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SO BELY DIE VCHO SY:

DOEL:

Die bevordering van

t Christelike opvoeding,
t Christelike onderwys en
t Christelike wetenskap

“Die hele Skrif is deur God in -
gegee en is nuttig tot lering,
tot weer leg ging, tot tereg -
wysing, tot onder wysing in
die gereg tigheid, sodat die
mens van God volkome kan
wees, vir elke goeie werk
volkome toege rus.” (2 Tim.
3:16 en 17).

GRONDSLAG

Ooreenkomstig die Calvi  nis -
tie se Hervorming: die Heilige
Skrif as die onfeilbare, geïn -
spi reerde Woord van God, in
sy geheel en in al sy dele.

“Die vrees van die HERE is
die beginsel van die kennis;
sotte verag wysheid en tug.”
(Spreu ke 1:7)

“Aan My is gegee alle mag in
die hemel en op die aarde.
Gaan dan heen, maak dissi -
pels van al die nasies, en
doop hulle in die Naam van
die Vader en die Seun en die
Heilige Gees; en leer hulle
om alles te onderhou wat Ek
julle beveel het.” (Matteus
28:18-19).

MISSIE

Om deur die bevordering
van Christelike opvoeding,
onder wys en wetenskap,
toegespits op ons eie volk,
persone en in stellings te lei
om op alle ter reine tot eer
van God te lewe en te werk –
vgl. Hand. 1:8 n
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Geneem uit: Calvyn vir vandag. Dagstukke.
Handelinge 5:29SKRIFLIG

Hom ingaan, moet daar hoege -
naamd nie op ag geslaan word nie.
Ons moet ons ook nie laat beïn druk
deur al die waardigheid waar mee
die owerhede beklee is nie.  Hierdie
waardigheid word nie aangetas
wanneer dit beperk word deur die
besondere en waarlik hoogste mag
van God nie.
Ooreenkomstig hiermee ontken
Daniël (6:22) dat hy in enige opsig
teen die koning gesondig het toe hy
nie gehoor gegee het aan sy
goddelose bevel nie.  Want die
koning het sy perke oorskry.  Hy het
nie alleen mense veronreg nie,
maar ook – deur die horing teen
God op te lig – self sy eie mag
vernietig …  Laat ons ons met dié
gedagte troos dat wan neer ons
liewers enigiets verduur as om die
pad van vroomheid te verlaat, ons
God se eis van gehoorsaamheid
nakom.  AAN GOD DIE LOF.
Inst. IV, 20, 32

Here, gee dat die onderrig van die
hervormer Calvyn ons steeds sal
laat hervorm as u Woord dit eis.

Die greep van sekularisme op ons
same lewing kan verbreek word, mits ...

Gehoorsaam die owerheid
wat God gehoorsaam
“ŉ Mens moet eerder aan God
gehoor saam wees as aan mense!”
Ons het vasgestel dat ŉ mens die
bevele van die owerhede moet
gehoorsaam.  Maar daar moet altyd
hierdie uit sondering ge maak word,
of liewer:  daar moet veral gelet
word dat hierdie gehoorsaamheid
ons nie daarvan mag weerhou om
gehoorsaam te wees aan God nie.
Aan sý wil moet alle konings se
wense onderworpe wees. Voor die
be sluite van God moet hulle bevele
wyk en voor sy majesteit moet hulle
septers buig.  En waarlik, hoe
verkeerd sou dit nie wees nie dat jy,
in ŉ poging om mense te behaag,
Hom – ter wille van wie jy die
mense gehoorsaam – sou beledig!
Die Here is die Koning van die
konings:  wanneer Hy sy heilige
mond oopgemaak het, moet bo -
wen al na Hom geluister word.  Ons
is onderworpe aan die mense wat
oor ons gestel is.  Maar alleen
omdat ons aan die Here behoort.
Indien hulle iets beveel wat teen

Die sentrale plek van die Woord van
God in ons lewens

Geneem uit: Hervormers gesels in die Boodskapper-reeks,
geskryf deur dr. Flip van der Watt

Die gelowige moet voortdurend
die Woord van God lees en
oordink.  Dit is nie alleen ver -
keerd om dit na te laat nie, maar
ook ŉ gevaarlike simptoom.

Soos dit nadelig is vir die liggaam
as voedsel nie gereeld ingeneem
word nie, so is dit ook waar dat

Vervolg op bl.  5
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Die hart van die evangelie
Wanneer ons die sterk nalewend-
Room se invloed in ons same -
lewing konfronteer met die eise
van die Christelike lewens- en
wêreldbeskouing, is die kernvraag
of die Bybel ŉ tweedeling van die
lewe in ŉ laere wêreldse (na tuur -
like) lewe (die nie-kerk like lewens -
ter reine) en ŉ verhewe geeste like
(kerklik-institutêre) genades feer
ken. Die sentrale boodskap van
die Bybel is immers die koninkryk
(basileia) van God (sy heer skappy
oor alles – vgl. Ps. 103:22 en veral
die vier evange lies waar die term
‘basileia’ onge veer 100 keer voor -
kom). Aan vank lik dui die koninkryk
van God op die volle reikwydte
van God se heerskap py in Chris -
tus oor die sondelose skepping.
Ná die sondeval dui dit op God se
heer skap py oor gelowige én on -
ge lowige, en sedert Christus se
kruisiging en op standing wys dit
enersyds heen na die komende
ryk van God, terwyl dit ander syds
dui op die heerskappy van God in
die herbore harte en lewens van
die verlostes.  Dáár waar Christus-
herbore mense in gehoorsaam -
heid aan God se wil lééf – of hulle
eet of drink of enigiets doen – dáár
het die koninkryk reeds gekóm.
Die skepping omvat sowel alle
skepsele wat God geskape het
as die orde van God vír skepsel-
wees – die skeppings gegewe
Wet-Woord van God waarna die
Bybel as egte en betroubare
Skrif gewor de Woord verwys.
Ons het reeds ter loops gesien
dat tot die skeppingsorde nie al -
leen die wette vir die natuur be -
hoort nie (vgl. Ps. 148), want die
verordi neringe, insettinge en
bevele van God (sy Wet-Woord)
wat elke faset en lewens vorm

van die mens normeer is as skep -
pingswil van God gegee – dit be -
vat God se koninkrykswil vir
mens-wees – soos saamgevat in
die grondwet van die koninkryk:
die eis van die liefdediens aan
God en die naaste met die héle
hart. Vanuit hierdie wortel-wet
vertak die gedifferensieerde ver -
skeidenheid veror dineringe wat
God vir die verskillende fasette
van die menslike doen en late
gestel het.

1

Die teenstelling (antitese) tussen
sonde en verlossing (kwaad en
goed) dui ŉ rigting-onderskeid binne
die goeie orde van God se skepping
aan:  vír of téén Christus op alle
lewensterreine. Die son de gee
(soos reeds opgemerk) aan die
moont likhede van die skepping ŉ
afgodiese rigting – dink slegs weer
aan iets soos onlogiese denke, ver -
morsende optrede, onregmatige
han delinge, onge loofs vorming, in
die orent-bring van af godies-gerigte
state, bedrywe, gesinne, geloofsver -
bande, e.s.m. Daaren teen maak die
verlossing in Christus ons juis vry
van die skeppingswye heerskappy
van die sonde en roep dit ons op om
op elke terrein van die skepping af
te wyk van die kwaad en uit vrees vir
die Here in gehoor saamheid aan sy
wil te lewe (vgl. Job 28:28;  Pred.

6:16 en Rom. 12:21). Christene en
nie-Christene leef nie in twee
verskillende wêrelde (‘terreine’)
nie, maar in een en dieselfde skep -
pings orde van God. Wat Christene
en nie-Chris tene van me kaar skei
is nie die skepping waarin hulle
(gemeen skaplik) leef nie, maar juis
die teë gestelde rigting-keuses van
waarúit hulle leef. Christene en
nie-Chris tene doen ge volg lik die -
selfde sóórt dinge – maar hulle
doen hierdie dinge verskillend,
d.w.s. tel kens vanuit hul onder -
skeie rigting-oriën tasies. 
Ons ontkrag die volle Bybelse
betekenis van skepping, sonde -
val en verlossing indien ons
hierdie rigting-onderskeid tussen
sonde en verlossing (kwaad en
goed) met die goed-geskape
struk tuur van die skepping ver -
een selwig.  Onver mydelik lei dit
tot ŉ on-Bybelse twee deling
(dualis me) wat die sonde met ŉ
bepaalde ‘gebied’ (terrein) van
die skep ping vereenselwig (by -
voor beeld die nie-kerklike le -
wens vorme soos die staat, be -

Bybelse Waarheid bepaal ons perspektief op die
werklikheid in ’n beslissende sin

Onderstaande gedeelte geneem uit: Die mens en sy wêreld, hoofstuk 1 (ble. 10-11), waar dit oor
die essensie van ons Christelike lewensbeskouing handel, geskryf deur prof. DFM Strauss

1 Let egter daarop dat hierdie verskei -
denheid nie uit die allesomvattende sin
van die liefdesgebod afgelei kan word
nie – dit bied telkens slegs ŉ gedif -
ferensieerde spesifikasie daaraan.
Wan neer die gebod tot naaste-liefde
eis dat ŉ mens jou naaste moet liefhê
soos jouself, impliseer dit nie dat jy jou
buurvrou op dieselfde wyse moet liefhê
as jou eie vrou nie!  Die spesifikasies
van God se Wet-Woord vir die
verskillende fasette van die mens se
lewe kán eenvoudig nie uit die sentrale
liefdesgebod afgelei word nie. Vervolg op bl.  4
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Skrifgetuienis
Ooreenkomstig ons Protestantse
belyde nis en oortuiging word die
gesag en heerskappy van God
en sy Woord oor die geheel van
die werklikheid, as die skepping
wat aan Hom alleen behoort,
erken. Vanweë die sondeval het
daar wel ’n ryk van die duisternis
tot stand gekom, naas die Konink -
ryk van Gods Lig, maar dit be -
teken nie dat deel van die skep -
ping ten gevolge daarvan prysge -
gee is nie. Bybelse getuienis
open baar sonder enige twyfel dat
die soewereiniteit van God-
drieënig oor alles heen strek,
alles insluit en deur niks of
niemand ingeperk of opgehef kan
word nie. Uit Skrif ge tuienis is dit
duidelik dat die skepping uit die
Here Jesus ontstaan het. Alles
bestaan uit, deur en tot, d.w.s. ter
wille van Hom, as die Hoof daar -
van en staan in hierdie ver -
houding van gehoorsame onder -
werping tot Hom as die Heerser
oor sy skepping. 

