hervormingsondag
op die laaste Sondag van Oktober. Hierdie Ordinansie eggo baie
vorige kerkwette se bepalings en herdenkings in die 20ste eeu. In ons
vorige herdenkings van die Hervorming “het Luther en Calvyn nog
altyd bymekaar gehoort” (Botha 2017:8). Baie herdenkings vind so in
eredienste plaas – waarvan helaas geen berigte en foto’s dié oomblikke
neerstip nie.
Kategese en skool
Deur die grootste gedeelte van die 20ste eeu loop die onderrig van
kerkgeskiedenis en spesifiek dié van die Kerkhervorming soos ’n goue
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draad in ons kategese- en skoolhandboeke. Dis belangrike voorkennis
vir ’n herdenkende lidmaatkorps. Selfs skoolhandboeke in 1930 het
hoofstukke gehad oor die Hervorming, Kalvyn (sic) en Die Hervorming
in Holland. Ons dink onwillekeurig ook aan die Kort Begrip (1953),
Algemene en SA Kerkgeskiedenis van Oosthuizen en later Pont se blou
Kerkgeskiedenis-leerboek. Ook Engelbrecht se Geskeidenis van die
NHKA bevat gedeeltes wat oor die Kerkhervorming handel.
Artikels geskryf in kerklike publikasies
Die vele artikels in kerklike publikasies soos die Almanak, Die
Hervormer (ook Studente-Hervormer), Die Christelike Vrou, Konteks, HTS
(Hervormde Teologiese Studies) het veronderstel dat die kerklidmate
lesende mense was. In die Almanak van 1918 word al gesê dis bedoel
vir ons lesende gemeentelede. Daar’s baie geskryf – het lidmate al
die geskryf gelees? Ons moet onthou die skryfwerk is bedoel as die
opvoeding van kerklidmate. Heel moontlik – en ongelukkig – het baie
van die herdenkings by lidmate verbygegaan as hulle nie die Almanak
en Die Hervormer gekoop, geleen en geléés het nie. ’n Verdere aanname
sou wees dat lidmate in die katkisasie en skool goed opgelet en die
geskiedenis geleer het en daarom weet waaroor dit gaan, en derhalwe
met hart en siel kon deelneem aan die verskillende uitdrukkings van
ons Reformatoriese erfenis. Net om enkele voorbeelde van artikels te
noem:
•
•

•

•

’n Biografie oor Luther – 400 jaar na sy dood, in Die Hervormer
Oktober 1946 deur LM le Roux.
In 1982 en 1983 (Luther 400 geboortejaar) verskyn in Die Hervormer
’n lang reeks oor Luther: “Die moed om volgens oortuigings te leef”
deur JJP Müller.
In ’n redaksionele oorsig van die 55ste Algemene Kerkvergadering
van 1967 in Die Hervormer van Junie 1967 word geen melding
gemaak van die Hervorming se 450-jaar-feesviering tydens die
vergadering nie.
Uitgawes van Oktober en November 1967 van Die Hervormer is
in die geheel gewy aan die 450ste Hervormingsherdenking. Die
reëlmaat vind ons telkens in Oktober in die publikasies, wanneer
die Hervorming met prente en artikels gevier word.

Publikasies – persone, gedenkalbums
In 1942, 1965 en 1986 vertoon drie gedenkalbums van die NHKA ons
Hervormingwortels in woord en beeld en dra so by tot die bewusmaking
en viering van ons 16de-eeuse erfenis. As deel van die 1983-Lutherjaar
sien twee boeke vanuit ons geledere by Kital-uitgewery die lig: ’n Man
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van die Woord – ’n lewenskets van Martin Luther, deur AD Pont, en
Martin Luther 1483-1546, deur verskillende bydraers met SJ Botha as
samesteller.
Volksfeeste / breëre gemeenskapsfeeste met die kerk op voortou
Gedurende die grootste deel van die 20ste eeu het die kerk nog ’n
groot rol gespeel in die samelewing en is kerkfeeste ook as landsfeeste
gevier:
•
•

•
•

•

•
•

In 1517 die 400 jaar na Kerkhervorming.
Bybelfees 1933 met die eerste Afrikaanse Bybel en 1983 die Nuwe
Afrikaanse Vertaling – Ben Engelbrecht skryf juis oor die Bybel
in die volkstaal as vrug van die Hervorming in Die Hervormer van
Oktober 1967.
Voorts ook die ingebruikneming van die Afrikaanse Psalm- en
Gesangeboeke in 1944 en 1978.
1988 was die trio-feesjaar: Dias 500 jaar, Hugenote 300 en Groot
Trek 150 jaar. Ds Johannes Dreyer het in onder andere 1939
artikels in Die Hervormer geskryf oor die herdenking van die
Hugenote, toe 250 jaar.
Die Hervormer meld dat daar op 16 en 18 Oktober 1967 uitvoerings
van Johann Sebastian Bach se Mis in B mineur sal plaasvind
met die Konservatoriumkoor en -orkes onder leiding van Willem
Mathlener in die stadsale van Pretoria en Johannesburg, en onder
andere tree die tenoor Gert Potgieter op.
Spesiale posseëls en eerstedagkoeverte word op 31 Oktober 1967
vrygestel wat so die hele land en algemene publiek betrek.
Op 31 Augustus 1983 met die Luther (400-geboortejaar)- en
Bybelfees is die amptelike ingebruikneming van die Teologiegebou
deur die twee Afdelings van die Fakulteit Teologie by Tukkies/
Universiteit van Pretoria.

In die SP Engelbrecht-museum en SP Engelbrecht-biblioteek
Artefakte in die SP Engelbrecht-museum:
•
•
•
•
•

’n Franse munt ter viering van die Reformasie 1559-1959 Soli Deo
gloria.
Munt ter viering van Hervorming – die een koper, die ander tin
1517-1917, Luther op keersy.
Munt wat Reformasie Sinode van Dordrecht in 1619 vier.
Herdenkingsmunt 1519-1919 Zwingli.
Gedenkmunt wat na Genève 1559 verwys, Calvyn op een sy.
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In die SP Engelbrecht-biblioteek wat tans verpak is en by Gemeente
Wonderboompoort bewaar word, vorm ongeveer 40 boeke ’n fokuspunt
van die herdenking van Luther en Calvyn en die Hervorming.
Herdenkingsgeleenthede in gemeentes
’n Interessante pamflet vanuit die SP Engelbrecht-biblioteekversameling
is ’n feesprogram van 2-4 November 1917 van die drie susterskerke en
die Normaal(onderwyskollege)kollege op Heidelberg, Transvaal, met ’n
gesamentlike viering van die vierde eeufees van die Kerkhervoming: ’n
kinderoptog (ongeveer 1 000 seuns en meisies), meisies in wit, elke kind
dra ’n wit blom, musiek en sang, toesprake, eredienste en Nagmaal.
Ds Jac van Belkum van die NHKA het ’n toespraak gelewer
oor “Luther en de Bijbel” en ’n erediens vir die jeug gehou oor “Die
Hervorming en de opvoeding”. In die 1918-Almanak is ’n foto van
hierdie vieringe.
Slot
Wanneer ’n mens so met die bronne in die Argief, Biblioteek en Museum
besig is, kom jy weer eens onder die indruk van hoe groot en ryk in
omvang ons Bybels-Reformatoriese erfenis vanuit die Kerkhervorming
inderdaad is. Ontelbare aksies van ons Kerk kan inderdaad as
voortdurende lewende herdenking van die Hervorming gedurende die
20ste eeu tot op hede geag word.
Ek is oortuig daarvan dat ons as Hervormers nie net op groot
datums met groot feeste die Kerkhervorming herdenk het nie, maar
selfs deur gewoon Hervormers te wees. Waarskynlik is die NHKA die
Kerk wat die meeste en beste die Hervorming geïnternaliseer (deel van
ons gemaak) het. Nou bly die vraag: Wat maak ons in die 21ste eeu
met ons kosbare erfenis? Die jonger geslag moet nou vra hoe hulle dit
wat hulle erf vorentoe kan neem na Reformasie 600 in 2117. Hierdie
navorsing kan moontlik ’n beginpunt wees van besinning oor die
toekoms. Iemand sou meer volledig in ’n skripsie kon voorraad neem
van 20ste-eeuse herdenkings en Hervormer wees; en daarmee saam
die pad verder visualiseer. Ons kinders moet by ons erfenis betrek
word – anders bly dit net ’n liefhebbery van enkele oues en raak ons
vreemd met die wins van die Hervorming.
Literatuurverwysings
•
•
•
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Skyfiereeks kan gevind word by Nederduitsch Hervormde Kerk website/
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Von weltlicher Oberkeit: Martin Luther en die
verhouding tussen kerk en staat
Dr Johan van Staden
Inleiding
Martin Luther (1483-1546) se protes teen die leer van die Roomse Kerk
het nie net ’n godsdienstige en teologiese beroering veroorsaak nie,
maar ook die heersende politieke en sosiale sisteme uitgedaag. Die
magsposisie van die pous, die gesag van eeue se pouslike dekrete en die
geldigheid van die bestaande kanonieke reg het teen die begin van die
16de eeu wyd onder skoot gekom. Die tyd was ryp vir verandering.
Historiese agtergrond
Die vroegste mylpaal in die verhouding tussen die kerk en die staat
en die beskerming van die regte van Christene ten opsigte van die
mag van die owerhede, was die promulgasie van die Edik van Milaan
in 313 deur keiser Konstantyn. Die ongekende vryheid van geloof en
die uitlewe daarvan was ’n kritieke oomblik in die geskiedenis van
kerk-staat-verhoudings. Die Christelike godsdiens word hiermee van
’n ondergrondse beweging opgehef tot die openbare ruimtes van die
daaglikse Romeinse lewe. Godsdiensvryheid lei egter, ironies genoeg,
tot ’n toenemend noue verhouding tussen kerk en staat. Die kerk sou
voortaan georganiseer word op min of meer dieselfde wyse as die staat,
en die toenemende aantal biskoppe ontwikkel ’n hiërargie van hul eie,
parallel aan die staatsadministrasie.
Oor hierdie nuutgevonde harmonie tussen kerk en staat skryf
Berkhof en De Jong (1967:56): De staatskerk wordt een centraal
georganiseerd rechtinstituut. Die Konstantynse model is een waar
kerk en staat in beginsel geskei is, maar in praktyk verenig is – die
kerk word deur die staat beskerm, maar as staatskerk uiteindelik ook
beheer deur die staat.
Met die aanwys van Ambrosius (340-397) in 374 as aartsbiskop
van Milaan, raak dit duidelik dat die biskopamp se mag begin toeneem
tot gelykwaardig aan die staatsamp van die goewerneur van plaaslike
owerhede. Dit is die eerste tekens van die magstryd tussen die pous en
die keiser wat vir eeue daarna sou voortwoed1.

1
Vir ’n vollediger uiteensetting van hierdie deel van die vroeë geskiedenis sien Buchheim
(1883:x-lxxxvii); Kuiper (1964:33-150); Berkhof en De Jong (1967:54-153); Gane (1970:120-143);
Tellegen-Couperus (1993:122-123); Avis (2001:40 ev); Lord (2003:63 ev); Robbers (2010:37-42);
en Van Staden (2014:16-26).
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Augustinus en De Civitate Dei
Augustinus (354-430) het ’n beduidende invloed op Luther (aanvanklik
’n Augustynse monnik) se siening van die verhouding tussen Christene
en die owerheid uitgeoefen. Na sy bekering onder leiding van die
meester van retoriek Ambrosius, ontwikkel Augustinus tot een van die
invloedrykste denkers en geestelike leiers van alle tye.
Die verwoesting van Rome deur die Visigote in 410 het ’n
diepe letsel op die kollektiewe siel van die Romeine gelaat, wat die
tragedie gesien het as ’n straf vir die afskaffing van heidense vorme
van aanbidding. Teen hierdie agtergrond en met die doel om Christene
te vertroos, het Augustinus sy monumentale werk De Civitate Dei (die
Stad van God) geskryf. Hierin sit hy uiteen hoe, terwyl die aardse ryk
vernietig word, die Stad van God uiteindelik triomfeer2.
Die idee van die twee opponerende stede vorm die sentrale tema
van Augustinus se siening oor die verhouding tussen die kerk en die
staat. Hy beskryf die opkoms, vooruitgang en uiteindelike ondergang
van die twee stede breedvoerig, waarvan een God s’n is, die ander
hierdie wêreld s’n3. Die twee stede is radikaal antiteties, soos blyk uit
die analogie van die kontras tussen Jerusalem (die eskatologiese civitas
Dei, die ewige ryk van God, ’n gemenebes en gemeenskap wat deur
God gestig is en regeer word)4 en Babilon5 (die apokaliptiese civitas
diaboli, wat die opkoms en val van aardse ryke aandui)6. Deurgaans is
daar konflik tussen lede van hierdie twee stede – die twee ryke is altyd
gewikkel in ’n oorlog, en ’n mens kan slegs burgerskap in óf die een óf
die ander verkry. Op hierdie aarde leef en bestaan eersgenoemde as ’n
vreemdeling, vervolg deur laasgenoemde.
Volgens Augustinus se teorie behoort kerk en staat skerp in
hierdie wêreld onderskei te word van mekaar. Die burgers van die Stad
van God neem egter ten volle deel aan die werking van hierdie wêreld,
aangesien die twee stede usque in saeculum (vir ewig) verweef is7. Die
owerheid en die kerk moet geen dwang op mekaar toepas nie en nie
inmeng in mekaar se sake nie, maar parallel funksioneer8. Uiteindelik
moet die inwoners van albei stede in vrede saamleef en leer om oor
die weg te kom. Augustinus is van mening dat dit die taak is van die
aardse stad om dit moontlik te maak vir die hemelse stad om op aarde
te kan bestaan.
Vroeë geskiedenis van Duitsland
Met die opkoms van die mag van die Germane en die val van die
2
3
4
5
6
7
8

Augustinus (427), uit Latyn in Engels vertaal deur M Dods.
Id:617 ev.
Id:15 (voetnota 28).
Augustinus verwys deurgaans na Rome as Babilon.
Id:531.
Id:555.
Id.
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Romeinse Ryk in 476, verander die politieke toneel in Wes-Europa. Die
mag van die pous het stelselmatig toegeneem. Karel die Grote word op
25 Desember 800 deur die pous tot keiser gekroon (’n gebruik wat sou
voortduur tot die kroning van Karel V in 1530 – die laaste keiser wat
deur die pous gekroon is). Hiermee saam verrys die Heilige Romeinse
Ryk wat veral na die kroning van Otto I as keiser in 962 deur die pous
’n merkwaardige politieke entiteit in Wes-Europa word.
Die eerste keisers van hierdie Ryk het sekulêre regeermagte
toegeken aan sekere biskoppe. Hierdie biskoppe het egter hul opdragte
direk van die pous ontvang en nie van die keiser nie. Die magstryd
tussen keiser en pous begin hier verder vorm aanneem en sou in die
volgende eeue in felheid toeneem. Pogings tot die heiligmaking van die
wêreld het, ironies genoeg, gelei tot die sekularisering van die kerk.
Gedurende die kerk-staat-stryd in die 12de en 13de eeue het die
keiser baie van sy mag prysgegee. Die Middeleeue het begin oorgaan
in die moderne era, en daarmee saam het ’n behoefte aan ’n sterk
sentrale regering in ’n eenheidstaat in die plek van die feodale stelsel
ontstaan.
Die Heilige Romeinse Ryk is in die laat-Middeleeue gekenmerk
deur spanning tussen die vorste van plaaslike owerhede en die keiser.
Laasgenoemde is deur ’n sameloop van omstandighede gedwing om
groter outonomiteit aan plaaslike owerhede (prinse én biskoppe) te
verleen. Verskeie keisers het die situasie probeer omkeer, maar is in
hul spore gestuit deur die pous sowel as deur die streekleiers self.
Die Renaissance
Met die aanvang van die Renaissance9 is dit duidelik dat die keisers
en streekleiers nie daarin kon slaag om hul heerskappy te behou
te midde van die pous se aanslae op hul mag nie. Die keisers het
teen dié tyd meer met aansien as gesag regeer, terwyl die pous se
mag ’n hoogtepunt bereik het. Intussen het die ontwikkeling in
Europa voortgesnel. Die uitvinding van die boekdrukkuns verskaf
die nodige stukrag vir die uitbreiding van ’n nuwe kultuur. ’n Neoplatoniese godsdiens tree na vore – beïnvloed deur ‘n nuwe waardering
vir kuns, wetenskap, astronomie (Copernicus sou binnekort op die
toneel verskyn), letterkunde, regsgeleerdheid, argitektuur, handel
en ekonomie. Buskruit is pas uitgevind en Columbus sou Amerika
in 1492 ontdek. Teen die einde van die 15de eeu staan Wes-Europa
op die punt om deur middel van wêreldhandel en politieke aspirasies
heerskappy oor die hele planeet te verkry.
Teen 1500 is Duitsland nie ’n verenigde ryk nie, maar ’n
versameling plaaslike owerhede, soms genoem ’n Flickenteppich
(blokkiesmat) (sommige Kleinstaaten was niks meer as groterige dorpe
9
het.

Dit word algemeen aanvaar dat die Renaissance rondom 1450 ’n aanvang geneem
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nie), verenig onder die vaandel van die Heilige Romeinse Ryk, met
’n keiser met beperkte gesag. Sommige state is regeer deur konings
(byvoorbeeld Bohemië), terwyl ander weer ’n hertog in beheer gehad
het (byvoorbeeld Sakse). Enkele kerkstate is regeer deur ’n biskop
(byvoorbeeld Keulen). In 1512 word die ryk se naam verander na die
Heilige Romeinse Ryk van die Duitse Volk (Heiliges Römisches Reich
Deutscher Nation).
Politieke omstandighede was radikaal besig om te verander.
In Duitsland, soos in ander dele van Europa, begin nasionalisme
’n faktor word wat fundamentele lojaliteite bepaal. In die lig van die
groeiende patriotisme was die uitvloei van belasting na Rome ’n steen
des aanstoots. Dit was die teelgrond vir plaaslike regeerders om hul
gewildheid te verhoog en hul regeermag uit te brei met anti-Rome
uitsprake.
Die groot aantal geestelikes wat streekleiers gesteun het in hul
kritiek teen Rome, was ’n teken van die vinnige sekularisering van
die kerk. Prominente leiers van die opkomende Humanisme, soos
Desiderius Erasmus, was toenemend skepties oor die Middeleeuse mag
van die pous. Dit was duidelik dat die pousdom die morele outoriteit
verloor het om die Christendom te lei. Erasmus het gepoog om Plato se
filosofie en Bybelse beginsels te versoen in ’n soeke na verantwoordelike
en verantwoordbare regering. Dit het egter ’n veel radikaler benadering
as Erasmus se gematigde aanslag geverg om ’n verskil daaraan te
maak. Die (stadig maar seker) tanende mag van die pous en daarmee
saam die swakker posisie van die kerk as ’n belangrike politieke en
sosiale faktor het ’n hernude vlaag van magsvergrype tot gevolg gehad.
So vorm dit die teelaarde vir die Reformasie wat onafwendbaar blyk te
gewees het10.
Die Reformasie
Kort na die dramatiese gebeure in Wittenberg in 1517 het die Ryk
verdeeld geraak langs godsdienstige lyne – die noorde en ooste, en
sommige van die groter stede, byvoorbeeld Straatsburg, Frankfurt en
Nuremberg, het by Luther aangesluit, terwyl die suide en westelike
gebiede grootliks Katoliek gebly het. Dit sou so wees tot die Vrede van
Augsburg in 1555.
Streekvorste het in die meeste gevalle Luthervolgelinge geword.
Baie Duitsers het ’n wrewel teenoor die pous in Rome begin ontwikkel.
Hulle het begin insien dat hulle finansieel uitgebuit word, maar die
gebrek aan ’n sterk gesentraliseerde owerheid om hulle te beskerm,
het hulle besonder kwesbaar gemaak.
Karel V was nog ’n tiener toe hy 1519 as keiser aangewys is en
10
Vir meer oor hierdie geskiedenis sien Buchheim (1883:x-lxxxvii); Kuiper (1964:147150); Berkhof en De Jong (1967:120-148); Gane (1970:120-143); Robbers (2010:37-42); Van
Staden (2014:41-43).
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hy was gretig om so veel mense moontlik tevrede te hou11. Hy sou egter
eers in 1530 gekroon word. Die posisie van keiser was nie meer een
van bloedlynopvolging nie, en sewe groot state se leiers het opgetree
as ’n kieskollege. Die keiser het onder geweldige druk verkeer om sy
verkiesingsbelofte van die sewe state se onafhanklikheid gestand te
doen in ’n poging om sy eie mag te verskans12.
Die Disputasie van Leipzig vind ook in 1519 plaas. Hier het
Luther in ’n openbare debat getree met Johannes Eck, in wie Luther
sy intellektuele gelyke gevind het. Luther het in die tweegesprek
met Eck, ter verdediging van Johannes Hus wat as martelaar op die
brandstapel gesterf het in 1415, uiteindelik verklaar dat die pous en
kerklike konsilies nie onfeilbaar is nie. Hierdie stelling het finaal gewys
hoe groot die kloof tussen Luther en Rome geword het.
In 1520 publiseer Luther An den christlichen Adel deutscher
Nation (Aan die Christelike Adel van die Duitse Volk)13 waarin sy toorn
jeens die tirannie van Rome, as gevolg van die hebsug van die pous
en sy kardinale, duidelik blyk. In hierdie werk stel hy die eerste keer
die leerstellings van die priesterskap van alle gelowiges14 en die twee
ryke aan die orde. Hy sit hierin uiteen wat verwag word van die ryk se
sekulêre leiers in die stryd teen Roomse magsmisbruik. Die sekulêre
owerheid, en spesifiek die nuutverkose Karel V en sy streekleiers, wat
jurisdiksie gehad het oor Christene se algemene handel en wandel, was
Luther se laaste hoop. Hy verwag van hulle om toe te sien dat rykdom
wat onbehoorlik bekom is herstel word, die eksklusiwiteit van die pous
in Skrifuitleg aangespreek word, en dat teologie hervorm word, onder
andere deur ’n hersiening van universiteitskurrikula. Luther waarsku
egter diegene met sekulêre mag om te fokus op die tirannie van Rome,
en nie in te meng met die geestelike lewens van gewone mense nie
(natuurlik ’n bykans onmoontlike uitdaging gegewe die gees van die
tyd). Elke Christen was steeds persoonlik verantwoordelik om, binne
redelike perke, te doen wat hulle kon om die tirannie te beëindig, maar
sekulêre leiers was veral in ’n gunstige posisie om dit effektief te doen.
Owerhede moes hulle andersins bepaal by die beheer van materiële en
wêreldse sake.
’n Pouslike banbul (getiteld Exsurge Domine) is in Junie 1520
deur Leo X teen Luther uitgevaardig. Karel V nooi Luther uit om sy saak
te stel – waarskynlik ’n flou poging om ’n belofte aan sy ondersteuners
in die kieskollege na te kom dat niemand veroordeel sou word sonder
’n behoorlike verhoor nie. Luther weier om sy stellings terug te trek, en
hy verbrand die pouslike bul op 10 Desember 1520 by die Elsterpoort

11
Karel V het in 1519 reeds regeer as Carlos I van Spanje.
12
Robbers (2010:37-42).
13
Oor hierdie publikasie skryf Jacobs (1915:4) in die voorwoord van sy Engelse vertaling
van die teks: In his other works we learn to know (Luther) as the man of God, or the prophet, or the
theologian; in this treatise we meet Luther the German.
14
In sy formulering van hierdie leerstelling blyk Luther se frustrasie met die traak-mynieagtigheid van die kerkleiers van sy tyd (Luther 1520:404).
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in Wittenberg saam met die Corpus Iuris Canonici15. Hiermee was die
breuk met Rome finaal.
In 1521 het die vorste van die verskillende Duitse state Luther
opgeroep om voor die Ryksdag (Reichstag) van Worms te verskyn. Die
hoofsaak op die agenda was die heropening van Luther se saak ten
einde sy kant van die saak aan te hoor. Dit gebeur van 16 tot 18
April. Luther weier egter om enige toegewings te maak. Inteendeel, hy
ontken opnuut die pous se oppergesag en bevestig dat elke Christen
individueel verantwoordelikheid vir hul eie geloofslewe aanvaar.
Christene en die owerheid
Geëkskommunikeer, bevind Luther homself in die Wartburg-kasteel
naby Eisenach (waarheen sy vriende hom ter wille van sy veiligheid
ontvoer het) waar hy in afsondering aanhou werk. In 1522 voltooi hy
’n Duitse vertaling van die Nuwe Testament16 – ’n groot stap in die
bevordering van die siening van die priesterskap van alle gelowiges.
In dieselfde jaar sien Eine treue Vermahnung zu allen Christen, sich
zu hüten vor Aufruhr und Empörung (’n Opregte vermaning aan alle
Christene om hulle te weerhou van opstand en rebellie) die lig.
Biskoppe en priesters was teen hierdie tyd dikwels tegelyk
geestelike leiers en sekulêre regeerders. Die openbare mening het
toenemend teen die magsvergrype begin draai. Luther ondersteun
enige amptelike aksie (met ander woorde, enige aksie wat nie van
gewone mense afkomstig is nie) om die tirannie tot ’n einde te bring.
Hy waarsku egter dat die gepeupel nie reg in eie hande durf neem
nie. Dit is die eksklusiewe domein van die sekulêre owerheid om die
swaard te dra en sodoende wet en orde te handhaaf, om daardeur die
onskuldiges te beskerm en die bose te straf. Dit is die enigste rede
waarom die owerheid deur God ingestel is – en aangesien dit deur God
ingestel is, moet hulle gehoorsaam word.
Luther stel dit hierin duidelik dat hy altyd aan die kant sal
wees van diegene wat die teiken van rebellie en opstand is, ongeag hoe
regverdig hul saak ook al is. Vir die onderdruktes is sy raad om hulle
te weerhou van opstandigheid, om hulle sondes te bely, te volhard
in gebed, en verder geduldig te wag vir die ondergang van die pous,
biskoppe, monnikke en nonne. Luther se versoek dat sekulêre vorste
beheer oor godsdienstige sake moes uitoefen, is verwelkom, want dit
sou hul magsposisie verstewig. Luther het egter sy eie strategie gehad.
Die goeie guns van die vorste sou hom handig te pas kom in sy stryd
teen Rome.
In 1523 publiseer Luther wat waarskynlik sy grootste werk is wat
betref die verhouding tussen Christene en die owerheid: Von weltlicher

15
16

Die boeke wat die pouslike kanonieke reg bevat het.
In 1534 voltooi Luther sy vertaling van die volledige Bybel.
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Oberkeit, wie weit man ihr gehorsam sei17 (Ten opsigte van die sekulêre
owerheid: Tot watter mate behoort ’n mens daaraan gehoorsaam te
wees). Luther skryf dit op versoek van diegene wat onthuts was oor
Christus se woorde in Matteus 5:25 en 39-40: Julle moet julle nie teen
’n kwaadwillige mens verset nie ... As iemand jou hof toe wil vat om jou
onderklere te eis, gee hom ook jou boklere, en Romeine 12:19: Moenie
self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van
God. Hy doen dit met die hoop om daarin te slaag om prinse en ander
sekulêre vorste te leer hoe hulle Christene kan bly en steeds Christus
as Here te erken, sonder om Christus se opdragte tot blote vrywillige
riglyne (soos dit die toenemende neiging onder akademici was) te
reduseer18. Dié werk vorm die hooffokus van hierdie artikel.
Deel 1: Die teorie
Die gebrek aan positiewe reaksie op An den christlichen Adel deutscher
Nation het Luther genoop om hierdie werk die lig te laat sien. Hoewel
hy hiermee beoog om te skryf oor wat liefs nie gedoen moet word nie,
het Luther nie veel hoop dat hy meer sukses sou behaal nie: Mag hulle
altyd vorste bly en nooit Christene word nie19. Want in die Naam van God
stel hulle blykbaar absurde eise aan hul onderdane, wat op hul beurt
weer onder die wanindruk verkeer dat hulle daaraan gehoorsaam moet
wees. Indien die keiser aan die prinse sou doen wat laasgenoemde aan
die armes doen, sou dit tot groot weerstand lei. Om God se wil te buig
om by hul eie arbitrêre grille en bevliegings aan te pas, sou in vroeëre
tye aan hulle die benaming uitvaagsels (Buben) op die hals gehaal het
– nou word hulle gehoorsame Christelike prinse genoem.
Hierdie soort optrede en gesindheid is vir Luther duidelik die
oorsaak van baie sosiale en politieke probleme. Maar dit is veral die
skade wat aan die Christelike geloof aangerig word, die ontkenning
van God se Woord, en die algemene Godslastering, wat hom dring om
hulle teen te staan – al is dit op die manier wat hy die beste kan, sy
woorde. Hy verduidelik dat hy nie hul held, die pous, gevrees het toe
dié vroeër gedreig het om hom die hemel en sy siel te ontneem nie. Net
so is hy nie bang vir die pous se meelopers20 nie. Al wat laasgenoemde
in elk geval kan doen, is om te dreig om hom van sy aardse lewe en
besittings te ontneem.
Luther lê eers ’n Skriftuurlike basis vir sekulêre reg en die
swaard21, sodat niemand hoef te twyfel dat dit deur God se wil en
17
Latere uitgawes van die publikasie gebruik ’n moderner weergawe van die titel: Von
weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei.
18
Sien Luther se voorwoord tot die boek (1523:229-244)
19
Id:246.
20
In die oorspronklike teks genoem Schuppen und Wasserblasen – heel moontlik ’n verwysing na die beskrywing van skubbe in rye op die rug van die krokodil in Job 41.
21
Die swaard is vir Luther die simbool van sekulêre gesag. Hierdie metafoor moet nie net
beskou word as ’n verwysing na beoordeling en oordeel deur middel van die swaard nie, maar
(veral) ook as teregstelling met die swaard (vgl byvoorbeeld Höpfl 1991:xvi). Swaard word deurgaans in sy metaforiese betekenis gebruik in hierdie artikel, tensy anders vermeld.
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ordening gevestig is nie. Die loci classici vir hierdie grondbeginsel is
Romeine 13:1-222 en 1 Petrus 2:13-1423. Die effek van die swaard word
gevind in God se uitspraak: Wie die bloed van ’n mens vergiet, deur ’n
mens sal sy bloed vergiet word24. Die swaard se rol is duidelik: Om die
bose te straf en die regverdiges te beskerm.
Dit mag dalk lyk asof hierdie siening deur tekste soos Matteus
5:38-3925 en Romeine 12:1926 weerspreek word, wat op die oog af die
moontlikheid van ’n sekulêre swaard uitsluit. Op hierdie punt breek
Augustinus se invloed merkbaar deur in Luther se denke. Luther
verdeel die mensdom in twee ryke: God se ryk waaraan almal behoort
wat waarlik in Christus glo27, en die ryk van die wêreld, bestaande uit
die res van die mensdom, met ander woorde, almal wat nie in Christus
glo nie. Hoewel Luther dit nie pertinent hier so beskryf nie, sluit dit aan
by sy welbekende onderskeid tussen die sigbare en onsigbare kerk28.
Die lede van God se ryk word beheer deur Bybelse wette en die
Heilige Gees, en aangesien die harmoniese (goeie) lewe ’n noodwendige
uitvloeisel daarvan is, is die sekulêre swaard of wet nie nodig nie. As
die hele wêreld ware Christene was, sou daar geen nut vir vorste, die
swaard of die wet gewees het nie. Die Heilige Gees in hul harte leer
Christene immers om almal lief te hê, niemand te na te kom nie, en
lankmoedig te wees te midde van enige onreg wat teen jou gepleeg
word. In so ’n wêreld sou daar ook geen plek vir konflik, dispute, howe
en straf gewees het nie. Luther beroep hom in hierdie verband op 1
Timoteus 1:929. ’n Appelboom het byvoorbeeld nie ’n wetboek nodig om
te leer om appels te dra en nie dorings nie; so behoort die ware Christen
van nature reg te lewe, sonder die voorskriftelikheid van wette.30
Diegene wat nie Christene is nie, behoort aan die ryk van die
22
Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers
geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van
God. Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God; en wie in opstand
kom, sal sy verdiende straf kry.
23
Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou
die keiser as hoogste gesag is of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes wat dié wat kwaad doen,
moet straf, maar dié wat goed doen, moet prys.
24
Genesis 6:9. Luther vul hier aan met verskeie ander teksverwysings, onder andere
Lukas 3:14 en Matteus 26:52.
25
Julle het gehoor dat daar gesê is: “’n Oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand. Maar Ek sê vir
julle:Julle moet julle nie teen ’n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang
slaan, draai ook die nader wang na hom toe.”
26
Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar
staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld, sê die Here.”
27
Luther verwys hier na die hele Skrif, maar veral na Psalm 2:6.
28
Hoewel die konsep nie prominent in hierdie werk van Luther voorkom nie, moet kennis
geneem word van Luther se onderskeid tussen die sigbare en die onsigbare kerk. Die onsigbare
kerk is die benaming vir alle opregte gelowiges, in teenstelling met die sigbare kerk wat verwys na
die kerk in sy organisatoriese vorm of as liggaam (vgl Rom 12:5) waar die Woord verkondig word
en die sakramente bedien word. Sommige ongelowiges kan deelneem aan die sigbare kerk, maar
hulle is nie deel van die onsigbare kerk nie. Die sigbare kerk voorsien op ’n tasbare wyse in die
behoeftes van die lede van die onsigbare kerk. Luther se siening dat nie alle lede van die sigbare
kerk deel is van die onsigbare kerk nie, is nie deur die Katolieke, wat slegs die sigbare kerk erken
het, gedeel nie. Dit het natuurlik gelei tot ’n debat oor wat werklik bedoel word met kerk, maar
dit val buite die skopus van hierdie artikel. Latere Protestantse teoloë byvoorbeeld Karl Barth het
heeltemal wegbeweeg van die onderskeid tussen sigbare en onsigbare kerk.
29
Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense
wat hulle nie aan wet en orde steur nie…
30
Luther gee toe dat, hoewel ware Christene regverdig optree, vanweë die erfsonde geen
mens van nature ’n Christen of regverdig is nie. God se wet help dan om almal in toom te hou en
om sonde te herken.
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wêreld en verkeer dus onder die sekulêre wet. Vir hulle het God ’n
alternatiewe regering daargestel,31 onderworpe aan die swaard.
Sodoende word hulle in toom gehou om nie bose dade te pleeg nie, in
teenstelling met die lede van God se ryk wat nie die swaard benodig om
hulle te weerhou van slegte optrede nie. Aangesien kwalik een mens
uit ’n duisend ’n ware Christen is32, sal ’n wêreld sonder wette lei tot
’n mensdom wat mekaar verslind, en die wêreld sal ’n woestyn word33.
Daarom het God twee owerhede ingestel, die geestelike en die sekulêre,
die een onder leiding van die Heilige Gees, die ander wat met mag en
gesag sy onderdane in toom hou.
Aangesien daar veel meer bose mense as regverdiges is, kan enige
poging om ’n land of die wêreld te regeer deur middel van die Woord
van God, vergelyk word met ’n herder wat wolwe, leeus, aasvoëls en
skape saam in een kraal injaag en dan vir hulle sê: Eet, leef in vrede en
wees regverdig34 teenoor mekaar; die stal is nie gesluit nie, daar is baie
goeie weiding, en daar is geen honde of ander vyande nie. Die skape
sou sekerlik die vrede handhaaf en hulself laat regeer en vreedsaam
laat onderhou, maar hulle gaan nie lank lewe nie35.
Daarom behoort nougeset gepoog te word om hierdie twee
owerhede of regerings afsonderlik te hou. Albei moet toegelaat word
om hul werk voort te sit; die een maak mense regverdig, die ander skep
eksterne vrede en verhoed bose dade. Die een kan nie sonder die ander
nie – die wêreld benodig albei, die swaard en die Gees.
Maar as Christene dan nóg die swaard nóg die wet36 nodig
het, hoe moet Romeine 13:1 en 1 Petrus 2:13 verstaan word? Luther
antwoord dat, aangesien ware Christene, terwyl hulle op aarde is, lewe
ter wille van ander en hul naaste dien en nie hulself nie, doen hulle
dinge wat nie hulself nie maar hul naaste tot voordeel strek. Daarom
is Christene gewillig om hulle te onderwerp aan die beheer van die
swaard, hul belasting te betaal, respek te betoon aan diegene in
gesagsposisies, hulle te dien en te help, en alles in hul vermoë te doen
sodat hulle die mag kan behou en sodoende hul werk kan aanhou
doen, en die eer en respek vir die owerheid behoue kan bly37. Dit doen
Christene al het hulle dit nie self nodig nie; hulle doen dit ter wille
van die behoeftes van ander na aanleiding van Efesiërs 5:2138. Net so
doen Christene ander barmhartigheidswerk uit liefde en nie omdat
hulle dit self nodig het nie, byvoorbeeld wanneer hulle siekes besoek
of minderbevoorregtes van voedsel voorsien. Hierdeur word die wêreld
31
Luther onderskei hier tussen ryk (Reich) en regering (Regiment) (Id:251).
32
’n Siening wat Luther ’n paar maal herhaal.
33
Aangesien daar so min Christene is, sal die wêreld in elk geval nooit ’n Christelike owerheid duld nie (Id:252).
34
Die Duitse woord wat Luther gebruik, is fromm wat tans waarskynlik eerder met
“vroom” vertaal sal word. Dis egter te betwyfel of “vroom” presies is wat Luther in die 16de eeu in
hierdie konteks bedoel het.
35
Id:252.
36
Die woord wat Luther gebruik, is Rechts wat goedskiks ook as “reg” vertaal kan word.
37
Luther verwys na Matteus 17:27 waar Christus belasting betaal het, al was dit nie
nodig nie, bloot om nie aanstoot te gee nie.
38
Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.
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bevoordeel sonder dat die gewer enige verlies in die proses ly39.
Die volgende kwessie wat Luther aanroer, is die vraag of ’n
Christen enigsins die swaard mag inspan om oortreders te straf. Daar
is natuurlik nie sprake dat die swaard ingespan hoef te word tussen
mede-Christene nie, maar indien die owerheid te kort skiet in soverre
dit amptenare aanbetref, kan Christene hul dienste met vrymoedigheid
aanbied. Om die waarheid te sê, dit is selfs wenslik, want daardeur
kan die belange van albei ryke gedien word. Paradoksaal kan die bose
gelyktydig teengestaan word en nie teengestaan word nie40. Jy sien
dus om na jouself en beskerm dit wat aan jou behoort, en jy sien ook
om na die belange van jou naaste. Soos dit ’n ware Christen betaam,
draai jy die ander wang as ongeregtigheid teen jou gepleeg word, maar
jy duld nie enige ongeregtigheid teenoor ’n ander nie, onder andere in
die lig van Romeine 13:441 en Johannes die Doper se beroep op soldate
om tevrede te wees met hul salaris42, sowel as verskeie voorbeelde uit
die Ou Testament43.
Aangesien alle gesag van God kom44, geld onderdanigheid
daaraan vir die hele mensdom. Die swaard en die uitoefen van sekulêre
gesag moet gesien word as ’n diens aan God. Dat Christus nie self die
swaard opgeneem het nie, moet gesien word in dieselfde lig as die
rede waarom Hy nie getrou het nie – waar dit nie noodsaaklik is nie,
is dit heeltemal vrywillig. Christus het net so min die opneem van die
swaard verbied as wat Hy die huwelik verbied het – Hy het inteendeel
die waarde van albei bevestig, selfs al het Hy nie self daaraan deel
gehad nie45.
Hieruit volg die korrekte interpretasie van Christus se woorde
in Matteus 5:39 oor die verbod teen verset teen kwaad – dat Christene
lankmoedig daaroor moet wees, selfs moet toelaat dat hulle mishandel
word, en nie kwaad met kwaad moet vergeld nie, ook nie deur by ’n
hofsaak om eie ontwil betrokke te raak nie. Vir hulself moet Christene
niks van die owerheid en die reg vereis nie, maar geregtigheid, beskerming
en retribusie ter wille van ander is heeltemal aanvaarbaar, selfs wenslik
– en hierin moet owerhede Christene behulpsaam wees46. Luther verwys
na Matteus 5:34-40 om te beklemtoon dat alles wat die Christen doen,
ten doel moet hê om ander te bevoordeel. Selfs die verbod op die aflê van
’n eed moet verstaan word in die lig van die verbod op eie belang, maar
39
Id:254.
40
Vgl Id:255.
41
…want die owerheid is ’n dienaar van God tot jou beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy
rede om bang te wees, want die owerheid het nie verniet die reg om te straf nie. Hy is immers ook
hierin die dienaar van God dat hy die kwaaddoener moet straf.
42
Lukas 3:14. Indien dit nie Christelik was om as soldaat diens te doen nie, sou Johannes die Doper hulle, volgens Luther, moes vra om hul swaarde en salaris weg te gooi. Luther
noem in hierdie verband ook die voorbeeld van Petrus se positiewe beoordeling van Kornelius, ’n
kaptein in die Italiaanse regiment, in Handelinge 10 (Id:257).
43
Byvoorbeeld Genesis 14:13-16 en 1 Konings 18:40. Luther dui vervolgens breedvoerig
aan waarom voorbeelde uit die ou verbond nie ongeldig is in die lig van die nuwe verbond nie
(Id:256-257).
44
Romeine 13:1.
45
Id:258-259.
46
Id:259.

