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Ons Christelike roeping tot verset teen tirannie

IN DIE SKRIFLIG:
Die Ryk van God staan nie teenoor die Staat nie
Calvyn vir vandag, Dagstukke (Saamgestel en vertaal deur prof. FJM Potgieter)

Rom. 13:1-7
Julle moet alle mense respekteer
en julle medegelowiges liefhê.
Vrees God. Eer die keiser. ‒ 1
Petr. 2:17
Die geestelike ryk van Christus
en die burgerlike regering is
sake wat baie ver van mekaar af
lê ... En tog strek die verskil nie
so ver dat ons sou meen dat die
hele burgerlike bestel iets vuils
is wat die Christen nie aangaan
nie. Dweepsieke mense wat
behae skep in ongebreidelde
losbandigheid, verhef hulle
stem en hulself. Hulle sê: “Ons
is deur Christus dood vir die
dinge van hierdie wêreld. Ons
is oorgebring en sit onder die
hemelinge. Dus is dit nou vir
ons onwaardig en ver benede
ons verhewenheid om ons met

onheilige en vuil dinge besig te
hou ‒ sake wat nie by ŉ Christen
pas nie. “Watter sin”, sê hulle,
“het wette sonder regspraak en
regbanke? En wat het ŉ Christen
met regspraak te make?”
Ons het wel sopas daarop gewys
dat die burgerlike regering verskil
van die geestelike en innerlike ryk
van Christus. Maar ons moet ook
onthou dat hulle in geen opsig
teenoor mekaar staan nie ...
Die burgerlike regering se roeping
is om ‒ solank as ons onder
mense lewe ‒ die openbare
godsdiens in stand te hou en
te beskerm. Dit moet ook die
gesonde leer en die bestaansreg
van die kerk verdedig. Dit moet
verder ons lewe laat inpas by

die samelewing, ons sedes
vorm volgens die burgerlike
geregtigheid, ons laat saamstaan
en die openbare vrede en rus
bevorder ...
Dit is Gods wil dat ons, terwyl ons
op pad is na die ware vaderland,
as vreemdelinge op aarde moet
vertoef. En dat ons onderweg
ondersteuning nodig het. Maar
waar dit so is, ontneem diegene
wat nie aan die mens die nodige
steun wil gee nie, die mens sy
mens-wees.
Calvyn. Institusie van die Christelike
godsdiens IV, 20, 1 & 2

Gebed: Ons dank U dat die staat
ŉ instelling van U is om die kwaad
te beteuel.
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Roeping en Riglyne

Redaksioneel
Hugo Hayes

Hierdie uitgawe is daarop bereken om ’n uitbreiding van die
tema van Christelike verset teen
die anti-normatiewe beleidsraamwerk van die huidig regerende
party van Suid-Afrika te bevat.
Die ANC by name dus, wat
geen erg daaraan het en hom
nie daaraan gebonde ag nie dat
aan die Bybelse verordening
vir die owerheid gehoor gegee
word. ’n Regerende party wat
hom hoegenaamd nie steur aan
die beginsel wat God vir die
staat as instelling bepaal het
nie. ’n Scenario waardeur die
samelewing met hom saam na
benede getrek word in ’n afgrond
van vernietiging. Dit stuur op
ongekende rampspoed vir SuidAfrika af, indien die party hom
nie daadwerklik van hierdie
verkeerde politieke weg bekeer
nie.
Van die onderdaan van ’n land
word verwag om aan die owerheid gehoorsaam te wees tot
die mate waarin ’n beleidsrigting
gevolg word waarin normatief
aan die staat se opdrag en
roeping gehoor gegee word.
Volgens Bybelse opdrag, moet
vir die owerheid gebid word, met
die oog op goeie regering wat
in ooreenstemming met die wil

van God is, soos baie duidelik
in art. 36 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis
uiteengesit.
Maar, indien ’n owerheid willens en wetens op ’n pad van
wanorde bly volhard, soos dit
tans met die ANC die geval is,
deur vir homself ongebreidelde
mag toe te eien, dan het die
Christelike gemeenskap ’n onmiskenbare reg en roeping tot
verset. ’n Roeping wat derhalwe,
uitgaande van ons Christelike
lewensoortuiging, in die Woord
van God gefundeer moet kan
word. Christengelowiges mag nie
maar stilswyend toekyk hoedat ’n
owerheid(-party) hom aan magsoorskryding en -vergryping skuldig maak, sonder om ’n duidelike
stem van verset daarteen te laat
hoor nie. Maar selfs ook verder
te gaan met versetoptredes waar
omstandighede dit ookal sou
vereis.
Die onderskeie bydraes in hierdie uitgawe is gevolglik daarop
afgestem om toeligting en perspektief op die saak van verset
vanuit Christelik-gereformeerde
grondslag te bied. Ons Christelike
standpunt daaroor is daarop
gegrond dat enige sodanige
verset op ’n verantwoordbare
wyse moet geskied en dus nie die

stigting van chaos en anargie as
oogmerk sal hê nie.
Insgelyks, wanneer ons dit
ooreenkomstig ons Christelike
lewensoortuiging beredeneer dat
daar teen ’n onbybelse beleidsrigting in verset gekom behoort te
word, moet ons uiteraard in staat
wees om ook die weg te kan aandui in die rigting van genormeerdheid binne die regeringsopset van die staat en in die
samelewing in die algemeen. Dit
is trouens ook in die missiestelling
van die VCHO vervat dat daar
tot eer van God gelewe en
gewerk sal word op alle terreine
van die samelewing. Dit staan
integraal tot die uitlewing van ons
Christelike lewensbeskouing. In
hierdie uitgawe sal ons lesers dus
ook die eerste aflewering van ’n
bydrae vind waarmee begin word
deur die historiese vertrek- en
uitgangspunte in die onderwegwees daarheen te stel. Dit sal in
’n volgende uitgawe voortgesit
word, waarin aan ons Christelike
beskouing oor genormeerdheid
binne die staatsopset verdere
aandag gegee sal word. Dit kan
ook vrugbaar deurgetrek word
na ander entiteitstrukture van die
samelewing, soos die gesin, kerk
en skool.