Menslike apartstelling
Waar in hierdie uitgawe op die
gevolge van sekularisme in ons
samelewing gefokus word, is dit
belangrik om dit in die lig van
Gods Woord te beoordeel. Seku -
larisme as breë verskynsel in die
SA samelewing word deur baie
mense aanvaar as die gewenste
sosiaal-maat skaplike en sosiolo -
giese omgewing vir harmonieuse
medebestaan, waarteen niemand
beswaar sou kon hê nie. Binne so
’n bestel word tog vir sowel die
Chris telike godsdiens en kerk as
instituut, as die wêreldlike gods -
dienst(e) en kulturele bestaan,
voorsiening getref. Beide die
Christelike en die wêreldlike
bestaans wyses word geakkom -
mo deer, maar op so ’n eensydige
wyse dat daar eenkant, geïso -

leerd ’n eie terrein of sfeer vir die
Christelike geskep word. Die
bedoeling is dat die Christendom
gerusgestel moet word, dat die
Christelike godsdiens van ver -
volging gevrywaar word, mits die
invloed daarvan tot die kerklik-
godsdien stige terrein beperk sou
word.
Die bedoeling agter die gepoog -
de af grensing/inperking van die
Christen dom is egter nie om die
gevaar van vervolging af te weer
nie, maar wel om ’n baie subtiele
rede. Dit moet as ’n aanslag van
die Bose op die Christelike gods -
diens en die kerk gesien word,
met die uitdruklike doel om die
invloed daarvan op die same -
lewing optimaal te beperk, en
indien moontlik, uit te skakel.
Indien die invloed van die Chris -
telike belydenis, leer en lewe tot
slegs die sg. afgeson derde ter -
rein van die kerklik-gods dienstige
beperk kan word, sal dit daarop
neerkom dat die Bose in sy doel
slaag, naamlik om die terrein van
die same lewing vir homself te
verower. Daardeur sou die Bose
ook die beheer verkry oor die
ander lewensvorme en instel -
lings, soos die gesin, die maat -
skappy, die skool en die staat.
Die kulturele aktiwiteit van die
mens in die ekonomiese, die reg -
telike, die politieke aspekte en
noem maar op, sal daarmee vol -
kome aan die beheer van die
Bose oorgegee en uitgelewer
word, met al die gevolge daar -
van.

Eiesinnige religie
Dit wil egter nie sê dat die seku -
lêre samelewing a-godsdienstig,
of selfs neutraal sal wees nie. ’n
Gesekulari seerde samelewing
voor sien sy eie religie of gods -

Die problematiek van sekularisme
Redaksioneel dryf, volk, skool en universiteit as

die ‘wêreld’) en wat die verlossing
met ŉ ánder terrein vereenselwig
(byvoorbeeld die ‘kerk’ wat as
Christelike geloofs verband die
keersy vorm van die “natuur like
sondige wêreld”). In radikale
teen stel ling tot elke dualistiese
siening leer die Bybel juis on -
dubbelsinnig dat ons op élke
terrein van die skepping moet
afwyk van die kwaad deur Gods
wil te gehoor saam. Anders ge -
stel: verlossing beteken nie die
wég-beweeg van enige terrein
van die lewe nie, maar juis die
héén-be weeg na elke terrein –
om dan vervol gens op elkeen van
hierdie terreine af te wyk van die
kwaad deur die koningskap van
Christus te proklameer.  Daarom
sou ons kon sê dat alle nie-
Bybelse grond motiewe op een of
ander wyse die on der skeid tus -
sen die goed-geskape struktuur
van die skepping en die rigting-
teenstelling tussen goed en
kwaad verontagsaam. Die Bybel -
se grondmotief (2de & 3de lyn
van par. – Red.) is die enigste
grondmotief wat bestempel kan
word as die motief wat die
onderskeidenheid van struktuur
en rigting handhaaf (nota: die
laaste sin effens aan gepas, t.w.v.
die makliker ver staan daarvan –
Red.).

Vervolg van bl. 3

Vervolg op bl.  5
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diens, deurdat die “saad van die
religie” in die mens aanwesig is
en daar na ’n mag groter as hy-/
syself gesoek word, waarin ver -
troue gestel kan word. In die
sekulêre gewete en oor tuiging
kan dit nie die God van die Bybel
nie, maar sal dit wel enige ander
(af)god wees wat aan die mens -
like ‘behoefte’ beantwoord. Die
sekulêre samelewing is dus alles
behalwe neutraal soos wat deur
sommige voorgegee wil word, ten
einde van hierdie probleem van
alter natiewe godsdiens weg te
kom. Deurdat die mens van die
begin af met ’n godsdienstige ge -
wete geskape is, is daar ’n be -
geerte na iemand of iets groter en
magtiger aan wie hy of sy hulle

lewens kan verbind. Daardie on -
rustig heid waarna die kerk vader,
Augustinus, reeds verwys het,
moet beantwoord word en indien
dit nie in God rus kan vind nie, sal
dit weldra by een van die
(af)gode van die wêreld wees.   

Komplikasies
Wanneer dit by ’n bedeling van
nie-christelike onderwys en we -
ten skap kom – een van die
direkte gevolge van ’n sekulêre
samelewing – raak die kwessie
van religie of godsdiens wesenlik
ge kom pliseerd. Die uitdaging om
dan steeds met Christelike on -
der wys en wetenskap te volhard,
te midde van ’n ongunstige, selfs
onvriendelike omge wing, verg
uiterste geloofsmoed en -krag.
Dit word nie ontken nie dat daar

onderwysers/dosente is wat hulle
roeping op die altaar plaas, ter
wille van Christelike onderwys.
Terselfdertyd moet egter gevra
word: waarom die baie sterk
afwysing van Christelike onder -
wys en wetenskap vanuit instel -
lings waar dit die minste verwag
sou word? Dit is juis na ván
hierdie instellings dat ouers hulle
kinders en jongmense stuur in die
verwagting dat daar nog veel van
Christelike onderwys tereg sal
kom. Maar nou word die teen -
oorgestelde gevind, te oordeel na
die uitsprake van hoogge plaas -
tes. Hulle uitgesproke teen stand
teen Christelike onderwys/weten -
skap moet ooreenkomstig die
sekulêre milieu waarbinne die
instellings hulle bevind, beoor -
deel word.

Vervolg van bl. 4

Onderstaande bevat die slotper -
s pektief wat prof. Strauss in
gemelde publikasie nahou op die
skool wat sy missie getrou aan die
Bybelse beginsels uitlewe:
“Opvoedende onderwys is die
naelstring waarmee die hede nie
alleen aan die verlede verbind
word nie, maar waarmee alleen
sinvol voorbrand gemaak kan
word vir die onbekende toekoms
wat op hande is.
Gevolglik sal die lewensvisie wat in
die RSA as rigtinggewende ideaal
ook ons onderwys deur suur inder -
daad getrou moet wees aan die
grondbeginsels van die konse -

kwen sie-rykste beskawings vor -
men de krag wat die wêreldge skie -
denis geken het, nl. die Konin k-
ryks evangelie van die Bybel.  Dié -
gene wat nog ŉ agterstand het op
die pad van beskawingsgroei, wat
nog ŉ gebrek het aan die nodige
beskawingservaring, sal daarom
vir homself/hulleself moet uit maak
wat sy/hulle uiteindelike lewens -
ingesteldheid gaan wees; indien
hierdie Christelike lewenswortel nie
van harte gehoorsaam word nie,
indien alle lewens aktiwiteite nie
van daaruit tot Gods eer ontplooi
nie, dán wink slegs die twyfelagtige
toekoms van een of ander totalitêre

Beskawingspers pek tief op missie van die skool
Geneem uit: Die missie van die skool  – Christelik verant woord, VCHO-studiestuk nr. 5, geskryf deur

prof. DFM Strauss

en absolutistiese regime wat o.m.
in Afrika soveel voorbeelde ken.
Sou die verskillende groeperinge
van die RSA daarenteen gehoor -
saamheid be toon aan die alles -
opeisende Bybelse Koninkryks -
evangelie dan is daar vir elkeen,
kragtens die seëninge wat God in
sy Skrif-geworde Woord beloof het,
ŉ ryke erfenis van sinvol-uitdyende
Chris te like beskawingsgroei op die
pad van die toekoms weggelê.
Mag ŉ verant woorde missie formu -
lering ŉ beskeie bydrae lewer tot
hierdie besielende ideaal wat
elkeen in die toekoms van ons
mooi land sal besiel!”

Vervolg van bl. 2

die mens geestelik slegter daar -
aan toe is as hy die regte smaak
vir die Woord van God verloor
het, want die Woord is vir hom
lewensbrood.  Daarom:  die ge -
lowige moet getrou in die leer -

skool van Jesus Christus gaan
om elke dag opnuut onder wys te
word.

En daar Jesus Christus die doel
van die wet en die profete en die
hoofinhoud van die evangelie is,
moet ons met die Bybelstudie

niks anders nastrewe as om Hom
beter te ken én te dien nie.  As
ons maar geduldig die oor leen
aan ons Verlosser, gee Hy
genoeg om ons te verbly;  Hy laat
ons proe en smaak dat Hy aan

Vervolg op bl.  16
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Calvinistiese lewens- en wêreld -
be skouing pretendeer die suiwer -
ste skrif tuurlike, universele (of
totalitêre, maar nie totalitaristiese
nie), die mees harmo niese en
mees konsekwente Christelike
lewens- en wêreldbeskouing te
wees.  Dit wil in al hierdie opsigte
deur en deur net Christelik wees,
en niks anders nie.  Met die naam
Calvinisties gaan dit nié om Cal -
vyn as outoriteit nie.  Met ander
woorde, die Calviniste stel nie
Calvyn en sy Skrifverklaring bo die
Heilige Skrif nie.  Calvyn was soos
ons almal maar mens en son daar
en het selfs (onder in vloed van sy
tydsgees) bekou ings gehuldig
(soos byvoorbeeld die aangaande
die ‘liggaam’ en sy verhouding tot
die ‘siel’, of dié dat Servet vir sy
ketterye die dood straf verdien
het), wat Cal viniste van dag ver -
werp en as oncalvinisties beskou.
Bowen dien het die Calvinisme ná
Cal vyn verder ontwikkel en huldig
Calviniste vandag oortuigings wat
Calvyn in sy tyd nog nie ge vorm
het nie.
Waarom noem ons dan hierdie
lewens- en wêreldbeskouing Cal -
vinisties?  Waar om noem ons dit
nie maar net Christelik nie?  Dit
wil tog immers niks anders as
geheel en al Christelik wees nie?
Eer stens, omdat daar verskil len -
de lewens- en wêreldbeskouings
is wat almal aanspraak maak op
die naam Christelik (waaronder
die Rooms-Katolisisme, Luthera -
nis me, Metodisme, ensovoorts).
Dit is dus nodig om hulle by name
te onderskei. Tweedens, omdat
ander be namings onbevredigend
is. Reforma tories of Protestants?
Calvinisme is Protestants en ook
Reformatories, maar daar is ook
ander Protestantse en Refor -
matoriese lewens- en wêreld -
beskouings. Gereformeerd?  Hier -

die benaming word tot kerk en
godsdiens beperk, terwyl die
Calvinisme ŉ universele lewens-
en wêreldbeskouing, asook le -
wens wandel en -praktyk is. By -
bels of Skriftuurlik?  Die name
Bybels of Skriftuurlik is self meer -
 sinnig en bowendien is die Cal -
vinistiese lewens- en wêreldbe -
skoulike oortuigings ook gegrond
in wat Gods skepping die mens
laat sien.  Bowendien sal van By -
bels maklik die naam Biblisisties
gevorm word, wat die Calvinis in
sy ongunstige betekenis nie wil
aanvaar nie. Derdens, omdat
hier die rigting (veral deur die teë -
standers tydens die Reformasie)
die naam Calvinisme gekry het
en dit sindsdien – as ŉ histories
geykte naam – behou het.  Maar
ten slotte aanvaar Calviniste

1

hierdie naam omdat Calvyn
onder die Hervormers op die
suiwerste en konsekwentste
wyse onder andere (i) die God -
delike gesag en die outopistie
(selfgeloofwaardigheid) van die
Woord van God (waarvan die
Woord van God sélf getuig)
geëerbiedig het; en (ii) volgens
die Woord van God die absolute
soewereiniteit van God oor alles
wat Hy geskape het, bely en in
volle konsekwensie gehandhaaf
het.  Dit gaan nie om Calvyn nie,
maar om Gód se openbaring van
Homself en van Sy verhouding
tot alle dinge, soos Hy dit in Sy
onfeilbare Woord geopenbaar
het.  Die naam Calvinisme is insi -
denteel;  dit is net ŉ naam, ŉ
onderskeidingsteken.