Von weltlicher Oberkeit: Martin Luther en die verhouding
tussen kerk en staat (Dr Johan van Staden)

39

dat die aflê van ’n eed regverdigbaar is as dit ander bevoordeel of waar
die eer van God dit vereis. Die verbod op die gebruik van die swaard
moet dan in dieselfde lig gesien word as die verbod op die eed47.
Luther antwoord vervolgens die vraag of staatsamptenare soos
laksmanne en regsgeleerdes Christene kan wees. Hy antwoord dat, as
die owerheid en die swaard God dien, dan is alles wat die owerheid
nodig het om God te dien, diens aan God. Iemand moet die regstryd
voer teen oortreders, en onskuldige mense beskerm en verdedig. Steeds
bly die vereiste staan: Die welsyn van ander moet bevorder word48.
Deel 2: Die grense
Nadat Luther die noodsaaklikheid van sekulêre gesag uiteengesit
het, en hoe die Christen daarteenoor behoort op te tree en daaruit
bevoordeel kan word, gaan hy oor in deel 249 om vas te stel hoe ver die
arm van die owerheid se invloed mag strek voordat dit te ver gaan en
begin oortree op die domein van God se ryk en regering.
Wanneer sekulêre gesag te min ruimte gebied word, kan dit
net so skadelik wees as wanneer hulle te veel vryheid gegun word.
In die een geval is daar te min straf, in die ander te veel. Maar dis
veel meer aanvaarbaar om te fouteer in die eersgenoemde geval as in
laasgenoemde – dis altyd meer draaglik dat ’n bose mens bly lewe as
dat ’n onskuldige mens tereggestel word50.
God se ryk en die ryk van die wêreld het verskillende wette. Die
sekulêre regering het wette wat fokus op die aardse, die tasbare, maar
waar dit siele aanbetref, laat God niemand behalwe Homself toe om te
regeer nie. Waar die sekulêre regering dus poog om die siel te reguleer,
oortree dit op die domein wat aan God behoort, en ruïneer dit die siel.
Enige poging om enigeen te verplig om te glo, is ook gedoem, en Luther
belig dan hierdie siening van verskillende kante, met teksverwysings,
sodat sowel prinse as biskoppe dit kan verstaan51.
Met verwysing na 1 Petrus 4:11 toon Luther aan dat die afdwing
van mensgemaakte wette binne die geestelike domein, met ander
woorde, die sake waaroor die Woord niks te sê het nie, God nie behaag
nie. Die dekrete van mensgemaakte instellings is nie Woord van God
nie en sal dit nooit wees nie. Die kerk vereis niks wat nie duidelik
uitgespel word in die Woord van God nie, in weerwil van wat baie
konings en prinse, en ook mense in die algemeen, glo. Maar, sê Luther,
ons is nie gedoop in die naam van konings en prinse en mense in die
algemeen nie, maar in die Naam van Christus en van God self. Net so
47
Id:261. Luther is hier ietwat idealisties indien nie heeltemal naïef nie – net soos sy siening dat goeie werke van nature kom, hoewel hy laasgenoemde getemper het met ’n verwysing na
die erfsonde.
48
Id.
49
Id:261-271.
50
Luther roer hier reeds in 1523 ’n beginsel aan wat in die 18de eeu algemeen gevestig
geraak het en wat vandag in moderne regstelsels eweveel geld en die rede is vir die hoë bewysmaatstaf in strafsake, naamlik bo redelike twyfel.
51
Id:262-263.
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is ons titel nie konings en prinse en mense in die algemeen nie, maar
Christene52. Niemand durf verordeninge vir die siel neerlê nie, behalwe
as dit hemelwaarts wys – en dit kan geen mens doen nie, slegs God
kan dít doen. Daarom, waar dit die verlossing van siele aanbetref, moet
niks geleer of aanvaar word behalwe God se Woord nie53.
Sekulêre regeerders, al is hulle hóé dwaas, behoort ten minste
te aanvaar dat hulle geen mag oor die siel het nie. In sy kenmerkende
beeldryke taal vergelyk Luther dit met die moontlikheid dat die inwoners
van Leipzig wette en regulasies neerlê vir hulle wat in Wittenberg woon
en vice versa: Denen, die in solcher Weise etwas gebieten wollten, würde
man gewiss zum Dank Nieswurz schenken, um damit das Gehirn zu
reinigen und den Schnupfen loszuwerden54.
Maar dis presies waarvan Luther die vorste beskuldig; hulle laat
hulle deur die pous, biskoppe en sofiste lei (blindes wat die blindes lei),
en dan dwing hulle hul onderdane om te glo soos hulle – sonder God
se Woord. En dan het hulle die vermetelheid om hulself Christelike
prinse te noem, terwyl God dit verbied. In kort, elke gesag behoort sy
jurisdiksie te ken, en dié van die ander te respekteer. En jurisdiksie in
hierdie sin het te doen met dít wat jy kan ken, beoordeel en verander55.
Slegs God kan die harte van mense ken, beoordeel en verander56. As
die kerk, in die lig van die gesegde de occultis non iudicat ecclesia (die
kerk vel nie ’n oordeel oor geheime sake nie), nie eens oor sake mag
oordeel wat nie in die openbare domein is nie, hoeveel te meer behoort
die sekulêre owerheid hulle te weerhou daarvan om sake soos geloof
te beoordeel?57 Die Here deurgrond en toets hart en verstand… (Jer
17:10), en die swaard het dus geen jurisdiksie oor die hart en die siel
nie – en niemand kan gedwing word om te glo nie.
Luther identifiseer dan die probleem: Die pous, priesters en
biskoppe verkondig nie meer die Woord van God nie, maar het soos
sekulêre vorste geword wat regeer deur middel van mensgemaakte wette;
die wêreldse vorste, aan die ander kant, wat eintlik verantwoordelik
is vir behoorlike regering, faal ook klaaglik daarin – hulle hef te veel
belasting en laat hier ’n beer los en daar ’n wolf58. Sekulêre en geestelike
regerings het ewe laag gedaal.59 Maar wat dan van Romeine 13:1 en
1 Petrus 2:13? Luther herinner aan Matteus 22:21: Gee dan aan die
keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort.
52
Id:263.
53
Id.
54
Id.
55
Id.
56
Luther vestig hier die aandag op Psalm 7:9-10 en Jeremia 17:9-10.
57
Id:264.
58
Luther het nie ’n geheim gemaak van sy afkeur aan sekulêre vorste oor die algemeen
nie: Und du sollst wissen, dass von Anbeginn der Welt an ein kluger Fürst ein gar seltener Vogel
ist, ein noch viel seltenerer ein rechtschaffener Fürst. Sie sind im allgemeinen die grössten Narren
oder die schlimmsten Bösewichter auf Erden; deshalb muss man sich bei ihnen immer auf das
Schlimmste gefasst machen und darf wenig Gutes von ihnen erwarten, besonders in göttlichen Sachen, die das Heil der Seele angehen. Tog het Luther toegegee dat hulle soms bruikbaar is: Denn
sie sind Gottes Gefängniswärter und Henker, und sein göttlicher Zorn gebraucht sie, um die Bösen
zu strafen und äusserlichen Frieden zu halten (Id:268).
59
Id:265.
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Daar is grense aan wêreldse mag – hul jurisdiksie sluit die geestelike
uit. Die siel is nie onderworpe aan die keiser se mag nie, tasbare aardse
dinge is sy domein.
Petrus se woorde in Handelinge 5:2960 stel grense aan sekulêre
mag. Indien enige sekulêre gesagsfiguur iemand aansê om aan die
pous gehoorsaam te wees of wat om te glo, moet sy of haar antwoord
eenvoudig wees: Es gebührt Lucifer nicht neben Gott zu sitzen61. Vra
van my wat binne jou mag lê en ek sal daaraan gehoorsaam wees,
maar as jy aan my voorskryf wat om te glo, is jy ultra vires en het jy ’n
tiran geword wat jou magte oorskry het en sal ek nie gehoorsaam wees
nie. Geseënd is jy as jy vir jou verset gestraf word; jy behoort God te
dank dat Hy jou waardig ag om te ly ter wille van sy Woord62.
Luther is van mening dat valse leerstellinge nie met dwang
(Gewalt) of die swaard in toom gehou kan word nie. Yster is in elk geval
vir die duiwel soos strooi, brons soos vrot hout63. God se Woord is die
enigste effektiewe wapen. Niks geestelik kan afgeforseer word nie – nie
geloof nie en ook nie ongeloof nie. Om dwalinge uit die hart te ontwortel
met dwang, sal dit net verstewig, selfs al kry jy hulle met geweld so ver
om voor te gee dat dit laat staan is. God se Woord daarenteen verlig
harte, en alle kettery en dwaling sal vanself uit die hart verdwyn64. Dit
is ’n agterstevoor wêreld waar prinse geestelik regeer en geestelikes
op ’n wêreldse wyse, maar in ’n sekere mate het dit reeds ’n realiteit
geword, waarsku Luther. God sal dit egter nie langer toelaat nie – sy
Woord sal dit oorkom65.
Maar hoe en deur wie moet Christene dan regeer word? Volgens
Luther moet dit gebeur in die lig van Romeine 12:10 se aanduiding dat
Christene eerbied teenoor mekaar moet betuig sonder dat een aangestel
is oor ’n ander, en 1 Petrus 5:5 se oproep dat almal nederig moet wees
teenoor mekaar en mekaar moet help. Daar bestaan geen behoefte
aan superioriteit onder Christene nie, aangesien elkeen noodwendig
ondergeskik aan die ander wil wees. Selfs priesters en biskoppe regeer
nie deur superioriteit nie maar deur dienswerk en die ampte. Hulle is
immers nie van ’n hoër status of beter stand as ander Christene nie66
(Luther spreek hom meermale uit teen die wenslikheid van hiërargiese
regeerstrukture binne die kerk). Hul wyse van regering is eintlik niks
anders nie as verkondiging van God se Woord en begeleiding van
Christene, en die uiteindelike oorwinning oor dwaalleer op hierdie
wyse. Christene kan immers slegs deur die Woord van God regeer
word – en dit is hoe hulle dit regkry om deurgaans goeie werke te doen,
sonder dwang.
60
61
62
63
64
Ketzerei
65
66

’n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!

Dis nie wenslik vir Lucifer om langs God te sit nie.
Id:267.
Job 41:18 (vgl Id:269).
Gottes Wort dagegen – das erleuchtet die Herzen, und damit fallen dann von selbst alle
und Irrtum aus dem Herzen (Id).
Id:270.
Vgl Luther se siening van die priesterskap van gelowiges (sien ook Höpfl 1991:x-xi).
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Deel 3: Die toepassing
Nadat Luther gehandel het met die grense van sekulêre mag,
verduidelik hy in deel 3 hoe die vorste te werk moet gaan in die
handhawing van hul gesag67. Hy verklaar dat hy nie aan sekulêre
leiers wil voorskryf hoe hulle moet lewe nie, slegs wat hulle moet
doen om Christene te wees, aangesien daar maar min van hulle in die
hemel gevind kan word. Hy erken egter dat hy nie veel hoop daarop
vestig dat enigeen van hulle sy woorde ernstig sal opneem nie. Hoewel
dit nie onmoontlik is om ’n prins en ’n Christen gelyktydig te wees
nie, is dit baie moeilik en dit kom selde voor. Hy volstaan egter met
’n sekerheid: Denn ich bin dessen völlig gewiss, dass Gottes Wort sich
nicht nach den Fürsten richten und biegen wird, sondern die Fürsten
müssen sich nach ihm richten68.
Luther waarsku prinse om niemand te vertrou nie. As Dawid
nie eers vir Agitofel kon vertrou nie, wie anders? Maar as niemand
vertrou kan word nie, hoe moet ’n land en sy mense regeer word?
Hierop antwoord Luther dat mense aangewys kan word in sekere
posisies en ampte, maar nooit vertrou moet word nie – God alleen
kan volkome vertrou word. Alle ander amptenare moet beskou word
as feilbare mense wat fyn dopgehou moet word, met ’n waaksaamheid
wat nie durf verslap nie. ’n Koets en perde kan tog nie vertrou word om
hulself te stuur nie.
Voorts waarsku Luther die vorste om nie in die proses van straf
uitdeel aan skuldiges ander se lewens te ruïneer nie. Hy gebruik Dawid
weer eens as ’n voorbeeld in die wyse waarop hy teenoor Joab opgetree
het. ’n Prins moet die skuldiges straf maar pas op dat, in die proses
om die lepel op te tel, jy nie op die bak trap en dit breek nie69. Eweeens moet die hele land nie in chaos gedompel word ter wille van een
persoon se kop nie; ’n hele land behoort nie op die spel geplaas te word
vir ’n enkele kasteel nie. Sy aksie moet getoets word aan die stelreël:
Wenn er ein Unrecht nicht strafen kann, ohne ein grösseres Unrecht zu
verursachen, so lasse er sein Recht fahren, auch wenn es so begründet
sein mag, wie es will70. Luther beklemtoon dan dat die prinse op geen
wyse oorlog teen hul meerderes (byvoorbeeld konings en keisers) mag
verklaar nie. Die Christelike weg is om hoër gesag tot so ’n mate te
respekteer dat hulle nie deur geweld teengestaan mag word nie, maar
slegs deur te getuig van die waarheid. Dit geld natuurlik nie vir jou
gelykes en minderes nie – diesulkes kan met geweld teengestaan word,
solank jou land voordeel daaruit put.
En as die prins verkeerd is, moet sy onderdane steeds
gehoorsaam aan hom wees? Nee, sê Luther, want niemand het ’n plig
67
Id:271-281
68
Want ek is volkome bewus daarvan dat God se Woord nie geskik en verbuig kan word
na die vorste se willekeur nie, maar dat vorste hulself na die Woord moet skik (Id:273).
69
Id:276.
70
Waar ’n onreg nie gestraf kan word sonder ’n groter onreg nie, behoort iemand nie op
sy regte aan te dring nie, ongeag hoe regverdig sy saak is.

Von weltlicher Oberkeit: Martin Luther en die verhouding
tussen kerk en staat (Dr Johan van Staden)

43

om onregverdig op te tree nie; ons moet aan God gehoorsaam wees,
eerder as aan mense (Hand 5:29). Maar indien die onderdane nie weet
of die prins reg of verkeerd is nie? Solank as wat hulle nie weet nie, en
daar geen manier is om uit te vind nie, mag hulle maar gehoorsaam
wees sonder enige risiko vir hul siele (vgl Eks 21:13 en Gen 20:6).
Die laaste stuk advies wat Luther vir die prinse het, en die
belangrikste volgens hom, is dat ’n prins teenoor God moet optree
soos dit ’n Christen betaam. Met Salomo as voorbeeld, word hulle
aangemoedig om al hul vertroue op God te stel en opreg te bid vir
wysheid om goed te regeer. Hulle behoort egter baie swaarkry in die
proses te verwag – dit is nie maklik om God en mense gelyktydig te
behaag nie; die kruis sal vroeër of later op hul nekke gaan lê.
Indien ’n prins se oordeel in ooreenstemming is met die liefde,
sal alle besluite maklik kom, selfs sonder wetboeke. Maar indien die
wet van liefde en die wet van die natuur opsy geskuif word, sal God
nooit behaag word nie, selfs al het jy al die regsboeke en regsgeleerdes
in die wêreld ingesluk!71
Oorsig
Luther se siening soos verwoord in Von weltlicher Oberkeit kan kortliks
soos volg opgesom word:
•

•

•

•

•

•

Die wêreld is verdeel tussen ware Christene en nie-Christene, en
die swaard is nodig om bose dade van laasgenoemdes in toom te
hou; eersgenoemdes het nie die swaard nodig nie.
Die Christene lewe onder die leiding van die Heilige Gees en lewe
van nature goeie lewens; die ander word onder dwang beheer om
hul slegte dade in toom te hou.
Sekulêre heersers regeer oor lewe en materiële eiendom en alles
wat aards is; oor die siel en dit wat ewig is, laat God niemand toe
om te heers behalwe Hyself nie.
Alle gelowiges is priesters in eie reg; hierdie siening van die
priesterskap van gelowiges val saam met die eerste Duitse vertaling
van die Nuwe Testament en kan beskou word as een van Luther se
radikaalste konsepte.
Die kerk behoort nie oor die wêreld te regeer nie, en wêreldse vorste
behoort nie oor die kerk te heers nie en moet nie betrokke wees by
die verlossing van siele nie.
Christene is verplig om sekulêre regeerders en wette te gehoorsaam,
behalwe waar hulle optrede verwag wat indruis teen God se Woord
en Wet – in welke geval God eerder as mense gehoorsaam moet
word.

71
Wenn du aber von dem Recht der Liebe und der Natur absiehst, wirst du es niemals so
treffen, dass es Gott gefällt, wenn du auch alle Rechtsbücher und Juristen verschlungen hättest
(Id:279). Vgl ook Luther se beeldryke illustrasie in hierdie verband (Id:281).
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Boereopstande
In die tydperk rondom die publikasie van Von weltlicher Oberkeit het
oproer en sosiale revolusie voortdurend gedreig as gevolg van die
stygende lewenskoste en gewone mense se gevoel van magteloosheid
teen politieke, sosiale en godsdienstige onderdrukking. Wanneer die
frustrasie oor die ongeregtigheid en uitbuiting kookpunt bereik, breek
die boereopstande van 1524-1525 uit. Streekleiers wou onafhanklik
van Karel V se regering word.
Die owerhede het Luther verantwoordelik gehou vir die opstande
vanweë sy siening van Christelike vryheid en sy kritiek teen die pous. Sy
standpunt was egter op rekord (byvoorbeeld in Eine treue Vermahnung
en Von weltlicher Oberkeit), naamlik dat alle gesag van God kom,
dat Christene hulle moet weerhou van opstand en rebellie, en dat
martelaarskap verkieslik is bo weerstand. Hieroor is hy wyd verkwalik,
en baie boere het uit desperaatheid by radikaler godsdienstige sektes
aangesluit.
Die Augsburgse Geloofsbelydenis
Die verpolitisering van die Reformasie was onafwendbaar. Baie
bisdomme en vrystede het by Luther aangesluit om te ontsnap aan
die invloed van Rome. Die Ryksdag van Spiers in 1526 was die
Luthervolgelinge simpatiek gesind, maar wanneer dieselfde Ryksdag
weer in 1529 sit, is die vyandigheid tasbaar. Danksy die protes wat
Luther en sy volgelinge aangeteken het, is hulle vir die eerste maal
Protestante genoem. In 1530 sit die Ryksdag te Augsburg. Karel V is
teen hierdie tyd in ’n baie sterk posisie. Luther se direkte invloed het
reeds begin vervaag, maar die momentum van die Reformasie was in
elk geval buite Luther se beheer.
Pas in Bologna deur die pous gekroon tot keiser, woon Karel
V sy eerste Ryksdag by sedert Worms in 1521. Luther kon nie self
die Ryksdag bywoon nie weens sy ekskommunikasie, maar Philipp
Melanchthon het Luther se standpunte verteenwoordig. Die Augsburgse
Geloofsbelydenis, deur Melanchthon opgestel in 1530, word hier aan
Karel V oorhandig. Luther se invloed op Artikel 16 is onmiskenbaar,
en die artikel sit Luther se siening oor die Christen se verhouding tot
die owerheid netjies uiteen:
Wat burgerlike sake aanbetref, leer hulle72 dat wettige siviele
verordeninge barmhartigheidsdade van God is; dat dit toelaatbaar is
vir Christene om ’n burgerlike amp te beklee, as regters op te tree,
regspraak te lewer kragtens die keiserlike reg en ander geldende wette,
regverdige vonnisse te vel, geregverdigde oorloë te voer, as soldate diens
te doen, regsonderhandelinge te voer en regsooreenkomste te sluit,
72

“(H)ulle” verwys na diegene wat die Augsburgse Geloofsbelydenis onderskryf het.
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eiendom te besit, ’n eed af te lê waar die owerheid dit vereis, en in die
huwelik te tree. Hulle veroordeel die Anabaptiste wat Christene verbied
om in hierdie burgerlike ampte te dien. Hulle veroordeel ook diegene
wat die volmaaktheid van die evangelie ag, nie uit godvresenheid en ter
wille van hul geloof nie, maar in die versaking van burgerlike ampte,
omdat die evangelie immers ewige en innerlike geregtigheid leer. Die
evangelie verwerp nie die orde en regering van wêreldse owerhede of
families nie, maar vereis juis die behoud en instandhouding daarvan
as God se eie verordeninge, en derhalwe kan die ampte wat daaraan
verbonde is, met liefde beoefen word. Christene moet dus noodwendig
hul owerhede en wette gehoorsaam, behalwe wanneer hulle opdrag tot
sonde gee, want in so ’n geval behoort hulle eerder aan God gehoorsaam
te wees as aan mense (Hand 5:29)73.

Karel V se verwerping van die Augsburgse Geloofsbelydenis74 en sy
ultimatum aan die Protestante om teen 15 April 1931 terug te keer
na die Kerk, lei tot die vorming van die Schmalkaldiese Verbond deur
ses prinse en tien vrystede in die dorp Schmalkalden. Ander state
sou later volg. Verskeie pogings in 1540 en 1541 om die opponerende
groepe te versoen, het misluk. Luther het nie lank genoeg geleef om die
onafwendbare oorlog tussen die faksies te beleef nie. Op 18 Februarie
1546 sterf hy, en enkele maande later breek die Schmalkaldiese oorlog
uit. Die Augsburger Interim (’n tussentydse godsdiensvrede) van 1548
was ’n kompromie, maar oorwegend ten gunste van die Katolieke, en
het min invloed gehad op die konflik, want dit is in elk geval deur sowel
Katolieke as Protestante verwerp.
Hierdie artikel fokus hoofsaaklik op Luther se insigte tot met die
publikasie van Von weltlicher Oberkeit in 1523 en die jare onmiddellik
daarna. Daar is egter aanduidings dat Luther in sy later jare tot ’n
mate sekulêre reg en regeermag in die (sigbare) kerk toegelaat het75.
Die interpretasie en toepassing van Luther se werke in die dekades
na sy dood rakende kerk-staat-verhoudings het wel tot ’n mindere
of meerdere mate bygedra tot sekere uitwasse wat verkeerdelik voor
Luther se deur gelê is. ’n Vollediger uiteensetting hiervan val egter
buite die skopus van hierdie artikel.
’n Territoriale kerkregering
Na ’n lang en uitmergelende oorlog, vind die Ryksdag van Augsburg
in 1555 plaas, en godsdienstige vrede word ’n werklikheid. Die Vrede
van Augsburg maak voorsiening vir prinse om die godsdiens van hul
state te kan kies. Elke plaaslike owerheid sou voortaan self besluit of
hulle Katoliek of Protestant wil wees. Dit het die mag van die keiser
aansienlik ingeperk. Die goeie verhouding tussen die Reformatore en
73
74
75

Eie vertaling.
Steeds ’n invloedryke geloofsbelydenis in Lutherse kringe.
Vgl Van Staden (2014:48).
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die soewereine territoriale leiers lei tot die ontstaan van Protestantse
streekkerke (Landeskirchen). Die sekulêre beheer oor die Landeskirchen
sluit ’n Landesherrliche Kirchenregiment (streeksvorstelike kerkregering)
in volgens die beginsel cuius regio, eius religio (die een wie se streek, sy
godsdiens). Sekulêre regeerders, wat dikwels die posisie van biskop of
aartsbiskop beklee het, het die godsdiens van hul onderdane bepaal.
Die koning het homself beskou as die regmatige regeerder oor sowel
kerk as staat.
Die latere Luther (sien supra) verhinder nie die regering om in
die sake van die kerk in te meng nie. Hy beskou dit selfs as wenslik
in sekere omstandighede. Gane (1970:128-129) bespiegel dat Luther
se idee van ’n Freiwilligkeitskirche (vrywillige vereniging van gelowiges)
bygedra het tot die opkoms van die territoriale kerk in Duitsland.
Waarskynlik het sy tweerykeleer en die onderskeid tussen die sigbare en
onsigbare kerk bygedra tot die sigbare kerk se vrywillige onderwerping
aan owerheidsinvloede.
Kleynhans (1982:11) wys daarop dat die verhouding tussen die
kerk en die territoriale heersers so verweef was dat die kerklike reg sy
outonomie verloor het en deel van die siviele reg geword het, net soos
die kanonieke reg aanvanklik deel was van die Romeinse reg. Omdat
burgerlike gesag en siviele regsgeleerdes mag oor kerkregering gehad
het, het hulle dikwels op die Katolieke kanonreg in hul administrasie
staatgemaak. Volgens Koffeman (2009:67) het die ius circa sacra
(algemene reg wat geld vir die kerk en die staat) volledig by die staat
berus, terwyl slegs die ius in sacra (die geestelike regulering van interne
kerklike sake byvoorbeeld liturgie) in die hande van die kerk gebly het.
Dit lyk asof die kerk voortdurend onder druk van die staatsowerheid
verkeer het.
Luther se invloed op kerk-staat-verhoudings
Ten spyte van latere uitwasse, was Luther se tweerykeleer ’n belangrike
stap in die ontwikkeling van die moderne konsep van die skeiding
tussen kerk en staat – hoewel Luther nooit daarin geslaag het om dit
in die praktyk te beleef nie.
Die magstryd tussen heilige en sekulêre gesag was vir Luther
deurgaans ’n stryd tussen beheer deur die Bybelse wet en die Gees
aan die een kant en die sekulêre regeerwette aan die ander kant.
Die behoefte aan laasgenoemde ontstaan omdat nie almal aan
eersgenoemde standaarde voldoen nie; inteendeel, slegs een uit elke
duisend mense voldoen daaraan. Sekulêre reg is nodig om Christene
(vir wie ’n harmoniese, etiese lewe van nature kom) teen die res te
beskerm en die wêreld veilig, ordelik en vreedsaam te hou. Die behoefte
aan sekulêre reg ontstaan omdat die res van die samelewing nie aan
dieselfde beginsels as gelowiges voldoen nie, en laasgenoemde moet
dus beskerm word. In hierdie sin gebruik God die sekulêre reg en
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die burgerlike regering om gelowiges veilig, en die wêreld ordelik en
vreedsaam, te hou. Christene moet dus die opdragte van sekulêre
regeermagte gehoorsaam en help om die sekulêre orde te handhaaf –
behalwe wanneer laasgenoemde regspreek oor sake van geloof, wat as
ultra vires beskou word.
’n Verskeidenheid sisteme of stelsels van kerk-staat-verhoudings
is tot ’n mindere of meerdere mate deur Luther geïnspireer (in sommige
gevalle deur sy vroeëre, en in ander deur sy latere denke) – of ten minste
beïnvloed (hoewel elkeen ook op kernpunte van Luther verskil)76.
Die territoriale stelsel ontstaan danksy die goeie verhouding
tussen die kerklike en sekulêre leiers, en lei tot die ontstaan van
streekkerke (Landeskirchen). Die sekulêre beheer oor die Landeskirchen
sluit ’n Landesherrliche Kirchenregiment in volgens die beginsel cuius
regio, eius religio. Sekulêre regeerders bepaal die godsdiens van hul
onderdane. Die regering van die kerk word hiermee in effek grootliks
oorgelaat aan die owerheid. Hoewel dit bedoel was om tydelik te
wees, is die Duitse kerk tot in die 20ste eeu deur die landesherrliche
Kirchenregiment gekenmerk77. Dit is sterk te betwyfel of hierdie toedrag
van sake selfs die latere Luther sou geval het.
Die Erastiaanse stelsel (na aanleiding van Thomas Erastus)
is nou verwant aan die territoriale kerk-staat-stelsel, en waarskynlik
daardeur (en dus deur Luther) beïnvloed, met die verskil dat kerklike
regering bykans volledig deur die staat oorgeneem word. In die
nadraai van die 16de-eeuse Arminiaanse kontroversie vergader die
volgelinge van Arminius in 1610 in Gouda, onder leiding van Johannes
Uitenbogaard. Hier is ’n remonstransie wat vyf artikels bevat opgestel,
soos volg opgesom deur Berkhof en De Jong (1967:204): De bijbel staat
boven de belijdenis, de overheid boven de kerk, het geloof boven de
genade. In Nederland veral is die invloed van die owerheid in kerksake
wyd gesteun, soos weerspieël in verskeie kerkordes. Johannes van
Oldenbarnevelt, die landadvocaat van Holland, en die juris Hugo de
Groot het hulle by die Remonstrante geskaar.
Die Episkopale stelsel sentreer rondom die amp van biskop en
word as kerkregering veral gekenmerk deur die hiërargiese aard (wat
Luther natuurlik teen die bors sou stuit, al is sy invloed andersins
merkbaar). Hierdie hiërargiese kerkregering toon noodwendig meer
ooreenkomste met die sekulêre regering, en die sekularisering van die
kerk is die volgende stap. Die owerheid kan binne hierdie stelsel gemaklik
sy eie jurisdiksie op die kerk afdwing. Van die kerk word verwag om die
owerheid te beskerm, en die biskop word so gesekulariseer.
Die Kollegialistiese stelsel word gekenmerk deur ’n sinodokratiese
kerkregering, ’n genootskaplike kerkbegrip en die ondergeskikte posisie
van die kerk teenoor die staat. Dit beteken uiteindelik niks anders nie
76
Sien Van Staden (2014:45 ev).
77
Die uitwasse is steeds vaagweg herkenbaar in die posisie van die kerk in Duitsland
waar amptelik erkende kerke funksioneer as Körperschaft des öffentlichen Rechts (deel van publieke reg) wat deur die Duitse regering geakkrediteer en gereguleer word (Id:196-203).

Von weltlicher Oberkeit: Martin Luther en die verhouding
tussen kerk en staat (Dr Johan van Staden)

48

as ’n gesekulariseerde kerk – die sigbare kerk is immers ’n vereniging
ondergeskik aan die staat. Onder De Mist se invloed in die Kaapse
Kerk het hierdie stelsel deur middel van die Provisioneele Kerken-Ordre
in 1804 ook die kerk-staat-verhouding in Suid-Afrika binnegesypel.
Die Anabaptistiese stelsel is veral deur Luther se vroeëre denke
soos onder andere verwoord in Von weltlicher Oberkeit beïnvloed, al
het hulle sy idees in ’n radikale rigting gestuur. Die Anabaptiste (die
Radikale Reformasie) was dit met Luther eens in soverre dit die leer
van die twee ryke aanbetref, maar het skerp van hom verskil oor die
verhouding tussen Christene en die owerheid. Die skeiding tussen
kerk en staat is so finaal ingevolge hierdie stelsel dat Christene op
geen wyse by enigiets sekulêr betrokke mag raak nie – nie om te stem
nie, nie om in enige openbare amp te dien nie, en nie om op enige
ander wyse betrokke te wees by die ryk van die wêreld nie. Die kerk
moet hiervolgens ten alle koste beskerm word teen die mag van die
staat. Al lê die wortels van die stelsel by Luther, het hy hom dikwels
sterk uitgespreek teen die Anabaptistiese stelsel, onder andere in die
Augsburgse Geloofsbelydenis.
Slotwoord
Luther was nie net ’n hoogs uitsonderlike teoloog nie, hy was ook
’n meesterlike strateeg. Hoewel Luther die sekulêre vorste meestal
verafsku het, was hulle tog bruikbaar in sy oë ten einde sy doelstellings
te bereik. Vir sy stryd teen Rome was bondgenote binne die kerk dun
gesaai. Om rebellie en opstand teen die sekulêre gesag te steun, sou
teenproduktief wees en sou hom heeltemal geïsoleer het. Verder dwing
omstandighede hom in sy later jare om aan die sekulêre owerheid
sekere (beperkte) regeermagte oor die kerk te gee.
Die Duitse vorste het waarskynlik, in hul begeerte om weg te breek
van die pous en sy meelopers se mag, in Martin Luther ’n belangrike
bondgenoot gevind. Ewe-eens het die vorste se ondersteuning moontlik
vir Luther die moed en stukrag gegee om sonder skroom op te staan
teen kerklike magsmisbruik. Hoe ver Luther sonder hierdie steun in sy
hervormingspogings sou gaan, is ’n ope vraag. Hy baan nietemin die weg
vir latere Reformatore soos Calvyn wat daarop kon aandring dat God
alleen regeer en heers binne die kerk sonder inmenging van die staat –
wat wel verskil van Luther se benadering waar die teoretiese skeiding
kerk-staat uiteindelik na sy dood eindig in ’n territoriale staatskerk78.
Die priesterskap van gelowiges en die onafhanklikheid van
die kerk as geestelike instelling is ’n besondere erflating van Luther.
Berkhof en De Jong (1967:179) som Luther se bydrae gepas op: God
regeert de christenheid door het ambt van het Woord en de wereld door
het ambt van de overheid.
78

Vgl Van Staden (2014:48 ev).
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Adrianus van Selms aanvaar
verantwoordelikheid vir die Reformatoriese
teologie
Dr Piet Boshoff
Inleiding
Op 32-jarige ouderdom aanvaar Adrianus van Selms (1906-1984) in
1938 die benoeming as lektor in Semitiese Tale aan die Universiteit
van Pretoria. Hy willig ook in om Bybelse Argeologie en soms OuTestamentiese Wetenskap vir teologiestudente van die Hervormde Kerk
te doseer, ’n stap wat dit moontlik maak om predikantstatus in die
Hervormde Kerk te ontvang. Hy het gereeld gepreek en so ver ek kon
vasstel by twee geleenthede inwydingsdienste gelei, by Vanderbijlpark
en Brakpan.
Van Selms het uit baie oorde erkenning geniet: van die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en van die Nederlandse
Koninklike Akademie van Wetenskappe, van die Orde van OranjeNassau en van die British Society of Old Testament Study. Die
Universiteit van Suid-Afrika het hom met ’n eredoktoraat in Teologie
vereer en die Universiteit van Pretoria met ’n eredoktoraat in Lettere.
Hy is ook aangewys as een van die 100 grootste presteerders op
akademiese gebied, gedurende die 20ste eeu, aan die Universiteit van
Pretoria. Daar word jaarliks in Suid-Afrika ’n Van Selms-gedenklesing
gehou.
In ’n tydperk wat gekenmerk is deur die onopgeloste
metodeprobleem, toe eksegete en dogmatici oorhoops met mekaar lê en
die dogmatikus, Ben Engelbrecht ([1962] 1982:59), kon opmerk Salig is
ook die eksegeet indien hy presies weet wat hy doen – naamlik oor hoe
die Bybel gelees moet word: dogmaties of histories-krities – was Van
Selms een van dié wat as eksegeet toenadering tot dogmatici gesoek
het en sy vertrekpunt by die kerklike dogma geneem het. Hy deel sy
teleurstelling in sy dogmatiese bure: Men heeft als exegeet dikwijls de
grootste moeite, de dogmaticus te doen verstaan dat men eerlijk met de
vragen worstelt (Van Selms 1951a:77). Hy word genoodsaak om maar
sy eie dogmatikus te word en so ’n eenheid van eksegeties-historiese
en sistematiese wetenskap te beoefen. In hierdie sin verteenwoordig
hy ’n uiters noodsaaklike en belangrike hervorming in die teologie. ’n
Hervorming, ’n verandering van denkgewoontes wat nog nie behoorlik
ingesink het nie. Op dié manier het hy verantwoordelikheid vir die
kerkhervorming vir sy tyd aanvaar.
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Melanchthon
Philipp Melanchthon, vriend en medewerker van Martin Luther, skryf
in 1521 die eerste weergawe van sy Loci Communes rerum theologicarum
seu hypotyposes theologicae, oftewel Teologiese hooflyne. Dit word
allerweë as die eerste Protestantse dogmatiek beskou. Hy vermy vrae
oor die wese van God, die Drie-eenheid, die skepping en die inkarnasie
waaroor vroeëre dogmatiekhandboeke veel te sê gehad het. Hy oordeel
dat dit geheime is wat eerder aanbid as uitgepluis moet word. Hy stuur
weg van teoretiese beskouings en fokus op die verhouding tussen God
en mens, soos wat dit in Jesus Christus openbaar word. Want om
Christus te ken, beteken nie om oor sy twee nature te spekuleer of om
uit te pluis presies hoe Hy mens geword het nie. Sulke redenasies kom
nie by die kern uit nie. Om Christus te ken, beteken om sy weldade te
ken. En hierin kan die Heilige Skrif ons van diens wees.
In wat as een van sy belangrikste opstelle beskou word, Oor die
onvrye wil, merk Luther (1525:601) op dat die Loci van Melanchthon
nie net onsterflikheid verdien nie, maar in die Christelike kanon
opgeneem behoort te word.
Die Hervormer berig in 1950 dat Van Selms tydens ’n
naweekkursus te Krugersdorp in sy referaat oor die Studiemateriaal
van die Sondagskoolonderwyser die kategete aangeraai het om nie met
’n beskrywing van God te begin nie: ...maar laat die begrip voortvloei
uit die handelinge van God. God word verstaan uit sy werke (prof dr
A van Selms: Studiemateriaal van die Sondagskoolonderwyser. Die
Hervormer, Julie 1950, 9.)
Daarmee sit Van Selms die Reformatoriese insig wat in Philipp
Melanchthon ([1521] 1890:79) se formulering hoc est Christum
cognoscere, beneficia eius cognoscere, non... eius naturas, modos
incarnationis contueri, “om sy weldade te ken, dit is om Christus te ken,
nie ... om sy nature, of hoe hy geïnkarneer is te ondersoek nie”, bekend
en beroemd geword het, op die tafel. Van Selms se raad verteenwoordig
’n skuif weg van die vertroude Twaalf Artikels waarin dit in die tweede
gedeelte gaan oor wat Jesus Christus is en nie soseer oor wat Hy doen
nie. In die tyd van die Reformasie al het dit meer verstaanbaar geword
om van Jesus Christus te sê wat Hy doen as om te sê wie Hy is. Om in
die taal van die Reformasie te sê wat Hy doen, bedoel niks anders nie
as wat die ou Kerk wou sê met wie Hy is.
Eksegese
Eksegese is vir Van Selms (1938:42) amptelike, kerklike arbeid, wat
’n kanon veronderstel. Die kanon ter sprake is die verlossing van die
sondaar deur Jesus Christus, wat in die Skrif en belydenis beskryf
word as die regverdiging deur die geloof. Die regverdiging van die
sondaar is die saak van die teks wat vooraf die eksegese moet rig en
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lei. Daarvoor kan ’n dogmatiese voorverstaan nie ontbeer word nie.
Word die eksegese nie daardeur gelei nie, kan dit met geen wil ter
wêreld aan die teks opgedring word nie. En ’n mens kan vra: Vanwaar
kom die dogma van die regverdiging in die dogmatiek, wanneer dit nie
uit die teks deur die eksegese sou kom nie? In opvolging van hierdie
voorveronderstelling kan teologiese eksegese gewaag word. Hierdie
voorveronderstelling is ’n gegewe waaroor die eksegeet nie beskik
nie. Van Selms (1951a:76) meen die studie van die Oud-Israelitiese
letterkunde kan so boeiend raak dat die Bybelse eksegeet kan
vergeet hoe hy daarby uitgekom het. Daarom doen dit die historikus
en filoloog net goed om van tyd tot tyd ’n dogmatiek te lees. Dat die
Nuwe-Testamentiese boodskap voorafgaan aan die Ou-Testamentiese
lektuur, het Luther uitgedruk met die klankryke beeld dat Christus
’n klinker is wat die Ou-Testamentiese Hebreeus, wat sonder klinkers
geskryf is, laat klink (Luther s.a., 701).
Om goeie werk te kan doen, moet ons bekend wees met die
uiterlike en innerlike omstandighede van die Ou Testament. Wie wil
uitstyg bo die literêr-historiese moet eers daarmee vertroud wees.
Grammatika, geskiedenis, tekskritiek en literêre analise moet hulle
regmatige plek as hulpmiddele kry. Wat nog nodig is en nie geforseer
kan word nie, is die genade van die Heilige Gees. Maar wat in sy pad
sou kon staan, is ons gewigtige doenery en onkunde en ongeduld.
Ons kan mekaar nie van sy koms verseker nie, maar mekaar dit wel
toebid.
Vir Luther was dit ook van die uiterste belang dat hy amptelike,
kerklike arbeid verrig het. Vir die waarheid van sy saak het hy nie
nodig gehad om hom op sy persoon of op sy waarheidsgevoel te beroep
nie, maar op Jesus Christus wat vir hom te sterk was en wie se
verlossingswerk hy in sy teologie verkondig het:
My leer is die hoofsaak, daarby staan ek, nie net teen vorste en
konings nie, maar ook teen alle duiwels. Ek het niks anders wat my
hart staande hou, opvrolik en hoe langer hoe meer eiesinnig maak nie.
Die ander deel, my lewe en persoon, weet ek goed genoeg, is sondig en
is glad nie standvastig nie. Ek is ’n arme sondaar en laat my vyande
edel heiliges en engele wees. Mooi so vir hulle, as hulle dit so kan
volhou (1527:28).
Die omskrywing “amptelik” van die arbeid wat verrig word, staan
teenoor die strewe na oorspronklikheid wat Van Selms (1951b:269)
opmerk so in swang is by ons Protestantse tydgenote. Van Wyk Louw
(1986:24) teken ook aan dat die opgeblase strewe na oorspronklikheid
’n betreklike nuwigheid van ongeveer 200 jaar oud is. Groot literatuur
is voortgebring in tydperke waarin aangesluit is by die hoogtepunte
wat reeds bekend was en oorspronklikheid nie nagestreef is nie.
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Luther-vergetelheid
Teen die agtergrond van die verskynsel dat Martin Luther se lewenstryd
en teologie tot ’n groot mate vermy en op die agtergrond geskuif bly,
waarskynlik omdat mense daarvan terugdeins om hulle by so ’n groot
saak in te laat, noem Van Selms dat hy aan Luther gedink het en haal
van sy “voortreflike uitsprake” aan: ’n God is dit waarop ’n mens al sy
vertroue stel; dit is die vertroue van die mens wat God en afgod maak
(Van Selms s.a.:29). Hoewel hy dit “voortreflik” noem, wil hy Luther
hierin nie volg nie, omdat die uitspraak maklik misverstaan word in
die sin dat “God” dan niks meer as die projeksie van die menslike
verlange sou wees nie.
Luther het geloof met die gewaagde uitdrukking creatrix Dei,
“skepper van God”, beskryf. Deur hom in die geloof aan God toe te
vertrou, laat die mens God toe om God te wees. Net in die geloof het
God sy Godheid. Hy ontvang sy Godheid nie van my nie, maar deur sy
skeppende woord laat Hy my glo en word Hy teen alle weerstand in God
vir my, deurdat ek glo. Vir Luther skep die geloof nie die werklikheid
nie, dit is eerder die gebeure waardeur die mens toegelaat word in
die werklikheid van God en van sy eie lewe. Van Selms (s.a.:26) se
waarskuwing dat ’n mens nie om die geloof nie, maar deur die geloof
geregverdig word, sluit myns insiens goed by Luther se standpunt aan.
Deur die geloof gebeur dit: Ek neem God op sy woord. Net die geloof
laat reg aan God geskied, maar dit beteken nie dat Hy buite die geloof
nie bestaan nie.
Die tweerykeleer
Soos bekend, het Martin Luther onderskei tussen die geestelike
en wêreldlike regimente. Christus regeer sy koninkryk deur die
verkondiging van die evangelie. Dit is die septer waarmee Hy sy
koninkryk in stand hou. Die weldade van sy regering is die vergewing
van sonde, die bemagtiging tot geloof. Die koninkryk van Christus
vorm nie ’n alternatief tot die ryke van die wêreld nie, ryke wat
nie met die evangelie regeer kan word nie. Luther (1534/35:239)
rapporteer dat hy hierdie onderskeid voortdurend onder die aandag
moes bring en hou, want die ledige duiwel hou nie op om die twee
ryke deurmekaar te meng en te brou nie. Van die politieke kant af
wil mense voortdurend die kerk leer wat om te doen, en vanuit ’n
vermeende kerklike kant wil mense weer aan die regering voorsê wat
hulle moet doen.
Dit moet met genoeë wees dat Van Selms (1952:8, 10) vertel van
die volksplanter, Jan van Riebeeck, wat in die Culemborg Hervormde
Kerk gedoop is, waar Van Selms self as predikant jare later gewerk
het, se bestuurstyl, wat hy kontrasteer met dié van sy eweknie, Jan
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Pieterzoon Coen in Batavia. Van die teokratiese trekke, wat sy bestuur
van Batavia soms kenmerk, is aan die Kaap geen spoor te ontdek nie
(Van Selms 1952:10)
Van Selms onderskei tussen die staatsgesag, wat nie sonder
geweld kan funksioneer nie, en die heerskappy van Jesus Christus,
wat Hy deur sy woord en Gees uitoefen.
Die manifestasie van die koningskap van Christus word dus
gevind in die bekering van sondaars. Dit is sy wesenlike glorie. Ons
moet nie probeer om die eer van God êrens anders as in die verkondiging
van die evangelie te soek nie (Van Selms s.a.:58)
Aktiewe en passiewe geregtigheid
Luther (1515-1516:226-227) was gefassineer deur die grammatikale
fenomeen van die wisselwerking tussen die aktiewe en passiewe
geregtigheid in die verhouding tussen God en mens. Die Hebreeus van
Psalm 51:6 ken aan God die aktiewe geregtigheid toe: Teen U alleen het
ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus
reg en U is regverdig in u oordeel. Hiervolgens is God aktief regverdig
omdat Hy ’n regverdige oordeel vel. Die ou Griekse vertaling van die Ou
Testament, die Septuaginta, het die aktiewe geregtigheid omgesit in ’n
passiewe geregtigheid, en volgens Luther met die volste reg: U word
geregverdig in u woorde en oorwin wanneer mense U oordeel. Volgens
die Griekse weergawe, wat Paulus in Romeine 3:4 aanhaal, kom God
uit die regsgeding as die geregverdigde; sy geregtigheid word vasgestel
deurdat sy onskuld erken word, sy eer word gehandhaaf. Wanneer
iemand aan God gelyk gee, kom hy self so in die regte verhouding tot
Hom. Die verskuiwing van die aktiewe na die passiewe geregtigheid
verplaas die fokus van wat God in Homself sou wees en hê, na wat Hy
aan ons doen. God se geregtigheid plaas mense in die regte verhouding
met Hom, en so laat Hy mense regkom.
Van Selms wys ook op die interessante geval waar ’n skynbaar
aktiewe werkwoord “ek glo” in werklikheid ’n passiewe betekenis dra.
Dat “ek glo”, dui net skynbaar op ’n aktiewe besigwees aan my kant,
maar in werklikheid word ek oorweldig deur ’n mag aan wie ek my nie
langer kan onttrek nie. Die “ek” word verander en is nie meer die ou ek
wat homself moet handhaaf nie. God is het, die mij tot geloof gebracht
heeft (Van Selms 1948:11). Hy doen twee dinge deur sy woord; Hy
oordeel die ou Adam deur sy aktiewe geregtigheid en regverdig die
nuwe mens wat Hom erken as die Een wat sondaars regverdig, en Hom
gelyk gee in sy passiewe geregtigheid. Die mens gee God egter nie net
gelyk nie, dit sou nog baie eensydig wees; hy erken dat hy self ongelyk
het, en die erkenning voltooi die verhouding.
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Nederduits Hervormd
Van Selms (s.a.:16) verduidelik dat “diet”, wat later “duit” word, die ou
woord vir volk is. Wanneer dit “duits” word, beteken dit die volkstaal
in onderskeid tot die kerk- en geleerdheidstaal, Latyn. Die “neder” is
’n aanduiding van die laaglande by die see. Nederduits beskryf dus die
taal van die mense wat onder by die see woon.
Waar die Engelse, Franse en Duitse Protestante ’n term gebruik
wat regstreeks uit die Latynse Reformatores kom, het hul Nederlandse
en Afrikaanse eweknieë ’n taaleie term, “Hervormers”, ontwikkel. Vir
Van Selms is dit ’n bewys van hoe innig die Nederlandse en Afrikaanse
volke die saak van die Reformasie omhels het.
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Kantelpunt: Romeine 1:16-171
Dr Pieter van Staden
Opsomming
Die Brief aan die Romeine is byna 2 000 jaar gelede geskryf. Die inhoud
en bedoeling van die dokument was oor eeue heen die onderwerp van
intensiewe navorsing en is dit vandag nog. Die navorsingsgeskiedenis – so ver dit skriftelik vasgelê is – is grotendeels bekend en word
in teologiese ensiklopedieë en kommentare weergegee. Vanweë die
historiese en kulturele afstand bly die interpretasie van historiese
dokumente egter ŉ benaderde saak, en word daar deurentyd getrag om
nuwe inligting in te win oor die outeur en sy eksterne omstandighede,
of om nuwe metodes aan te wend wat kan lei tot groter eksaktheid.
Die sosiaalwetenskaplike ondersoek van tekste het in die laaste aantal
dekades heelwat bygedra tot die ondersoek van die Bybel. Dié soort
ondersoek benut modelle wat in die sosiale wetenskappe ontwerp is
om die inligting wat ons uit die tekste kry, te raffineer ten dienste van
die interpretasie.
Wanneer ŉ belangrike historiese figuur soos Martin Luther
verwys na ŉ spesifieke teksgedeelte wat sy lewe radikaal en
beslissend verander het, roep dit naas die betrokke teks ŉ tweede
laag van interpretasie op, naamlik die konteks van die persoon en
omstandighede van Luther self. Uit sy eie vertelling is dit duidelik dat
sy gemoedstoestand en geestelike ingesteldheid beslissend ingespeel
het op sy interpretasie van die betrokke teks. Hy het in die Bybel
gesoek na ŉ antwoord op sy eksistensiële krisis en sy aanvoeling dat
dinge ernstig verkeerd was in sy persoonlike lewe, sowel as in die kerk
waarvan hy lidmaat, priester en teologiese dosent was.
In hierdie bydrae kyk ons na Paulus se formulering in die
teksgedeelte en sy verstaan van sonde en verlossing binne sy konteks.
Daarna oorweeg ons Luther se interpretasie van die aangeduide teks
binne sý konteks. Laastens oorweeg ons die faktore wat inspeel op
ŉ mens om ŉ kantelpunt te bereik wat aan sy of haar lewe nuwe
inhoud en rigting gee. Die eksistensiële ontwikkelingsmodel van Erik
H Erikson en die bekeringsmodel van Lewis R Rambo word benut om
lig te werp op die manier waarop ŉ veronderstelde eksistensiële krisis
in die lewe van sowel die apostel Paulus as Martin Luther gelei het tot
die prysgawe van die self in ŉ religieuse ommekeer.

Inleiding
Dit is noodwendig en gepas om tydens die 500ste herdenkingsjaar van
die Protestantse Reformasie opnuut na te dink oor Romeine 1 vers 16
en veral 17, dié teks waarvan Martin Luther self getuig dat dit vir hom
1
Die bydrae is ŉ verwerking van ŉ voordrag gelewer by die Reformasie 500-dagseminaar, aangebied deur die Tydskrif vir Hervormde Teologie en die Hervormde Teologiese Kollege op
16 Augustus 2017 by die Nederduitsch Hervormde Kerk Pretoria-Oos.
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die sleutel was tot die verstaan van sy eie rol en taak in daardie neksus
van tyd. Luther het ŉ bewondering gehad vir die Romeinebrief wat hy
so uitdruk (my vertaling):
Hierdie brief is werklik die belangrikste gedeelte in die Nuwe
Testament. Dit is die suiwerste evangelie. Dit is uit en uit die
moeite werd vir ŉ Christen om dit nie net woord vir woord van
buite te leer nie, maar elke dag daarmee om te gaan as daaglikse
brood van die siel. Dit kan nooit te veel of te goed gelees of
bestudeer word nie. Hoe meer dit hanteer word, hoe kosbaarder
raak dit en hoe beter smaak dit. Daarom wil ek dit ten dienste
wees en met hierdie voorrede ŉ inleiding tot die brief bied, so
goed as waartoe God my in staat stel, sodat dit des te beter deur
elkeen verstaan kan word. Tot nou toe is dit boos verduister met
glosse [verduidelikende notas by ŉ teks – PvS] en vele nuttelose
opmerkings, maar dit is in sigself ŉ helder lig, feitlik voldoende
om die hele Skrif te belig.
(Martin Luther: VORREDE AUFF DIE EPISTEL S.PAUL: AN DIE
RÖMER)

Die moderne epistemologie van eksegese en hermeneutiek is ŉ streng
taakmeester wat die ondersoeker hou by ŉ planmatige proses wat stap
vir stap beweeg vanaf die grammatikale na die sintaktiese vlak binne die
konteks van die genre, in hierdie geval die Brief aan die Romeine, met
inagneming van die retoriese strategie, die sosiohistoriese agtergrond
en die doel van die werk.
Aangesien dit hier gaan oor Martin Luther se interpretasie van
die teks, sal ons uit die aard van die saak kyk na wat Luther self
daaroor gesê het en poog om die voortgaande relevansie van die teks
vir ons eie dag aan te dui.
Dit hou in dat ons kortliks aandag gee aan die formulering,
inhoud en betekenis van die teksgedeelte, met inagneming van die
historiese konteks van die apostel Paulus se Brief aan die Romeine.
Daarna oorweeg ons die belang van die tema van die betrokke teks
in Paulus se denke. Dit word uitgebou deur die gebruikmaking van
psigososiale modelle van lewensfases en bekering.2
Wanneer ŉ belangrike historiese figuur soos Martin Luther
verwys na ŉ spesifieke teksgedeelte wat sy lewe radikaal verander het,
vereis dit van die navorser ŉ dubbele taak: eers die verstaan van die
betrokke teks in sy konteks, en dan ŉ tweede laag van interpretasie,
naamlik die konteks van die persoon en omstandighede van Luther self.
Uit Luther se eie vertelling is dit duidelik dat sy gemoedstoestand en
geestelike ingesteldheid sterk ingespeel het op sy interpretasie van die
2
Vgl. bykomstig die model oor veranderingsagente soos geformuleer deur Bruce Malina
en John Pilch (2006; 2013) en toegepas deur Andries van Aarde (2017), waarin aan Paulus die
rol van ŉ agent van verandering toegewys word.
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betrokke teks. Hy het klaarblyklik ernstige spanning beleef as gevolg
van familiekonflik en gepaardgaande skuldgevoelens, onsekerheid oor
sy beroepskeuse, innerlike konflik oor sy religieuse taak en roeping,
ŉ dringende soeke na die waarheid en ŉ toenemende bevraagtekening
van kerklike uitsprake en gebruike. Hy het in die Bybel gesoek na ŉ
antwoord op sy onsekerheid oor sy identiteit en rol, en op sy aanvoeling
dat dinge ernstig verkeerd was in die kerk waarvan hy lidmaat, priester
en teologiese dosent was. Hy druk dit so uit in sy voorrede tot sy Latynse
werke (my vertaling uit die Engels):
Ek het ŉ brandende begeerte ontwikkel om te verstaan wat Paulus
bedoel het in sy Brief aan die Romeine, maar tot nou toe het in my
pad gestaan…daardie een woord in hoofstuk 1[:17]: “Die geregtigheid
van God word daarin [die evangelie – PvS] geopenbaar.” Ek het daardie
woord “geregtigheid van God” gehaat, wat ek, deur die aanwending en
gewoonte van my leermeesters, geleer is om filosofies te verstaan as
verwysend na formele of aktiewe geregtigheid, soos hulle dit genoem
het, dit is daardie geregtigheid waardeur God geregtig is en waarmee
Hy sondaars en onregverdiges straf.
Ek kon nie seker wees dat God gunstig gestem is deur
tevredenheid nie. Ek het nie liefgehad nie, nee, liewer, ek het die
regverdige God gehaat wat sondaars straf. As ek nie stilweg geswets
het nie, het ek beslis heftig gebrom en kwaad geword vir God. Ek het
gesê: “Is dit nie genoeg dat ons armsalige sondaars, verlore vir alle
ewigheid vanweë oersonde, verdruk word deur elke soort katastrofe
deur die tien gebooie nie?
Waarom stapel God verdriet op verdriet deur die evangelie en
dreig ons deur die evangelie met sy regverdige oordeel en sy woede?”
So het ek getier met ŉ wilde en ontstelde gewete. Ek het deurentyd vir
Paulus lastig geval oor daardie plek in Romeine 1[:17] en wou angstig
weet wat hy bedoel het.
(Martin Luther, 1545: Preface to the complete edition of Luther’s
Latin works)

Luther vind besondere aanklank by Paulus, met wie hy hom
vereenselwig in sowel persoonlike as teologiese verband. Om hierdie
aanklank te verstaan, maak ons gebruik van twee modelle uit die
dissipline van die sielkunde, naamlik die psigososiale ontwikkelingsmodel van lewensfases soos uiteengesit deur Erik H Erikson,3 en
aanvullend daarby die bekeringsmodel van Lewis R Rambo.4
Om saam te vat: Die bydrae gaan oor twee sake, naamlik die
belang van die tema van die teks by Paulus en (na hom) by Luther,
en die rol van bekering in albei se lewe. Albei hierdie oogmerke word
saamgevat in en weergegee deur die titel van die bydrae, te wete:
3
Feitlik al Erikson se werke het iets te doen gehad met identiteit, maar dit is veral in sy
1963- en 1968-publikasies dat hy die agt fases van die mens se psigososiale ontwikkeling onderskei en uiteengesit het.
4
Lewis R Rambo is professor in Psigologie en Religie aan die Universiteit van San Francisco. In sy 1993-werk Understanding religious conversion konstrueer hy ŉ omvattende model
van die sewe stappe van religieuse bekering.
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Kantelpunt – Romeine 1 vers 16 en 17. “Kantelpunt” verwys in hierdie
verband na die eksistensiële krisisoomblik in ŉ individu se lewe wat ŉ
volledig nuwe verstaan van die identiteit en rol van die self tot gevolg
het.
Hermeneutiese uitgangspunt
Die voordeel van ŉ bydrae soos hierdie is dat ŉ mens kans kry om jou
eie hermeneutiese uitgangspunte met betrekking tot die interpretasie
van historiese tekste uiteen te sit en te evalueer. In ooreenstemming
met ŉ analitiese benadering5, voel ek my tuis in ŉ hermeneutiese
strategie met die volgende parameters:
•

•

•
•

Gebruik van die tradisionele histories-kritiese paradigma se
analitiese instrumentasie van bronne-, vorm-, tradisie-, redaksie- en
kanonkritiek, vergelykende teksstudie, sosiohistoriese agtergrond,
en so meer.
ŉ Ingesteldheid van suspisie aan die hand van Habermas se cui
bono? (wie baat) – die vraag met betrekking tot wie se belang gedien
word deur die retoriese strategie van die teks. Dit kan ook beskryf
word as ideologiekritiek.
Die gebruik van beginsels en modelle uit die sosiale en ekonomiese
wetenskappe aanvullend tot die histories-kritiese analise.
ŉ Aanvoeling vir die narratiewe aard van Bybelse literatuur, ongeag
die literêre genre wat dit verteenwoordig. Dit berus op die aanname
dat geloofsgetuienis eksistensieel en emosioneel ingebed is in die
alledaagse lewe. Eksistensiële getuienis kan ten beste oorgedra
word deur middel van narratief, mimiek, beeldende kuns soos
skilder- of beeldhouwerk en uitvoerende kunste soos sang, dans,
musiek en teater. Die klem val hierin op die individualiserende
aanwending van die gekose kunsvorm. By taal word dit genoem
“idiolek”. Die begrip “idiolek” is besonder bruikbaar in eksegese
en hermeneutiek. Dit verteenwoordig een van die primêre
uitgangspunte in die hermeneutiese proses. Die term verwys na
die unieke gestaltegewing aan taal in die taalgebruik van elke
individu, in onderskeid van die dialek wat deur ŉ etniese stam of
groep gebesig word en die sosiolek van ŉ bepaalde sosiale groep
wat beïnvloed is deur opvoeding, beroep, sosiale klas, geloof,
ensovoorts. Idiolek is dus die taalvariant wat deur ŉ individu in
ŉ sekere tydvak gebruik word, en dit bevat al die komponente
van taal, byvoorbeeld woordeskat, uitspraak, sintaksis, semiotiek,
referensie, figuurlike taal, en so meer. 6 Hermeneuties besien hou
dit in dat erns gemaak word met die boodskap van die spesifieke

5
Drie breë analitiese benaderings word onderskei, naamlik deduktiewe, induktiewe en
abduktiewe logika.
6
Vgl. Barber & Ramirez, 2017
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•

•

outeur, byvoorbeeld Paulus of Luther, met inagneming van die
volle spektrum van taal vanaf die hoër literêre funksie tot op
die elementêre vlak van grammatika. Variasies of afwykings in
die idiolek vergeleke met sosiolektiese en dialektiese taal is nie
noodwendig aanduiding van gebrekkige taalvermoë nie. Die
individualisering van taal tot die vlak van idiolek weerspreek ook
nie die normatiewe gebruik van taal op dialektiese en sosiolektiese
vlak nie. Inteendeel, idiolek is alleen herkenbaar gemeet aan die
algemene, normatiewe gebruik van taal, en as sodanig dra enige
variasie ŉ bepaalde gevoelswaarde.
Besondere aandag aan metaforiek op grond van die aanname dat
alle uitsprake oor God en die metafisiese per definisie metafories
van aard is. Dit sluit uitgebreide metafore in die vorm van volledige
boeke of verhale in, byvoorbeeld Job, Jona, Ester, die Evangelies
en Openbaring.
Laastens vereis ŉ hermeneutiese strategie ŉ sensitiwiteit vir die
beginsel van ekwivalensie. Dit behels naamlik dat die moderne
kontemporêre interpretasie kognitief en affektief ekwivalent
moet wees aan die historiese interpretasie van die eerste lesers
of hoorders van die teks. Hans-Georg Gadamer se konsep van
“horisonversmelting” vang hierdie aspek vas.7 Wat presies behels
die vereenselwiging? Ten minste ŉ afwagting in geloof dat –
− die antieke teks iets vir vandag te sê het;
− God aan die woord gaan kom;
− die uitspraak relevant is vir my bestaan, hetsy as korrektief of
aansporing;
− dit betroubaar is en waar;
− dit my verhouding met God sal verdiep en versterk; en
− dit hoop en vreugde in my lewe gaan bring.