1 Calviniste is hulle bewus van die
misver stande wat die naam Calvinis -
me kan wek.  Sommige vermy daarom
dié benaming van hul betrokke be -
skouings. Dooyeweerd ver kies by -
voorbeeld om sy Wysbegeerte, ‘Chris -
telike’ in plaas van ‘Calvinistiese’
Wysbegeerte te noem. 

Waarom ‘Calvinisties’?
Geneem uit: Oorsprong & Rigting, geskryf deur

prof. HG Stoker

GEBED
O Heilige Gees van God,
U wat ewig één is met die Vader en
die Seun,
Ons herdenk U koms na hierdie
sondige wêreld.
U het die lewe gegee aan die
eerste mens.
U het die heilige waarheid aan die
digters en profete
en Godsmanne van die ou tyd
geskenk.
Deur U het die maagd Maria die
Kindjie van Bethlehem ontvang
en in die wêreld gebring.
Hierdie Kindjie, Jesus, het as die
vleesgeworde Woord,
die Gees van vertroosting aan die
wagtende kerk belowe.
Dit is U stukrag wat die dissipels
laat uitgaan het na die uithoeke
van die aarde om die evangelie van
Jesus die wêreld in te dra.
Deur U ontvang ons weerge boorte;
word ons tot nuwe lewe opgewek;
word ons kinders van God die
Vader.
Laat U lig en U waarheid ons altyd
lei.
Verskerp ons sintuie sodat ons die
Woord
kan verstaan en gehoorsaam.
Laat ons al hoe meer die wonder
van die skepping
en heerskappy raaksien en waar -
deer.
Gees van die Vader, U wat aan ons
die ewige lewe gee,
maak ons sprekende getuies dat U
wel verlossing
en weergeboorte skenk.
Lei ons elke dag, Gees van waar -
heid, op die regte pad,
sodat ons die regte keuses sal maak
en na God se wil, sal optree.
Help ons om elke dag tot eer van
God Drie-enig te leef en te werk.
Heilig ons lewe en vul ons hart met
liefde.
Ons buig in vreugdevolle aanbid -
ding en dankbaarheid
op hierdie dag voor U o, Heilige
Gees!
Amen
Geneem uit: Die Groot Dag -
boek vir die Christelike lewe
deur ds. Solly Ozrovech.
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Vervolg op bl. 8

Opmerking
Die uittreksel (“Die hart van die
evan gelie”) op bl. 3 uit die werk
van prof. DFM Strauss stel die
gereformeerde beginsel en uit -
gangspunt, wat vir ons verstaan
van die Christen se roeping en
taak in ons wêreld deurslag -
gewend van betekenis is. Daaruit
blyk opeens die integrale en
totale Bybelse boodskap van
verlossing wat bevryding van ŉ
bekrompe beskouing bewerk oor
hoe ons onsself ten opsigte van
die werk likheid moet oriënteer.
Wesenlik het dit wydlopende im -
plikasies en toepas sings sover dit
die volle spektrum van die werk -
likheid van ons bestaan, maar in
besonder opvoeding en onder -
wys self, betref. Hierop word later
teruggekom.

Geestesklimaat se werklik -
heids beeld
Met die heersende geestes kli -
maat van humanisme en seku -
larisme waarbinne ons tans in
Suid-Afrika moet leef en werk,
raak die vreemd-aan-ons gere -
for meerde beskouing mettertyd
(afgelope dekades) gevestig. Dit
behels dat religie (gods diens) en
Christen skap tot ŉ eie ‘aparte
terrein’ ge reserveer word, een -
kant en weg van die groter
sekulêre same lewing. Eersver -
melde terrein word soge naamd
as die kerklik-gods dienstige sfeer
beskou, wat as’t ware sakraal en
afgesonderd tot die ander, breëre
le wens feer sou staan. Laasver -
melde ter rein word uitsluitlik vir
sekulêre be skouinge, denke en
leefwyse uitgehou, waar die
Christelike godsdiens eintlik geen
rol te vervul het nie, is die strek -
king. So sou ŉ mens jou met tye
binne die engere gods dienstige

lewens feer kan bevind?, terwyl
die kulturele be lewing binne die
breëre seku la ristiese lewens feer
die restant van ons lewens en die
tyd daar aan afgestaan, in beslag
neem. 
Die werklikheid word, ter wille
van suiwer menslike oorwegings,
in afgegrensde kerklik-gods -
diens tige en humanisties-seku -
lêre lewensfere verdeel. Kan ŉ
mens anders as om in hierdie on -
bybelse tweedeling van die
werklikheid weer iets van ŉ terug -
keer na die klassiek-Roomse
dualistiese lewensbeskouing van
gena de en natuur onderskeidelik
te bemerk. Nogtans ironies, dat
sekularisme die reg uithou om na
goeddunke op die gods dien stige
sfeer inbreuk te maak. Seku lêre
ontheiliging is skynbaar gang -
baar. Daarenteen word dit in
sekulêr-gerigte denke nie geduld
dat, bv., opvoeding en onderwys
vir die godsdienstige ‘terrein’ ge -
an nekseer sou word nie. Dit ont -
breek opvallend aan konse -
kwente toepassing.
Die implikasie is dat ons Chris -
telike gods diens en lewensbe -
skouing bloot persoonlik appel -
leer en daarom tot die privaat -
lewe gelokaliseer behoort te
word. Die kulturele belewing van
ons menslike bestaan word na
die openbare, sekulêre lewen -
s feer uitgeskuif en moet ‘oopge -
hou’ word, sodat dit nie met
Chris telik-religieuse (gods diens -
tige) belydenis en dogma ‘beklad’
word nie. Of anders gestel: kul -
turele werksaamheid, “wat tog in
elk geval vanuit menslike oorwe -
gings verrig word”, mag nie deur
Christelik-religieuse belewing
‘ge kon tamineer’ word nie. Die
religieuse (godsdienstige) en die
kul turele, laasgenoemde met in -

sluiting van onderwys en weten -
skap, moet uitmekaar gehou word,
luidens hierdie afvallige denk -
skema. Onderwys en weten skap
word dus buite die in vloeds feer
van die Christelike be skouing,
denke en interpretasie gestel.

Kritiese vraag
Die vraag is egter: behoort oor -
koe pe lende kulturele werksaam -
heid, waarvan onderwys en we -
ten skap onlosmaaklik deel uit -
maak, dan wel tot ŉ geheel af -
son derlike ter rein, waar reli -
gieuse of gods dienstige be -
gronding en inslag weinig of geen
gelding het nie?

Godsdiens teenoor kultuur?
In die beredenering hiervan gaan
dit hoof saaklik oor die oriëntasie
wat heden daags t.o.v. die on -
natuurlike skeiding tussen gods -
diens en kultuur ingeneem word,
mede in ŉ land wat bowendien vir
godsdiensgelykheid en verdraag -
saam heid staan. Dit word as
“teen die heersende stroom van
denke in” beskou om onderwys
en wetenskap op Chris telike
grond slag te probeer bevorder.
Sekularisme wil nie in beroering
gebring word deur die toene men -
de aandrang op Christelike on -
der wys vir bepaalde sek tore
(Chris telike denominasies) nie. 
Beperk die godsdiens tot waar dit
hoort, naamlik die lewensfeer van
die kerklik-godsdienstige, word
geredeneer. Moet nie daarmee
na die sekulêre terrein (waar ook
die onderwys en wetenskap aan -
getref word) kom nie, verneem
ons van sommige invloedryke
akademici aan van ons voorste
universiteite. Die dualis me staan

Onbybelse skeiding tussen religie (godsdiens) en kultuur
staan in die weg van Christelike onderwys

Hugo Hayes
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klaarblyklik vir twee verskillen de
en teenoorstaande lewenster -
reine, soos aan die standpunte
van die seku lêre akademici be -
oordeel. Soms wil selfs ook
Christene dat godsdiens en kul -
tuur, en vir die doel van die be -
spreking dus ook godsdiens en
onderwys/ wetenskap, uitmekaar
gehou word, soos dit reeds aan
vroeër tradisioneel Christelik-Afri -
kaanse universiteite manifesteer.
Hierdie beskouinge en stand -
punte staan in direk te kontras
met die konsekwent gerefor -
meer de beskouing (deur prof.
Strauss aangetoon).

Onverdraagsame tweeslag tig -
heid
Die dualistiese toepassing t.o.v.
die gods dienstige en kulturele
lewe kan kort liks verder belig
word, deur na twee ver skynsels
te verwys, wat in SA as felle
brand punte gesien word. In die
lands ekonomie floreer tans die
kultuur van bedrog, heb sug, kor -
rupsie, omkopery, oneerlik heid,
ens. Des ondanks is Chris telike
betragting hieroor onvanpas,
word geïnsi nueer, omdat die eko -
nomiese aspek tot die sekulêre
sfeer hoort. In die politiek word
daar tans ŉ kultuur van onreg -
matige eiegewin, magsmisbruik,
nepotisme ens. ervaar. Nogtans;
geen plek vir die Christelike be -
skouing nie; dit is ŉ saak wat se -
kulêr beoordeel moet word. 