Dit kan alleen gebeur “in een Gees”, wat nie ŉ sacrificium intellectus
of kognitiewe vervreemding vereis nie, maar wel soos Samuel Taylor
Coleridge dit stel, ŉ gewillige opskorting van ongeloof (willing suspension
of disbelief) wat lei tot “poëtiese geloof” (poetic faith).8
Die teks
Paulus se roeping om die evangelie te verkondig (Rom. 1:13-17,
Direkte Vertaling)
7
Gadamer views understanding as a matter of negotiation between oneself and one's
partner in the hermeneutical dialogue such that the process of understanding can be seen as
a matter of coming to an ‘agreement’ about the matter at issue. Coming to such an agreement
means establishing a common framework or ‘horizon’ and Gadamer thus takes understanding
to be a process of the ‘fusion of horizons’ (Horizontverschmelzung)... This process of horizontal
engagement is an ongoing one that never achieves any final completion or complete elucidation—
moreover, inasmuch as our own history and tradition is itself constitutive of our own hermeneutic situation as well as being itself constantly taken up in the process of understanding, so our
historical and hermeneutic situation can never be made completely transparent to us. (Malpas,
2003)
8
Coleridge, Biographia Literaria, 1817, Chapter XIV
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13. Ek wil nie hê dat julle hieroor onkundig moet wees nie, broers,
dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom – alhoewel ek
tot nou toe verhinder is – sodat ek ook onder julle ŉ vrug kan verkry
soos onder die ander heidene. 14. Teenoor Grieke sowel as nie-Grieke
[barbaroi in die Grieks – PvS], teenoor wyses sowel as onverstandiges,
staan ek in die skuld, 15. vandaar my hartsbegeerte om ook aan julle
in Rome die evangelie te verkondig.
16. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is ŉ krag
van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook
vir die Griek. 17. Want daarin word geopenbaar dat God se geregtigheid
geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan: “Wie op grond
van geloof geregverdig word, sal leef”. (Hab 2:4 LXX)9
Tekskritiese opmerkings
Variante lesings kom voor in sekere manuskripte by vers 15 waar
Paulus sê dat dit sy hartsbegeerte is om die evangelie te verkondig aan
die mense in Rome. In Codex Boernerianus,10 ŉ Italiaanse manuskrip,
en by die Latynse vertaling van Origines, kom die woorde “in Rome”
nie voor nie. Sommige navorsers het op grond hiervan die vraag gestel
of Romeine nie as ŉ teologiese traktaat of manifes verstaan moet word
eerder as ŉ brief nie. Die getuienis vir die behoud van die verwysing na
Rome is egter sterk genoeg dat die UBS tekskritiese apparatuur dit as
ŉ B-lesing beskou, dit wil sê, ŉ lesing waaroor daar ŉ mate van twyfel
bestaan.11 By vers 16 laat sommige manuskripte die term “eerste” met
verwysing na die Jode weg. Dit word toegeskryf aan die invloed van
Marcion, vir wie die voorkeur van die Jode onaanvaarbaar was. Al die
ander getuienisse sluit die term in. Ten opsigte van Romeine 1:17 is
daar geen tekskritiese opmerkings nie, wat aandui dat daar sekerheid
is oor die teks.
Vertaling
Aangesien daar sekerheid is oor die oorspronklike teks, gee die meeste
variante vertalings dit goed weer. Die briefindeling van Romeine bevat
in die analise daarvan ŉ aantal kleiner eenhede, onder andere die
9
Let op die verskil in drukwyse van v 17:
UBS teks (Aland, et al., 1983)
17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.
Nestle Aland teks
17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται·
ὁ δὲ δίκαιος*
ἐκ πίστεως ζήσεται.*
10
Tweetalige Griekse en Latynse manuskrip GP, negende eeu, vgl. Metzger 1968:52;
1971:506.
11
Aland et al, 1983:530. Vgl. ook Introduction, p. xii: The letter A signifies that the text
is virtually certain, while B indicates that there is some degree of doubt. The letter C means that
there is a considerable degree of doubt whether the text or the apparatus contains the superior
reading, while D shows that there is a very high degree of doubt concerning the reading selected
for the text.
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aanhef, groet, dankgebed, doel en tema. In die meeste vertalings word
Romeine 1:16 en 17 as ŉ paragraafeenheid aan die einde van die
inleiding apart gedruk en word dit beskou as die tema van die brief. As
die briefeienskappe weggelaat word, dit wil sê, die inleidende gedeelte
in 1:1-17 en die slot in 15:24 tot 16:27, kan daar in Romeine basies vier
hoofdele onderskei word, naamlik 1:18 – 4:25 met as tema die skuld
en vryspraak van alle mense; 5–8 wat handel oor die vrygespreektes
as nuwe mense; 9-11 wat die posisie van die Joodse volk bespreek;
en 12 – 15:13 met die aandrang dat die vrygespreektes nou as nuwe
mense moet leef.12
Daar kan wel op twee grammatikale sake gewys word wat in
die interpretasie aandag verdien. Die eerste is die drie gar-partikels
wat in ŉ reeks in vers 16 en 17 voorkom. Die Griekse partikel gar
(γὰρ) is ŉ verbindingspartikel wat aansluit na agter en na voor, dit
wil sê, wat ŉ relasie aandui tussen iets wat dit voorafgaan en iets wat
daarop volg. Die basiese betekenis van die partikel word weergegee as
“want”.13 Waarna verwys Paulus terug met die eerste “want” in vers 16?
Waarskynlik na die doelwit waarmee hy na Rome wil kom – ek wil ook
onder julle ’n vrug [van bekeerdes] verkry soos onder die ander heidene
(1:13). Hy is bereid om na die hart van die Romeinse Ryk te kom met
ŉ boodskap wat in die sosiaal-juridiese konteks van Rome subversief
en aanstootlik sou wees, naamlik dat ŉ Jood wat in Jerusalem as
misdadiger gekruisig is, in werklikheid die redder van die wêreld was.
Die tweede is die dubbele interpretasiemoontlikheid van die
aanhaling uit Habakuk 2:4, waarna verwys is in voetnota 9 hierbo.
Letterlik staan daar: Die – regverdige – uit – geloof – sal lewe. Die vraag
is waaraan die “uit geloof” verbind. Is dit aan die subjek, “regverdige”, of
aan die werkwoord, “sal lewe”? Die grammatika laat albei moontlikhede
toe. In vertaling lyk dit soos volg:
•
•

Die regverdige uit geloof, sal lewe;14 of
Die regverdige sal uit geloof lewe.15

Die vorm van die brief
Die vorm van die brief is gewoon vir die tyd. Dit is die inhoud van die
aanhef van Paulus se brief aan die Romeine wat aandui dat dit nie
ŉ gewone brief is nie. Die inhoud maak dit uniek, want dit gaan oor
12
Vgl. vir basiese ooreenstemming Michel 1978:43-54; Käsemann 1974, Gliederung des
Briefes; Newman & Nida 1973:1-3; Althaus 1976:4-5; Moo & Harrison 2009:19.
13
Die taalreël in Afrikaans dat ŉ sin nie met “want” behoort te begin nie, bots hier met die
Griekse verbindingspartikel. Die verbindingsaspek word moontlik verswak in die nuwe Direkte
Vertaling van vers 16, waar dit weergegee word met “ek skaam my immers nie...” Die term “immers” het volgens my aanvoeling nie dieselfde redegewende waarde as “want” nie.
14
Newman & Nida (1973:21) kies vir hierdie interpretasie met die volgende kommentaar:
“...it is necessary in some instances to specify the kind of living referred to here as being exceptional – for example, “shall really live” or “shall truly live”. The emphasis in this passage is clearly
upon the quality of life, not upon mere continued existence. Die Nuwe Vertaling van 1983 en die
Nuwe Testament en Psalms – ’n Direkte Vertaling van 2014 in Afrikaans sluit hierby aan.
15
Soos weergegee in die 1953 Afrikaanse vertaling. Michel (1978:90) ondersteun hierdie
interpretasie.
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mense oor wie ons God kan en moet dank. Dit is die medegelowiges,
die begenadigdes, dié wat Paulus die heiliges van God noem.
Dit is diegene wat mekaar se geloof versterk en mekaar
bemoedig wanneer hulle aan die huisgesin van God behoort. Dit is
hierdie geloofsgemeenskap wat mekaar staande hou, troos, versorg;
wat medelye het met mekaar se teenspoed en deel in hulle vreugde.
Hier is almal veilig. Hulle is nie in kompetisie met mekaar nie, want
hulle leef almal uit God se genade. Hulle harte word warm as hulle
hierdie boodskap hoor – die hele wêreld weet van hulle geloof hier in
Rome!
Dan bid Paulus in sy brief vir die gemeente – ŉ dankgebed vir
hulle wat onder moeilike omstandighede daar in die hoofstad van die
Romeinse Ryk getrou gebly het.
In die laaste deel van die inleiding gee hy die rede vir sy koms
na Rome toe. Met hierdie aanhef het Paulus die Christene in Rome se
goedgesindheid gewen en hulle aandag verkry.
Romeine was Paulus se laaste geskrif en dateer uit ongeveer 55
tot 58 nC. Hy het dit geskryf terwyl hy drie maande lank oorgebly het
in die hawedorp Kenchreë aan die oostekant van die skiereiland van
Korinte. Volgens Handelinge 28 het Paulus wel in Rome aangekom. Dit
was egter nie uit vrye wil nie, maar as ŉ gevangene wat verhoor moes
word deur die keiser, wat in daardie stadium die berugte Nero was.
Lukas vertel in Handelinge dat Paulus twee jaar lank ŉ huis gehuur
het in Rome waar hy onder huisarres was. Hy het moontlik vandaar na
Spanje gereis op ŉ verdere sendingreis, soos hy beplan het om te doen
(vgl. Rom 15:24, 28).16 Later is hy weer gevange geneem en volgens
oorlewering deur Nero ter dood veroordeel.
In die Brief aan die Romeine praat Paulus oor sonde, regverdiging
en die verhouding tussen die wet van Moses en die evangelie. Ons kan
uit die wisseling van temas aflei dat daar in die gemeente twee groepe
was, een uit die Jodedom en die ander uit die heidendom. Dit kom ook
voor asof daar spanning tussen die twee groepe was, veral nadat keiser
Claudius in 49 nC met ŉ edik alle Jode uit Rome verban het.17 Hulle
het eers na sy dood in 54 nC begin om terug te keer. Paulus stel dit
hier baie duidelik: Hy wil die Christene in Rome besoek om by hulle,
net soos by die ander heidennasies, mense vir Christus te wen. In die
kort gedeelte is daar drie punte:
•
•
•

Die doel van sy koms;
wie sy teikengehoor is; en
waaroor hy gaan praat.

16
Vgl. Hardy 2010:4-9 vir ŉ bespreking van die waarskynlikheid dat Paulus wel in Spanje
uitgekom het. In aansluiting by Bruce (1972:366-7) kom hy tot die gevolgtrekking dat die beskikbare getuienis geen uitsluitsel daaroor gee nie.
17
Handelinge 18:2 maak melding van die gebeure. Vir ŉ interessante en meer volledige
bespreking van die aanleidende oorsake vir die edik, vgl. Bruce 1962:317-318.
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Doel: Ek wil na julle toe kom, sê Paulus, om vir almal daar ŉ geestelike
gawe te bring en dit is om mense vir Christus te wen. Sy doel is om
mense te oortuig om die boodskap oor Christus te aanvaar en te glo.
In die Grieks noem hy die geloof ŉ vrug. Dit sluit aan by ŉ ander plek
waar hy die beeld gebruik dat hy die evangelie geplant het, Apollos het
natgegooi, maar dit is God wat laat groei (1 Kor 3:6).
Gehoor: In die tweede plek stel hy dit van die begin af baie
duidelik: Hy is ŉ sendeling, ŉ gestuurde van God om die blye boodskap
van die evangelie te versprei in die wêreld (Rom 1:1-5). Hy praat soos
die profeet Jeremia wat skryf hoe sy roeping soos ŉ vuur in hom brand,
wanneer hy hier sê: Ek staan onder ŉ verpligting teenoor Grieke en nieGrieke (barbare), ontwikkeldes en ongeleerdes (1:14-15). Hoekom sal
hy praat van Grieke? In Rome bly daar tog Romeine! Paulus gebruik
die terme hier nie as aanduiding van etniese groepe nie, maar om te
onderskei tussen vlakke van opvoeding. Grieks was die taal van die
ontwikkeldes. Die ongeletterdes sou Romeins (Latyn) praat en miskien
hulle moedertaal as hulle van ander nasies was. Ek is in die skuld by
hulle, sê Paulus, of anders gestel: Ek is dit aan hulle verskuldig om
die evangelie te verkondig, anders sal hulle nie daarvan weet nie! Sy
teikengehoor is dus die lede van die gemeente wat bestaan uit JodeChristene en heiden-Christene aan wie hy die brief rig, maar hy rig dit
ook aan die heidene, aan gekultiveerdes en arbeiders. Hy sluit al die
sosiale klasse in.
Wat wil hy vir hulle sê? Wat is hierdie gawe wat hy wil kom
oordra? Ek kom met die doel om die vrug van geloof by die Romeine
te wek, sê hy, en dit is nie ter wille van myself nie – ek is geroep en
gestuur deur die Here self, daarom maak ek geen onderskeid tussen
groepe mense nie. Ek praat met Jode en Grieke en ander nasies, met
ontwikkeldes en ongeleerdes.
Watter redes gee hy aan? Hy propageer nie homself nie, hy is
net die instrument (vgl. 1 Kor 3:5). Die evangelie is ŉ krag, dunamis in
Grieks, die woord waarvan ons woord dinamiet afgelei is. Die evangelie
dra in homself ŉ plofkrag wat mense van gedagte kan laat verander,
harde harte kan versag, troos kan bring, stukkende lewens kan
herstel.
Wat bereik God met hierdie kragtige evangelie? Hy verlos mense
van sonde, van die angs vir die dood, van moedeloosheid, sinloosheid
en hopeloosheid. Hy bring mense in ŉ verhouding met die Skepper
as Vader. Hy gee sekerheid vir die toekoms, en daarmee saam kom ŉ
nuwe waardering vir die hede. Dit is die passiewe geregtigheid (iustitia
aliena Christi) waarvan Luther praat, waarmee God sondaars wat hulle
toevlug tot Christus Jesus neem, regverdig verklaar.18
Hierdie verlossing is nie beperk tot Jode of Grieke of Romeine
nie; dit is nie net vir geleerde mense of magtiges en rykes nie. Nee,
18

Vgl. Clark 2006:291 en nota 118 op dieselfde bladsy
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dit is vir almal in gelyke mate – ook vir die armes en ongeletterdes en
benadeeldes, die siekes en mense met gestremdhede; dié wat in ander
se oë onrein en sondig is. Dit is vir alle rasse en klasse en geslagte.
Die evangelie bring met sy eksplosiewe krag ŉ openbaring, ŉ goddelike
waarheid: God se reddende handeling is ŉ vrye gawe wat geheel en al
deur geloof toegeëien word. Jy kry dit nie omdat jy die regte CV het nie,
of die regte familienaam, of ŉ ryk pa, of ŉ duisend goeie dade nie; nie
omdat jy die Bybel elke dag lees en aan ŉ sekere kerk behoort en ŉ uur
op ŉ dag bid nie. Jy verkry hierdie kragtige evangelie wat jou verlos
uitsluitlik deur dit te glo. Teenoor dit wat die Jode glo, en wat deur die
invloed van die konserwatiewe Jerusalemgemeente ook die Romeinse
Christene se siening geword het, kan ŉ mens jou nie deur goeie werke
vir God aanvaarbaar maak nie. Enkel en alleen deur geloof (uit geloof
tot geloof) kan dit jou deel word. Die gesag vir hierdie insig kry Paulus
by die profeet Habakuk. Hy haal aan uit Habakuk 2:4 – wie op grond
van geloof geregverdig word, sal lewe.
Die hele Bybel is belangrik, maar daar is sekere tekste wat
ons kan beskou as kerngedeeltes wat belangrike waarhede weergee.
Martin Luther gee Romeine 1:16-17 aan as die teks wat sy totale insig
oor godsdiens en geloof verander het. Hierdie teks dra ŉ boodskap
met plofkrag vir elke mens wat verlang na rus vir sy of haar siel, en
dit berus suiwer op geloof. Hier sien ons reeds waar die sola-uitsprake
vandaan kom. Dat God mense regverdig verklaar, is suiwer genade
– sola gratia. Die manier waarop dit gebeur, is uit en uit deur geloof –
sola fide. Daardie waarheid kry jy net op een plek en dit is in die Skrif
– sola scriptura. Die Reformasie was nie ŉ doel in sigself nie. Dit was
ŉ middel tot ŉ doel.
Die apostel Paulus het nie soos Luther ŉ Paulus gehad wat hom
die weg kon wys nie. Paulus se Paulus was die Ou Testament. Dit
blyk uit die talle aanhalings wat Paulus hier in Romeine uit die Ou
Testament maak. Van daardie aanhalings is in die Joodse geloof self
as konfessioneel verstaan en gebruik. ŉ Bekende een is die Shema’
in Deuteronomium 6:4 – Luister Israel, die Here is ons God, Hy is die
enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel,
met al jou krag.
Die aanhaling uit Habakuk 2:4 in Romeine 1:17 word ook
beskou as ŉ konfessionele uitspraak.19 Paulus gebruik dit hier met ŉ
dubbele doel:
•

19

Die Joodse Christene in die gemeente van Rome is teologies beïnvloed
deur die leiers van die Jerusalemgemeente. Volgens hulle siening
het die Jode voorkeur by God vanweë die verbond. Hulle is trots op
hulle Joodsheid en handhaaf die gebruike waaraan hulle uitgeken
kan word as Jode, naamlik die besnydenis, die handhawing van
Vgl. Michel 1978: 90, n. 41; Käsemann 1974:29.
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•

die wet, die handhawing van die feeste, en so meer. Paulus sien
die saak anders. Volgens hom word die partikularisme van die
Jodedom juis deurbreek en opgehef in en deur Jesus Christus, en
kry die verbond daardeur nuwe inhoud en karakter. In die res van
die brief sal hy dit argumenteer.
Saam met die handhawing van die wet kom die belangrikheid van
goeie werke. In die Jerusalemgemeente was hierdie twee sake deel
van hulle identiteit: hulle Joodsheid en wat daarmee saamgaan,
en die belangrikheid van goeie werke. Ook ten opsigte van goeie
werke verskil Paulus van die Joodse siening. God se daad van
regverdigmaking berus uitsluitlik op sy geregtigheid en word in
liefde aan die mens gereik. Dit kan alleen op een manier ontvang
en werksaam gemaak word, en dit is in die geloof.

Om Paulus se standpunt hieroor te verstaan, moet ons begryp wat met
hom gebeur het by sy “bekering” op die pad na Damaskus.
Paulus
Relevante biografiese agtergrond
Paulus is in ongeveer die jaar 5 nC gebore in die stad Tarsus, in die
Romeinse provinsie Silisië (vgl. Hand 21:39).20 Tarsus was ŉ baie ou
stad. Die Griekse skrywer Xenophon meld dat die stad in 401 vC reeds
bestaan het.21 Alexander die Grote het met sy leër in 333 vC deur
Tarsus getrek. Markus Antonius het vir Kleopatra die eerste keer in
Tarsus ontmoet. Teen daardie tyd was daar reeds sterk invloed van die
Griekse taal en kultuur, en van toe af het die stad al meer vergrieks.
Tarsus was ŉ bekende sentrum van geleerdheid met ŉ biblioteek en
akademie gelykstaande aan dié van Atene en Alexandrië. Die Latynse
skrywer Strabo verwys na die talle filosowe, digters en taalkundiges
wat daar gewoon het.22 Tarsus was dus ŉ Griekse sentrum van
geleerdheid.
Volgens Handelinge 22:3 het Paulus in ŉ argument met die
Jode in Jerusalem aangedui dat hy in Tarsus gebore is, in Jerusalem
grootgeword het en onder Rabbi Gamaliël23 studeer het. Dit kan
spekulatief aanvaar word dat hy waarskynlik tot sy 12de of 13de jaar
in Tarsus gewoon het, waar hy volgens vereiste van sy sesde of sewende
jaar af die Torah sou begin bestudeer tesame met interpretasie,
logika en ander vakke. Nadat hy volwassenheid bereik het op 13 (die
hedendaagse bar mitzvah), is hy waarskynlik in Jerusalem in die
20
Vgl. Everts 1995:1
21
Anabasis 1.2.23; vgl. ook Zangenberg & Schwemer, 2011
22
Geographia 14.5.13; vgl. Wessels 2015:196
23
Gamaliël was die kleinseun van die beroemde Rabbi Hillel, wie se standpunte die meer
getemperde posisie verteenwoordig in sy debatte met Rabbi Shammai, ŉ voorstander van die
streng interpretasie van die Joodse wet. Hulle was tydgenote van Herodes die Grote en het twee
opponerende skole van denke verteenwoordig rakende die interpretasie van die Joodse wet.
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skool van Gamaliël ingeskryf. Dit beteken dat Paulus in die vroeë
ontwikkelingstadium van sy lewe die waardes, geleenthede, vryheid
van assosiasie en stimulasie van ŉ Hellenistiese sentrum van kultuur
en intellektuele ontwikkeling geassimileer het.
Skaamte
Omvangryke studies toon aan dat die begripspaar eer en skande
kernwaardes was in die Midde-Oosterse en Mediterreense kulture.24 In
die Ou Testament is daar ŉ aantal verwysings na “skaamte”.25 Eer en
skaamte het twee aspekte – ŉ subjektiewe aspek, met verwysing na die
ervaring van ŉ emosie of gevoel, en ŉ objektiewe aspek, met verwysing
na eer of vernedering deur en voor ander mense. Bashoor (2002:12)
identifiseer ŉ derde aspek, naamlik ŉ etiese dimensie, wat geleë is in
God se betrokkenheid by individue en die gemeenskap as geheel.
Dit is byna ondenkbaar dat iemand in daardie tyd so sou optree
dat hy hom in die openbaar belaglik sou maak. Tog het Paulus by
meer as een geleentheid nie daarvoor teruggedeins om in die openbaar
verneder te word deur uitgelag, bespot en selfs geslaan, met klippe
gegooi of in die tronk gegooi te word nie.
Ek wil die evangelie vir julle bring, skryf hy hier aan die gemeente
in Rome, want ek skaam my nie vir die evangelie nie. Hoekom gebruik
hy die woord “skaam”? Paulus verkondig Jesus, die gekruisigde en
opgestane Heer. Kruisiging was ŉ Romeinse straf wat opgelê is vir die
ergste misdade soos moord en roof en opstand teen die keiser. Wie
sal kans sien om in Rome, die hoofstad van die Romeinse Ryk, dit te
waag om te verkondig dat die verlosser ŉ gekruisigde persoon is? Jy
sal jouself bespotlik en belaglik maak!
ŉ Mens skaam jou wanneer jou status aangetas word as iemand
anders of jyself ŉ gek van jou maak. In daardie tyd was dit een van die
vernederendste dinge wat jou kon oorkom, naamlik om in die openbaar
beskaam te word. Iemand wat gekruisig is, het die ergste vorm van
beskaming ondergaan. Paulus sê: Ek skaam my nie vir die evangelie
nie, en hy gee die rede – want die evangelie is ŉ krag van God. Van sy
bekering af is hy onstuitbaar gedrewe om die bevryding wat God se
geregtigheid in Christus vir hom gebring het, met ander te deel.
Luther
Luther – relevante biografiese agtergrond
In sy skrywe oor die lewe en handelinge van Luther meld Philip
Melancthon die name van Luther se ouers as Johannes (Hans) en
24
Vgl. Malina & Rohrbaugh 1992; Malina 1981, 1993; Die Griekse term ἐπαισχύνομαι
(1:16) beteken skaam kry of skaam wees.
25
Vgl. Bashoor 1998:12-13; Seebass 1975:52. Die Masoretiese Teks gebruik daarvoor
verskillende terme, maar veral die Hebreeuse term bōsh ()שׁוֹבּ. In die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, word bōsh meestal vertaal met die Griekse αἰσχύνω / αἰσχύνομαι.
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Margarethe. Ten tyde van Martin Luther se geboorte in 1483 het hulle
in Eisleben gewoon.
Luther se ouers was deel van die laer middelklas met opwaartse
mobiliteit. Hulle was streng, maar nie uitermate nie.26 Godsdiens het
ŉ belangrike rol gespeel, en Luther as persoon was na temperament
godsdienstig georiënteer, maar nie in die sin van oormatige toewyding
of dweepsiekheid nie.
Luther ontvang aanvanklik privaatonderrig, en op 14-jarige
ouderdom woon hy skool op Magdeburg by. Na ŉ jaar word hy verskuif
na die skool op Eisenach, waar hy vier jaar lank studeer. Na sy
skoolopleiding studeer hy aan die Universiteit van Erfurt en behaal ŉ
meestersgraad in filosofie. Hierna skryf hy in vir regte. Hy was toe 20
jaar oud. Toe hy 21 word, verlaat hy plotseling die universiteit en meld
aan by die Augustynerklooster te Erfurt met die versoek om toegelaat
te word as monnik. Hier leef en studeer hy nougeset en toegewyd vir
vier jaar lank voordat hy aangestel word as dosent in teologie aan die
Universiteit van Wittenberg, waar hy toenemend krities raak teenoor
die Roomse Kerk en in 1517 sy gewraakte 95 stellings teen die aflaat
bekendstel. Dit word algemeen beskou as die begin van die Protestantse
Reformasie.
Geloof as bevryding
Gerhard Ebeling stel teenoor menings uit Rooms-Katolieke kringe dat
Luther se teologie subjektief was die volgende:
... [T]he study of Luther’s theology involves us to a greater degree
than in the case of almost any other theologian with his person...
If we turn to his theology, we cannot overlook his life and his
experience…[A] theology came into being which was not merely
new by normal standards, but overwhelmed the force of fifteen
hundred years of tradition…[I]t was the putting into effect of a
theological thinking so involved in its subject that to carry it out
means the endurance of struggles of conscience, the risking and
accepting of unavoidable decisions, and the total commitment of
one’s personal existence in the form of a theology which is lived
existentially. (Ebeling 1972:32-33)

Luther gee die volgende beskrywing van sy worsteling om sekerheid
te vind in die geloof (my vertaling uit die Engels): 27
Ek het dag en nag gemediteer oor daardie woorde totdat ek uiteindelik,
deur die genade van God, aandag gegee het aan hulle konteks:
“Die genade van God is daarin geopenbaar, soos dit geskryf is: ‘Die
regverdige lewe deur geloof.’” Ek het begin verstaan dat in hierdie vers
die geregtigheid van God dit is waardeur die regverdige lewe op grond
26
Vgl. Ebeling 1972:35. Erikson (1962: Kindle lokaliteit 2051) verskil en beskryf Luther
se pa, Hans, as dominerend en gewelddadig. Dit het die agtergrond gevorm van Luther se verlengde adolessensie en gepaardgaande identiteitskrisis, en daarmee saam sy aanvanklike siening
van God se geregtigheid as ŉ aktiewe prinsipe in God se oordeel oor die sonde.
27
Vgl. ook Ebeling, [1964] 1972:40-41
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van ŉ gawe van God, dit is deur geloof. “Ek het begin verstaan dat
hierdie vers beteken dat die geregtigheid van God geopenbaar word
deur die evangelie, maar dit is ŉ passiewe geregtigheid, naamlik dit
waardeur die genadige God ons regverdig deur geloof, soos dit geskryf
staan: ‘Die regverdige lewe deur geloof.’” Meteens het ek gevoel asof ek
weer gebore is en die paradys self deur oop poorte binnegegaan het.
Ek het onmiddellik die hele Skrif in ŉ nuwe lig gesien. Ek het in my
gedagtes die Skrif deurgegaan en gevind dat daar ander terme is met
soortgelyke betekenis, byvoorbeeld die werk van God.
Ek het hierdie soetste woord van my opgehemel, “die
geregtigheid van God”, met net soveel liefde as voor ek dit met haat
gehaat het. Hierdie uitdrukking van Paulus was vir my die poort van
die paradys self. Agterna het ek Augustinus se “Oor die Gees en die
letter” gelees, waar ek dit gevind het waarop ek nie durf hoop het nie.
Ek het ontdek dat hy ook “die geregtigheid van God” op ŉ soortgelyke
manier geïnterpreteer het, naamlik as dit waarmee God ons beklee
wanneer Hy ons regverdig.
Martin Luther, 1545: Preface to the complete edition of Luther’s
Latin works

Psigososiale model: Eksistensiële krisis en bekering
Die sielkundige Erik Erikson onderskei agt stadia van ontwikkeling
gedurende die gemiddelde menslike leeftyd. In die tabel hieronder lys
hy in elke stadium eienskappe wat die betrokke stadium definieer.
Hulle is: ouderdom; deug; psigososiale krisis; kernverhouding; die
eksistensiële vraag kenmerkend van die stadium. By elk van die stadia
verskaf hy ook voorbeelde.
ŉ Eksistensiële krisis word beskryf as die oomblik waarin
ŉ individu die betekenis, doel of waarde van sy of haar lewe
bevraagteken.28
Fases – Erik Erikson
Gemiddelde
ouderdom

Deugde

Psigososiale krisis Kernverhouding

Eksistensiële
vraag

Voorbeeld

0-23 mnde

Hoop

Vertrou vs wantrou Moeder

Kan ek die wêreld
vertrou?

Voeding,
versaking

Vroeë kindertyd
2-4 jaar

Wil

Outonomie vs
skaamte en twyfel

Ouers

Is dit reg dat ek
myself kan wees?

Toilet- afrigting,
self aantrek

Voorskool
4-5 jaar

Doel

Inisiatief vs skuld

Familie

Mag ek doen,
beweeg en
handel?

Ondersoek,
gebruik
gereedskap, skep
kuns

Skool
5-12 jaar

Vaardigheid, Vlytigheid vs
bevoegdheid minderwaardigheid

Bure, skool

Kan ek slaag in
die wêreld van
mense en dinge?

Skool, sport

Adolessensie
13-19 jaar

Lojaliteit /
getrouheid

Eweknieë,
rolmodelle

Wie is ek? Wie
kan ek wees?

Sosiale
verhoudings

28

Identiteit vs rol
verwarring

Vgl. James 2007.
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Gemiddelde
ouderdom

Deugde

Psigososiale krisis Kernverhouding

Eksistensiële
vraag

Voorbeeld

Vroeë
volwassenheid
20-39 jaar

Liefde

Intimiteit vs
isolasie

Vriende,
metgeselle

Kan ek liefhê?

Romantiese
verhoudings

Volwassenheid
40-64 jaar

Sorg

Produktiwiteit vs
stagnasie

Huishouding,
werkmaats

Kan ek my lewe
laat saak maak?

Werk, ouerskap

Rypheid
65 tot dood

Wysheid

Ego-integriteit vs
wanhoop

Mensdom, my
soort

Is dit reg dat ek
myself was?

Refleksie op lewe

As ons Erikson se tabel as analitiese model gebruik vir die jong Paulus,
vind ons die volgende:
•
•
•
•
•
•

Wanneer Paulus begin studeer onder Gamaliël, val hy in die
lewensfase van adolessensie (13-19 jaar).
Die kenmerkende deug van daardie lewensfase is lojaliteit of
getrouheid.
Die psigologiese krisis tydens dié stadium is die verwarring van
identiteit teenoor rol.
Die kernverhouding is met eweknieë en rolmodelle.
Die eksistensiële vraag is: Wie is ek? Wie kan ek wees?
Die terrein waar dit uitspeel, is in sosiale verhoudings.

Met die steniging van Stefanus was Paulus ŉ “jong man” (Hand 7:58),
miskien 18 of 19 jaar oud. Dit is waarskynlik dat die waardes wat
hy as kind in Tarsus geassimileer het, in ernstige botsing gestaan
het met die Farisese opleiding waarmee hy besig was. Die deugde
van daardie lewensfase volgens Erikson se model, was lojaliteit en
getrouheid aan sy leermeester as rolmodel, aan sy portuurgroep en
aan die geloofstradisie van die party van die Fariseërs met die groot
klem op die handhawing van die wet en die kasuïstiek daarvan in
die Mishna. Dit het gebots met die wyer horison van sy Hellenistiese
tydperk, sodat hy in sy gemoed erg verward moes voel oor die rol wat
hy gekies het, teenoor die ander waardes wat reeds geïntegreer was
in sy persoonlikheid. Dit het hom in ŉ eksistensiële krisis gedompel
wat hy nog nie toegerus was om te hanteer nie. Presies wat gebeur het
op die pad na Damaskus weet ons nie, maar die fisiese en geestelike
impak daarvan was so groot dat dit die innerlike konflik opgehef het
en sy persoonlikheid belyn het met die waardes uit sy kindertyd, die
Hellenistiese waardes. Hy self het die gebeure beskryf as ŉ ontmoeting
met Jesus Christus wat hy as ŉ roeping beleef het en wat sy lewe op ŉ
radikaal nuwe pad geplaas het.
Erikson se model toegepas op Luther
•

Hy was ook nog jonk toe hy gaan studeer, baie soos wat Paulus
was.
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•
•
•
•
•

Hy val dus in die lewensfase van adolessensie met oorgang na
vroeë volwassenheid (20-39 jaar) volgens Erikson se model.
Die deug is lojaliteit of getrouheid.
Psigologiese krisis: Verwarring van identiteit teenoor rol
Eksistensiële vraag: Wie is ek? Wie kan ek wees?
Terrein: Sosiale verhoudings

Siklus van bekering – Lewis Rambo
Lewis R Rambo is professor in Psigologie aan die Universiteit van San
Francisco. Hy het die verskynsel van godsdienstige bekerings bestudeer
en ŉ omvattende model van die proses opgestel. Hy onderskei die
volgende sewe stappe in die verloop van bekering:
PROSES

BESKRYWING

1. KONTEKS

Alle aspekte wat bygedra het tot die posisie
waarin die persoon hom/haar bevind: opvoeding,
skoling, werk, sosiale netwerk, kulturele invloede,
godsdiensonderrig en -ervarings, geestesgesondheid,
sosiale vaardighede en kernwaardes. Die Eriksonmodel wys die eksistensiële krisispunt aan in die
bepaalde lewensfase. Die proses kan plotseling van
aard wees (die sogenaamde dag-en-datum-bekering),
of oor ŉ tydperk verloop waarin die persoon
voorberei word vir ŉ verandering in die vorm van ŉ
keuse.

2. KRISIS

Volgens Rambo begin alle bekeringsprosesse as
gevolg van die een of ander krisis. ŉ Geestelike
of eksistensiële krisis destabiliseer die religieuse
identiteit. Dit is die moment wanneer ŉ persoon
die betekenis en doel van sy/haar bestaan ernstig
bevraagteken. So ŉ krisis word veroorsaak
deur ŉ belangrike gebeurtenis in die persoon
se lewe, byvoorbeeld psigologiese trauma; ’n
verhoudingskrisis; verwydering; verlies; die dood
van ŉ geliefde; ŉ lewensbedreigende ervaring;
kinders wat die huis verlaat; die bereiking van ŉ
simboliese ouderdom (aftrede). Dit bring die persoon
tot introspeksie en die bewussyn van onderdrukte
angs oor persoonlike mortaliteit en ander naamlose
bedreigings. Ontnugtering kom dikwels voor by
adolessente oor helde of rolmodelle met voete van
klei.
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3. SOEKE

Die mens in krisis soek hulp in nuwe benaderings
anderkant die grense van die oorspronklike
geloofstradisie. Hulle gaan op ŉ soektog, praat met
vriende, woon dienste in ander kerke by en het baie
vrae. Die uitdaging vir die soeker is om ŉ brug te
vind vanaf angs, woede of apatie na hoop.

4. ONTMOETING

Die soeker ontmoet iemand of neem waar dat
ŉ bekende in sy/haar geloof vrede, vreugde,
entoesiasme en vervulling ervaar. Indien hulle
hierdie persoon as werklik spiritueel ervaar, sal
hulle dieselfde pad wil ondersoek.