Onderwys & wetenskap só op -
ge offer
Hoe raak dit die opvoeding, on -
derwys en wetenskap? ŉ Mens
moet verklaar dat hierdie gestal -
tes tot in die wese daarvan ge -
raak word. Tot dié mate dat nie
daaroor stilgebly kan word nie,
anders sou dit vertolk kon word
as dat óók die VCHO met so ŉ
verwronge wêreldbe skoulike voor -
stelling vereenselwig, wat aller -

mins die geval is. Die VCHO
spreek hom ten sterkste daartéén
uit dat onder wys en wetenskap
deur ŉ sogenaamde sekulêre ter -
rein van die samelewing in be -
slag geneem word. Ter ver dui -
deliking van die standpunt teen
sekula risering, word die volgende
pro blematiek wat in sekulêre
onder wys/wetenskap skuilhou
uit gelig:

A.
Die soewereine posisie van heer -
skappy wat God ten opsigte van
die geheel van die geskape werk -
likheid beklee, word deur mens -
like konstrukte afgeperk tot die
kerklik-godsdienstige terrein. On -
der wys en wetenskap staan dus
daarbuite, strydig met die Bybel -
se leer.

Die Koningskap wat die Here
Jesus andersins ten opsigte van
die onderwys en wetenskap, as
inte grale deel van die skepping
uitoefen, word Hom ‘ontsê’, deur -
dat onderwys en wetenskap aan
die sekulêre wêreld opgeoffer
word.

Onderwys en wetenskap word
tot ŉ posisie van wêreld gelyk -
vormigheid ge de gradeer, asof
God geen aanspraak en seggen -
skap daarop/-oor sou hê nie.
Daarmee word by voorbaat be -
sluit dat die gestaltes van die
onderwys en wetenskap buite die
verlossende krag van die Here
Jesus gestel word.

B. 
Die Bybel, as geopenbaarde
Waar heid, word, weens die uit -
werking van sekulêre onderwys
en wetenskap, vir die op komende
geslag ŉ almeer geslote boek,
soos gedurende die klassieke
Rooms-Katolisisme, wat geeste -
like verduistering laat intree.

As uitvloeisel word die sin van
die werklikheid in die verheer -
liking van seku lêre onderwys en
wetenskap self gevind, pleks dat

onderwys en weten skap instru -
menteel staan in die ont sluiting
van die werklikheid tot eer van
God en tot welwese van die
mens dom.

Onderwys en wetenskap word
tot ŉ doel opsigself verhef, waar -
deur die kennis wat dit oplewer
(of andersins die menslike rede)
verheerlik word; terself dertyd
begin ŉ proses van geestelike af -
stomping algaande by die mens
intree.

C.
Onderwys en wetenskap word
daarvoor oopgestel dat wêreldse
(af)godsdiens, wat die plek van
die Christelike gods diens in -
neem, die verbloemde beheer
daar oor neem en die struktuur en
rigting daarvan bepaal. Gedagtig
aan die skoling en opleiding van
jongmense uit Christelike ouer -
huise is hierdie saak van kritiese
belang.

Ouers en jongmense skyn on -
bewus daarvan te wees dat on -
der wys en we tenskap wat, ten
gevolge van die hand hawing van
die heersende twee deling aan
die sekularisme uitgelewer word,
onvermydelik deur wêreldse (af) -
gods diens in beslag geneem
(kan) word.

Wêreldse godsdiens(te), in
same hang met die soort onder -
wys wat dit telkens voortbring,
bepaal vervolgens die aard van
die ken nisinhoude, asook die
wêreldbe skoulike insigte waar -
mee jong mense uit skole/univer -
siteite kom. Kan dit dan nog
Christelik van aard wees?

Verwêreldliking 
Die Christelike onderwysge meen -
skap word met die tweedeling
tussen gods diens en kultuur ge -
konfronteer, asof genoemde twee
tot aparte terreine sou behoort.
Sekularisme staan as die ver -
delende oorsaak, wat die beheer

Vervolg van bl. 7

Vervolg op bl. 9
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In ons dag sal voorstanders van
seku larisme hulle daarop wil
beroep dat ŉ Christelike bestel
onder ŉ godver loënende rege -
rende party dit onmoontlik maak.
Waarop geantwoord kan word
dat, indien inwoners van ŉ land
soos SA afsien van hulle ver -
keerde weë, hulle hartgrondig
bekeer voor die Here en sy
Albestier met oorgawe begin
soek en daarvoor bid en werk, ’n
Christelike bestel glad nie
uitgesluit sou wees nie. God kan,
as Hy wil, SA weer seën met ŉ
Christelike bestel wat owerheid
en al insluit. In Daniël 6:22-28 het
ons ŉ treffende bewys daarvan
dat ŉ eens goddelose owerheid
tot nuwe insigte gekom het deur
onderwerping aan God:  

“
22

Toe het Daniël met die koning
ge spreek: Mag die koning vir
ewig lewe!  

23
My God het sy engel

gestuur en die bek van die leeus
toegesluit, sodat hulle my geen
leed aangedoen het nie, omdat
ek voor Hom onskuldig bevind is
en ek ook teen u, o koning, geen
onreg gedoen het nie.  

24
Toe het

die koning baie bly geword en
bevel gegee om Daniël uit die kuil
op te trek.  So is Daniël dan uit
die kuil opgetrek sonder dat daar
ŉ letsel aan hom gevind is, omdat
hy op sy God vertrou het.  

25
En

die koning het bevel gegee, en
hulle het daardie manne gebring
wat Daniël aangeklaag het, en
hulle, hulle kinders en hulle vroue
in die leeukuil gegooi;  en hulle
het nog nie die bodem van die

kuil bereik nie of die leeus het
hulle oorweldig en al hulle bene
vermorsel. 

26
Toe het koning

Darius aan al die volke, nasies en
tale wat op die aarde woon,
geskrywe:  Mag julle vrede groot
wees!  

27
Deur my word bevel

gegee dat hulle in die hele
magsgebied van my koninkryk
moet bewe en sidder voor die
God van Daniël, want Hy is die
lewende God en Hy bestaan in
ewigheid en sy koninkryk is een
wat nie vernietig kan word nie en
sy heerskappy duur tot die einde
toe. 

28
Hy verlos en red en doen

tekens en wonders in die hemel
en op die aarde, Hy wat Daniël uit
die mag van die leeus verlos het.”

SA weer ŉ Christelike land?

en seggenskap t.o.v. die kulturele
belewing van die werklikheid vir
homself opeis. Onderwys en we -
tenskap wat vir kulturele ont -
sluiting verantwoordelik is, word
dus aan sekulêr-humanistiese
oorwegings onderwerp, waardeur
die wêreld/ mens eerder gedien
wil word. Geen wonder nie dat
Christelike onderwys en weten -
skap vanuit die sekularisme teen -
gestaan word, met die valse ver -
weer van geskei denheid, soos
wat dit vandag in SA beleef word.
Aan kultuur, en der halwe ook
onderwys en weten skap, word ŉ
bloot wêreldse betekenis en
waarde toegeken, wat dit daar -
voor ooplaat dat die interpretasie
en ontsluiting van die werklikheid
volgens wille keurig menslike oor -
deel gedoen word. Dit word
bepaal, na gelang van watter wê -
reldse religie aan gehang word,
maar wat beslis nie Chris telik van
aard kan wees nie.

Die enigste ware uitkoms: ver -
chris teliking
Bybelse Waarheid werk open -
barend en verhelderend in t.o.v.
die vorming van die werk -
likheidsbeeld wat deur mense op
die skepping nagehou moet
word. Dit is op grond hiervan dat
ons bely dat die heerskappy van
God in Jesus Christus die kosmo -
logiese geheel in absolute sin
om sluit en insluit. Dit is ook hoe -
dat dit in ons Christelike lewens-
en wêreldbe skouing na vore
moet kom. Vgl. enkel maar die
Skrifuitspraak in Psalm 24:1 –
“Die aarde behoort aan die Here
en die volheid daarvan, die
wêreld en die wat daarin woon”.
Kragtens ons Christelike belyde -
nis staan letterlik alles, sover dit
ons aardse bestaan betref, aan
God en sy Koninkryk onderworpe
en toegewy, sodat onderwys en
wetenskap on moont lik daarvan
uitgesluit sou kon word. Vanuit
Christelike perspektief word die
kulturele bestaans-wyse van die
mens in verhouding tot die po -

tensiaal wat God in die skepping
geplaas het gebring. Dit is die -
selfde potensiaal wat, volgens
hierdie beskouing, op ŉ wyse
ontsluit moet word wat enkel
Gods heerlikheid en eer sal dien
en verkondig (Eerste Ge bod,
e.v.). Dit hou met die ge -
hoorsame onder werping aan die
Goddelike ordinansies (insettinge
en verordeninge) en die uit lewing
(positivering) van die normatiewe
lewenswyse wat vir mense
bepaal is verband. Hiermee word
aan die plan en ordelikheid wat in
die skepping ingebou is beant -
woord, deurdat die kennis en
toerusting wat aan skole en
universiteite meegedeel word,
instrumenteel daartoe aange -
wend word. Wat SA betref, moet
Christelike onderwys en weten -
skap as ŉ dringende noodsaak
bevorder word om jongmense
met die soort Bybel- en (vak) -
kennis en werklikheidsbeskouing
toe te rus wat hulle daartoe in
staat sal stel. 

Vervolg van bl. 8
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Reformatoriese of protestantse
hoër onderwysinstellings in die
VSA het ŉ lang geskiedenis van
ongeveer ŉ eeu en ŉ half. Dit is ŉ
geskiedenis van stigting, ontwik -
keling en groei, dan sekularisering
en verwêreldliking. Van Amerika
se be kend ste en beste univer -
siteite het so ge kom en gegaan
wat christelikheid betref.

Daarna kom ŉ volgende fase
van die oprigting van nuwe instel -
lings, om weer gevolg te word deur
belowende ont plooiing en ver -
sinking. Presies dieselfde kan van
die Potchefstroomse Univer siteit
vir Christelike Hoër Onderwys (PU
vir CHO) en van die Vrye Univer -
siteit in Amster dam gesê word.

Die Amerikaanse ervaring  is
alles in detail beskryf in ŉ boek,
The Christian College. A history of
protestant higher education in
America deur William C Ringen -
berg (tweede en hersiene uit gawe,
2006, Baker Academic, Grand
Rapids).

Veral wat betref die boek se
vierde hoofstuk is daar heelwat
om te leer en te onthou vir enige
nuwe Christelike ter siêre instel -
ling in Suid-Afrika soos Aros, die
Akademie Reformatoriese Oplei -
ding en Studies. Want die boek
gaan spesifiek oor christelike
kolleges se proses van sekulari -
sasie. Belangheb bendes kan na
die simptome in Amerika kyk en
as die Here wil betyds die nodige
stappe doen om so ŉ proses van
seku larisering te voorkom.

Hier volg ŉ soort toegepaste
opsom ming van die betrokke
hoofstuk, ŉ samevatting soos wat
dit relevant vir SA instellings is.

Kom ons begin met ŉ aanhaling
van die beroemde evangelis, Billy
Graham, uit ŉ openingstoespraak
wat hy in 1963 by die Oral Roberts
University gehou het: 

“If this university ever moves
away from faith in the Bible and
faith in God and 
putting God first, then let us this
day pronounce a curse on it.” 