5. INTERAKSIE

By die vyfde stap vind die soeker ŉ
geloofsgemeenskap waar hy/sy gemaklik voel. Hulle
woon die byeenkomste by, evalueer die ervaring, leer
die gebruike en gesels met die mense. Interaksie,
sê Rambo, het ŉ stralekranseffek. Mense gaan uit
hulle pad om vriendelik en verwelkomend te wees.
Ontnugtering mag later intree wanneer dit blyk
dat die groep se teologie onder verdenking is of die
vriendelikheid begin taan.

6. TOEWYDING

Die soeker sluit formeel by die geloofsgemeenskap
aan, soms selfs deur middel van ŉ ritueel. Hulle
aanvaar die morele verpligting wat met lidmaatskap
gepaard gaan.

7. UITKOMSTE

In die finale fase is die proses voltooi. Die nuwe lid
neem ten volle deel. Hulle verwagtings mag vervul
wees of teleurgestel word. Sommige mense gaan
ŉ paar keer deur die siklus voor hulle ŉ kerk vind
waar hulle tuis is.

As ons nou die twee modelle van Erikson en Rambo aanvullend gebruik,
sien ons dat Paulus presies inpas in die patroon. Die lewensfase waarin
hy was met die gevolglike eksistensiële en geestelike krisis waarin dit
hom gebring het, kon eintlik net een uitkoms hê, naamlik ŉ radikale
heroriëntering van sy kernwaardes, sy lewe en sy doelwit. Paulus het
ŉ digotomie in homself beleef. Die rol waarin hy hom in die toekoms
geprojekteer het, was in botsing met sy wesensidentiteit. So kon hy
nie leef nie. Hy is voorberei vir die oomblik, en sy ervaring was dat
God vir hom gekies het en sy menswees herstel het in die oomblik van
ontmoeting.
Maar wat van Luther?
Ons het aan die begin verwys na Luther se bewondering vir die
Romeinebrief. Hy vind besondere aanklank by Paulus, met wie hy hom
vereenselwig in sowel persoonlike as teologiese verband. Om hierdie
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aanklank te verstaan, pas ons Erikson se model ook op Luther toe.
Luther sê die volgende oor homself (my vertaling):
Bo alles pleit ek by die Christelike leser en smeek hom ter wille
van ons Here Jesus Christus, om my vroegste boeke baie omsigtig
en met veel medelye te lees, wetende dat ek vroeër ook ŉ monnik
was, en een van die werklik koorsagtige en rasende Roomsgesindes. Toe ek hierdie saak opneem teen die aflate, was ek so
vol en dronk, ja so beneweld deur pouslike doktrine, dat ek in
my groot ywer gereed sou wees om moord te pleeg – ten minste,
ek sou verheug wees om toe te sien en te help dat moord gepleeg
word – op elkeen wat nie gehoorsaam en ondergeskik wou wees
aan die pous nie, selfs aan sy kleinste versoek. Ek was so ŉ Saul
in daardie tyd; ek bedoel dit werklik ernstig; en daar is vandag
nog talle sulkes. Kort gesê, ek was nie so ŉ gevriesde en yskoue
kampioen van die pousdom as wat Eck en ander van sy soort
was en steeds is nie. Hulle verdedig die Roomse pousdom meer
ten bate van die skandelike maag, wat hulle god is, as dat hulle
werklik verbind is tot die saak. Ek is werklik heeltemal oortuig
dat hulle soos moderne Epikureërs die pous net uitlag. Maar ek
het werklik hierdie saak gekoester met diepe erns en in alle trou;
te meer omdat ek teruggedeins het vir die Laaste Dag met groot
kommer en vrees en ontsetting, maar tog uit die diepte van my
hart begeer het om gered te word.

Hieruit kan ons aflei dat hy soortgelyk aan Paulus ŉ innerlike wroeging
gehad het omdat sy opleiding lynreg gebots het met sy identiteit. Hy
was ook in daardie stadium nog jonk, miskien ŉ bietjie ouer as wat
Paulus was in sy krisisoomblik. Erikson skryf in sy boek Young man
Luther dat hy Luther sou plaas in die volgende lewensfase, naamlik
vroeë volwassenheid, waar die kernwaarde liefde is, die psigososiale
krisis bestaan uit intimiteit teenoor isolasie, die kernverhouding met
vriende en metgeselle is, en die eksistensiële vraag lui: Kan ek liefhê?
Hy sou dus ook worstel met sy seksualiteit.29
Sy uitvlug is om aan te sluit by die klooster. Daarmee het hy
reeds begin met die proses van bekering, soos Rambo se model aandui.
Hy was gelukkig om ŉ ewewigtige mentor te vind in Von Staupitz, wat
hom kalmeer het en met goeie raad begelei het in sy studies en die
standpunte wat hy geformuleer het oor die kerk. Ironies genoeg was die
probleem waarmee Luther gekonfronteer is feitlik identies aan Paulus
se dilemma. Dit was in die eerste plek ŉ teologiese inkongruensie
waar die Roomse Kerk die rol aangeneem het van die Torah by die
Jode, as die keurslyf waarmee alles en almal gekontroleer is tot in die
kleinste besonderhede. Net soos by die Jode, het goeie werke ook ŉ
meganisme of hefboom geword in die strewe na saligheid. Luther het
hierteen ernstig te velde getrek, spesifiek oor die korrupte praktyk van
die aflate. Hy het in botsing gekom met die pous en is uiteindelik uit
die Kerk geskop.
29

Erikson 1962: Kindle lokaliteit 4475 & 4491.

Kantelpunt: Romeine 1:16-17
(Dr Pieter van Staden)

76

Maar sy persoonlike geloof was vir hom die krisis. Al was hy ŉ
briljante teoloog en debatteerder teen die pous, was hy onseker oor
sy eie verhouding met God en sy ewige saligheid. Hier sien ons die
eerlike vroomheid van Luther wat gesukkel het om sy rol as pastor (en
uiteindelik hoogleraar) en sy identiteit met mekaar versoen te kry. Die
uitkoms van sy bekeringsproses was dat hy die leidende figuur geword
het van die beweging wat ons ken as die Reformasie, en met oorgawe
en toewyding sy uitsonderlike vermoëns in diens gestel het van die
waarheid wat hy so moeisaam aan Romeine 1:17 ontworstel het.
Samevatting
Paulus se uitdrukking “uit geloof tot geloof” was polemies gerig teen
die Joodse werkgeregtigheid. Die geregtigheid of regverdigverklaring
van die mens wat in God setel, het “van begin tot end met geloof te
doen”.
Dit is asof hierdie insig vir 1 500 jaar gelê en wag het vir ŉ
Martin Luther om dit in sy krisisoomblik te ontdek en te verstaan, en
so vir die kerk ŉ nuwe koers te kon aandui in lyn met die Skrif. Dit is
asof daar ŉ passing was van Luther se lewe op die lewe van die apostel
Paulus, op die regte tydstip en met die regte gevolg.
Paulus se formulering van Habakuk 2:4 kan op twee maniere
weergegee word. Die eerste is: Hy wat uit die geloof geregverdig is, sal
lewe. Die regverdiging is God se gawe, en dit het eskatologiese effek –
dit bring die ewige lewe. Die tweede manier is: Hy wat geregverdig is,
sal uit die geloof lewe. Die een wat God se genade so ontvang het, leef
uit daardie geloof volgens die waardes van God. Dit het etiese effek.
Uit ŉ enkele sin blyk dus die indikatief van die teologie van
verlossing en die imperatief van die lewe as nuwe mens volgens God se
waardes. Alles keer uiteindelik terug na die verhouding met God.
Slot
Die kongruensie van die lewe van Luther met dié van Paulus, soos
deur Luther self betuig, word bevestig deur die evaluering van hul
biografiese gegewens aan die hand van die psigologiese modelle van
Erikson en Rambo. As begaafde individue is Paulus en Luther se
talente volgens verrassend eenderse patrone gekanaliseer deur kragte
wat ons kan interpreteer as die inwerking van God in hulle lewe. Dit
het hulle in staat gestel om, elk in sy eie tyd, deur die kragdadige
najaag van Godgerigte beginsels ŉ wending in die geskiedenis van die
ganse wêreld teweeg te bring.30
By ons evaluering van hulle onderskeie bydraes in die vorming
en voortsetting van die Christelike geloof, ontkom ons nie aan die
30
Volgens Ebeling (1972:27) het die gevolge van Luther se loopbaan die Weste “oorgeneem en getransformeer soos ŉ aardbewing”. Dit geld eweneens en nog meer vir die lewe en
werk van Paulus.
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grondliggende insig waartoe sowel Paulus as Luther gekom het nie,
soos geformuleer in Romeine 1:16 & 17:
Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is ŉ
krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood,
maar ook vir die Griek. 17. Want daarin word geopenbaar dat God
se geregtigheid geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf
staan: “Wie op grond van geloof geregverdig word, sal leef”.
16.

Die voortgang van die saak van God in die wêreld kan nie verseker
word deur middel van en binne strukture van die kerk of teologie nie.
Die vrug van die evangelie is geleë in die evangelie self. Dit is ŉ krag
van God tot redding van elkeen wat glo dat Hy die mens roep tot ŉ
verhouding met God en mekaar waarin liefde die leidende beginsel
is. Daardie krag is in staat om die kontoere van die samelewing te
omvorm tot ŉ leefbare landskap vir almal.
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Gesange van Martin Luther:
Agtergrond en inhoud1
Prof Natie van Wyk

Die Luther-gesin sing tydens huisgodsdiens saam met Philipp Melanchthon

Luther se waardering vir musiek
Luther het ’n besondere waardering vir musiek gehad. Hy het mense
probeer oortuig dat dit ŉ voorreg is om God al singende te nader. In die
lig hiervan het hy onder andere die volgende oor musiek gesê:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naas die Woord van God is die edel kuns van musiek die grootste
skat van die wêreld.
Die eerste plek ná die teologie, gee ek aan die musiek.
Naas die teologie is daar geen ander wetenskap wat aan die musiek
gelykgestel kan word nie.
Musiek is die beste geneesmiddel vir ŉ swaarmoedige mens.
Musiek is God se beste gawe – en word deur die Satan gehaat.
Musiek is ŉ gawe en geskenk van God wat die duiwel verdryf en
mense vrolik maak.
Net die teologie en die musiek skep ŉ rustige en vrolike hart.
Die wonders van die oor [wat God se Woord deur musiek hoor] is
belangriker as die wonders van die oog.
Waar daar nie gepreek word nie, moet daar ook nie gesing word
nie.
Musiek is ŉ geskenk en gawe van God en nie ŉ uitvindsel van
mense nie.

1
Hierdie bydrae was oorspronklik kort brokkies inligting oor Luther-liedere tydens die
simposium oor die Reformasie op 16 Augustus 2017. Die sopraan Helene Ceronio het die oorspronklike tekste en melodieë van Luther gesing. Sy is op die orrel begelei deur Pieter van den
Berg. Van den Berg het ook ŉ fantasie van Martin Mans op ŉ Vaste Burg gespeel. Tussen die
verskillende musikale aanbiedinge, het ek kortliks inligting oor die betrokke gesang verskaf. Die
voordragstyl word in hierdie bydrae behou.
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•
•

Musiek is die hoogste kuns en die hoogtepunt van die wetenskap.
ŉ Mens herken die heilige, Christelike volk aan openbare gebede, lof
en dank; daar waar daar Psalms en geestelike liedere gesing word.

Luther as musikant
Luther was ŉ musikaal begaafde mens. Sy moeder kon sing, en hy het
waarskynlik by haar dié kuns geleer. Luther kon later in sy lewe nog
liedere uit sy kinderdae onthou. Hy het as kind in verskeie kore gesing.
Hy het in die skoolkore van Mansfeld, Magdeburg en Eisenach gesing.
Dit is bekend dat hy in Eisenach, as skoolkind, geld verdien het as
straatmusikant. Hy moes as koorsanger musiekonderrig ontvang het.
Dit word ook aanvaar dat hy tydens sy voorgraadse studie in Erfurt
musiekonderrig moes ontvang het, aangesien musiek deel van die
kurrikulum uitgemaak het.
Dit is algemeen bekend dat Luther die luit (ŉ tipe kitaar) kon speel.
Dit word vermoed dat hy ook ander instrumente kon speel. Dit is nie
seker waar en wanneer hy geleer het om te komponeer nie – na alle
waarskynlikheid tydens sy voorgraadse studie in Erfurt.
Luther en sy gesin moes gereeld saam gesing het. Tien teen een het
die Luther-gesin saam met die Melanchthon-gesin musiek gemaak.
Melanchthon was nie net ŉ voortreflike digter nie, maar ook ŉ goeie
sanger en ŉ uitnemende kenner van musiekteorie. ŉ Paar vertellings
het in bewaring gebly hoe Luther en Melanchthon saam met Justus
Jonas tydens reistogte saam gesing het.
Luther en gemeentesang
In 1527/28 het Luther en Melanchthon begin om visitasie by die
Protestantse gemeentes te doen. Een van hulle belangrikste doelwitte
was om gemeentesang te bevorder. Hulle het daarom toegesien dat al
die gemeentes die Geystliches Gesank Buchleyn van Johann Walters
aanskaf en gebruik vir die liturgiese gestaltegewing van die erediens.
Luther het in 1524 ŉ lang voorwoord vir hierdie gesangeboek geskryf,
wat as teologiese oriëntering kon dien. Die eerste gesangeboeke was
daarom véél meer as net gebruiksinstrumente vir gemeentesang. Dit
was godsdienstig-teologiese dokumente. Die feit dat ons vandag steeds
die Liedboek van die Kerk as deel van die “Kerkboek” beskou, hou
met die voorwoorde, en natuurlik die teologiese inhoud van liedboeke,
verband. Wie van kerkmusiek bloot “lekker liedjies” wil maak, ken nie
meer die teologiese erns van ŉ bundel met gesange nie.
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ŉ Seleksie van sy gesange
Ein neues Lied wir heben an
Ons sing ’n nuwe lied
Historiese agtergrond
Hierdie is Luther se eerste lied. Dit is na alle waarskynlikheid teen die
einde van 1523 geskryf.
Die lied het ’n ekumeniese verwysingsraamwerk. Die eerste
dekades van die Reformasie is gekenmerk deur die noue ekumeniese
bande wat daar tussen die deelnemers aan die Reformasie bestaan
het. Mense uit verskillende gebiede van Europa, wat verskillende
(Duitse) dialekte gepraat het, het nou verbintenisse met mekaar
gehandhaaf. Op 1 Julie 1523 is Hendrik Voes en Johann van Esschen
op die markplein in Brussel as eerste Protestantse martelare lewend
verbrand. Hulle was Luther-volgelinge. Hulle het, soos Luther, aan
die Augustynse Eremieten-orde behoort, en is saam met hulle hoof,
Heinrich von Zütphen, in Antwerpen in hegtenis geneem, gemartel
en tereggestel.
Die lied was aanvanklik op ŉ vlugskrif gedruk en versprei. Dit
getuig van Luther se ontsteltenis en woede. Nogtans vertoon die lied
dieselfde aard as Nun freut euch lieben Christen gmein, en wel in dié
opsig dat dit van vrolike geloofsvertroue getuig.
Die lied is al in 1524 opgeneem in die Erfurter Enchiridien en die
Breslauer Gesangbuch.
Die eerste strofe
Eyn newes lyed wyr heben an2 /
des wald Got vnser herre.
Zu singen was Gott hat gethan /
zu seynem lob vnd ehre.
Zu Brussel in dem nyederlandt /
wol durch zwen junge knaben /
Hat er seyn wunder macht bekandt /
die er mit seynen gaben /
So reychlich hatt gezyret.
Ons sing ’n nuwe lied3
vir God ons Here.
Tot sy lof en eer sing ons oor wat God gedoen het.
2
Die bedoeling is om lesers ’n idee te gee hoe Luther se “Duits” gelyk het. Hy het meestal
in die Saksiese dialek gedig. Luther was ook goed bekend met ’n ander belangrike dialek van
daardie tyd, naamlik Niederdeutsch oftewel Nederduitsch.
3
Die bedoeling van die vertaling is om in verstaanbare, idiomatiese Afrikaans die betekenis van die tekste weer te gee. Dit gaan, met ander woorde, glad nie om ’n letterlike, woord-virwoord-vertaling nie.
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In Brussel in die Nederlande
en wel deur twee jongmanne
het Hy sy wonderbare mag getoon,
wat Hy met sy gawes
ryklik toegerus het.
Teologiese inhoud
Die lied bestaan uit tien strofes. Die volgende temas kom ter sprake in
die onderskeie strofes:
•
•

•

•

•

Die gemeente kan ’n nuwe lied tot eer van die Here sing aangesien
sy hand selfs in hierdie teregstellings gesien kan word.
Geen wraakgedagtes teenoor die Roomse Kerk word geuiter nie.
Daar is ook geen geteem oor die noodlot wat hierdie manne getref
het nie.
Die name van die martelare word in die lied genoem. Hulle loon
is die koninkryk. Ons het hier met die eerste herdenking van
Protestantse martelare te make.
Die magte van die bose kan nie Woord en Gees oorwin nie. Luther
interpreteer die Reformatoriese beweging hier met die werking van
die Woord en Gees, en beskou die teregstelling van mense wat die
verkeerdhede in die Roomse Kerk wil beveg as boosheid.
Die twee martelare se standvastigheid en geloofsvertroue word
besing.
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Nun freut euch, lieben Christen gmein
Verheug julle nou, liewe gemeente van Christus
Historiese agtergrond
Hierdie lied het ook in 1523 ontstaan ten tyde van die Brussel-gebeure.
Vir Luther en sy navolgers was dit gevaarlike tye. Hulle kon enige tyd,
soos die twee martelare van Brussel, met hulle lewe boet.
Die lied is ook oorspronklik op ŉ vlugskrif gedruk en versprei. Dit
was ŉ “konfessioneel-politieke strategie” om die “volk” saam te laat
sing oor die Protestantse gedagtegoed.
Die lied is gou in die Erfurter Enchiridien en die Wittenbergse
Gesangeboek opgeneem aangesien dit uit die staanspoor ŉ gewilde
lied was.
Tot en met 1533 is die lied van verskillende melodieë voorsien.
Die huidige bekende melodie stam wel van Luther af. Of die Luthermelodie die ander melodieë vervang het, is nie seker nie.
Die lied is gedurende die eerste dekades ook van verskillende
opskrifte voorsien. Luther self het vermoedelik die lied van die bekende
titel voorsien.
Daar bestaan skriftelike bewyse dat die lied aanvanklik vóór die
prediking gesing is. Later is dit ook ná en selfs as geloofsbelydenis
gesing. Die rede: In hierdie lied kry ŉ mens ŉ samevatting van die
Reformatoriese leer.
Eerste strofe
Nun frewdt euch lieben Christen gmayn /
Vnd last vns froelich springen /
Das wir getrost vnd all in ain /
Mit lust vnd liebe syngen /
Was Gott an vns gewendet hat /
Vnd seyne suesse wunder that /
Gar theür hat ers erworben.
Verheug julle nou liewe gemeente van Christus,
en laat ons vrolik dans,
sodat ons almal getroos
met lus en liefde sing
oor wat God aan ons geskenk het,
En wel sy soete wonder,
wat Hom duur gekos het.
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Teologiese inhoud
Hierdie lied bestaan ook uit tien strofes, en die volgende temas word
aangeraak:
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Die lied handel hoofsaaklik oor die vreugde van gemeente wees.
Die lied volg die hooftema van die Lutherse hermeneutiek van
wet en evangelie. Die radikaliteit van die evangelie word ontdek
wanneer die sonde besef en geken word. Om hierdie rede begin die
teologiese argument van die lied met die mens wat ŉ gevange van
die “erfsonde” is.
Die wet verwag goeie werke, maar goeie werke kan jou nie red nie,
en dit veroorsaak angs. As gevolg van hierdie angs twyfel die mens
of daar by God genade gevind kan word.
Die evangelie is egter dat God, die barmhartige Vader, ons wil red
deur sy Seun.
Die Seun is gehoorsaam aan die wil van die Vader, en só word Hy
ons broer op aarde.
Christus roep my om aan Hom vas te hou, aangesien ek op hierdie
wyse van die angs wat die wet veroorsaak, gered kan word.
ŉ Volgende strofe word afgestaan aan die sentrale tema van die
Reformasie, naamlik dat daar deur die geloof redding vir die
sondaar is.
Geloof is ook nooit sonder die werking van die Heilige Gees nie.
Luther laat die gemeente daarom sing dat God ons sy Gees skenk
om ons in die waarheid te lei.
Die lied sluit met die oortuiging af dat God se ryk kom wanneer
daar in leer en werke volhard word.
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Vom Himmel hoch, da komm ich her
Vanuit die hoë hemel, dáár kom ek vandaan
Historiese agtergrond
Hierdie is een van die bekendste “Kersliedere” van alle tye. Luther het
nie die Kersboom geken nie, en ook nie die gebruik daarvan ingestel nie
(soos dikwels verkeerdelik beweer word). Hy het wel oor die teologiese
inhoud van “Kersfees” nagedink, naamlik die menswording van die
Seun van God.
Die lied is oorspronklik in 1535 in die Wittenbergse Gesangeboek
(1529) gepubliseer met ŉ melodie wat nie meer gebruik word nie. Die
huidige melodie kom die eerste keer in 1539 voor in die Gesangeboek
van Leipzig.
Die teks kom uit ŉ bekende wêreldlike sprokie van daardie tyd en
is geestelik aangepas vir kerklike gebruik.
Vanaf 1541 (in die Gesangeboek van Straatsburg) is die Kersliedere
in sierskrif afgedruk. Hierdie lied was prominent geplaas, en die
vermoede bestaan dat dit deur al die Protestantse gemeentes gesing
is.
Eerste strofe
VOm himmel hoch da kom ich her /
ich bring euch guote newe mehr /
Der gůten mehr bring ich so fil /
Dauon ich singen vnd sagen wil.
Vanuit die hoë hemel, dáár kom ek vandaan,
ek bring vir julle ŉ goeie, nuwe verhaal,
die goeie verhaal wat ek so dikwels bring,
daarvan wil ek sing en verder vertel.
Teologiese inhoud
Hierdie lied is besonder lank en bestaan uit 15 strofes. Ons het hier
met ŉ “dialoog” tussen Christus en sy gemeente te make:
•
•

•

Christus begin die dialoog en kondig aan dat Hy self die nuwe,
goeie nuus bring waaroor ons kan sing.
Hy vertel dat daar vir ons ŉ kind uit die uitverkore maagd gebore
is. Die uitdrukking “vir ons / vir julle / vir my” is tipies van Luther
se teologie. Die uitdrukking “uitverkore maagd” is ook uniek.
Luther dink vanuit die tweenatureleer wanneer hy stel dat die
kind, die Heer Christus, onse God, is.
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•
•
•

•

•
•

•

•

Hierdie kind wat self ook God is, bring vir ons die saligheid.
Sy krip is daarom die teken van ons redding, en hierdie krip laat
ons vrolik wees.
Luther laat ewe skielik die kil dogmatiese uitsprake, en laat die
gemeente sing oor die mooi Kindjie in die krip; die liewe Jesus. Dit
is uitdrukkings soos hierdie waaruit die latere Lutherse piëtisme
kon put.
Weer eens verander Luther sy teologiese aanslag deur die kritiese
vraag te vra: Hoe is dit moontlik dat die skepper Hom so kon
verneder? Die gemeente self gee dan die antwoord: Al is die hele
wêreld vol edelstene; U verkies die nederigheid.
Die gemeente buig dan neer in gebed en versoek die Here: Berei my
hart dat ek nooit vergeet (dat dit vir my gedoen is nie).
Luther laat die gemeentelid sing: Ek wil die hele tyd vrolik wees en
sing. Vrolikheid, vreugde en sang is die wesensaard van iemand
wat die verhaal van Jesus Christus se inkarnasie hoor en glo.
Die lied sluit af met die wete dat ons lof en eer verskuldig is aan
God wat ons sy Seun skenk. Luther bemoedig die gemeente met
die oortuiging dat ons saam met die engeleskaar lofliedere sing.
Gesang 360:1-3 is ŉ verwerking van hierdie Luther-lied.
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Ein feste Burg ist unser Gott
ŉ Vaste burg is onse God
Historiese agtergrond
Friedrich Engels het na die lied verwys as die “Marseillaise van die 16de
eeu”. Regdeur die geskiedenis is dit gebruik en misbruik vir allerhande
doeleindes. Selfs Hitler, wat ŉ Rooms-Katoliek was, het dit militêr
misbruik. Hierdie lied het in die sentrum gestaan van al die vorige
eeufeesvierings. Die lied is deur talle bekende komponiste verwerk –
dink maar net aan Bach, Telemann en Mendelssohn Bartholdy.
Die lied het in 1527/28 ontstaan en is die eerste maal in die (verlore)
Wittenbergse Gesangeboek van 1529 afgedruk.
Die melodie is waarskynlik deur Luther self gekomponeer. Die teks
is gebaseer op Psalm 46 en het oorspronklik die titel gedra Der Xlvi
Psalm / Deus noster refugium et virtus [God is ons toevlugsoord en
krag]. Dit is nie algemeen bekend nie dat Luther in sy jonger dae die
ideaal gehad het om al die Psalms om te dig en te toonset. As gevolg
van sy werklas kon hy dit nooit doen nie.
Luther se tydgenote het dit as ’n troospsalm beskou. Die lied het as
geloofsversterking gedien in die lig van al die bedreigings van die wêreld.
Die lied het ook die selfvertroue van die jong gemeentes versterk. Die
samehorigheidsgevoel van die gemeente is ook versterk. 13 maal in 36
reëls word die woord “ons” gebruik.
Die oudste bewaarde teks is ’n driestemmige verwerking deur
Johann Walters wat in sy Gesangk Buchleyn (1529) opgeneem was, en
in die Concentus novi trium vocum – ’n liedboek uit Augsburg (1540) –
afgedruk is. Die tweede oudste bewaarde weergawe kom uit die tweede
oplaag van Das Klugsche Gesangbuch (1533). Afdrukke van hierdie
teks is vrylik beskikbaar.
Die meeste van die gemeentelede kon nie in Luther se tyd lees en
skryf nie. Die eenvoudige note was vir skoolkinders bedoel wat wel in
’n mate kon lees en as voorsangers in die erediens opgetree het.
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Eerste strofe
Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilfst uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind
mit Ernst er’s jetzt meint:
gross Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.
’n Vaste burg is onse God,
’n goeie skans en wapen.
Hy help ons vry in alle nood,
wat ons noodlottig tref.
Die ou bose vyand;
met erns kom hy op ons af:
sy groot mag en baie lis
is sy grusame wapenrusting;
op aarde is niks egter Sy gelyke nie.
Teologiese inhoud
Hierdie lied het slegs vier strofes. Die volgende teologiese opmerkings
kan oor die lied gemaak word:
•
•
•
•
•
•

God word in die eerste strofe in Europees-Middeleeuse terminologie
(ŉ kasteel / die Wartburg) beskryf.
Vir Luther is die lewe ’n stryd teen die mag en lis van die bose.
God het Christus gekies om namens ons stryd te voer teen die
bose. Hy is die Heer van alle here.
Al is die wêreld vol duiwels, hoef ons nie te vrees nie. Hy/hulle is
reeds geoordeel en die Woord is sy/hulle ondergang.
Op tipies Reformatoriese wyse stel hy dat die Woord en Gees ons
teen die duiwel en vir die koninkryk bewaar.
Gesang 476:1-4 is ŉ eietydse Afrikaanse weergawe van hierdie
lied.
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Vater unser im Himmelreich
Ons Vader in die hemelryk
Historiese agtergrond
Luther se eerste ontwerp (teks en melodie) het behoue gebly. Hy was
egter nie daarmee tevrede nie en het heelwat veranderinge aangebring.
’n Latere, verbeterde weergawe is opgeneem in die gesangeboeke (15421545) van Johann Walters. Die beste weergawe, wat die toets van die
tyd deurstaan het, word in sy Gesangk Buchleyn (1544) gevind.
Die melodie van die 1544-uitgawe, wat tot vandag toe in gebruik is,
is egter reeds in 1539 in Leipzig gesing. ’n Variant van hierdie melodie
is reeds in 1519 deur die Boheemse Broeders in Praag gesing. Die kern
van die melodie is dus veel ouer as die weergawe wat Luther aangebied
het.
Eerste strofe
Vater vnser ym hymelreich
Der du vns alle heissest gleich
Bruder sein vnd dich ruffen an
Vnd wilt das beten von vns han
Gib das nicht bett allein der mund
Hilff das es geh von hertzen grund.
Ons Vader in die hemelryk
voor wie ons almal gelyk is
As broeders roep ons U aan
Gee dat nie alleen ons mond sal bid nie
Help dat dit vanuit ons hart sal kom.
Teologiese inhoud
Die lied bestaan uit nege strofes, en die volgende is van teologiese
belang:
•
•
•
•
•
•

Die lied is ŉ uitleg van die Onse Vader.
Gebed is volgens Luther nie net iets van die mond nie, maar iets
van die hele hart.
Die heiliging van sy Naam beteken: Hou sy Woord suiwer, leef
heilig en behoed ons van valse leer!
Laat u ryk kom, nou en in ewigheid, beteken: Laat u Heilige Gees
by ons woon sodat Hy die kerk teen Satan kan bewaar.
U wil geskied beteken: Laat ons in lyding, geduldig, u wil doen.
Gee ons vandag se brood beteken: Gee ons vrede en bewaar ons
van stryd [sodat ons ons dag se werk kan doen].
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•
•

•
•
•

Die bede om skuldvergewing beteken: Laat ons besef dat wedersydse
vergewing die basis is van liefde en eensgesindheid.
Lei ons nie in versoeking nie beteken: Bewaar ons van die bose
aanvegtinge in God se linker- en regterhand (dit is, in staat en
kerk).
Verlos ons van die bose beteken: In elke dag se boosheid en dood
sal God ons by die hand neem.
Amen beteken: Versterk ons geloof en bewaar ons van twyfel, en
laat ons U op u Woord neem.
Gesang 267:1-4 is ŉ Afrikaanse verwerking van hierdie Lutherlied.
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Luther en die hervorming van aanbidding
Ds Hannes van der Merwe
Inleiding
Die Reformasie word onthou as ’n tyd van politieke verandering en die
stryd tussen verskillende teologiese denkrigtings, maar tog was dit ’n
tyd waarin die praktyke rondom die erediens en musiek ook radikaal
verander het (vgl. Strydom 1994:47). Hierdie verandering in denke
insake die erediens en kerkmusiek kan grotendeels toegeskryf word
aan Martin Luther (Yee 2014:1). Vir die meeste mense is dit algemene
kennis dat Luther as gevolg van die aflaatstelsel en ander teologiese
kwessies standpunt ingeneem het teen die Rooms-Katolieke Kerk
en dat dit uiteindelik gelei het tot die totstandkoming van ’n stroom
Christelike denke en teologie waarin ons as Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika ons eie wortels vind. Vir die meeste mense is dit egter
nie so bekend watter effek hierdie optrede van Luther op die denke
aangaande die erediens en die kerklied gehad het nie. Die geskiedenis
wys uit dat – veral as gevolg van Luther se optrede en standpunte
–meer as ’n duisend jaar se kerklike rituele ingrypend aangepas is
(Barber 2006:1).
Die erediens in die Rooms-Katolieke Kerk aan die einde van
die Middeleeue het die breuk wat plaasgevind het tussen die “clerici”
en “laeci” duidelik vergestalt. Die gemeente/leke is gedegradeer tot
onmondige, passiewe toeskouers van die liturgiese handelinge van die
ampte/ingewydes (Strydom 1994:47). Verder het alle verkondiging,
liturgiese handelinge en liedere in Latyn plaasgevind – ’n taal wat nie
meer deur die gewone lidmaat verstaan is nie.
Nie alleen het Luther ’n beslissende invloed gehad op die
godsdienstige en kulturele lewe van die 16de-eeuse Europa nie, maar hy
het ook musiek bevry vanuit die dominansie van die Rooms-Katolieke
Kerk (Barber 2006:1). Daardeur het Luther ook die deur oopgemaak vir
’n revolusie in musiek en kuns in die algemeen. Deur Luther se invloed
het ’n nuwe geestelike beweging, ’n nuwe liturgiese inkleding en nuwe
musikale praktyke deel van die erediens geword wat tot vandag toe
rigtingbepalend vir baie Protestantse kerke is (Barber 2006:2).
Luther se liefde vir musiek
Luther het ’n baie groot liefde vir musiek gehad (Yee 2014:1). Hy kon
self die luit en die fluit bespeel en was bekend vir sy sterk tenoorstem.
In sy vormende jare is Luther in musiek opgelei in Eisenach en Erfurt.
Tydens sy studies aan Erfurt kry hy selfs die twee byname: die Filosoof
en die Musikant (Yee 2014:1). Vir Luther was dit deur sy lewe een
Luther en die hervorming van aanbidding
(Ds Hannes van der Merwe)