Hy het dit gesê in die wete dat
van die beste kolleges in Amerika
van ŉ Christelike na ŉ gesekulari -
seerde oriën tasie beweeg het,
van ŉ Christelike wêreldbe -
skouing na ŉ ongelowige een.

In die jare sestig het studies in
Ame rika aangetoon dat baie
studente wat hul studie voltooi,
tydens en as gevolg van hul
studies in ŉ groot mate hul gods -
dienstige oortuigings en waardes
verloor het. Eers het die tradi -
sionele Christelike geloof by baie
van hulle verander in ŉ soort
liberale protestantisme. Daar is
nog vasgehou aan die moralis -
tiese en etiese elemente van die
Christelike geloof. Dit het dan die
“social gospel” geword. Gelei -
delik word net daardie dele van
die geloof wat sogenaamd we -
ten skaplik bewysbaar is, nog
aanvaar. Die volgende stap is dat
die geloof heeltemal afgesweer
word. Dalk bly nog net “liewe
Jesus” oor.

ŉ Belangrike oorsaak van hier -
die pro ses was die geleidelike
aan vaar ding van die Darwinis tiese
biologie, oftewel evolu sionisme.
Ook dit was ŉ proses. Eers is
geglo dat evolusie slegs op die
skepping insluitende al die diere
van toepassing was; nie op die
mens nie. Vir eers is nog daaraan
vasgehou dat God die Skepper
van die evolusieproses was. 

Akademici op die gebied van
die natuurwetenskappe aan Chris -
telike in stel lings het egter al meer
die evolusie teorie sonder God
begin doseer, terwyl die hoof de
van die instellings toene mend
verkies het om anderkant te kyk.

Die gevolg was duidelik. Vanaf
die universiteite het die evolusie -
teorie ŉ ge loof geword wat in
skole se klaskamers geleer is, tot
vandag se ander uiterste wan -
neer niks anders meer op open -
bare skole geleer mag word nie
(in Amerika en eintlik ook hier in
SA).

ŉ Ander deel van die proses
van sekularisasie was Bybel -
kritiek. Eers is nederig begin deur
te stel dat die Bybel beter ver -
staan kan word deur die tyd
waarin die Bybel geskryf is, beter
te ver staan. Dus deur die Bybel in
sy histo riese konteks te plaas. Op
sigself het behoudende teoloë dit
so aanvaar. Maar toe word dit
duidelik dat die onder liggende
aanname by al meer teoloë was
dat die Bybel primêr deur mense
geskryf is en as tydgebonde
gesien moet word. 

Die implikasie was (en is) dat
die skrywers van Bybelboeke vir
hul eie tyd en met hul eie insigte
geskryf het, en dat vandag se
teoloë dieselfde moet doen – dus
uit die Bybel uithaal wat nie meer
op vandag van toepassing is nie.

Die Bybel het al meer as ŉ
boek oor religieuse geskiedenis,
algemene wys hede en inspirasie
geword, nie meer die unieke en
gesaghebbende Woord van God
met sy goddelike openbaring nie.
Daarby moet dit wat dan nog uit
die Bybel geleer kan word, ook
sogenaamd wetenskaplik aan -
getoon kan word.

Die logiese volgende stap is
relati wisme en postmodernisme.
Jy leer die een ding uit die Bybel
en ek iets anders. Jy kan my nie
verkeerd bewys nie en ek kan dit
ook nie met jou gedagtes doen
nie. En elkeen het mos die reg op

Hoe Christelik/reformatories is Aros regtig?
En hoe om dit te meet

Vervolg op bl. 11
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sy eie mening?  Dus jou ge dag -
tes is reg vir jou en myne vir my.
Wat nie wetenskaplik bewys kan
word nie, word nie geglo nie. 

Nog ŉ stap is dat alles in die
Bybel wat bonatuurlik is, nie meer
geglo word nie, ook nie al die
won ders en die geboorte, kruis -
dood en opstanding van Jesus
Christus nie.

Aanwysers 
Wat het geblyk die aanwysers of
die merk tekens van sekularisasie
by daardie univeristeite te wees?

Dit blyk dat kolleges deur ver -
skil lende van bostaande stappe
gaan. In die begin glo al die
personeel uitgesproke in God as
die Almagtige Skepper van
Hemel en aarde, sy openbaring
deur sy Woord, en in Jesus
Christus as die enigste Verlosser.
Wanneer dit nie meer as die
enigste waarheid vasgehou word
nie, kom alles op losse skroewe
te staan.

So word geleidelik aanvaar
dat die Christelike geloof nie die
enigste weg na saligheid is nie,
maar dat ander gelowe dit ook
kan doen. Dan word die Bybel
ook nie meer as die enigste bron
van die Waarheid aan studente
geleer nie.
Merktekens van die oorgang na
seku larisasie is onder meer:
! In watter mate word bo -

genoemde – die enigste
weg – nog beklem toon of
word dit vervang met alge -
mene Christelike doelwitte
in sosiologiese terme en
nie in teo logiese terme nie?

! By die aanstelling van per -
soneel word nie meer klem
gelê op die eis dat die kan -
didaat ŉ lewende, betrokke
Christen en kerklidmaat
moet wees en oor ŉ aan -
vaarbare mate van Bybel -
kennis moet be skik nie.

! Wat is die rol en belang rik -
heid van die Bybel en die
Christelike geloof in die hele
kurrikulum? Word die sterk
klem wat eers deur die in -
stelling se leiers aan gods -
dienstige aktiwiteite en gods -
dienstige openinge ge gee
word, geleidelik al minder?

! Die instelling se kerklike
bande en ander verbinte -
nisse met reli gieuse instel -
lings word uitgebou of ver -
min der en minder belangrik
geag.

! Begrotingsbesluite weer -
spieël die meerdere of min -
dere klem op Chris telike
programme.

! Voel al meer personeellede
en studente gedwing om
aan spe sifiek Christelike
akti witeite deel te neem of
doen hulle dit spon taan? En
word gelowiges ŉ minder -
heid en begin eensaam
voel?

! ŉ Mens kan die gods -
dienstige gerigtheid van ŉ
kollege uit sy prospektus of
katalogus uitken. ŉ Instel -
ling met Christelike doel -
stel lings sal dit duidelik so
stel. ŉ Instelling op die
seku lariserings pad sal nie
uitgesproke wees oor sy
kerklike en Christelike ver -
bintenisse nie, maar sal
breë Christelike waardes
en beginsels noem, byvoor -
beeld die bevor dering van
menswaardigheid, mense -
regte en -ontwikkeling.

Nou kan die geagte leser die
instel ling van sy keuse – die een
wat hy/sy redelik goed ken – self
beoordeel. Waar staan die
instelling op die spektrum van ŉ
voluit reformatoriese kollege aan
die linkerkant (10) en ŉ ge -
sekulari seerde, wêreldse kollege
aan die regterkant (1)?
Dus is die instelling
reformatories (10) ——————
——————————— of
geseku lari seer (1)?

Aanwysers
(Die punte wat toegeken is, kan
bloot subjektiewe aanvoeling
wees, nie weten skaplik nie, maar
dit gee die leser self ŉ beeld van
wat hy/sy van ŉ instelling glo.) 
! Groei studente in die vier

jaar in die geloof?    
! Reduksionisme van geloof

tot moralisme?
! Word wetenskaplike be -

wyse bo die Bybel gestel?
! Deurwerking van ewolu -

sionisme?
! Deurwerking van relatiwis -

me?
! Gesag van die Bybel?
! Kerklike verbintenisse van

perso neel?
! Geloof in slegs een pad na

saligheid?
! Aanstelling hoofsaaklik van

refor matories personeel?
! Rol van die Bybelse wê -

reld beeld in kurrikula?
! Bestedingsprioriteite per be -

grot ing?
! Prospektus se Christelike

uitge spro kenheid?
Totaal uit 120. Indien die telling
bo 80 is, lyk dinge nie te sleg nie.
Maar onthou, dit is nie ŉ “weten -
skaplike” oefening nie. Slegs ŉ
weerspieëling van ŉ subjek tiewe
aanvoeling. Maar so ŉ aan -
voeling het sy waarde!
In hierdie artikel is herhaaldelik
daarop gewys dat sekularisasie ŉ
proses is. Daar is dus ŉ koers. ŉ
Verkeerde koers begin met byna
onopmerklike toege  wings of
wysigings. 

Per implikasie word hier gestel
dat die proses ŉ negatiewe een is:
vanaf ŉ Christelike kollege met
behoudende en gelowige intensies
van die personeel na ŉ wêreldlike
en humanistiese kollege. In ander
dele van genoemde boek deur
Ringenberg word ook vertel van in -
stellings wat omkeer op die pad
van sekularisasie, terug na die
Bybel. Dit is dus ook moontlik.
Rob van der Kooy
24 April 2013

Vervolg van bl. 10



In memoriam
By die ter perse gaan van ons blad het ons die tyding van eers ds. Deon Hugo se heengaan op
26 April ontvang; daarna dié van ds. Hendrik Hefer op 3 Mei.  
Ds. Hugo was met emeritaat nadat hy verskeie gemeentes van die NG en AP Kerke bedien het.
Hy het gedurende die afgelope drie maande ernstig siek geword.

Ds. Hugo was gedurende die tydperk 1973 tot 1977 algemene sekretaris
van die VCHO in Bloemfontein, voordat hy na die bediening teruggekeer
het. Sy laaste gemeente was Carolina.
Ds. Hugo het ook verskeie boeke gepubliseer waarvan verskeie nog op die
VCHO se boekrakke staan.  Hieronder tel o.a.
Gaudeamus Igitur en Op die drumpel, benewens
andere.
Die tyding wat ons oor ds. Hendrik Hefer se oorlye
ontvang het, het ons opnuut tot stilstand geruk. Dit
was skielik en onverwags om te verneem dat ’n lid wat

die afgelope jare nóú by die VCHO betrokke was by veral kongresse en
seminare en as hoofbestuurslid gedien het, nou nie meer met ons is nie.
Gedurende sy dienstermyn in die hoofbestuur het ons diep onder die
indruk gekom van sy gereformeerde standvastigheid van oortuiging en
lewenswandel. Hy het die stryd ter wille van Christelike onderwys voluit saam met ons gestry,
onderwyl hy ook nog in die bediening te Brakpan, en in talle ander hoedanighede in
Koninkryksbelang gestaan het. Ds. Hefer was ondermeer ook by Bybel en Volk betrokke. Hy het
ook verskeie artikels en ander bydraes gepubliseer. 
Ons wil namens die hoofbestuur die naasbestaandes van di. Hugo en Hefer van ons innige
meelewing verseker en hulle die vertroosting van ons Hemelse Vader toebid.
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Eenvoudig gestel, behels seku -
larisme die skeiding tussen kerk
en staat, met ŉ historiese aan -
loop van Europese her koms, wat
sover terug as die 17de eeu
dateer. Daar is egter nog veel
meer daaroor te sê. Sekularisme
is ŉ wêreld beskouing wat, vol -
gens bronne, sy oor sprong in die
Aufklärung (Verligting)

1
het, toe

die denke oor die verweefdheid
van religie/godsdiens met die
staat geleidelik begin verskuif
het. Tot ongeveer die begin van
gemelde eeu, gedurende die
tydperk sedert die Middeleeue,
was godsdiens nóú verweef met
die staat.  Met die aanbreek van
die Eeu van Verligting het drama -
tiese veranderinge in die teë -
gestelde rigting egter begin
plaas vind.

Eerste aanduidings 
Historici toon aan dat die opkoms
van sekulêre denke in Europa
ingrypende ver anderinge aan die
aard en wese van godsdienstige
en politieke instellings (soos die
kerk en die staat) meegebring
het. Vroeërtydse antropoloë het
seku larisme as die verwagte re -
sultaat van kulturele omvorming
beskou, wat sou meebring dat
daar tussen godsdiens en kultuur
ŉ al hoe groter verwydering moes
intree. Dit alles moet met die
sosiaal-maatskaplike veran der -

in ge wat gedurende 17de/18de
eeuse omwen telinge in Europa
plaasgevind het, in verband ge -
bring word.  Sekularisme kan wat
dit betref, ook as ŉ politieke
doktrine beskou word, wat in
reaksie teen spesi fieke gods -
dienstige, politieke en ekono -
miese omwentelinge in Europa
gekom het, waarvan o.m. die
Hervorming. Sekularisme hand -
haaf, bv., die idee van ŉ ‘sfeer’
van die sosiale aspek van die
werklikheid wat wêreldlik van
aard is (in teenstelling tot heilig of
geestelik). On der skeidend hier -
van sou daar dan ook ŉ sfeer van
die werklikheid wees waar religie/
godsdiens beheersend staan. Die
sosiale en maatskaplike lewe
word dusdanig van die religie/
godsdiens ge skei, asof daar niks
met mekaar in gemeen sou wees
nie.

Wetenskap volg
In die vroeg-Christelike Europa
was die idee van twee aparte
terreine ook ten opsigte van die
ontwikkeling van die wetenskap
aangevoer.  Wetenskaplikes soos
Francis Bacon en Robert Boyle
het geargumenteer ten gunste
van ŉ bona tuurlike terrein van
God, apart en onder skeie van die
natuurlike, materiële wêreld wat
deur die natuurwetenskaplike be -
stu deer word. Dit het die aan -
vaarding van ŉ sekulêre natuur -
like ruimte in die wetenskap
aangekondig, wat mettertyd in
die vroeg-moderne samelewing
sy beslag gekry, en bly voortleef
het tot in die moderne tyd.

Vryheidsideaal
Sekularisme is die uitgangspunt
van die skeiding van staatsin stel -
lings en hulle ver teenwoordigers
en van godsdienstige instellings

en hulle ampsbekleders.  In ŉ se -
kere sin moet sekularisme gesien
word as die reg om vry van gods -
dienstige be heersing en onderrig
te wees.  Verder kan dit beskou
word as die reg op vryheid van
owerheidsoplegging van gods -
diens op die inwoners van ŉ staat
wat dan sg. neutraal sou staan oor
sake van geloof en gods diens. In ŉ
ander sin het dit betrek king op die
beskouing dat menslike ge drag en
besluite, insonderheid die politiek,
vry van religieuse beïnvloeding
behoort te wees.

Oorspronge
Sekularisme het sy intellektuele
wortels in die Griekse en
Romeinse filosofiese denke met
Epicurus en Marcus Aurelius, die
Middeleeuse Moslem-geleerdes
soos Ibn Rushd, die denkers van
die Ver ligting, soos Diderot, Vol -
taire, Spinoza, Locke, Jefferson
ens., asook meer re sen te vry -
denkers, agnostici en ateïste,
soos Ingersoll en Bertrand
Russel aan die leiding. Vroeë
sekulêre idees betreffende die
skeiding van religie en filosofie
kan teruggevoer word tot Ibn
Rushd (Averroes) en hulle
filosofiese skool.  
Die term ‘sekularisme’ kom van ŉ
Britse skrywer, Holyoake, in
1851.  Hy het dit uitgedink om sy
idees oor die bevor dering van ŉ
sosiale bestel wat ontdaan van
godsdiens/religie sou staan, te
beskryf. As agnostikus het hy
geargu menteer dat sekularisme
nie ŉ argument teen die
Christendom is nie, maar geheel
onafhanklik daarvan wil staan.
Dit bevraagteken sg. nie die
‘pretensies’ van die Christendom
nie; dit bevorder eerder ander

Sekularisme só gevestig

1 Verligting (Duits Aufklärung):  Die
17de & 18de eeuse filosofiese
beweging in Europa; ook genoem
die Eeu van die Rede, wat
rasionalisme beklemtoon. Rasio na -
lis me is die beskouing dat slegs
aangeneem word wat met die
verstand begryp word; die rede
word die grond slag van sekerheid
en daarmee ook die beslissende
religieuse gesag in mense lewens.
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gelowe.  Sekularisme ontken glo
nie dat daar geen lig en leiding (in
gees telike sin) elders sou wees
nie, maar staan daarby dat daar
wel lig en leiding in sg. sekulêre
‘waarheid’ aangetref word. Die
sanksies en kondisies daar van/
-voor bestaan onafhanklik (van
die Christelike). 

Ervaring en die rede
Sekularistiese kennis blyk daar -
die soort kennis te wees wat
slegs in hierdie lewe self (d.w.s.
eksistensieel) gevind kan word.
Dit hou verband met die gedrag
daarvan, dra by tot die welsyn
daarvan en is in staat om aan die
ervaring van hierdie lewe getoets
te kan word. Laas genoende moet
as ’n uiters belangrik in ons
ondersoek na die sekularisme
ge sien word, aangesien dit die
sekularis tiese benadering beves -
tig dat die waarheid slegs in die
mens se bestaan as sodanig te
vind is. Ene Kosmin van die
Instituut vir Studie van Sekularis -
me in die Gemeenskap en Kul -
tuur stel dat harde sekularisme
religieuse of gods dienstige voor -
stellinge (oor bv. die werklikheid)
as ongegrond afmaak, omdat dit
deur nóg die rede nóg deur
ervaring bevestig kan word.

Substituut vir die Christelike
In politieke terme is sekularisme
ŉ beweging tot skeiding van
religie/godsdiens en regering. Dit
kan daarna verwys dat die bande
tussen die regering en ŉ eertydse
staatsgodsdiens, soos die Rooms-
Katolisisme verminder word,
sodat die wette wat op die Woord
van God gebaseer is (n.a.v. die
Tien Gebooie ens.) met siviele
wette vervang kan word. Die staat
(met sy substituut-religie/gods -
diens) word daarmee die teen -
hanger van die kerk.  So sal
diskrimi nasie op grond van gods -

Briewe van ons
lesers

Nadat die Desember-uitgawe
van ons blad reeds in druk
was, het ons die volgende
skrywe van een van ons
getroue lede ontvang, direk
aangehaal:
Komplimente met die Augus -
tus-uitgawe (2012) van Roep -
(ing) & Rig(lyne). 
Deur die pen van die betrokke
skrywers het die Woord diep
ploegvore getrek. Ons dank
die Here vir u en vir hulle.
Prioriteite vir ons tyd is die
ouerhuis en skool. ŉ Veldtog
moet geloods word waardeur
die verbondsouer vierkant in
die oë gekyk word. Die gees -
telike diep basuine van die
inhoud van die doopbelofte
moet oor en oor in ons ore en
in ons huise weergalm. As die
ouerhuis toelaat dat die Chris -
telike beginsels en deugde
met wêreldse semels ver -
meng raak word die hele
gemeenskap spoedig galse -
rig. Weggooi-sout!
Uiteindelik die volk self. Is ons
dan siende blind wat in Suid-
Afrika aan’t gebeur is?
Die Christelike bouwerk in die
ouerhuis moet in ons volk -
skole voortgesit word. Ons
Volkseie Christelike skole
moet selfs waar die geloofs -
vuur in die ouerhuis as ge -
word het, weer geloofsgloei -
kole skep.
ŉ Volkseie Christelike univer -
siteit is ononderhandelbaar.
Die Here verhoor die opregte
gebede van ŉ volk in rou.
Roep die Afrikanervolk op tot
voortdurende gebed voor God
die Almagtige.
Sterkte!
Pieter Greef

diens uitge skakel kan word, word
beweer. Dit sal klaarblyklik die
demokrasie verskans, deur dat
minder heids regte beskerm word.
Die indruk mag bestaan dat,
terwyl seku larisme die skeiding
van religie voor staan, die seku -
lêre sfeer van alle religie ontdaan
is.  Dit is egter geensins die geval
nie, aangesien sekulêre religie(ë)
vry-algemeen voorkom. Dit ver -
wys egter na die idees, teorieë en
filosofieë wat oor geen ‘gees -
telike’ komponent meer beskik
nie, maar tog oor soortgelyke
kwa liteite soos wat in die tra -
disionele godsdiens aangetref
word. Dit mag, bv., elemente van
dogma, ŉ sisteem van indoktri -
nasie, die voorskryf van ŉ abso -
lute gedragskode, ŉ ideologiese
skeppings-verhaal ens. insluit.
Reeds so vroeg as 1936 is dit
opgemerk dat na kommunisme as
ŉ nuwe sekulêre religie verwys
kan word en op die vooraand van
die 2de Wêreldoorlog is na
Marxisme en nasionaal-sosialis -
me as sekulêre religie verwys.
Daar sou ook nog na vele ander
verwys kon word, maar hierdie is
voldoende om die punt te staaf dat
sekularisme onteenseglik sy eie
religie of godsdiens voortbring,
wat egter met Christelikheid en die
Goddelike Waarheid weinig in
gemeen het. 