93

van sy gunstelingmaniere van ontspan en van sy grootste bronne van
inspirasie. Hy was so oortuig van die noodsaak van musiek in die
lewe van die kerk, dat hy dit as voorvereiste gestel het dat mense wat
in die bediening van die evangelie wou ingaan, eers hulle musikale
geletterdheid moes bewys voordat hulle met teologiese studies kon
begin. Vir Luther was musiek ’n gawe van God aan die mensdom en
aan die kerk. Hy draai nie doekies om as hy sê dat mense wat nie
musiek as ’n gawe van God sien nie, must be a clodhopper indeed and
does not deserve to be called a human being; he should be permitted to
hear nothing but the braying of asses and the grunting of hogs (Kauflin
2008:98). Hy skryf hierdie woorde in sy voorwoord tot Georg Rhau
se Symphoniae en sê dat, naas die Woord van God, die edel kuns
van musiek die grootste skat in die wêreld is. It controls our thoughts,
hearts, minds, and spirits... (Barber 2006:5). In 1530 skryf hy in sy Peri
tès musikès dat musiek oor die kragtige vermoë beskik om die siel vrolik
te maak, die duiwel te verjaag, onskuldige vreugde te wek, woedebuie,
begeertes en hoogmoed te bedwing. Luther was nooit daarmee tevrede
om slegs oor die groot dinge van die lewe en geloof te praat of te skryf
nie, hy moes daarvan sing en so sy gemoed in ’n lied ontlaai. Vir hom
was musiek, net soos die prediking, die viva vox evangelii, die lewende
stem van die evangelie (Strydom 1994:57-59).
Luther was natuurlik nie die eerste persoon wat besef het watter
krag musiek het om die evangelie in mense se harte te laat grondvat
nie. Ook die Christelike skrywers en digters van die 1ste en 2de eeu
het liedere gebruik om die dwalinge van die gnostici teen te werk en die
Godheid van Jesus deur liedere in mense se monde en harte te plaas.
Later, na die Konsilie van Nicea in 325 nC, waar die uitgangspunte
rakende die Drie-eenheid geformuleer is, het himnes na vore gekom
wat die Drie-eenheid op ’n aangrypende manier besing het (Jones
2006:71).
Vir Luther is die gawe van musiek aan die mens gegee met die
uitsluitlike doel om God te prys en aan te roep. Luther (soos aangehaal
in Bingle 2005) het musiek en die kerklied beskryf as God se geskenk
aan ons, waarmee ons Hom kan verheerlik. Elders skryf Luther selfs
dat dit telkens met hom gebeur het dat hy gedring was om te preek
na aanleiding van ŉ stuk musiek wat hy gehoor het. Alhoewel hy
diep bewus was van die probleem wat ikonografie in die lering van
die Rooms-Katolieke Kerk gespeel het, het Luther (anders as Zwingli)
steeds die bruikbaarheid van alle kuns, maar veral van musiek, in die
erediens erken.
Nor am I at all of the opinion that all the arts are to be overthrown and
cast aside by the Gospel, as some superspiritual people protest; but I
would gladly see all the arts, especially music, in the service of Him
who has given and created them (Barber 2006:6).
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Volgens Kauflin (2008:154) het juis dit Luther in staat gestel om sekere
sakramentele en liturgiese praktyke van die Rooms-Katolieke Kerk te
behou.
Luther se eie paadjie met musiek
Gedurende 1516-1519 kry Luther se eksegetiese benadering beslag,
wat klem gelê het op die geestelike en eksistensiële aspekte van die
gelowige se lewe. Hierdie denke het tot gevolg gehad dat Luther ook
op ’n sekere manier oor musiek en gemeentesang gedink het. Dis eers
na hierdie tyd dat Luther begin skryf oor die belang van musiek en
aanbidding, en self ook kerkliedere begin skep.
Luther handel sy vertaling van die Nuwe Testament in Duits in
1521 af en plaas so die Woord van God in die hande en huise van die
gewone lidmate. Hierna was die kerklied in Duits die volgende op sy
agenda.
Luther het in 1523 begin om self kerkliedere te komponeer
(Barber 2006:1). Daar is meningsverskil oor hoeveel liedere Luther
dan sou geskryf het, maar daar is redelike eenstemmigheid dat 36
of 37 liedere waarvan Luther die komponis was vir ons behoue gebly
het. In die lig hiervan word Luther soms die vader van “evangelical
hymnody” genoem (Jones 2006:60). Lutherse gemeenteliedere is/word
korale genoem, na analogie van die benaming “cantus choralis” vir die
Gregoriaanse koraalsang. Die term dui in wese op ’n eenstemmige,
onbegeleide lied (Strydom 1994:61).
Ook in 1523 verskyn Luther se belangrike geskrif oor die liturgie,
naamlik Formula missae, waarin ’n Reformatoriese aanpassing van die
Nagmaalliturgie in Latyn ingesluit is (Strydom 1994:54). Aanvanklik
handhaaf Luther Latyn as liturgiese taal om opvoedkundige redes. In
hierdie werk handhaaf hy ook die gesonge oratoriumstukke van die
Katolieke liturgie in hulle Latynse vorm. In hierdie Nagmaalliturgie
is tradisionele oratoriumstukke deur ’n koor in Latyn gesing, in
afwisseling met die gemeente se weergawe van dieselfde teks in die
volkstaal.
Luther se eerste gemeentelike Gesangboek, Geystliche
Gesangbuchlein, verskyn in 1524 in samewerking my sy komponisvriend
Johan Walther. In die Gesangboek verskyn 32 liedere waarvan 24 uit
Luther se pen was. In die voorwoord van die Gesangboek skryf Luther
dat die sing van psalms, gesange en ander geestelike liedere op ’n
kragtige manier die Woord van God in mense se harte laat grondvat.
Verder skryf hy dat die liedere gekies is sodat jongmense gespeen
kan word van die liefdesliedjies en die wêreldse liedere waarmee hulle
gereeld in aanraking was. Die kerklied was juis iets wat in die plek
daarvan geplaas kon word en wat kon help om mense in musiek op te
voed. Barber stel dit selfs dat net soos wat die massapublikasie van
die Bybel die geletterdheid van die samelewing dramaties verbeter het,
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net so het die massapublikasie van Luther se Gesangboeke mense se
musikale geletterdheid dramaties verbeter (2006:2). Later, in 1524,
verskyn daar die eerste vier korale uit Luther se pen.
In 1526 verskyn sy Deutsche Messe, Luther se Nagmaalliturgie
in die Duitse taal. Luther het die basiese elemente van die Roomse
Mis behou, maar wel sekere wysigings aangebring om aan te pas by
sy teologiese en liturgiese denke, asook teksaanpassings gemaak as
gevolg van die andersoortige ritmes van die Duitse taal teenoor Latyn.
Hy verwyder vanselfsprekend alles uit sy liturgie wat enige teologiese
misverstand teweeg kon bring (Strydom 1994:54). In hierdie liturgie
fokus Luther veral op eenvoudige, ongeletterde mense, en daarom
word die volkstaal, Duits, deurgaans as liturgiese taal gebruik. Ook die
musiek in hierdie liturgie het ’n meer “volkse karakter” en die diensorde
spreek van groter eenvoud. Uiteindelik het die uitgangspunte vir Luther
se Deutsche Messe die normale liturgie van die Sondagerediens gevorm
(Strydom 1994:56).
In 1528 verskyn Luther se kommentaar op die Psalmboek. Veral
in die voorwoord van die kommentaar word baie van Luther se denke
oor die Psalms weergegee. (Die volledig vertaalde voorwoord is te vind
in Witvliet 2007:37-41.)
In 1529 skryf Luther sowel die teks as die melodie van Ein Feste
Burg ist unser Gott, gebaseer op die teks van Psalm 46.
In 1545, ’n jaar voor Luther se dood, tree Luther op as raadgewer
en skryf hy ’n voorwoord vir Johann Walther se gesangboek Geystliche
gesangk-Buchleyn. In die boek is 43 liedere opgeneem wat volgens die
kerkjaar georden was.
Na sy dood het die invloed wat Luther gehad het verder
uitgekring. Onder andere het die komponis Johann Sebastian Bach
met Luther se uitgangspunte oor musiek en liturgie gewerk. Bach was
’n ortodokse Lutheraan wat ook goed onderlê was in die teologie en is
selfs soms “die tweede Luther” genoem (Jones 2006:207). Met sy dood
is daar in sy persoonlike boekery 83 godsdienstige volumes gevind,
wat die meeste van Luther se werke ingesluit het.
Liedere uit die pen van Luther
As daar na die tekste van Luther se liedere gekyk word, onderskei
Strydom (1994:61-62) die volgende verskillende kategorieë in Luther
se werke:
•
•
•

Parafrases van Bybelse Psalms en ander teksgedeeltes wat telkens
Nuwe-Testamenties geïnterpreteer is.
Parafrases in digvorm van tradisioneel-Katolieke stukke soos die
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Angus Dei.
Parafrases in digvorm van die tien gebooie en die Ons Vader (een
weergawe wat vandag steeds in die Liedboek van die Kerk as
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•
•
•

Gesang 267 opgeneem is).
Vertalings en verwerkings van voor-Reformatoriese Latynse
himnes.
Graduaalliedere wat direk aangesluit het by die voorgeskrewe
Skriflesings van die Sondag van die kerkjaar.
Vrye gedigte wat nie ’n spesifieke teksgedeelte as uitgangspunt
geneem het nie. Soms is die digwerk gedoen na aanleiding van
sekere sekulêre tekste.

As melodieë vir hierdie tekste het Luther uit die volgende bronne
geput:
•

•

•

Liturgiese melodieë uit die eeue voor die Reformasie is vereenvoudig
en aangepas. Dit het onder andere behels dat alle melismas
verwyder is en die melodie een noot per lettergreep gesing is.
Melodieë van bestaande liedere is ook gebruik (soms selfs sekulêre
melodieë). Ook die melodieë is aangepas om gemeentesang moontlik
te maak. Soms was die aanpassing so omvattend dat slegs enkele
musikale motiewe uit die bestaande melodie behoue gebly het.
Dan is daar ook totaal nuwe melodieë geskep volgens die gebruik
van die dag dat die teksdigter self die melodie vir sy lied sou
skep.

Oor die eeue heen was daar groot lof vir die tydlose aard van Luther
se komposisies, maar veral vir die kwaliteit van sy liedtekste. In die
voorwoord van die 1845-vertaling van Luther se liedtekste in Engels,
skryf die uitgewers: The Hymns of Luther are regarded by us with no
common interest as emanations of a spirit that shone forth with peculiar
strength and lustre in the days of the Protestant Reformation (Luther
1845:voorwoord). Tot vandag word die tekste van Luther se fokus op
die heilshandelinge van God as “deklaratief” (teenoor die Verligting
se “deskriptiewe tekste”) beskryf. In Luther se digwerk sien ons ’n
eagerness to specify that praise is directed to the God of Abraham,
Isaac and Jacob, the Abba of Jesus, our Lord (Claus Westerman soos
aangehaal in Witvliet 2007:29). Luther se liedere wou nooit ’n aparte
musiekstyl tot stand bring teenoor die sekulêre musiek van die dag
nie. Dit was eg eietyds en intiem verweef met die lewe van elke dag
(Strydom 1994:65). Luther het oor die vermoë beskik om goeie melodieë
vir liturgiese gebruik te identifiseer, maar hy het ook ’n aanvoeling
gehad vir wat in die harte van sy mense geleef het en of ’n melodie
’n effektiewe draer van sy teksboodskap sou wees. Sy benadering tot
liturgiese musiek openbaar by uitstek ’n openheid – ook vir die nuwe
moontlikhede van die toekoms. Dit het in die tyd na Luther die weg
gebaan vir die skep van kerkliedere en liturgiese musiekvorms in lyn
met die styl en behoefte van die betrokke periode. Dit is ’n praktyk wat
steeds in die Lutherse tradisie voortgaan (Strydom 1994:66).
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Die reformasie van die erediens en aanbidding
Tydens die 6de eeu het die Gregoriaanse kerksang veral onder leiding
van Pous Gregorius die Grote ontstaan (Jankowitz 2010:33). Mettertyd
het die kunstigheid waarmee die liedere gesing is, die gevolg gehad dat
die gemeente grootliks passief was, terwyl kore en soliste die liedere
onberymd, onbegeleid en eenstemmig-resiterend in Latyn gesing het
(Van der Merwe 2015:51). Dit het met tyd so ontwikkel dat die gewone
gemeentelid die sang in die erediens as ’n nie-funksionele deel van ŉ
betekenislose liturgie beleef het. Dit was juis hierdie belewenis wat die
bydrae van Martin Luther in terme van gemeentesang so merkwaardig
maak. Luther gebruik veral eenstemmige volksgeoriënteerde melodieë
(Jankowitz 2010:34) om so die kerklied weer in die mond en die hart
van die gewone gemeentelid te plaas. Luther draai so sy rug op die hoë
kuns van die vokale en instrumentale kerkmusiek van die Middeleeue.
Hy skep kerkliedere in die lidmate se moedertaal, sodat hulle kan
verstaan wat hulle sing en aktief kan deelneem aan die aanbidding
wat in die erediens plaasvind. Op hierdie manier wou Luther die
aanbidding herstel tot dit wat dit behoort te wees. Luther begryp, met
ander woorde, die ontsaglike voordeel wat spruit uit die hoor van God
se Woord en om dan daarop in dankbaarheid te antwoord deur middel
van die kerklied (Chuck Fromm soos aangehaal in Barber 2006:1). Op
grond van die priesterskap van alle gelowiges, voel Luther dat die lied
in die monde van die gemeente self geplaas moet word (Jones 2006:60).
Luther het geglo dat die lied die gelowiges kan help om die Bybelteks
beter te verstaan, veral as dit opreg deur die gemeente self gesing
word (Jones 2006:4). Luther het daarom aangedring dat ’n hele aantal
kerkliedere in elke erediens gesing moes word, want volgens hom was
die meelewende sing van eenvoudige kerkliedere dit wat mense se harte
en verstande oopgemaak het om God se Woord vir hulself toe te eien.
Deur hierdie passievolle gemeentesang het Luther die manier waarop
aanbiddingsmusiek benader, gekomponeer en uitgevoer is, radikaal
verander (Yee 2014:1). Hierdie klem op gemeentelike deelname aan die
liturgie word uiteindelik een van die kernsake van die Reformasie.
Veral in Luther se Deutsche Messe word dit duidelik hoe belangrik
die eenvoudige huwelik van teks en musiek vir hom is. Dit maak dit
moontlik dat gewone (ook onopgevoede) mense aan die erediens kon
deelneem. Tog moet die afleiding nie gemaak word dat Luther teen
meerstemmige gemeentesang gekant was nie. In ’n vertaling deur
musikoloog Paul Nettle van een van Luther se tafelgesprekke sê Luther:
How strange and wonderful it is that one voice sings a simple
unpretentious tune, while three, four or five other voices are also sung...
He must be a course clod and not worthy of hearing such charming
music, who does not delight in this, and is not moved by such marvel
(soos aangehaal in Barber 2006:3).
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Waarom moet die duiwel al die goeie musiek hê?
Dalk net die volgende kort ekskursie: Juis die gedagte dat Luther ook
melodieë uit sy wêreld geneem en aangepas het, lei sommige mense tot
die gevolgtrekking dat selfs Ein’ Feste Burg ist unser Gott eers ’n kroeglied
was. Hierdie stelling is egter van alle waarheid ontbloot. Veral in die
geledere van kontemporêre Christelike musiek word hierdie en ander
stellings gebruik om sekulêre, populêre musiek (soms selfs popwysies
met geestelike woorde) in die eredienste van die kerk te regverdig. Daar
word selfs gesê dat Luther die opmerking gemaak het wat vertaal word
met: Why should the devil have all the good music? (Jones 2006:171).
Daar is egter hoegenaamd geen bewyse dat Luther so iets sou gesê
het nie. In 1972 skryf Larry Norman egter ’n Christelike popliedjie met
dieselfde titel as deel van die Jesus-movement. Die liedjie word later
ook deur Cliff Richard opgeneem en bevat onder andere die volgende
lirieke:
I ain’t knocking the hymns, just give me a song that has a beat.
I ain’t knocking the hymns, just give me a song that moves my feet.
I don’t like one of those funeral marches; I ain’t dead yet!

In een van die refreine is die lirieke:
I know what’s right and I know what’s wrong and I don’t confuse it.
Why should the devil have all the good music?
I feel good every day ’cause Jesus is the Rock and He rolled my blues
away.
[Vir ’n opname van Larry Norman van die liedjie met die lirieke, gebruik die
volgende skakel: https://www.youtube.com/watch?v=iVyNnKsmdok]

Op die oog af lyk dit asof die popliedjie nie teenoor tradisionele
kerkmusiek wil staan nie, maar by nadere ondersoek blyk dit dat
dit waarvoor Luther en ander hulle beywer het en wat deur hulle
geskep is, op hierdie manier afgemaak en gedegradeer word tot
“begrafnismusiek”. Hierdie tipe denke is verseker nie iets waarmee
enige van die Reformatore hulle sou kon identifiseer nie. Hierdie stelling
is egter nie net verkeerdelik (of moedswillig) aan Luther toegedig nie,
maar is ook al toegeskryf aan die Wesley-broers, Isaac Watts en DL
Moody (Jones 2006:171-177).
Die paaie loop uitmekaar ...
Een van grootste punte van verskil tussen Luther en Calvyn is egter
presies op die gebied van kerkmusiek. Luther het as monnik, anders as
Calvyn, liturgiese opleiding ontvang. Verder het Calvyn as regsgeleerde
geen teologiese of musiekopleiding gehad nie (Van der Westhuizen
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2003:59). Die derde groot Hervormer, Ulrich Zwingli, was egter van
al die groot Reformatore musikaal die beste opgelei. Hy was onderlê
en bedrewe in die kunsmusiek en kon ’n hele aantal instrumente met
bedrewenheid bespeel. Hy was ook ’n komponis en teksdigter van ’n
hele aantal geestelike liedere. Tog was hy oortuig dat musiek nie in
die erediens hoort nie en eerder ’n plek het as uitvoeringskuns en by
spesiale sosiale geleenthede. Hy het hom daarom sterk uitgespreek
teen enige vorm van musiek in die erediens. Volgens hom het die Here
geen behae in die “gekreun voor mense” met die oog op eie verdienste,
loon en roem nie... Egte musiek en gebed verdra mekaar nie... Woorde is
nie nodig om in ’n verhouding met God te tree nie, laat staan nog sang.
Musiek versteur eerder hierdie relasie (Strydom,1994:53). Hy verstaan
uit 1 Korintiërs 14:19, Efesiërs 5:19 en Kolossense 3:16 dat dit die
opdrag aan die mens is om met die hart te sing en nie met die lippe nie.
Sommige teoloë soos Jenny en Luth sien hierdie denke van Zwingli
as ’n oorreaksie teen die heersende misbruike van sy tyd eerder as ’n
teologies-prinsipiële uitgangspunt teen gemeentesang. Tog was sang
en musiek totaal afwesig in Zwingli se eredienste. Die gemeentelike
deelname in die erediens het plaasgevind deurdat die gemeente
sekere tekste voor en na die Nagmaal in wisselspraak uitgespreek het
(Strydom1994:53).
Dit was veral as gevolg van die invloed van Johannes Calvyn
dat die Reformasie in Nederland, Switserland en Frankryk ’n baie
sterker reaksie getoon het teen die behoud van sekere gebruike van
die Rooms-Katolieke Kerk. In die Lutherse Kerk was daar ’n baie
groter bereidheid om van die gebruike oor te neem en in ’n hervormde
formaat te gebruik. Calvyn het egter verder gegaan en ook die gebruik
van musiekinstrumente in gemeentelike aanbidding verbied (Barber
2006:7). In sy voorwoord tot sy kommentaar op die Psalms verduidelik
Calvyn dat dit nie verkeerd is om instrumente soos die harp te gebruik
in private aanbidding nie, maar omdat dit deel is van hoe musiek in
die “ou bedeling” in die Ou Testament gebruik is, is dit nie veronderstel
om deel van die Christelike gemeente se aanbidding te wees nie. Calvyn
skryf:
We are to remember that the worship of God was never understood to
consist in such outward services, which were only necessary to help
forward a people as yet weak and rude in knowledge in the spiritual
worship of God. ... From this it appears that the papists... in employing
instrumental music cannot be said so much to imitate the practise of
God’s ancient people as to ape it in a senseless and absurd manner,
exhibiting a silly delight in that worship of the Old Testament which
was figurative and terminated with the gospel (soos aangehaal in
Barber 2006:7,8).
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Uit hierdie gedagte het die verdere hervorming van gemeentesang vir
Calvyn gevloei dat slegs woorde wat in die Bybel self te vind is, gesing
mag word. Vir Luther was dit ook belangrik dat die woorde van die
Bybel in die liedere van die kerk neerslag moes vind, maar Calvyn het
een tree verder gegaan: Slegs die woorde van die Psalms en enkele
ander tekste mag gesing word. Barber (2006:8) stel dit selfs dat die
enigste noemenswaardige bydrae tot die kerklied deur die Calviniste
Psalters was, die metriese berymings van die Psalmboek. In 1524
het Theodore de Beze metriese Psalmsang ingevoer in sy gemeente
in Straatsburg. In 1533 het Calvyn die Geneefse Psalmboek uitgegee,
wat herdruk is in 1542 en 1551. Met Calvyn wat predikant geword
het in die Franssprekende gemeente in Straatsburg in 1538, het hy
uiteindelik in 1562 die volledige Franse Psalmboek in gebruik geneem.
In die bundel is die meeste van die melodieë gekomponeer deur Loys
Bourgeois. Die Psalms is in daardie gemeente in Genève onbegeleid
en eenstemmig gesing. Dit was alles in lyn met wat Calvyn beskou het
as “Nuwe-Testamentiese aanbidding”. In navolging van die denke van
Calvyn, gebeur dit later dat die massiewe orrels van Paul’s and Peter’s
in Westminster in 1644 uitgehaal is in ’n poging om die ruimtes te
“hervorm” en te “reinig” (Barber 2006:8).
Dis op hierdie punt dat Luther en Calvyn se denke uitmekaar
loop: Wat vir Luther verskeidenheid was, was vir Calvyn “promiskuïteit”.
Luther wou die Woord in musiek laat klink, en hy wou hê dat die
liedere so getrou moontlik die gedagtes van die Bybel moet verwoord,
maar Calvyn wou die presiese woorde van die teks sing – veral die
woorde in die Psalms.
Daaruit moet glad nie afgelei word dat die Psalms vir Luther nie
belangrik was nie. Luther noem in sy voorwoord tot sy 1528-kommentaar
op die Psalms (Witvliet 2006:37-41) dat die Psalms soos ŉ klein Bybel
is, waarin alles op die mooiste en kortste manier gestel word en wat
tot ŉ fyn handboek gemaak is, ŉ samevatting van die hele Bybel. (Sien
ook Barnard 2001.) Ook metriese Psalmsang was vir sowel Luther as
Calvyn belangrik as ŉ manier hoe God se Woord onder mense kon
woon (Witvliet 2006:106-107). Dit was juis omdat Calvyn die krag van
musiek verstaan het, dat hy so ernstig gevoel het oor die sing van
slegs geïnspireerde Bybelse woorde. Van der Westhuizen (2003:62-63)
skryf dat die beryming van ’n lied vir Calvyn altyd “tekssentries” was,
maar in die Lutherse tradisie is die kerklieddigkuns “Christosentries”.
Barber (2006:12) haal Louis Benson aan wat sê:
The people’s share in the Church’s praise had been won for them at
the Reformation; but here, as at so many points, the Lutheran and
Calvinistic Reformers had parted company. The Lutheran encourages
the use of hymns; the Calvinistic turned to the inspired songs of the
Holy Scriptures as the only proper subject-matter of praise.

Luther en die hervorming van aanbidding
(Ds Hannes van der Merwe)

101

Die gevolg van dit alles was dat Calvinisme, baie meer as die
Lutheranisme, beleef is reaksionêr en selfs as ’n soort subkultuur
(Barber 2006:15). Calvinistiese kerke het selfs bekend geword vir hulle
gestolde, emosielose, rasionele eredienste en hulle vurige teenkanting
teen die gebruik van kuns en musikale innovasie in die erediens.
Daarom is daar min bewyse van kuns wat uit die Calvinistiese stroom
na vore gekom het, terwyl die teenoorgestelde met Luther gebeur het.
Luther was goeie vriende met die skilder Durer. Verder is daar bewyse
dat baie Protestantse kunstenaars en musici van die laat-Renaissance
en vroeë-Barokperiodes wel hulle inspirasie gevind het in die eerste
deel van die Reformasie wat deur Luther gelei is. Vir Calvyn was dit
verder ook nie belangrik dat voornemende teologiestudente onderlê
moes wees in musiek nie. Vir Luther was dit ’n voorvereiste, en dit is
deels die rede waarom jong Lutherse predikante wat gemeentes gaan
stig het, saam met hulle die Lutherse styl van musiek en aanbidding
geneem het, en dit deel van die kultuur van hulle wêreld gemaak het
(Barber 2006:16).
Rigtingwysers vir die Protestantse kerklied op die pad na die
toekoms
Uit al bogenoemde is daar enkele lyne te identifiseer insake die kerklied
en liturgie wat die NHKA as Protestantse kerk op pad na die toekoms
in ag moet neem:
Die verskil in uitgangspunt tussen Luther en Calvyn aangaande
musiek en kuns bring sekere verskille na vore wat vandag steeds in die
een of ander vorm tussen kerke en binne denominasies (ook binne die
NHKA) bestaan. Die openheid wat Luther gehad het om aanpassings
te maak in die liturgie en die kerklied om so die heelhartige deelname
van die gemeente moontlik te maak, is uiters belangrik en behoort vir
ons as Protestantse kerk ononderhandelbaar te wees. Dis deel van ons
Reformatoriese erfenis. Daarom behoort ons ons na twee kante toe af
te grens:
•

•

Aan die een kant moet gewaak word teen ’n verstarde afwysing
van nuwe liturgiese idees en nuwe liedere wat dalk in styl en
inhoud van bestaande liedere en gebruike kan verskil. Dit sou ’n
soort geslotenheid verteenwoordig wat vreemd sou wees aan die
uitgangspunte van die “singende Reformator” – hy wat juis oop
was vir kuns in die algemeen en musiek in die besonder. Luther
was bereid om liturgiese en himnologiese aanpassings te maak,
sodat alle mense van alle vlakke van die samelewing met oorgawe
deel kon neem aan die liturgie, en so ook die kerklied in ’n vorm
wat verstaanbaar en gepas binne hulle kultuur was, op die lippe
kon neem.
Aan die ander kant moet ook gewaak word teen die moderne neiging
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om so van voorsangers en musiekbedieners gebruik te maak dat
die sinvolle deelname van die gemeente aan die erediensgebeure
in wese ingekort word. Die kerklied en die liturgie is nie bloot iets
waarna geluister en gekyk moet word nie, maar waaraan met
oorgawe deelgeneem moet word. Die moderne gebruik waar die
gemeente se sang tot die minimum beperk word, is in werklikheid
’n terugbeweeg na die denke en praktyke van die Rooms-Katolieke
Kerk voor Luther, waar die gemeente passiewe toeskouers van die
artistieke sangers, musikante en ingewyde ampsdraers was.
In lyn met die denke en praktyke wat deur Luther daargestel is, behoort
voortdurend aandag gegee te word aan die skep van kerkmusiek
wat die gewone lidmaat in staat stel om met oorgawe deel te neem
aan die aanbiddingsgebeure en die ontmoeting met God en wat
gemeentelede bemagtig om van harte te antwoord op die Woord van
God. Ook vandag is daar teksdigters en komponiste wat dieselfde
bedoeling het as Luther met die liedere wat deur hulle geskep word,
naamlik om Bybelse waarhede op betekenisvolle, maklik onthoubare
en lewensveranderende maniere aan mense oor te dra en dit vir hulle
in die mond te lê (Jones 2006:112). Die kerklied kan nie bloot aan hoë
artistieke maatstawwe gemeet word nie, maar moet ook die geloof van
die gewone lidmaat op so ’n manier verwoord dat daar met oorgawe
gesing en deelgeneem kan word. (Dit beteken egter nie dat liedere nie
óók aan artistieke maatstawwe gemeet moet word nie! Dis net nie die
enigste of bepalende maatstaf nie.) Natuurlik impliseer dit verder dat
sodanige liedere en praktyke van tyd tot tyd en situasie tot situasie
kan verskil, soos wat mense verskil en omstandighede verander.
Verder is dit tog tragies dat die gebruik al meer en meer in
Afrikaanssprekende kerke begin posvat dat gemeenteliedere nie meer
in mense se moedertaal gesing word nie, maar in Engels. Luther het
hom juis daarvoor beywer dat mense sal sing en aanbid en na die
Woord luister in die taal wat hulle aan die hart raak en wat hulle
diepste versugtinge kan verwoord.
Die ander belangrike saak wat uit die nalees van Luther se
denke oor kerkmusiek na vore kom, is die belangrikheid van die
liturgiese en musikale onderbou van predikante en teologiestudente.
Daar kan nie in die teologiese opleiding van predikante byna eensydig
aandag gegee word aan die verstaan en eksegese van die teks en aan
die prediking van die Woord nie. Daardie verkondiging wat binne die
erediens plaasvind, is deel van die groter liturgie waar die kerklied
een van die bepalende maniere is om die deelname van die gemeente
aan die ontmoetingsgebeure te fasiliteer. Daar moet aan die saak van
liturgie en himnologie veel meer aandag gegee word in die opleiding
van teologiestudente, asook die verdere opleiding van predikante.
Daar is te veel voorbeelde van predikante wat byna geen liturgiese of
himnologiese aanvoeling het nie en in wie se eredienste daar dus min
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tot geen sinvolle deelname van lidmate moontlik is nie.
Laat ons in die 2017-feesjaar nie net die 95 stellings van Luther
onthou en bestudeer nie, maar laat ons opnuut raaksien watter
radikale impak hierdie teoloog-digter en -komponis gehad het ook op
die erediens – selfs 500 jaar later. Laat ons nie hierdie gawe van die
Reformasie lig ag en ewe gemaklik die rug daarop draai nie.
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Kerkhervorming en erediens: Enkele gedagtes
tydens die herdenking van die kerkhervorming
(1517 – 2017) 1
Dr Wim Dreyer
Inleiding
Ecclesia semper reformanda (die kerk moet altyd weer hervorm) is ŉ
slagspreuk wat sedert die Tweede Wêreldoorlog dikwels gehoor word,
veral onder invloed van die Switserse teoloog Karl Barth. Barth het
na die verwoesting v8an die Tweede Wêreldoorlog en te midde van die
kerklike krisis van daardie tyd aangetoon hoe noodsaaklik dit is dat
die kerk voortdurend hervorm (sien byvoorbeeld Barth 1947: 24-37).
Darrell Guder, teoloog verbonde aan Princeton Universiteit in
die VSA en tans ŉ leiersfiguur op die terrein van sending (missionale
ekklesiologie), het verskeie van Barth se werke uit Duits vertaal en
daartoe bygedra dat ŉ sentrum vir Barth-studies by Princeton gevestig
is. Tog waarsku Guder (2000:150) dat die “voortgesette kerkhervorming”
misleidend kan wees, veral omdat kerkhervorming deesdae verstaan
word as die herstrukturering en optimalisering van kerklike bestuur
ter wille van finansiële oorlewing, in wese maar krisisbestuur. Werklike
kerkhervorming is dit nie. Hy skryf soos volg:
The reformed tradition emphasizes that ‘the church once reformed is
always in the process of being reformed according to the Word of God’.
The phrase ecclesia reformata secundum verbi Dei semper reformanda
is used a great deal in North Atlantic Reformed circles these days,
probably because of the crisis in which most of these churches find
themselves (p. 150).

Die persepsie dat reformatoriese kerke wêreldwyd (ook in Suid-Afrika)
onder druk is, kleiner word, jongmense verloor en weinig invloed in
die samelewing het, veroorsaak inderdaad dat baie predikante en
gemeentelede ŉ gevoel van krisis ervaar. Orals word daar verander en
aanpassings gemaak (ook in die erediens) ter wille van die kerk of ŉ
gemeente se oorlewing. Maar is dit werklik kerkhervorming?
Met die herdenking van die Kerkhervorming (1517-2017) in
gedagte, maak ek in hierdie bydrae enkele opmerkings oor Calvyn se
verstaan van kerkhervorming. Waarom sou kerkhervorming belangrik
wees? Calvyn het aangetoon dat kerkhervorming veral in die erediens
gebeur en sigbaar word. In hierdie bydrae wil ek by Calvyn se standpunt
aansluit, naamlik dat kerkhervorming wat saak maak, nie los van die
1
Referaat gelewer op 9 September 2017, tydens ŉ konferensie van die Suid-Afrikaanse
Kerkorrelistevereniging (SAKOV) te Pretoria.
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erediens verstaan kan word nie. Daar is ŉ direkte verband tussen
gesonde leer, erediens en kerkhervorming. Anders gestel: Wanneer
daar verskuiwings in die kerklike leer en teologie plaasvind, het dit
noodwendig ŉ effek op die erediens en hoe die kerk verander.
Calvyn oor kerkhervorming en erediens
Aan die einde van 1543 het Calvyn ŉ brief aan keiser Karel V gerig
onder die opskrif Supplex exhortatio ad invictiss. Caesarem Carolum
Quintum et illustrissimos principes aliosque ordines, beter bekend as
De necessitate reformandae ecclesiae2. In Afrikaans is die titel van
hierdie dokument Aangaande die noodsaak van kerkhervorming. Die
term “brief” is misleidend, omdat die dokument 80 bladsye lank is. Dit
is as ope brief en vlugskrif versprei.
Calvyn wou met hierdie brief die keiser daarvan oortuig dat
die hervormingsbeweging nie die gevolg van menslike willekeurigheid,
politieke opstandigheid of moedswilligheid is nie, maar op
weldeurdagte teologiese gronde bou. Dit het vir die Kerkhervormers
om gehoorsaamheid aan God, die opbou van die kerk en God se eer
gegaan. Calvyn wys in hierdie geskrif op die swak posisie van die kerk
en die absolute noodsaak dat die kerk moet hervorm.
In sy brief aan die keiser maak Calvyn (OC VI Col. 459) dit
duidelik dat kerkhervorming om twee sake gaan, naamlik (1) die regte
manier om God te aanbid (dws die inhoud van die erediens) en (2) die
“gesonde leer” (sana doctrina). Calvyn wys daarop dat hierdie twee sake
nie van menslike willekeur afhanklik is nie, maar uitdrukking is van
ons gehoorsaamheid aan God. Die manier hoe ons God in die erediens
aanbid en verheerlik, word bepaal deur die Woord en bekragtig deur die
Heilige Gees. Ware aanbidding vind plaas in die ruimte waar God deur
sy Woord en Gees werksaam is. Dit lei tot geloof en gehoorsaamheid.
Egte godsdiens vloei voort uit ons gehoorsaamheid aan die Woord en
lei weer tot verdere gehoorsaamheid aan God.
Reeds aan die begin van sy brief (OC VI Col. 461) raak Calvyn
die praktiese inkleding van die erediens aan. Hy kritiseer byvoorbeeld
die gebruik in die Roomse Kerk dat daar tydens die erediens “heilige
mense” se hulp ingeroep word en dat daar tot en deur spesifieke
heiliges gebid word. Dit beroof God van sy eer, omdat dit nie meer oor
God gaan nie maar om mense. In Afrikaans dui die woord “erediens”
op presies waarop dit aankom: Dit gaan om die eer van God.
Nog meer: Die verering van die heiliges in die erediens beroof
Christus van sy eer as die enigste Middelaar deur wie tot God genader
kan word. Dit is duidelik dat Calvyn die erediens verstaan as ŉ ruimte
waar God deur sy Woord en Gees aan die woord is en deur Christus
2
Calvin, J., [1543] 1867, ‘De necessitate reformandae ecclesiae’, in G. Baum, E. Cunitz & E. Reuss (eds.), Ioannis Calvini opera quae supersunt omnia, Vol. VI, Col. 457–534, C.A.
Schwetsschke et Filium, Brunsvigae. In hierdie bydrae word daarna verwys as OC (Opera Calvini)
VI met die betrokke kolom waaruit die verwysing kom.
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bemiddel word tot heil van elkeen wat daar teenwoordig is. Daarin vind
ons reeds drie kragtige teologiese beginsels van die Kerkhervorming:
•
•
•
•

Dit gaan om die eer van God.
Daar bestaan ŉ onbreekbare band tussen Woord en Gees.
Christus as Middelaar maak dit moontlik om God in die erediens
te ontmoet.
Christus het die voorhangsel van die tempel geskeur en ons vrye
toegang tot God gegee (Matt 27:51).

Teen hierdie agtergrond beoordeel Calvyn (OC VI Col. 464) die Roomse
erediens van sy tyd as wettisisties, onvolwasse en selfs as heidens. Hy
verduidelik aan die keiser dat die manier hoe die erediens verloop lynreg
teen die wil van God is omdat dit getuig van kunsmatige, oordrewe
en bygelowige seremonies. Sulke eredienste skend die eer van God.
Daarom doen Calvyn ŉ beroep op keiser Karl V om die hervorming van
die kerk te steun en te beskerm, want dit gaan om niks anders nie as
die eer van God. Vernuwing en die hervorming van die erediens moet
die eer van God dien.
Calvyn gee ook aandag aan die sakramente. Dit is algemene
kennis dat die sakramente die snykant van die stryd tussen die Roomse
Kerk en die Hervormers was. Hy kritiseer die sewe sakramente wat die
Roomse Kerk handhaaf as strydig met die Woord en hoe Christus dit
ingestel het. Christus het die doop en Nagmaal as sakramente ingestel,
die res berus op menslike willekeur en kerklike gebruik3. Wat Christus
beveel het, en wat die inhoud daarvan is, kan duidelik uit die Woord
van God afgelei word. Calvyn is skerp afwysend teenoor die “teater”
wat rondom die bediening van die Roomse mis plaasvind en weinig
ooreenkoms vertoon met Christus se instelling van die Heilige Nagmaal.
Nog meer: Calvyn is skerp gekant teen die feit dat in baie kerke en
streke dit algemene praktyk was dat lidmate moes betaal om aan die
Nagmaal deel te neem. Daar is selfs op die markplein geadverteer wat
die prys van Sondag se Nagmaalbediening sou wees (OC VI Col. 469).
Calvyn wys verder daarop dat die dienswerk van die predikant
die opbou van die gemeente ten doel het. Die gemeente word opgebou
wanneer die predikant die gesonde leer reg en suiwer verkondig. Daarom
gaan dit in die erediens in die eerste plek om Woordverkondiging, die
verkondiging van die suiwer evangelie.
Uit die gedeelte is dit duidelik dat Calvyn van mening was dat
daar bepaalde misstande ten opsigte van die erediens was wat nie net
die bestaan van die kerk bedreig nie, maar veral die eer van God skade
aandoen:

3
Calvyn (OC VI Col. 467) skryf: Quantum ad sacramenta pertinet, primum eodem loco
habita sunt mysteria a Christo instituta, et excogitatae humanitus caeremoniae. Septem enim sacramenta, sine alio discrimine, recepta fuerunt: quorum duo tantum mandaverat Christus, alia non
nisi hominum autoritate fundata erant.
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•
•
•
•
•
•

Die verering van die heiliges.
Eredienste wat nie God se eer verkondig nie, maar gerig is op die
mag van
die kerk en die priesters.
Eredienste ter wille van geldelike gewin.
ŉ Verkeerde verstaan en bediening van die sakramente.
ŉ Verkeerde verstaan van Christus se verlossingswerk, as enigste
Middelaar wat toegang tot God verseker, hier en nou in die erediens,
maar ook in die Hiernamaals.

Geneesmiddels wat nodig is om die misstande in die kerk reg te
stel
Uit bogenoemde is dit duidelik dat Calvyn daarvan oortuig was dat
kerkhervorming nodig is, ter wille van die gesonde leer en verering
van God. In sy brief aan die keiser wys Calvyn hom daarop dat die
Hervormers se optrede die welsyn van die kerk in gedagte het en om
“in ŉ geringe mate die miserabele toestand waarin die kerk verkeer, te
verbeter”.
Die eerste “geneesmiddel” wat Calvyn (OC VI Col. 473) aanbied,
is die belydenisskrifte waarin die gesonde leer uiteengesit word en dat
hulle so diensbaar is aan al die mense regoor die wêreld, deur hulle uit
hulle “slaap wakker te skud”.
Die tweede geneesmiddel wat Calvyn aanbied, is eredienste
wat nie willekeurig af argeloos verloop nie, maar wat ook nie “gevries”
(frigide) is nie. Calvyn (OC VI Col. 474) verwoord dit soos volg (my
vertaling, WAD):
Alle verskille ten opsigte van die Christelike leer staan in verband met
die regte aanbidding van God op grond van die verlossing [deur Jesus
Christus]. Ten opsigte van eersgenoemde, moedig ons alle mense aan
om God nóg op ŉ verstarde wyse nóg op ŉ nalatige wyse te aanbid…4

Die derde geneesmiddel wat Calvyn aanbied, is die prediking
van die evangelie uit die Woord van God (OC VI Col. 474-475). Dit kan
soos volg vertaal word:
In ons kerke word die enige God in ŉ suiwer erediens en verwerping
van alle bygeloof aanbid, omdat sy goedheid, wysheid, mag, waarheid
en ander kwaliteite daar gepreek word, meer as op enige ander plek.
Hy word in ware geloof in die Naam van Christus aangeroep, sy genade
word in die gees en met woorde gevier, en die mense word voortdurend

4
OC VI Col. 474: Atque ut redeamus ad illam ante a nobis positam divisionem: omnes,
quae inter nos sunt de doctrina controversiae, vel ad legitimum Dei cultum, vel ad certam salutis
nostrae fiduciam pertinent. Certe ad colendum Deum, neque frigide, neque negligenter hortamur
homines.
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aangespoor tot ŉ eenvoudige en egte gehoorsaamheid [aan God]5.

Prediking was die kragtigste geneesmiddel om die kerk te hervorm. Die
prediking was daarop gerig om die mense se verstaan van die evangelie
te bevorder en hulle te leer hoe om voor die aangesig van God te leef.
Prediking moes die bygelowige aanroep van die heiliges vervang. Mense
moes bevry word uit die doolhof van menslike wysheid, sodat hulle
God in waarheid en die Gees kon aanbid en dien (OC VI Col. 479).
Die vierde geneesmiddel wat Calvin aanbied, is gebed. Calvyn
(OC VI Col. 479-80) sê die volgende:
Daar is drie dinge wat ons hervorm het. Deur die voorspraak deur
die heiliges af te skaf, het ons die mense na Christus teruggelei,
sodat hulle die Vader in sy Naam kan aanroep, dat hulle Hom as
enigste Middelaar kan vertrou. Ons het hulle geleer om eerstens
met vaste en grondige vertroue te bid, en tweedens met begrip te
bid in pleks daarvan dat hulle aanhou om soos in die verlede in
onbekende tale te mompel.6

Calvyn verwys in dié verband na die apostel Paulus (Rom 10:14) wat
ons geleer het dat gebed voortvloei uit geloof, wat berus op die beloftes
vervat in Gods Woord. Gebede wat in die Naam van Christus gebid
word en Christus as enigste Middelaar bely, het groot krag. Calvyn
is van mening dat egte geloof, gebed en erediens voortvloei vanuit die
gesonde leer.
Calvyn se argument oor die taal van die erediens is ook
interessant. Hy verwerp die argument dat dit God se eer aantas om
Hom in algemene spreektaal aan te roep. Die gebruik van mense se
moedertaal in die erediens dien die geloof, die kennis en insig van
almal wat na die prediking luister. In dié verband verwerp hy ook die
verskynsel van spreek in tale, of glossolalie. Hy noem dit, net soos
die verering van heiliges, ŉ afstootlike menslike uitvindsel (OC VI Col.
482). Die teks in 1 Korintiërs 14 stel dit duidelik dat dit ŉ teken is vir
ongelowiges, maar nie vir gelowiges nie.
Laastens verwys Calvyn (OC VI Col. 487) na die sakramente
as geneesmiddel, solank dit in ooreenstemming met die Skrif bedien
word. Daarom is die getal sakramente verminder. Die belangrikste vrae
wat oorweeg moet word, na Calvyn se mening, is (1) die effektiwiteit
van die sakramente en (2) of die Nagmaal as ŉ offerhandeling verstaan
moet word.
5
OC VI Col. 474–475: Quum ergo adoretur in ecclesiis nostris unus Deus puro ritu, et absque ulla superstitione, quumeius bonitas, sapientia, potentia, veritas et reliquae virtutes uberius,
quam alibi usquam praedicentur, quum vera fide invocetur in Christi nomine, quum celebrentur
eius beneficia et animis et linguis, quum ad simplicem sinceramque eius obedientiam perpetuo
revocentur homines.
6
OC VI Col. 479–480: In oratione tria correximus. Nam et sanctorum intercessione valere
iussa homines ad Christum revocavimus: ut tum in illius nomine patrem invocare, tum eo mediatore
niti discerent; et ipsos docuimus, primum cum splida firmaque fiducia, deinde etiam cum intelligentia orare: quum ante confusas preces lingua incognita demurmurarent.
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Strydig met die Roomse skolastieke tradisie verwerp Calvyn die
gedagte dat die effektiwiteit van die sakramente aan die sigbare tekens
(brood en wyn) gekoppel kan word. Die sakrament is net betekenisvol
deur Christus se verlossingswerk. Dit gaan nie in die Nagmaal om die
sigbare tekens van brood en wyn nie, maar om die werklike liggaam
van Christus. Om sinvol en met egte geloof aan die sakramente deel te
neem, verg deeglike kategese. In talle van die gemeentes het die kategese
ook die bieg vervang. Die kategetiese onderrig (veral van kinders) is ŉ
uiters belangrike geneesmiddel in die proses van kerkhervorming.
Slotopmerkings
In sy brief aan die keiser verduidelik Calvyn dat Kerkhervorming net
in gehoorsaamheid aan God kan geskied, en dat kerkhervorming
dringend noodsaaklik was om die gesonde leer en regte aanbidding
te bevorder, tot eer van God. Die kragtigste impuls tot vernuwing en
hervorming van die kerk in die 16de eeu was die erediens, veral deur
middel van prediking en die liedere wat gesing is.
Ons leef in ŉ tyd van materialisme. Alles gaan om geld, welvaart,
meer besittings en meer vermaak. Hierdie voorspoedsideologie heg
geen waarde aan lyding en beproewing nie; inteendeel, jy moet maar
net Jesus aanneem dan sal jy voorspoedig wees. Dit affekteer die kerk
op baie maniere, onder andere in die manier hoe ons kerke bou en
eredienste hou. Die Amerikaners het ons immers geleer dat groter
beter is.
Indien ons soos Karl Barth oortuig is dat voortdurende
kerkhervorming noodsaaklik is, moet dit veral in die erediens
sigbaar word, eredienste wat in die eerste plek om die eer van God
en die evangelie van Jesus Christus as enigste Middelaar gaan.
Kerkhervorming gaan nie om herstrukturering, finansiële oorlewing of
vermaaklike eredienste nie. Werklike kerkhervorming is voortdurend
op soek na die eer van God. Dit word veral in die erediens, in ons
prediking en in die liedere wat ons sing sigbaar.
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•

•
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’n Historiese perspektief op die
Tweede Switserse Konfessie(1566) as
geleentheidsgeskrif
Mej Marina Kok
Inleiding
Die behoefte om dit wat ons glo in ’n belydenis te artikuleer, is nie
net een van die unieke kenmerke van die Christelike geloof nie, maar
bestaan reeds vanaf die tyd toe Jesus op aarde was. So bely Petrus
byvoorbeeld sy geloof in Matteus 16:16 wanneer hy antwoord dat
Jesus die Christus, die Seun van die Lewende God is. Namate die
Christelike kerk deur die eeue voor uitdagings te staan gekom het,
was dit in elke situasie van belang om geloof opnuut te artikuleer in
’n belydenis. Gedurende die Reformasie is daar veral geworstel met
hoe die Woord van God verstaan moet word. Gevolglik ontstaan talle
belydenisskrifte waarin die Reformatoriese verstaan van die evangelie
van Jesus Christus geartikuleer word (Dreyer 1997:1206). Dit is binne
hierdie konteks dat die Tweede Switserse Konfessie ontstaan.
Vanuit bogenoemde waarneming blyk dit dat elke Reformatoriese
belydenisskrif konteks-afhanklik is en dienooreenkomstig geïnterpreteer
behoort te word. Wanneer die Tweede Switserse Konfessie vanuit
hierdie perspektief interpreteer word, kan hierdie belydenisskrif uit die
moderne era weer opnuut betekenis kry vir die postmoderne wêreld.
Die fenomeen van belydenisskrifvorming
Met die Reformasie het ŉ nuwe era aangebreek in die geskiedenis
van belydenisskrifte (Holze 1998:1252). Hierdie stelling getuig van die
fenomeen van belydenisskrifvorming in die 16de eeu. Verder steun
die ontstaan van veelvoudige belydenisskrifte gedurende dié eeu
die bewering dat veelvoudige belydenisskrifte ŉ fenomeen binne die
Reformatoriese tradisie is (Naudé 2014:35). Klauber (1995:403) meld
dat belydenisskrifte en kategismus ŉ deurslaggewende rol gespeel het
in die definiëring en sistematisering van Protestantse teologie met die
Reformasie. Die Tweede Switserse Konfessie vorm deel van die groter
fenomeen van belydenisskrifvorming in die 16de eeu en moet daarom
binne hierdie beweging verstaan word.
Belydenisskrifvorming in die 16de eeu
In die diskoers oor belydenisskrifvorming as fenomeen in die 16de eeu,
is dit kritiek belangrik om die Reformasie nie as ŉ enkele beweging te
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verstaan nie, maar as ŉ aantal bewegings. Dit is egter gelokaliseerde
bewegings wat geografies in Wes-Europa afgespeel het. McGrath
(2011:78) identifiseer ses bewegings binne “die Reformasie”. Dit is die
Duitse Reformasie, die Switserse Reformasie, die radikale Reformasie
van die Anabaptiste, die Engelse Reformasie, die Kontrareformasie
van die Katolieke Kerk, en laastens die “Tweede Reformasie” binne
Protestantisme. Dit is van belang om te onderskei dat Bullinger en die
Tweede Switserse Konfessie deel vorm van die Switserse Reformasie.
Terselfdertyd vorm die Tweede Switserse Konfessie deel van die
sogenaamde “Tweede Reformasie”. McGrath (2011:82) verduidelik
dat die “Tweede Reformasie” die insigte wat uit die Protestantse
Reformasie gespruit het, gekonsolideer het in die vorm van konfessies.
Hierdie reeks konfessies het ŉ sistematies-teologiese voorstelling van
Reformatoriese teologie geword (McGrath 2011:82). Dié proses word
“konfessionalisering” genoem. Hierdie afdeling stel ondersoek in na
die redes waarom so ŉ proses plaasgevind het, asook die kenmerke
van die konfessionaliseringsbeweging. Eindelik word gevra na hoe die
Tweede Switserse Konfessie van 1566 inpas by dié beweging.
In die vroeë kerk het daar ook veelvuldige konfessies ontstaan
wat aandui dat daar van die begin af ŉ tradisie van veelvoudige
konfessies in die Christelike religie bestaan. Naudé (2014:35) voer die
argument verder deur te meld dat die veelvoudigheid van konfessies ŉ
unieke kenmerk van die Reformatoriese tradisie is. Naudé (2014:36)
se argument in hierdie verband berus op drie pilare: die aard van
Reformatoriese teologie, die aard van die konfessies self, en laastens die
vermoë van die kerk om doktrines te interpreteer. Hierdie bespreking
fokus hoofsaaklik op die aard van Reformatoriese teologie, siende dat
die ander twee aspekte ook daarby ingesluit is. Dreyer (1997:1206)
se verduideliking van die fenomeen van belydenisskrifvorming in
die 16de eeu begin by die aard van Reformatoriese teologie. Hy
toon aan hoedat die stryd om die Bybel reg te verstaan, gelei het
tot die vorming van verskeie belydenisskrifte binne die verskillende
strominge van die Reformasie. Die wesenlike teologiese worsteling
waaroor die belydenisskrifte besin, handel oor die waarheidsvraag.
Die belydenisskrifte hou die “ware” interpretasie van die Skrif voor
teenoor die “verkeerde” interpretasie van die Roomse Kerk. Hoewel
die belydenisskrifte binne ŉ modernistiese paradigma ontstaan het
en bepaalde beginsels voorhou as “die waarheid”, staan dit verder
teenoor die modernistiese agenda. Die verskeidenheid belydenisskrifte
bewys dit. Dit beteken dat die talle belydenisskrifte wat in die 16de
eeu ontstaan het, vanuit die beginsel werk dat daar verskillende
uitdrukkings van die waarheid kan wees. Dit spreek boekdele van die
aard van Reformatoriese teologie. Hierdie idee word bevestig in die
Protestantse tradisie se verstaan van teologie as kennis van God wat
deur openbaring ontvang word (Naudé 2014:37; vgl Barth 1923:65).
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Gevolglik berus die redes wat aangevoer word vir die toename in
belydenisskrifte in die 16de eeu hoofsaaklik op teologiese gronde.
Barth (1923:68-69) voer vier redes aan vir die fenomeen van
belydenisskrifvorming vanuit ŉ histories-teologiese perspektief. Die
eerste rede is dat die belydenisskrifte ŉ diskoers met die vroeë kerk is,
en tweedens is dit gevorm om die prediking en onderrig van die kerk te
lei en sodoende orde te skep in die nuutgevonde Reformatoriese tradisie.
Derdens het die konfessies die doel om duidelike lyne te trek wat betref
die Reformatoriese lering teenoor ander leringe, soos dié van die Lutherse
kerk. Laastens is die belydenisskrifte gevorm om bepaalde teologiese
konsepte op die voorgrond te plaas, terwyl ander reggestel word. Dreyer
(1997:1207) onderskei vyf hoofredes wat in breë trekke met dié van
Barth ooreenstem. Die vyfde rede wat Dreyer (1997:1207) byvoeg, is
dat die belydenisskrifte polemiese sowel as apologetiese dokumente
is. Die ontwikkeling van die verskeie belydenisskrifte is ook geografies
gemotiveerd aangesien die verskillende Protestantse kerke selfstandig
van mekaar bestaan het en ŉ kerk dus in haar eie gebied belydenisskrifte
ontwikkel het (Dreyer 1997:1207). Daar is egter ŉ ander dimensie
verbonde aan die laaste rede vir die ontwikkeling van belydenisskrifte
wat later met die vestiging van verskillende Reformatoriese kerke ter
sprake gekom het. Belydenisskrifte vestig ekumeniese eenheid waar
verskillende kerke dieselfde belydenisskrif onderskryf.
Die redes wat hierbo aangevoer is vir die fenomeen van
belydenisskrifvorming in die 16de eeu is steeds die redes waarom kerke
in die 21ste eeu bepaalde belydenisskrifte onderskryf. In die nuutste
Kerkorde van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (2016:1)
word dié redes soos volg gelys: Belydenisskrifte is die samevatting
van die kern van geloof, die norm vir verkondiging, maatstaf vir
kerklike en teologiese onderrig, afgrensing teen teologiese dwalinge,
uitdrukking van onderlinge eenheid, en die maatstaf vir kerklikteologiese uitsprake. Uit hierdie lys stem die aspekte van onderrig,
prediking en die afgrensing van lering (polemiese funksie) ooreen met
die aanvanklike redes wat gelei het tot die ontstaan van die konfessies.
Wat verder opvallend is, is die outoriteit wat gekoppel word aan die
belydenisskrifte: Dit funksioneer as norm1 en maatstaf.
Dingel (2012:295) plaas die Reformatoriese belydenisskrifte binne die
groter konteks van die tyd waarbinne dit ontstaan het. Sy verduidelik dat
die faktore wat aanleiding gegee het tot die skryf van die belydenisskrifte
nie tot teologie beperk was nie. Die belydenisskrifte reflekteer die sosiopolitiese omstandighede waarbinne dit tot stand gekom het. Dit blyk
duidelik uit sommige van die belydenisskrifte wat gerig is aan ŉ koning/
regeerder. Die beste voorbeeld hiervan is die Nederlandse Geloofsbelydenis
wat aan koning Filips II gerig is in die lig van die vervolging van Calvinistiese
gelowiges (NHKA Diensboek 1987:126).
1
In die NHKA funksioneer die Bybel as norma normans en die belydenisskrifte as norma
normata.
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ŉ Praktiese voorbeeld van ontwikkeling in die 16de eeu wat tot ŉ groot
mate die sukses van die Reformasie verseker het, was die drukpers.
Volgens Pelikan (2003:461) het die ontwikkeling van die drukpers nie
net ŉ positiewe invloed gehad op die verspreiding van Reformatoriese
idees en die werke van individuele Reformatore nie, maar ook op
die verspreiding van belydenisskrifte. Vanweë die beskikbaarheid
en verspreiding van belydenisskrifte wat die Reformasiebeweging(s)
se teologiese uitgangspunte uiteensit, het hierdie konfessies ook ŉ
invloed op die gemeenskap en sosio-politieke omstandighede gehad
(Dingel 2012:295).
Reformatoriese konfessies en die Tweede Switserse Konfessie
Uit die bespreking in die vorige afdeling het dit duidelik geword dat sowel
teologiese diskoerse as sosio-politiese faktore gelei het tot die fenomeen
van belydenisskrifvorming in die 16de eeu. Die belydenisskrifte het
mekaar egter ook onderling beïnvloed. Die res van die bespreking
fokus op die ooreenkomste, maar ook verskille tussen die verskeie
Reformatoriese konfessies, met klem op die Tweede Switserse Konfessie.
Vanweë die omvang van Reformatoriese belydenisskrifte is dit nie
moontlik om al die konfessies in ag te neem in hierdie bespreking nie.
Daarom word daar slegs na die belydenisskrifte wat naaste aan die
Tweede Switserse Konfessie (1566) ontstaan het, verwys.
Die Eerste Switserse Konfessie is in 1536 geskryf met ŉ tweeledige
doel voor oë: Eerstens is dit polemies gerig teenoor die Rooms-Katolieke
leer, en tweedens en meer indirek is dit geskryf om die Lutherse en
Switserse kerke te verenig (Dreyer 1997:1214). Hierdie konfessie,
waaraan Bullinger meegewerk het, dien as die voorganger van die
Tweede Switserse Konfessie (2003:98). Dié twee konfessies is dus
nouverwant aan mekaar, met die Tweede Switserse Konfessie wat die
patroon van die Eerste Switserse Konfessie volg (Stephens 2006:74).
Daar is gevolglik opmerklike ooreenkomste wat teologie en inhoud
betref, maar ook opvallende verskille tussen die twee konfessies. Dreyer
(1997:1212; vgl Stephens 2006:74) toon aan dat die Eerste Switserse
Konfessie geskryf is in afwagting van ŉ Rooms-Katolieke Konsilie wat
in 1537 sou plaasvind, maar in werklikheid eers in 1545 plaasgevind
het. Stephens (2006:74) voer verder aan dat die Tweede Switserse
Konfessie in reaksie op die Konsilie van 1545 geskryf is. Dit kan as
rede aangevoer word vir die klemverskille tussen die twee konfessies,
hoewel die klemverskille binne die groter konteks van die konfessies
as geleentheidsgeskrifte beskou moet word. Die opvallendste verskil
is dat Bullinger nie die inspirasie van die Skrif bespreek nie en baie
meer ruimte afstaan aan artikels oor God as oor die Skrif as die Eerste
Switserse konfessie.
Die laaste twee belydenisskrifte wat beskryf word in verhouding
tot die Tweede Switserse Konfessie, is die Nederlandse Geloofsbelydenis
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(1561) en die Heidelbergse Kategismus (1563). Hierdie twee
belydenisskrifte word uitgesonder omdat dit onderskeidelik vyf en
drie jaar voor die Tweede Switserse Konfessie geskryf is en omdat dit
deel vorm van die Drie Formuliere van Eenheid van die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika.
Die Nederlandse Geloofsbelydenis is hoofsaaklik deur Guido de
Brès geskryf, hoewel De Brès ook hulp van drie ander teoloë gehad
het (Cochrane red 2003:185). Hierdie belydenisskrif moet volgens
Dreyer (1997:1217) as apologetiese dokument beskou word vanweë
die verweerskrif wat as voorwoord gevoeg is by die Nederlandse
Geloofsbelydenis (Diensboek NHKA 1987:127). Die Nederlandse
Geloofsbelydenis is geskryf om die geloofsoortuigings van die
vervolgde Calviniste uiteen te sit en koning Filips II te verseker dat
Calviniste lojaal bly aan die owerheid (Cochrane red 2003:186).
In hierdie historiese omstandighede word ŉ parallel gevind met die
Tweede Switserse Konfessie wat eindelik aan Frederik III oorhandig
is ten einde die kritiek van die Lutherane teen die Reformatoriese
standpunt hok te slaan (Cochrane red 2003:221). Inhoudelik is die
Nederlandse Geloofsbelydenis gebaseer op die Franse Geloofsbelydenis
wat deur Calvyn opgestel is (Dreyer 1997:1217). In die Nederlandse
Geloofsbelydenis word die belang en outoriteit van die Skrif voorop
gestel, terwyl dié belydenisskrif verder Christosentries is met klem op
die genade van God en geloof in Christus (Dreyer 1997:1217).
Die Heidelbergse Kategismus van 1563 is in opdrag van Frederik
III, die keurvors van die Palts, opgestel om ŉ eendragtige onderwysing
uit ŉ eenstemmige kategismus te hê (Diensboek NHKA 1987:163). Dit
is opvallend dat die Tweede Switserse Konfessie aan dieselfde Frederik
III gestuur is. Verder word gemeld dat Olevianus aan Bullinger ŉ brief
skryf waarin hy sê dat die helderheid van die Heidelbergse Kategismus
grootliks aan Bullinger te danke is (Diensboek NHKA 1987:164). Die
Heidelbergse Kategismus het gebruik gemaak van die kategismusse van
verskeie Reformatoriese teoloë, soos Calvyn, Melanchthon en Bullinger
(Dreyer 1997:1219). Op hierdie wyse het Bullinger ook sy teologiese
merk op die Heidelbergse Kategismus gelaat. Dreyer (1997:1219) toon
aan dat die Heidelbergse Kategismus verteenwoordigend is van ŉ breë
spektrum van Reformatoriese teologie. Dié kategismus het ŉ drieledige
struktuur. Die eerste deel handel oor die sonde van die mens, die
tweede deel oor hoe die mens verlos word van sonde, en die derde deel
oor hoe die mens vir hierdie verlossing dankbaar moet wees (Dreyer &
Van Rensburg 2016:p2 van 6). Dreyer & Van Rensburg (2016:p2 van
6) beskou die drievoudige struktuur van die Heidelbergse Kategismus
as ŉ samevatting van die Reformatoriese teologie en leer.
Uit die bespreking in hierdie afdeling blyk dit dat die onderskeie
belydenisskrifte inhoudelike ooreenkomste toon, veral wat betref
teologie. Tog het die verskillende omstandighede (“geleenthede”) wat
tot die skryf van die belydenisskrifte aanleiding gegee het, veroorsaak
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dat daar teologiese klemverskille tussen die konfessies is. Hiermee
word erken dat elkeen van die belydenisskrifte ŉ voorbeeld is van
hoe Reformatoriese teologie uitdrukking vind binne uiteenlopende
historiese, sosiale, geografiese en politieke omstandighede. Noudat die
Reformatoriese konfessies wat ŉ paar jaar voor die Tweede Switserse
Konfessie ontstaan het, oorsigtelik bespreek is, fokus die volgende
afdeling spesifiek op die histories-kritiese vrae rondom die Tweede
Switserse Konfessie. Die genetiese vrae wat betref die outeur en
ontstaansomstandighede van die konfessie word dus in besonderhede
bespreek.
Histories-kritiese analise
In hierdie gedeelte van die bespreking word die histories-kritiese
metode ingespan ten einde die genetiese vrae rondom die Tweede
Switserse Konfessie te beantwoord. Die genetiese vrae wat hier gevra
word, sluit in wie die Tweede Switserse Konfessie geskryf het, waar
en wanneer die Konfessie geskryf is, en wie die bedoelde lesers was
(Barton 1998:9). Verder vra historiese kritiek ook na die betekenis van
die geskrif in sy oorspronklike konteks (Barton 1998:11). Ten einde
dié betekenis op te spoor, word ŉ historiese rekonstruksie gemaak
van gebeure wat ŉ invloed op die skryf van die dokument gehad het
(Barton 1998:11). In hierdie opsig is dit ook van belang om die inhoud
van die Konfessie deel te maak van die diskoers, aangesien die inhoud
ontstaan het in reaksie op historiese gebeure. Al hierdie aspekte van
die histories-kritiese metode word hier op die ondersoek na die Tweede
Switserse Konfessie toegepas.
Wie, waar en wanneer van die Tweede Switserse Konfessie
Pont (1963:147) meld dat absolute objektiewe geskiedskrywing nie
moontlik is nie omdat alle geskiedskrywing vanuit ŉ bepaalde perspektief
plaasvind. Venema (2004:11) gebruik dieselfde argument om te meld
hoedat daar ook in die rekonstruksie van die Reformasiegeskiedenis
meer aandag gegee is aan sekere teoloë terwyl ander, ewe invloedryke
teoloë, agterweë gelaat is. Heinrich Bullinger, die skrywer van die Tweede
Switserse Konfessie, is een van die figure wat in laasgenoemde kategorie
geplaas kan word. Dowey (1990:41) merk tereg op dat Bullinger nie ŉ
bekende naam in die klaskamer is nie, wat nog van in die Protestantse
huishouding. Tog het Bullinger meer geskrifte geproduseer as Luther en
Calvyn saam (Shepherd 2005:28). Bullinger se invloed het so ver gestrek
as Brittanje, en hy was verantwoordelik vir die konsolidering van die
Reformatoriese teologie, anders as die eerste generasie Reformatore soos
Luther en Zwingli (Venema 2004:12; vgl Shepherd 2005:28). Biel (1991:3)
meld boonop dat Bullinger enige geskiedskrywer se droom is vanweë sy
ordelike aantekeninge in sy dagboek wat melding maak van die meeste
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van die gebeure in sy lewe en teologie. Dit maak die geskiedskrywer wat
Bullinger as persoon wil beskryf, se taak aansienlik makliker.
Hierdie afdeling is gebou rondom die vrae van wie die persoon
agter die Tweede Switserse Konfessie was, waar die Konfessie geskryf
is en wanneer die belydenisskrif tot stand gekom het. Hierdie vrae
word gevra as deel van die rekonstruksie van die Tweede Switserse
Konfessie as geleentheidsgeskrif.
Wie: Heinrich Bullinger as persoon en teoloog
Heinrich Bullinger is in 1504 in Bremgarten, 20 km wes van Zürich,
gebore (Shepherd 2005:28). Bullinger was die jongste van vyf seuns en
sy pa, ook Heinrich, was ŉ Rooms-Katolieke priester (Schaff 2010:184).
Aangesien priesters selibaat moes wees, het sy pa die biskop op ŉ
jaarlikse basis betaal om hom oor te sien (Shepherd 2005:28). Heinrich
sr was egter nie die enigste priester wat so ŉ leefstyl beoefen het nie
– dit was algemeen onder priesters in daardie tyd (Shepherd 2005:28;
vgl Schaff 2010:184). Bullinger se pa kon egter nie saam met Bullinger
se ma, Anna, en sy kinders bly nie omdat Anna se broers Bullinger
se pa gedreig het dat hulle hom sal doodmaak omdat hy buite die eg
met Anna saamleef (Giselbrecht 2011:56). Eers ná Bullinger gebore
is en Anna se broers oorlede is, kon hulle as gesin saamwoon in
Bremgarten.
Bullinger het ŉ humanistiese opleiding gekry en by die Universiteit
van Cologne in aanraking gekom met die werk van Melanchthon en
Erasmus (Shepherd 2005:28). Die sentrale Christologiese motief in
Erasmus se teologie, wat gebou is op Matteus 17:5, het ŉ bepalende
invloed op Bullinger se lewe en werk gehad (Timmerman 2015:12).
Schaff (2010:184) meld dat Melanchthon en Luther se werke Bullinger
voorberei het op ŉ denkskuif. Bullinger het in 1520 gegradueer, en in
1522 verwerf hy sy M.A.-graad (Shepherd 2005:29). Hoewel Bullinger
nie formeel Teologie studeer het nie (hy het wel met Bybelse humanisme
te doen gekry), het teologie hom op sowel persoonlike as akademiese
vlak geïnteresseer (Timmerman 2015:12). Om hierdie rede het Luther
se oproep tot die hervorming van die kerk tot Bullinger gespreek. Tog
meld Timmerman (2015:12; vgl Stephens 2008:40) dat Bullinger, ten
spyte van die invloed van Luther en Melanchthon, deur individuele
studie van die kerkvaders en die Griekse Nuwe Testament by ŉ
Reformatoriese standpunt gekom het. Met die teologiese oortuiging
dat die Skrif die enigste bron van ware geloof is, het Bullinger teen die
monastieke orde besluit en in 1523 ŉ pos aanvaar by die Klooster van
Kappel (Timmerman 2015:13).
Die jaar 1523 was bepalend in Bullinger se persoonlike sowel as
akademiese lewe. In hierdie jaar het hy begin klasgee by die Klooster
van Kappel (Schaff 2010:184) en die kerkhervormer Ulrich Zwingli
ontmoet (Timmerman 2015:12). Timmerman (2015:12) dui aan dat
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hierdie ontmoeting die begin was van samewerking op teologiese gebied
sowel as ’n persoonlike vriendskap. In sy persoonlike lewe het Bullinger
in hierdie tyd waarin hy besig was om ŉ Reformatoriese teologie te
ontwikkel, Anna Adlischwyler leer ken en die eerste maal vir haar op
30 September 1527 ŉ brief geskryf (Giselbrecht 2011:56). Giselbrecht
(2011:57) dui aan dat Bullinger, deurdat hy Anna persoonlik nader,
sonder ŉ derde party, die tradisionele sosiale gebruike rondom
verlowing en die huwelik ignoreer. In ŉ inskrywing in sy Diarium van
29 Oktober 1527 maak Bullinger (1904:11)2 melding van ŉ ontmoeting
tussen hom en Anna: 29. Octobris collocutus sum in summo templo cum
Anna Adlyschwylera, quae fuerat in monasterio Oetenbach Tiguri virgo
vestalis, de coniugio.
Hieruit word dit duidelik dat Anna in ŉ klooster gewoon het waar
sy na haar bejaarde ma omgesien het. Die volgende inskrywing meld
dat Anna se ma nie goed gereageer het op die nuus van hul huwelik
nie. Eers ná haar ma se dood in 1529, is Bullinger en Anna in die eg
verbind (Giselbrecht 2011:59).
Die briewe wat Bullinger aan Anna geskryf het en wat grotendeels
behoue gebly het, bied ŉ blik op die persoon wat Bullinger was. Dit bied
insig in Bullinger se oortuigings rondom die huwelik en sy verstaan
van sosiale norme en gebruike. Die Reformatore het nie net die
Teologie hervorm nie, maar ook die samelewing. Die eerste voorbeeld
hiervan word gevind in Martin Luther, ŉ voormalige monnik, wat met
Katharina von Bora, ŉ voormalige non, getrou het. Deur die huwelik
op hierdie wyse te desakramentaliseer, het hulle ŉ nuwe era in sosiale
en kulturele rolle teweeggebring (Buitendag 2007:446). Hierdie denke
het oorgespoel na die ander Reformatore waaronder Zwingli, Calvyn en
Bullinger.
Bullinger en Anna se huishouding is gekenmerk deur gasvryheid.
Giselbrecht (2011:62) dui aan dat die Bullinger-huishouding kos
voorsien het aan vervolgde Reformatore en hulle families sowel as aan
weeskinders en studente. Verder het verskeie mense ook by Bullinger
en Anna gewoon, waaronder Zwingli se weduwee en dogters, studente
en Bullinger se ma (Giselbrecht 2011:62). Schaff (2010:187) meld dat
Bullinger selfs Lutherse predikante wat moes vlug, gehuisves het, ten
spyte van die feit dat dié predikante die Reformatoriese standpunte
veroordeel het. Bullinger se gasvryheid, selfs teenoor diegene wat hom
te na gekom het, toon aan hoedat hy naasteliefde in sy lewe en werk
beliggaam.
Bullinger was in wese ŉ pastor wat hom bemoei het met
praktiese aangeleenthede in die lewe van die kerk en gelowiges (Schaff
2010:185). Sy besorgdheid oor pastorale kwessies soos die huwelik
en huishoudelike sake sowel as die pastorale pligte van gelowiges in
2
Waar daar verwys word na Bullinger se Diarium, word gebruik gemaak van die weergawe van Egli, E. (red.), 1904, Heinrich Bullinger’s Diarium (annales vitae) der Jahre 1504-1574,
Basler Buch- und Antiquariatshandlung, Basel.