Watter godsdiens?
Dit is belangrik dat ons sal begryp
watter uitwerking sekularisme op
’n samelewing soos dié van SA
het en, vir die doel van die tema,
veral ook welke invloed dit op die
onderwys en wetenskap in die
be son der uitoefen. Sekularisme
bevorder wêreldlike godsdiens
en politieke dok trines en die
vraag kan gevolglik met reg
gevra word of dit die bevordering
van Christelike godsdiens en
derhalwe die onderrig daarvan in
skole en aan universiteite sal
verdra. 
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Dit is onbevredigend dat hierdie
lewens- en wêreldbeskouing aan
die naam van ŉ persoon, nl.
Calvyn, verbind is.  Bowen dien wek
dit misverstande, o.a. dat dit Calvyn
bo Christus stel, aan die gesag van
Calvyn gebind is, ens., terwyl Cal -
vinisme niks anders wil wees nie as
harmoniese, kon sekwen te, univer -
sele, streng-Skrif tuurlike en radikaal
teosen triese Christendom. Om die
naam ‘Cal vinisme’ te vervang deur
‘reformatories’ of ‘prote stants’ (wat
ook van ander Chris telike lewens-
en wêreldbe skouings geld) of van
‘gerefor meerd’ (wat ŉ kerklike be -
naming is, terwyl Calvinisme uni -
verseel is) kan moeilik geskied.  ŉ

Ander naam kan moeilik gevind
word;  bowendien is dit geyk.  In elk
geval is die drie Formuliere van
Enigheid, d.w.s. die belydenis skrifte
van die drie Hollandse kerke in ons
land, Calvinisties. Globaal gestel,
mag beweer word dat die lewens-
en wêreldbe skouing van die voor ge -
slagte van ons volk Calvinisties was.
Hierdie lewens- en wêreldbe -
skouing word na Calvyn ver noem,
nie omdat alle (Red. se onder -
streping) oortuigings van Calvyn
aanvaarbaar is nie (hy was ook ŉ
kind van sy tyd, en het ook oor -
tuigings gehuldig wat volgens die
Calvinisme onsuiwer en onaan -

vaar baar is), maar om dat dit die
fundamentele begin sels deur Cal -
vyn beklemtoon (wo. dié aan gaan -
de die gesag van Gods Woord en
die absolute soewereiniteit van
God) as waar beskou. Bowendien
het die Cal vinisme na Calvyn ver -
der ont wikkel en sy konsekwent
Skrif tuurlik teosen triese beginsels
verder op alle lewens terreine uitge -
bou. M.a.w. onder Calvinis me word
veel meer verstaan as wat Calvyn
gebied het. Bowen dien bestaan
daar vandag nuan serings van Cal -
vinis me en meningsverskille onder
Calvinis te, nieteenstaande hul
gemeen skaplike beginsel-grond -
slag.

Die begrip ‘Calvinisme’
Geneem uit: Beginsels en metodes in die wetenskap, geskryf deur prof. HG Stoker

ŉ Kursus vir studerende jong -
mense in die algemeen, asook
voornemende studente, veral in
die onderwys, bied welkome
uitkoms teen gesekulari seer de
onderwys.
Dit staan as die Christelik Norma -
tiewe Onderwys of CNO-kursus
bekend, wat as ŉ korrespon -
densie-kursus of as ŉ eenmalige
Vry dag/Saterdag-groepkur sus
deur loop kan word.  Dit is
ontwerp met die oog daarop om
kennis oor dit wat die Here ons in
sy Woord oor onderwys leer, te
verbeter.  Dit moet derhalwe
werklik as ŉ aan beveling gesien
word vir enige voor nemende jong
en selfs ge vestigde onderwyser.
Die waarde van die kursus is
daar in geleë dat dit ŉ
lewensveran deren de uitkyk op
die onderwys bied. Die kur sus
bestaan tans uit agt modules,
waarvan ondermeer: “Wat is
Christe like weten skap?”, “Roe -
ping as onder wyser”, “Chris telike

pedagogiek” ens. Al die modules
moet deurloop en ŉ opdrag
voltooi word, alvorens die
toekenning van ŉ sertifikaat oor -
weeg sal word.  ŉ Gemiddeld van
65% word vereis. Na voltooiing
van ŉ eerste opdrag, word al die
oor blywende modules in die
student se eie tyd voltooi en
opdragte daaroor ingedien, ten
einde vir die kwalifikasie in
aanmerking te kom.
Vir die korrespondensie-kursus
be loop die koste R250 en vir die
een malige bywoning R200 wat
die handboek, kursusmateriaal
en an der kostes insluit.
Die kursus word deur die Aka -
demie Reformatoriese Opleiding
en Studies, Pretoria, aangebied,
terwyl die sertifi kaat deur die
VCHO toegeken word.
Ons wil ouers graag aanmoedig
om hulle jong aspirant-onder -
wysers sover te kry om vir hierdie
kosbare kursus in te skryf.  Dit

kan reeds in ŉ vroeë stadium van
hulle graadstudie afge han del
word, wat aan hulle die voor -
sprong sal besorg.
Belangstellendes moet met
Magda Diedericks, sel nr 082 399
5952 of per e-pos by
magda.diedericks@aros.ac.za
skakel.

CNO-kursus bied welkome uitkoms
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Danie van Wyk 2012-08-02
Athlone Skool vir Blindes 
“Die huidige krisis waarin die on -
derwys in Suid-Afrika tans verkeer,
is die groot rede waarom ons van -
dag hier byeen is. Hierdie beraad
geskied teen die agter grond van
die voortslepende agter uit gang
van onderwys in Suid-Afrika. Die
be raad is egter nie bedoel as ŉ
kla-sessie nie, maar is veel eerder
ŉ eerlike poging om ŉ platform te
bied vir besinning oor kreatiewe
oplossings vir knelpunte in die
onderwys.
Dis algemene kennis dat ver -
skeie ge beure oor ŉ lang tyd
aanleiding gegee het tot die
kritieke toestand, maar ek glo nie
ons besef wat die werklike
omvang van die krisis is nie. Was
die Suid-Afrikaanse open bare
onderwys vandag ŉ pasiënt, sou
ons dit in die intensiewe-sorg -
eenheid van ŉ hospitaal vind,
gekoppel aan ŉ asemhalings -
apparaat wat dit kunsmatig aan
die lewe hou. Dít is so erg as wat
die toestand van onderwys in
Suid-Afrika in 2012 is, ten spyte
daar van dat die grootste deel van
die nasionale begroting aan
onderwys toegesê word. Ter -
loops, Suid-Afrika bestee meer
aan onderwys as enige ander
Afrika-land, maar vergelyk swak
met armer lande soos Mosam -
biek, Botswana, Kenia en selfs
Zimbabwe.
Die probleme en uitdagings wat
effek tiewe onderwys kniehalter, is
veelvuldig. Ek gaan slegs en -
keles uitlig.
Eerstens is daar die probleem
van swak administrasie by
distriks kantore, (ens.). 
Dan is daar die skreiende onder -
wysertekort. Die skokkende
realiteit is dat (ens.).
Daar is veral ŉ tekort aan manlike
onder wysers, onderwysers in die

grondslagfase waar onderrig in
die moedertaal so belangrik is en
onderwysers in sekere vakke.
ŉ Verdere knelpunt is die swak
infrastruktuur by township- en
plattelandse skole landswyd wat
betref sanitasie, ŉ gebrek aan
norme en standaarde vir skole-
infrastruktuur, ŉ nypende tekort
aan skoolbanke en stoele, die
onvermoë om seksuele geweld en
swak dissipline onder leerders en
selfs onder wysers hok te slaan,
asook die gebrekkige lewering van
handboeke en werk boeke aan
duisende leer ders regoor die land.
Daarby is daar ŉ tekort aan die
hulpbronne en tegnologie wat
nodig is vir gehalte onderwys.
Dis voor die hand liggend dat die
gebrekkige lewering van hand -
boeke en dienste, wat al ende -
miese proporsies …” 
In aansluiting hierby, ook die
berig wat vroeër in Die Burger
verskyn het onder die opskrif:

SA onderwys ‘van swakste ter
wêreld’
2010-11-15
Die Burger
Bloemfontein – “Die regering se
behept heid met matriek en
universiteitsgrade is sleg vir die
land se ekonomie”, meen die
ekonoom, Dawie Roodt.
Hy het gesê die regering moet
eerder van vooraf beplan indien
hy beter re sultate vir sy duur
onder wysstelsel wil verseker.
Hy het voorts gesê die regering
bestee die meeste – byna 20%
van die totale staatsbesteding –
aan onderwys, maar die resultate
bly uiters swak. Volgens hom
vaar Suid-Afrika op onderwys -
gebied selfs swakker as armer
lande. “In ŉ onlangse peiling oor
die uitkoms van die onderwys het
ons so swak gedoen, hulle moes
ŉ spesiale afdeling vir ons skep.

Suid-Afrikaanse onderwys in krisis

Ons is van die swakstes in die
wêreld.”
Hy het gesê te veel onderwysers
doen dit net vir die salaris. Hy
meen daarom is dit belangrik dat
die regering se fokus van
werkloosheid na werkskepping
verskuif. “Ons het sweisers,
bouers en werktuig kundiges
nodig. Daar is so ŉ tekort dat
maatskappye begin het om
sweisers in te voer.”
Volgens hom is die beroepe wat
al hoe skaarser word werk skep -
pende beroepe. Opleiding in
hierdie beroepe sal ook help keer
dat mense wat nie passievol is
oor onderwys nie die stelsel
betree.
Die regering moet ook begin om
leerders en onderwysers “om te
koop”. Hy het gesê die een begin -
sel in ekonomie wat hom al oor en
oor bewys het, is dat mense op
belonings reageer.

ons geen leë beloftes gemaak
het nie.

Die lees van die Bybel mag nooit
alleen maar gewoontewerk wees
nie; daar moet geluister word, op -
merksaam geluister word, lang -
durig en geduldig geluister word.
Dit moet ŉ lewende daad bly
waarop die mens se hele wese
betrokke is.
In die Heilige Skrif plaas God die
mens vóór Hom en dwing Hy die
mens tot ŉ beslissing.  Daarom
kan die mens die Woord nooit
oorbodig ag nie – trouens, hy
moet daarmee iets maak, hy
moet daarop reageer.  En die
enigste reaksie wat sinvol is, is
absolute gehoorsaamheid aan
Gods Woord.

Johannes Calvyn (1509-1564)

Vervolg van bl. 5
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In Deel 1 van die bydrae in die
Desem ber-uitgawe het dit oor
Die antwoord in gereformeerde
sin gehandel, waarmee tot by die
onderstaande par. onder punt
3.2.1 Mensbeskouing gevorder
was, en in hierdie bydrae (vanaf
die 2de par.) voortgesit word:
Daarmee is die mensbeskouing
kort gestel: skepping, sondeval,
onder houding, verlossing en
bestemming. Die gereformeerde
Psigologie moet binne hierdie
raamwerk funksioneer. Dit bepaal
sowel die persoonlikheidsteorie,
sowel as die navorsingskoers en
psigotera peutiese benadering
daarvan.  Teenoor die sekulêre
Psigologie wat geskoei is op die
lees van die evolusieteorie, staan
die gereformeerde Psigologie
ondubbelsin nig antiteties.
Elke wetenskaplike gaan van ŉ a
prioriese staanplek uit. Die gere -
for meer de a priori sal voorts wees
dat die Skrif die mens benader as
ŉ onlosmaaklike een heid.  In
moderne terme kan ons sê:  die
Skrif sien die mens holis ties.  As ŉ
verlamde voor die Here neergelê
word, is sy terapie holisties:  eers
vergifnis van son de, en dan met
dieselfde krag ge nesing van die
liggaam (Markus 2:5-11). Ons
ervaar dit almal:  ons kan nooit nét
fisies siek wees nie.  As ons lig -
gaamlik afgetakel voel, lyk die
wêreld rondom anders as wan -
neer ons gesond voel.  Omge -
keerd: as ons emosioneel platge -
slaan voel, ervaar ons dit ook
fisies.  Die wyse spreuke digter het
reeds geleer:  ŉ Vrolike hart be -
vorder die genesing … (Spreuke
17:22).  Daarom kan ons met oor -
tuiging praat van sg. psigo-
somatiese siektes.
**  Die mensbeskouing van die
Seun van die mens word insig -

gewend geïllustreer in die ge -
lykenis oor die verband tussen
ons aardse lewe en ons ewige
be stem ming (Lukas 16:19-31):
Toe die arm man te sterwe kom,
is hy deur die engele weggedra
na die ereplek langs Abraham.
Die ryk man het ook gesterwe en
is begrawe.  Toe hy in die
doderyk in pyn verkeer, kyk hy op
… (vs. 22-23).  Dis duidelik:  die
mens ís liggaam en hy ís siel!  ŉ
Onskeibare eenheid.