ŉ Historiese perspektief op die Tweede Switserse Konfessie (1566)
as geleentheidsgeskrif (Mej Marina Kok)

118

die lewe van die kerk, kom duidelik na vore in die Tweede Switserse
konfessie. Die laaste derde3 van die Tweede Switserse Konfessie
handel oor ekklesiologiese aangeleenthede waar hoofstukke XXXI die doop en Nagmaal behandel, waarna die sewe opeenvolgende
hoofstukke praktiese sake rondom die kerk hanteer. Dit sluit onder
andere riglyne in oor eredienste, sang in die erediens, vasdae, om
siekes te besoek, seremonies en rituele, en die begrawe van geliefdes.
Die rede vir Bullinger se pastorale aanslag is tweeledig. Eerstens kan
die riglyne wat Bullinger in hoofstukke XX-XXX uitstip, beskou word
in die lig van die konsolidering van die Reformatoriese geloof, amper
soos ŉ kerkorde. Tweedens moet Bullinger se pastorale ekklesiologie
in die lig van die instandhouding en onderrig van die nuutgevonde
Reformatoriese tradisie verstaan word. Aan die een kant is daar dus die
teologiese (akademiese) rede agter die skryf van die Konfessie, terwyl
daar aan die ander kant die pastorale (persoonlike) rede is. Cochrane
(red 2003:221-222) beskryf bogenoemde onderskeid in terme van die
struktuur van die Konfessie, naamlik dat die eerste helfte van die
Konfessie, hoofstukke I-XVI, oor teologiese en dogmatiese kwessies
handel, terwyl die tweede helfte (hoofstukke XVII-XXX) oor sakramente
en die kerk handel. Hierdie struktuur toon aan dat Bullinger begrip
gehad het vir die fyn verhouding tussen geloof en rede.
Bullinger se pastorale aanslag getuig in die besonder van die invloed
wat sy persoonlike oortuigings op sy teologie gehad het. Dit was egter
ŉ wederkerige verhouding waar Bullinger se interpretasie van die Skrif
beïnvloed het hoe hy dink oor hierdie kwessies. Dit word gesien in die
stewige Skriftuurlike onderbou van die Konfessie waar Bullinger hom
telkens op die Skrif beroep. Stephens (2008:38) meld dat Bullinger in
die Konfessie die Bybel telkens as beginpunt gebruik in elke afdeling van
die belydenisskrif. Verder gaan dit vir Bullinger in die Tweede Switserse
Konfessie in die eerste plek oor die outoriteit van die Bybel, waarop die
interpretasie van die Bybel volg (Stephens 2008:38-39). Die sentraliteit
wat die Skrif in Bullinger se teologie inneem, sowel as sy pastorale
besorgdheid, het aanleiding gegee tot die skryf van die Tweede Switserse
Konfessie. Dit bring ons by die volgende histories-kritiese vrae rondom
die Konfessie, naamlik waar en wanneer die Konfessie geskryf is.
Waar en wanneer het die Tweede Switserse Konfessie tot stand
gekom?
Ten einde die breë agtergrond agter die “waar en wanneer” van die
Tweede Switserse Konfessie te begryp, is dit nodig om Heinrich
3
Hierdie studie gebruik die Latynse teks en hoofstukindelings van die Confessio Helvetica Posterior, a.d. 1566 (Tweede Switserse Konfessie) soos gevind in Schaff, P., (red), 1977, The
Creeds of the Christendom with a History and Critical Notes Volume III The Evangelical Protestant
Creeds with Translations, Baker Book House, Grand Rapids, MI.
As hulpmiddel word gebruik gemaak van die Engelse vertaling van die Konfessie soos gevind in
Cochrane, A., (red.), 2003, Reformed Confessions of the Sixteenth Century, Westminster John
Knox Press, Louisville/London.
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Bullinger se gesondheid in ag te neem. Biel (1991:3) toon uit Bullinger
se dagboek aan dat Bullinger verskeie kere in sy lewe “by die dood
omgedraai het”. Een so ŉ keer was in 1564 met die uitbreek van die pes
toe Bullinger (Diarium 1904:76)4 gebuk gegaan het onder die pes wat
ook sy vrou, Anna, se lewe geëis het, sowel as drie van sy dogters en sy
swaer (Schaff 2010:189). Biel (1991:3-4) vertel verder dat Bullinger ná
die episode weer tekens van die pes getoon het in November, waarna
hy baie siek geword het en met tye bewusteloos geword het – tot so ’n
mate dat daar ’n valse gerug ontstaan het dat hy dood is. In 1566 het
Bullinger aan nierstene gely (Biel 1991:4).
Die tydsberekening van Bullinger se gesondheidsprobleme
val saam met die skryf en bekendmaking van die Tweede Switserse
Konfessie. Leith (red. 1977:131) dui aan dat Bullinger die Konfessie
reeds in 1561 geskryf het, maar dat die Konfessie eers in 1566
bekendgemaak is aan die publiek. Gedurende die epidemie wat in
die vroeë 1560’s uitgebreek het, het Bullinger die Tweede Switserse
Konfessie geskryf as persoonlike getuienis wat ná sy dood gepubliseer
moes word (Smedes 1966:4). Bullinger het egter die pes-epidemie
oorleef en gevolglik was dit nie nodig om die Konfessie te publiseer
nie.
Bullinger het van 1531 tot 1575 in Zürich gewoon en gewerk
– dit is 44 jaar lank (Sheperd 2005:31). Dit is dus in die later jare
gedurende sy bediening in Zürich dat Bullinger die Tweede Switserse
Konfessie geskryf het. Venema (2004:13-14) deel Bullinger se werk in
drie periodes in, met die Tweede Switserse Konfessie wat deel vorm
van die laaste periode wat strek van 1560 tot 1574. Teen hierdie tyd
het Bullinger se invloed al regoor die Reformatoriese wêreld gestrek,
waarvan die magdom briewe aan onder andere Calvyn, Melanchthon,
Bucer, Henry VIII van Engeland, koningin Elisabet van Engeland en
Henry II van Frankryk getuig (Schaff 2010:186). Bullinger se invloed
getuig verder van die ekumeniese aspek verbonde aan sy teologie, soos
ook gesien word in die volgende afdeling oor die veronderstelde en
werklike lesers van die Konfessie.
Veronderstelde lesers en werklike lesers
Volgens Cochrane (red 2003:221) is die Tweede Switserse Konfessie
oorspronklik deur Bullinger geskryf om as sy testament aan die
magistrate van die stad Zürich gegee te word. Hierdie aanname word
gestaaf deur die feit dat die laaste hoofstuk in die Konfessie oor die
regering en magistraatskap handel. In hierdie hoofstuk maak Bullinger
(in Cochrane red 2003:299-300) dit duidelik dat die magistraatskap
van God af kom en deur God ingestel is om vrede vir die mense te

4
Bullinger skryf in sy Diarium (1904:76) die volgende: Den 15. Septembris, was Frytags,
zu abent nach dem nachtmal stieß mich an stark und an dryen orten die pestelänz...
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verseker.5 Bullinger is van mening dat die landdros/magistraat ŉ
vriend van die kerk moet wees of selfs ŉ lid van die kerk, ten einde
die kerk ten beste by te staan (Schaff 1977:305):Teneat ergo ipse in
manibus verbum Dei.
Verder toon Bullinger in hierdie hoofstuk aan wanneer oorlog
gepas is en dat die magistraat ook die gesag het om te besluit wanneer
daar oorgegaan moet word tot oorlog. Die standpunt wat Bullinger in
hierdie verband inneem, stem ooreen met die konsep van die “regverdige
oorlog” wat deur Augustinus ontwikkel is. Heft (2010:39) dui aan dat
Anselmus hierdie teorie verder ontwikkel het deur selfverdediging ook
as deel van regverdige oorlog te beskou. Bullinger is nes Luther en
Calvyn grootliks beïnvloed deur die werk van Augustinus. ŉ Vinnige
soektog na die woord “Augustinus” in die Tweede Switserse Konfessie
dui aan dat Bullinger 15 maal eksplisiet na Augustinus verwys. Verder
kan sinspelings op die werk van Augustinus onderskei word. Een van
hierdie sinspelings word reeds weerspieël in hoofstuk I wat betref
Bullinger se standpunt oor die prediker van die Woord. In lyn met
Augustinus se standpunt teen die Donatiste, dat die geldigheid van die
Woordverkondiging nie afhang van die heiligheid van die prediker nie
en dat die kerk gevul is met sowel heiliges as sondaars (vgl McGrath
2011:49), meld Bullinger dat selfs al is die prediker ŉ sondaar, bly die
Woord van God goed en waar (Schaff 1977:238). Dit is egter nie net
Bullinger se Augustynse agtergrond wat in die Konfessie deurskemer
nie; hy tree ook in gesprek met die vroeë kerk in die breë wat duidelik
blyk uit verwysings na die Manichaeane en Marsion (Cochrane red
2003:226).
Bullinger het die intensie gehad dat dié Konfessie sy nalatenskap
sal word vir die Reformatoriese kerke in Switserland (Venema 2004:16).
In die vorige afdeling is bespreek hoedat die pes-epidemie die katalisator
was wat Bullinger die Konfessie laat skryf het. Toe Bullinger egter die
pes oorleef het, is die Konfessie nooit bekendgestel nie. In 1566 is
die Konfessie aan die publiek bekendgemaak toe dit gestuur is aan
Frederik III in Duitsland. Frederik III was in die moeilikheid omdat
hy in die Calvinistiese tradisie gestaan het eerder as in die Lutherse
tradisie (Smedes 1966:5). Leith (red 1977:131) dui aan dat Frederik
III die keurvors van die Palts was wat die Reformatoriese geloof moes
regverdig en dat hy vir Bullinger gevra het om hom te help om ŉ
uiteensetting van die Reformatoriese geloof te gee. Die Konfessie is
dus aangebied as reaksie op kritiek teen die Reformatoriese standpunt
vanuit die Lutherse kerk (Cochrane red 2003:221). Smedes (1966:5)
toon aan dat Frederik III hierdeur ander Duitse prinse oortuig het
dat die Reformatoriese geloof uit die tradisie van Calvyn en Zwingli
nie boos was of die Lutherse Protestantisme probeer ondermyn nie.
Eindelik het dit daartoe bygedra dat die Reformatoriese geloof die reg
5
Bullinger (in Schaff 1977:305) sê die volgende oor die magistraatskap: Magistratus
omnis generis ab ipso Deo est institutus ad generis humani pacem ac tranquillitatem.
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gekry het om in Duitsland te bestaan (Smedes 1966:5). Saam met
hierdie gebeure het die Switserse kerke in die streek terselfdertyd die
behoefte ontwikkel om ŉ gemeenskaplike belydenisskrif te kry (Leith
red 1977:131).
Vanuit die bespreking tot op hierdie punt blyk dit dat die
veronderstelde lesers van die Konfessie die magistrate van Zürich
was, maar dat die Konfessie nooit by hulle uitgekom het nie. In plaas
daarvan is die Konfessie gestuur aan keurvors Frederik III om aan
die Lutherane te oorhandig. Dit het ook die gemeenskaplike konfessie
van die Switserse kerke geword waar die werklike lesers die SwitsersReformatoriese gelowiges in die kerkbanke was. Cochrane (red
2003:221) dui aan dat die Switserse kerke die Konfessie met ŉ paar
geringe wysigings aanvaar het in 1566, waarna die Konfessie in Latyn
en Duits gepubliseer is. Dit is ook vertaal in Frans, Engels, Hollands,
Italiaans, Hongaars, Pools en Arabies (Cochrane red 2003:221). Hierdie
lang lys tale waarin die Konfessie beskikbaar gestel is, dui op die
ekumeniese strekking wat die Konfessie regoor Europa gehad het. Ten
einde egter die oorspronklike betekenis van die Konfessie binne die
konteks van die 16de eeu te verstaan, is dit noodsaaklik om ŉ begrip
te hê van die interne struwelinge tussen die Lutherse tradisie en die
ander Reformatoriese kerke (kerke wat in die tradisie van Calvyn en
Zwingli staan).
Historiese gebeure wat ŉ invloed op die Tweede Switserse
Konfessie gehad het: Lutherse kritiek teen die Reformatoriese
geloof
Die Lutherse opposisie teen die Reformatoriese tradisie van Calvyn
en Zwingli, soos weerspieël in die kritiek teen Frederik III, het ŉ lang
ontstaansgeskiedenis. Dit gaan so ver terug as die groot debat tussen
Luther en Zwingli by Marburg in 1529 (Gerrish 1988:377). Die debat
by Marburg het gehandel oor verskille tussen Luther en Zwingli oor die
Nagmaal (Green1976:102). Zwingli het in sy 1525-werk De Baptismo
bevind dat daar aan die water van die doop krag toegeskryf is wat
dit nie het nie (Gerrish 1988:377). Gerrish (1988:377) toon aan dat
Zwingli dieselfde probleem waargeneem het in Luther se geskrifte wat
die brood by die Nagmaal betref. Die sentrale kwessie waaroor Luther
en Zwingli verskil het, was die aard van Christus se teenwoordigheid in
die sakrament van die Nagmaal (Bromiley red 2006:178). Bromiley (red
2006:178) dui aan dat die Lutherse siening wat dit betref, voorgehou
het dat Christus in en deur die brood teenwoordig is. Die teks waarop
Luther hierdie verstaan gebaseer het, is Johannes 6 wat stel dat Jesus
die ware brood uit die hemel is (Scaer 2000:14). Luther se eksegese
in hierdie opsig het gehandel oor die woord est in die frase hoc est
corpus meum (dit is my liggaam) wat Luther letterlik verstaan het
(Scaer 2000:14). Zwingli het dit egter simbolies of figuurlik verstaan
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(Bromiley red 2006:179). Gerrish (1988:378) meld dat die teksgedeelte
waarop Zwingli sy argument baseer het, Johannes 6:63 was wat lui:
Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen
nie (1983-vertaling). Hoewel Zwingli nie ontken dat Christus geestelik
teenwoordig is in die sakrament nie, hou hy voet by stuk dat die brood
en wyn bloot ŉ verteenwoordiging van Christus se liggaam en bloed
is (Bromiley red 2006:179). Dit gaan hier egter oor die komplekse
vraag van hoe simbole of tekens verstaan word (Gerrish 1988:378).
Green (1976:103-104) toon aan dat dit hier ook gaan oor Zwingli se
dualistiese verstaan van die liggaam/siel wat daartoe lei dat hy die
onsigbare oorbeklemtoon en die sigbare onderbeklemtoon.
Hoewel daar nie verder op die dispuut tussen Luther en Zwingli
ingegaan kan word nie, is dit van belang om opsommend te meld dat
die twee groepe met mekaar die spot gedryf het deurdat dié aan Zwingli
se kant die Lutherse kerk beskuldig het van die aanbidding van ŉ
“gebakte God” (Gerrish 1988:378). Op hul beurt het die Lutherane die
Switserse gelowiges uitgemaak as “duiwels” wat net sê Christus het vir
hulle gesterf, maar dit nie in hul harte gevoel het nie (Gerrish 1988:378).
Die twee standpunte kon nie tot ŉ vergelyk kom by Marburg nie, en
die twee groepe het voortgegaan om met bepaalde vooronderstellings
oor mekaar te leef. Die Tweede Switserse Konfessie wil binne hierdie
religieuse milieu die Reformatoriese geloof saamvat.
Bullinger, in die voetspore van Zwingli, beskryf ŉ sakrament as
ŉ mistieke simbool, ŉ heilige rite (Cochrane red 2003:277). In gesprek
met die Lutherse standpunt, onderskei Bullinger (Schaff red 1977:289)
dat die tekens van brood en wyn ŉ ander betekenis opneem, naamlik
die liggaam en bloed van Jesus Christus. Bullinger dui egter aan dat
die simbole nie verander in die dinge waarop dit dui nie (die liggaam
en bloed van Christus), of dat dit ophou om te wees wat dit is nie
(brood en wyn) – anders sal dit nie sakramente wees nie (Cochrane
red 2003:278). Hieruit blyk dit dat Bullinger getrou gebly het aan
die Reformatoriese verstaan van die sakramente, maar sy verstaan
aangebied het op ŉ gematigde wyse wat die Lutherse se verstaan
ook in ag neem. Tot vandag toe word Bybels-Reformatoriese teologie
gekenmerk deur so ŉ gebalanseerdheid, of sogenaamde middelposisie
(Dreyer 2010:16).
Die Tweede Switserse Konfessie: Geleentheidsgeskrif
Die voorafgaande gedeelte van die artikel het verskeie historieskritiese vrae aan die Tweede Switserse Konfessie gestel wat onder
andere ingesluit het wie die Konfessie geskryf het, waar en wanneer
dit geskryf is, en wie die veronderstelde sowel as werklike lesers was.
Die doel hiervan was om vas te stel dat die Tweede Switserse Konfessie
ŉ geleentheidsgeskrif is. ŉ Geleentheidsgeskrif word gedefinieer as
ŉ geskrif geskryf in reaksie op ŉ spesifieke kwessie of gebeurtenis
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binne ŉ bepaalde historiese milieu (Grassmick 2006:228). Met hierdie
beskrywing in gedagte, blyk dit dat die Tweede Switserse Konfessie
ŉ unieke geleentheidsgeskrif is. Dié Konfessie het ŉ tweeledige
ontstaansgeleentheid. Die eerste was binne die omstandighede van die
pes-epidemie in die 1560’s as persoonlike geloofsbelydenis en riglyne
vir die regering (magistrate) van Zürich. Die tweede geleentheid,
wat gelei het tot die publikasie van die Konfessie, is die gebruik
van die Konfessie as didaktiese dokument wat die Reformatoriese
geloof uiteensit in gesprek met kritiek vanuit die Lutherse tradisie.
Laasgenoemde geleentheid het ŉ invloed gehad op die inhoud van die
Konfessie deurdat daar bepaalde aandag aan die sakramente gegee is.
Daar is ook skerp kritiek uitgespreek teen Rooms-Katolieke gebruike
ten einde ’n gemene faktor tussen die Lutherse en Reformatoriese
standpunte daar te stel.
Noudat die historiese faktore wat die Konfessie beïnvloed het in
ag geneem is, kan sistematies-teologiese kwessies wat uit die Konfessie
spruit, bespreek word. Die volgende afdeling bespreek vier teologiese
temas wat in die Konfessie voorkom. Dit is egter belangrik om, in lyn
met die hermeneutiese beginsels van die histories-kritiese metode, die
historiese afstand tussen die Konfessie en die lesers van vandag in
ag te neem. Slegs wanneer dit gedoen word, sal die Tweede Switserse
Konfessie van waarde wees vir teologiese nadenke in die 21ste eeu.
Teologiese temas wat die Tweede Switserse Konfessie kenmerk
Dowey (1990:56) dui aan dat die Tweede Switserse Konfessie
kenmerkende temas van Bullinger se teologie en denke bevat. Die
teologie wat die Tweede Switserse Konfessie kenmerk, word deur
Dowey (1990:56) beskryf as nie-spekulatief, maar tog in voeling met
die praktyk waar gelowiges in die kerk voor God en in die konteks van
die wêreld leef. Die belangrikste teologiese temas wat in die Konfessie
na vore kom, is eerstens die interpretasie van die Skrif. Tweedens is
dit verbondsteologie, wat ten nouste verbind is aan die kerk-staatverhouding. Derdens word Bullinger se ekklesiologie gekenmerk deur
ŉ pastorale gesindheid. Laastens is Bullinger beskou as ŉ ekumeniese
teoloog, waarvan die Tweede Switserse Konfessie die beste getuienis is.
In die bespreking wat volg, word hierdie vier kwessies soos dit in die
Konfessie aangetref word, kortliks beskryf.
Interpretasie van die Skrif
Die belang en interpretasie van die Skrif staan voorop in die Tweede
Switserse Konfessie. Dit word gesien in die feit dat die eerste hoofstuk
van die Konfessie oor die Skrif handel waar die Skrif beskou word as die
volledigste uiteensetting wat betref ons geloof (Schaff red 1977:237).
Wat die interpretasie van die Skrif betref, is Bullinger van mening dat
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die Skrif deur die Skrif self geïnterpreteer moet word (in Schaff red
1977:239). In die Konfessie verduidelik Bullinger bogenoemde stelling
deur te meld dat die Skrif geïnterpreteer moet word in die taal waarin
dit geskryf is, en binne die ontstaansomstandighede van die bepaalde
teks (Schaff red 1977:237). Hieruit blyk dit dat Bullinger die literêre
en grammatikale analise van ŉ teks as noodsaaklik beskou (Sargent
2014:336). Wat hoofstukke I en II van die Tweede Switserse Konfessie
uniek maak, is dat ander belydenisskrifte uit die 16de eeu nie so ŉ
groot belangstelling toon om uit te stippel wat die “korrekte” Bybelse
interpretasie is nie (Sargent 2014:338).
In 2017, 500 jaar ná die Reformasiegebeure en 451 jaar nadat
die Tweede Switserse Konfessie gepubliseer is, is die vraag na die ware
betekenis van Sola Scriptura weer op die tafel. Wat die hermeneutiek
betref, is daar voortdurend nuwe lense wat gebruik word om tekste
te lees, vanaf traumastudies tot postkoloniale lesings (Claassens
2013:117-118,127). Bullinger se standpunt dat alle moontlike
interpretasies nie aanvaarbaar is nie, behoort steeds te geld. Eindelik
bied Bullinger riglyne waaraan ŉ Bybelse interpretasie moet voldoen6:
Dit moet ooreenstem met die reël van geloof en liefde, die mens se
redding beklemtoon en tot God se eer geskied (in Schaff red 1977:239).
Hierdie riglyne kan vandag steeds vir die kerk van waarde wees.
Verbondsteologie en die kerk-staat-verhouding
Bullinger word beskryf as die eerste verbondsteoloog van die
Reformasietydperk (Baker 2000:15). Dowey (1990:56) toon egter aan
dat die doktrine van die verbond nie voorop staan in die Konfessie
nie. Tog word daarna verwys met betrekking tot die sakrament van
die doop. Die konsep van die verbond is in Bullinger se teologie ten
nouste verbind aan sy siening van die kerk-staat-verhouding. Die
bespreking wat volg, hanteer hierdie noue verband tussen die twee
sake in meer besonderhede. Die woord “verbond” is die vertaling van
die Latynse woord foedus. McCoy & Baker (1991:11-12) meld dat die
terme “verbond” en “federalisme” as wisselterme gebruik word. Die
term “federalisme” is egter beter bekend in die politieke sfeer, terwyl
die term “verbond” dikwels met die Christelike teologie geassosieer
word. Tog het ŉ verbond wat tussen mense gesluit word, implikasies op
ekonomiese en politieke gebiede (McCoy & Baker 1991:12). Die konsep
van die verbond staan sentraal in die teologie van Bullinger. Bullinger
was egter nie die eerste Reformatoriese teoloog wat die idee van die
verbond deel gemaak het van sy teologie nie. Hy het hierdie idee verder
as Zwingli ontwikkel deur dit uit te brei na ŉ voorwaardelike verbond
(Baker 2000:15). Hierdie verbond het sy oorsprong by Adam en dien
as die raamwerk vir die Christelike gemeenskap (Baker 2000:15). Die
6
facit

...cum regula fidei et caritatis congruit, et ad gloriam Dei hominumque salutem eximie

ŉ Historiese perspektief op die Tweede Switserse Konfessie (1566)
as geleentheidsgeskrif (Mej Marina Kok)

125

voorwaarde van die verbond volgens Bullinger se verstaan, is geloof en
vertroue (Baker 2000:16). Volgens Bullinger is die voorwaarde van die
verbond van die begin af dat God in alles sal voorsien, waaronder om
Christus te offer om die mens te red, maar die mens moet op sy beurt
op God vertrou en God se gebooie onderhou (Baker 2000:16).
Zwingli en Bullinger se verstaan van die verbond tussen God en
God se mense het daartoe gelei dat hulle daarna gestreef het om ŉ
Christelike gemeenskap te vestig wat deur die verbond saamgebind
is (Raath 2005:312). Hierdie Christelike gemeenskap was nie beperk
tot die kerk nie, en het ook gestrek tot op politieke gebied. Om hierdie
rede meld McCoy & Baker (1991:12) dat Bullinger, hoewel hy primêr
ŉ godsdienstige leier was, nie gehuiwer het om die implikasies van
sy teologie vir die staat (politiek) en die breër gemeenskap uit te spel
nie. Vir Bullinger het die verbond gefunksioneer as die fondasie vir
sosio-politieke beleid en wet tussen Christenmense (Raath 2005:312).
Die hoofpunte van Bullinger se verstaan van die verbond soos wat
dit in die Tweede Switserse Konfessie aangetref word, is dus eerstens
gemeenskap en tweedens die taak van die staat (magistraatskap).
Om hierdie rede beklemtoon Bullinger die doop in hoofstuk XX van
die Konfessie as verbondsteken waar dit die inwyding in gemeenskap
met God en mekaar simboliseer (Schaff red 1977:290). Tweedens
verduidelik Bullinger se verstaan van die verbond tussen God en mens,
as die sement wat die gemeenskap saambind (vgl Raath 2005:313), sy
verstaan van die verhouding tussen kerk en staat. In die Konfessie
neem Bullinger standpunt in dat die staat en meer spesifiek die
magistrate van die stad Zürich in noue verhouding met die kerk moet
saamleef en saamwerk deur self lidmate van die kerk te wees (Schaff
red 1977:305). Dit beteken dat die kerk op hierdie wyse ŉ rolspeler in
die staat bly deur bepaalde waardes vir die samelewing daar te stel,
maar dat die twee instansies nie soos met die Rooms-Katolieke Kerk
van daardie tyd ineenvloei nie. Die Christelike magistraat het egter
volgens Bullinger se beskouing die verantwoordelikheid gehad om die
voorwaardes van die verbond toe te pas (McCoy & Baker 1991:26).
Bullinger se denke oor die verbond en die funksie daarvan in die
staat, word vandag beskou as die wortels vir politieke federalisme (McCoy
& Baker 1991:26). Enersyds dien Bullinger se teologiese nadenke oor die
verbond en die sakramente vir die kerk van vandag as riglyn. Waar die
sakramente en die wyse waarop die sakramente bedien word steeds een
van die belangrikste kwessies is waaroor kerke verskil, is dit van belang
om terug te keer na die teologiese agtergronde van ons verstaan van ’n
sakrament soos die doop. Onderliggend aan die Reformatoriese verstaan
van die kinderdoop as genadeteken, is ŉ verbondsteologie gebou op
dieselfde beginsels as dié van Bullinger. Andersyds stimuleer Bullinger
se verstaan van die (politieke) rol van die teoloog in die samelewing denke
oor hoe predikante in ons Suid-Afrikaanse konteks betrokke kan wees
by kwessies in die samelewing, soos armoede of swak dienslewering.
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Pastorale ekklesiologie
Stephens (2014:1) meld dat die kerk (ekklesiologie) sentraal staan
in Bullinger se teologie, maar dat dit nie die kern van Bullinger se
teologie was nie. Die belangrike wat uit Bullinger se ekklesiologiese
denke geleer kan word, is dat Bullinger na gelang van die konteks
sy verstaan van die kerk verskillend uiteensit. Kerkwees is dus nie ŉ
statiese begrip in sy teologie nie.
Bullinger se verstaan van die kerk is ook beïnvloed deur sy
pastorale fokus. Dit word hoofsaaklik opgemerk in die relasionele aard
van Bullinger se ekklesiologie. Hierby voeg Timmerman (2009:100) ook
ŉ eskatologiese dimensie by Bullinger se verstaan van ekklesiologie.
Deurlopend verstaan Bullinger die geloofsgemeenskap as dualisties:
deel van die hemelse regering van Christus, tog onderworpe aan
die versoekinge en onderdrukking van die wêreld (Timmerman
2009:100). Daar is dus ŉ dialektiese spanning tussen die twee
geloofsgemeenskappe. Hierdie verstaan van Bullinger verwoord hy in
die Tweede Switserse Konfessie as die ecclesia militans en die ecclesia
triumphans waar die militante kerk teen die vlees en die wêreld baklei,
teen die sonde en die dood, terwyl die triomfantelike kerk vrygemaak
is van hierdie dinge en hulle in die Here verbly (Schaff red 1977:272).
Bullinger benadruk die relasionele band wat hierdie twee vorme van
die kerk met mekaar het deur te meld dat hulle eenheid en gemeenskap
met mekaar het (Cochrane red 2003:262). Bullinger toon verder aan
dat die tekens wat die ware kerk kenmerk, die opregte prediking van
die Woord van God is, deelname aan die sakramente, en om jou kruis
te dra deur te volhard in die band van vrede en heilige eenheid (in
Schaff red 1977:277).
Die pastorale oriëntasie van Bullinger en die ander Reformatore
het daartoe aanleiding gegee dat kerke in die Reformatoriese tradisie
tot vandag toe ŉ bediening het wat fundamenteel pastoraal is (Dreyer
2013:p4 van 5). Dit het egter daartoe gelei dat die Reformatoriese
kerke na binne gerig geleef het waar dit eerder oor die instandhouding
van strukture en gelowiges gehandel het (Dreyer 2013:p4 van
5). Om hierdie rede is kerke in Suid-Afrika en ander kerke in die
Reformatoriese familie in die proses om kerkwees vanuit ŉ missionale
oogpunt te implementeer. Tog is daar waarde in die relasionele aspek
van Bullinger se pastorale ekklesiologie. Relasies, wat integraal deel
is van die pastorale benadering tot kerkwees, speel ook ŉ bepalende
rol in missionale ekklesiologie. Daarom is dit van belang dat daar ŉ
balans moet wees wat betref die pastorale en missionale verstaan
van kerkwees waar relasies die garing is wat hierdie twee vorme van
kerkwees aan mekaar hou.
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Ekumeniese betrokkenheid
Bullinger word deur Schaff (2010:186) beskryf as ŉ “ware katolieke
gees” wat met al die Reformatoriese kerke gekorrespondeer het.
Bullinger het in sy werk om die Reformatoriese geloof te konsolideer,
moeite gedoen om die eenheid van die Reformatoriese kerke te verseker.
In 1549 het Calvyn en Bullinger die Consensus Tigurinus onderteken,
waarin hulle ooreenkom oor die verstaan van die Nagmaal teenoor die
Lutherane (Holder 2016:93). Hoewel die ondertekening van hierdie
Consensus eenheid tussen die Switserse en Franse Reformatoriese
kerke bewerkstellig, het dit die Lutherse kerk net verder weggedryf.
Bullinger se invloed het veral ŉ impak gemaak in Engeland
gedurende die regering van Henry VIII tot en met die regering van
koningin Elisabet (Schaff 2010:186). Gedurende die regering van
Elisabet het vertalings van Bullinger se werke in Engeland toegeneem
(Cameron 2012:85). Met die daaropvolgende regering van Mary het
talle Protestante van Engeland na Zürich gevlug vanweë hul konneksie
met Bullinger en die Switserse kerk (Schaff 2010:186).
Die Tweede Switserse Konfessie kan as Bullinger se ekumeniese
hoogtepunt beskou word omdat hierdie Konfessie deur die meeste
Reformatoriese kerke in Oos-Europa aanvaar is en vandag steeds
onderskryf word (Cochrane red 2003:221). Hierdie Konfessie het
ook vir Frederik III in staat gestel om die Reformatoriese geloof op
waardige wyse te verdedig by Augsburg in 1566, tot so ’n mate dat
sy Lutherse opponente hom nie langer aangekla het vir dwaalleer nie
(Schaff 2010:197). Die Tweede Switserse Konfessie moet binne hierdie
ekumeniese konteks verstaan word as getuienis vir die belang van
eenheid in die Reformatoriese familie.
Samevatting: Implikasies vir die verstaan van belydenisskrifte
Hierdie artikel het gewerk vanuit die uitgangspunt dat
elke Reformatoriese belydenisskrif konteks-afhanklik is en
dienooreenkomstig geïnterpreteer behoort te word. Eers wanneer die
historiese ontstaansomstandighede waarbinne ŉ geskrif ontstaan
het in ag geneem is, kan die geskrif geïnterpreteer en toegepas word
binne die huidige konteks. Deur gebruik te maak van die historieskritiese metode van interpretasie, is vasgestel dat die Tweede
Switserse Konfessie ŉ geleentheidsgeskrif is. Dié Konfessie is egter
uniek omdat dit ŉ dubbele ontstaansgeleentheid gehad het. Eerstens
is dit deur Bullinger geskryf as persoonlike geloofsbelydenis gerig
aan die magistrate van die stad Zürich. Die Konfessie is egter nie
vir die aanvanklike geleentheid gepubliseer nie. Eers met die tweede
geleentheid toe keurvors Frederik III die Konfessie gebruik as apologie
vir die Reformatoriese geloof, is dit gepubliseer. Die bespreking het
ook die breër historiese faktore wat ŉ invloed op Bullinger uitgeoefen
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het, in ag geneem, en vandaar is ŉ viertal teologiese temas wat ŉ
bepalende rol in die Konfessie speel, bespreek.
Hierdie studie toon aan dat ŉ kritiese lees van tekste nie net
beperk is tot Bybelse tekste nie, maar ook geld vir die breër spektrum
van ons geloofstekste. Daar is ook bewys dat die Reformatore se teologie
beïnvloed en gevorm is deur spesifieke belewenisse en gebeure in die
konteks waarbinne hulle geleef het. Wanneer ons die Reformasiegeskrifte
met hierdie lens bestudeer, kan die geloofsbeginsels en waardes van
die Reformasie steeds tot gelowiges en die kerk van vandag spreek.
Die Tweede Switserse Konfessie is ŉ kragtige belydenisskrif waar die
getuienis van een gelowige deur die werking van die Gees die belydenis
van verskeie kerke geword het. Watter voorreg is dit vir Reformatoriese
kerke om vandag steeds binne hierdie ryk konfessionele tradisie
ons geloof in die drie-enige God te bely. Mag Reformatoriese kerke
aanhou om, in die voetspore van Heinrich Bullinger, uitdagings in
die ekklesiologiese konteks te identifiseer en in belydenis daarop te
reageer.
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