3.2.2 Doelwit
Op grond van die gereformeerde
mens beskouing kan ons die
doelwit van die studie en terapie
van ons Psigologie stel, nl. die
begeleiding en leiding van die
mens tot groter geestelike en
emo sionele volwassenheid.  Ons
kan die begrip heiligmaking ge -
bruik met dien verstande dat dié
begrip omvattend geïn terpreteer
moet word. Ons stand punt is dat
geestelike groei sonder emo -
sionele groei nie volhoubaar sal
wees nie. Dan sou ons in die -
selfde strik trap as die eensydige,
sekulêre, evolusionis tiese Psigo -
logie.  Ons sou dan ontrou wees
aan ons mensbeskouing.  Ge -
loofs groei moet en kan oorspoel
na die emosionele lewe.
Dit behels dat die mens gelei
moet word tot ware menswees,
wat ons terugvoer na die skep -
pingsgeskiedenis.  Ons ver neem
daar dat God die mens geskape
het na sy beeld en gelykenis. Die
beeld van God hou in dat die
mens in staat is om verant -
woordelikheid te dra vir sy
gedrag.  God oefen sy reg uit om
die mens tot verantwoording te
roep vir sy sonde, ten spyte van
die mens se pogings om dit te
ontduik (Gen. 3). God probeer nie

eens om die mens te oortuig van
sy verantwoordelikheid wanneer
Hy ons oë vestig op ons eind -
bestemming nie.  Ons sal almal
voor die regterstoel van God
verskyn.  Of ons dit wil erken of
nie, ons sal die verant woor -
delikheid moet dra vir ons hele
lewe. ŉ Onver vreembare aspek
van heiligmaking is die groei tot ŉ
verantwoordelike wese.  Die
Ware mens aanvaar die verant -
woorde likheid vir sy sonde en
vind die uitwissing daarvan by die
vryspraak van Christus.  Wie die
mens van sy sin van verantwoor -
delikheid ontneem, verontmenslik
hom, m.a.w. maak van hom ŉ
dier. Die dier is nie geskape met
ŉ sin van verantwoor delikheid
nie.
**  Dít is een van ons sterk
besware teen die evolusieteorie:
die mens word ver dierlik. Sou dít
nie die diepliggende oorsaak
wees vir die slagoffersindroom by
die mens nie:  ŉ protes teen die
besef dat hy voor God se troon
verantwoording moet doen vir sy
sondige lewe?

Vervolg op bl. 18

ŉ Gereformeerde Psigologie
Deel 2

Dr S van Vuuren
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Die taak van die gereformeerde
psigo loog is dus om die “kliënt” te
begelei tot sondebesef en -berou,
en tot die seker heid van kindskap
van God en die oorwinning oor
sonde deur die offer van Jesus
Christus.  Die sekulêre Psigologie
probeer die mens lei tot ŉ
ontvlugting van sy sonde en skuld.
Die uitgangspunt is dat skuld -
gevoelens onnodig is en dat die
sieke homself moet aanvaar sodat
hy goed voel oor homself.  Alles
draai om hierdie goed voel.  Die
gereformeerde Psigologie wil hom
natuurlik ook begelei tot innerlike
geluk.  Dit is nie onskriftuur lik nie.
Laasgenoemde lei die sondaar
om die ware oorsaak van sy
frustrasie te ken en te hanteer, nie
daarvan te vlug langs die weg van
ontkenning nie.  Hoe duidelik stel
koning Dawid dit nadat hy van sy
skuldgevoelens verlos is:  Dit
gaan goed met die mens … wie
se oor treding vergewe is (Psalm
32:2-3).  Ontkenning van skuld
verlos nie van angs nie, bevryding
van skuld bestry angs.
Dis die omskrywing van ge -
nesing.  Christus bring genesing,
en nie slegs rehabilitasie nie. Hy
alleen is die GENEESheer.

4.   Toepassing
Is ŉ gereformeerde Psigologie
prakties haalbaar?  Beoefen ons
nie maar sekulêre Psigologie en
pas die resultate op Christelike
wyse toe in ons ver houdinge nie?
Die antwoord op hierdie kern -
vraag wil ek aan die leser self
oorlaat, maar omdat die opset
van hierdie studie ook prakties
gerig is, verwys ek ter illustrasie
na my eie navorsing (Van
Vuuren, 1979).
Die navorsing het ondersoek
ingestel na die verband tussen
twee sterk dryfkragte in die mens
se gedrag, t.w. geloof sekerheid en
angs. Geloofsekerheid is ŉ teo -

logiese konstruk en angs ŉ psigo -
logiese konstruk.  Daar was dus ŉ
ont moeting tussen die Teologie en
die Psigologie. Angs is gemeet
met drie algemene angsskale met
sterk psigo metriese eienskappe.
Vir die kwantifi sering van ge -
loofsekerheid het geen geskikte
vraelyste of skale bestaan nie.  Die
navorser moes ŉ eie meetin -
strument ontwerp. Daar is begin
met die omskry wing van geloof -
sekerheid, wat van die uiterste
belang is, aangesien ŉ vae, al -
gemene beskouing van die kon -
struk weinig waarde sou hê in
navorsing.  Dit is geïllustreer deur
die bevindinge van vorige studies
waarin geloofsekerheid nie dui -
delik omskryf is nie.  Daarom is
besluit om hierdie konstruk om -
vattend te omskryf.
Die probleem ontstaan dat wan -
neer geloofsekerheid duidelik
omskryf word, die navorser in die
doolhof van verskil lende bena -
deringe daarvan beland.  Dink
aan die verskil in die siening van
geloofsekerheid tussen gerefor -
meerdes en Rooms-Katolieke.
Die logiese oplos sing was om ŉ
spesifiek-gereformeerde om -
skrywing te formuleer, d.w.s. een
wat gebaseer is op die Gerefor -
meerde bely denisskrifte, t.w. die
Nederlandse Ge loofs belydenis,
Heidelbergse Kategis mus en
Dordtse Leerreëls.  Dié om -
skrywing het ook verseker dat die
vrae lyste ŉ hoë vlak van in -
houdsgeldigheid besit, wat op sy
beurt ŉ noodsaaklike vereiste vir
enige psigometriese vraelys is.  ŉ
Uitvoerige vraelys  is opgestel en
aan ŉ groep teoloë voorgelê om
dit krities te evalueer.  Daarna is
dit aan ŉ steekproef van 243 lid -
mate van die Nederduitse Gere -
formeerde Kerk voor gelê vir
voltooiing.  Die vraelys is aan
item- en faktorontleding onder -
werp.
Twee baie duidelike skale met
hoë vlak ke van betroubaarheid
het na vore gekom (0,92 en

Vervolg van bl. 17 0,84).  Die skale meet onder -
skeidelik leerstellige geloofseker -
heid en die praktiese belewing
daarvan in die daaglikse lewe.
Die skale is rede lik onafhanklik,
wat daarop dui dat lid mate pro -
bleme ervaar om hulle geloof -
sekerheid en hulle daaglikse
uitlewing daarvan te integreer.
Sestien afsonder like geloof -
sekerheidsfaktore is geïdentifi -
seer. ŉ Baie sterk negatiewe
verband is gevind tussen angs en
geloofsekerheid: hoe hoër lid -
mate se vlak van geloof sekerheid
is hoe laer lê hul vlak van angs!
Geloofsekerheid dra by om angs
te verwerk.
Die vermelde skale moet natuur -
lik baie verfyn word voor dit as
goeie diag nos tiese hulpmiddels
ingespan kan word, maar met
sulke en ander toepaslike na -
vorsingsresultate in die hand kan
die gereformeerde psigoterapeut
– én pas tor – vir hom/haar ŉ
skrifgefundeerde terapeutiese
model uitwerk vir toepas sing in
sy/haar praktyk.  En, glo ons, ge -
baseer op bostaande begronding
kan, onder die genadige in -
werking van die Heilige Gees,
heling gebring word vir stukkende
mense.
Die leser kan nou self besluit of ŉ
gere formeerde Psigologie haal -
baar is of nie.
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Alabama Judge
Some of you may be wondering what Judge Roy Moore has
been doing since he was removed from the bench for
refusing to remove the Ten Commandments from his
courtroom wall. Please read the poem he wrote. 

The following is a poem written by Judge Roy Moore from
Alabama. Judge Moore was sued by the ACLU for displaying
the Ten Commandments in his courtroom foyer. He has been
stripped of his judgeship and now they are trying to strip his
right to practice law in Alabama! The judge's poem sums it
up quite well.

America? the beautiful,
or so you used to be.

Land of the Pilgrims' pride;
I'm glad they'll never see.

Babies piled in dumpsters,
Abortion on demand,

Oh, sweet land of liberty;
your house is on the sand.

Our children wander aimlessly
poisoned by cocaine

choosing to indulge their lusts,
when God has said abstain

From sea to shining sea,
our Nation turns away

From the teaching of God's love
and a need to always pray

We've kept God in our
temples, how callous we have grown.

When earth is but His footstool,
and Heaven is His throne.

We've voted in a government
that's rotting at the core,

Appointing Godless Judges;
who throw reason out the door,

Too soft to place a killer
in a well deserved tomb,

But brave enough to kill a baby
before he leaves the womb.

You think that God's not
angry, that our land's a moral slum?

How much longer will He wait
before His judgment comes?

How are we to face our God,
from Whom we cannot hide?
What then is left for us to do,

but stem this evil tide?

If we who are His children,
will humbly turn and pray;

Seek His holy face
and mend our evil way:

Then God will hear from Heaven;
and forgive us of our sins,
He'll heal our sickly land

and those who live within.

But, America the Beautiful,
If you don't - then you will see,

A sad but Holy God
withdraw His hand from Thee..

This says it all. May we all forward this message and offer our prayers for Judge
Moore to be blessed and for America to wake up and realize what we need to do to
keep OUR America the Beautiful.

This is all applicable to South Africa as well. So, let us also pray for South Africa.
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