Regstellings uit die 2de Kwartaaluitgawe
In ons vorige uitgawe was dit per abuis nagelaat om die volgende toeligting i.v.m. bydraes te vermeld:
1) Die “In die Skriflig” is geneem uit Calvyn vir vandag; Dagstukke saamgestel en vert. deur prof.
F.J.M. Potgieter.
2) In die “Redaksioneel” was dit nagelaat om te noem dat die bydraes wat oor “Totalitarisme” handel,
deur Hugo Hayes geskrywe is.
3) Die gedeelte op p15 onderaan oor: “Die taak van die owerheid” is geneem uit die Institusie van
die Christelike Godsdiens deur Calvyn, Boek iv (p.1825).
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Die ANC, kommunisme en die Reformatoriese
roeping tot verset
Andries Raath
Voorsitter, Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys

“Waarom woel die nasies en
bedink die volke nietige dinge?
Die konings van die aarde staan
gereed, en die vorste hou saam
raad teen die Here en teen sy
Gesalfde en sê: Laat ons hulle
bande stukkend ruk en hulle toue
van ons afwerp! Hy wat in die
hemel woon, lag; die Here spot
met hulle” (Psalm 2:1-4).
Die ANC se materialistiese
immoralisme
As Protestantse gelowiges mag
ons nie verblind word vir die
ware karakter van ANC-ideologie
deur krete van vryheid, gelykheid
en versoening nie. Die huidige
ANC-regime is onafskeidbaar
verbind aan die Marxisme deur ŉ
naelstring van militante ateïsme
– ŉ materialistiese immoralisme.
Die geestelike wortel van die
ANC-regime laat nie ruimte
vir aanbidding van God DrieEnig nie. Die Derde Marxistiese
Internasionale (Third Marxist
International) verklaar prontuit:
“Die stryd teen godsdiens, die
opium vir die volk, neem ŉ
belangrike plek in onder die take
van die kultuur-omwenteling:
Die (kommunistiese) stryd moet
aanhoudend en stelselmatig
voortgesit word. Die proletariese
(werkers-)mag
gebruik
alle
middele tot sy beskikking vir
die maak van antigodsdienstige
propaganda.” Dit is immers die
politieke belydenis en praktyk van
die huidige ANC-kommunistiese
ideologie: materie, die stoflike
en aardse is die primêre en
die geestelike die sekondêre;
laasgenoemde is nie vóór
eersgenoemde nie, maar volg
daaruit. Dit is dus verkeerd om aan
te neem dat daar ŉ Geesteswese
bestaan het voor die wêreld, wat
die wêreld dan geskep het en wat
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onafhanklik van Sy skepping kan
bestaan, want die geestelike vind
sy bestaans- en verklaringsgrond
in die stoflike. Só leef die huidige
regeringsregime ook: Kom laat
ons eet, vrolik wees, maai waar
ons nie gesaai het nie, uitbuit,
steel, verduister, want môre mag
dit dalk te laat wees!
“… om hulle oë te open, dat
hulle hul van die duisternis tot
die lig kan bekeer en van die
mag van die Satan tot God,
sodat hulle deur die geloof in My
vergifnis van sondes en ŉ erfdeel
onder die heiliges kan ontvang”
(Handelinge 26:18).
Op hul troon van gewaande
magsoorheersing word die hamer
en sekel groter, die kruis van
Christus al hoe kleiner. Die sekel
en die hamer versimboliseer die
skeppende werk van die arbeider
op die veld en in die fabriek
los van God en sy Gebod; die
Kruis verwerp hulle, want dit
versimboliseer ŉ belang in ŉ lewe
hiernamaals. Daarom is daar nie
ruimte vir die Kruis in die publieke
sfeer in ons land nie. Die ANC is
die godheid wat sy materialistiese
belonings aan die teenswoordige
Suid-Afrika beloof. Die ANC is
die messiaanse verlosser wat sy
bevryding nie rig op ŉ religieuse
ideaal nie, maar gebou is op die
afgod van stof, geld en goedere.
Daarom steek hulle die hand in
elke geldsak; plunder alle bronne
wat nie onder hulle beheer is nie;
gryp goedere en grond waarvoor
hulle nie gewerk het nie. Die
party-elite wedywer om hul
hande en sakke met staatsbates
en die swoeg en sweet van die
onderdane te vul, want môre is
alles dalk uitgeput en verteer!
Solank
die
ANC-regering
die voorbeeld stel van louter
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Mammondiens sal Suid-Afrika
stelselmatig in ŉ geweldstaat van
gryp, plunder en moor versink.
“As julle dan nie getrou was in die
onregverdige Mammon nie, wie
sal julle die ware goed toevertrou”
(Lukas 16:11).
Die materialistiese immoralisme
van die ANC verhef hom bo alle
wette – selfs sy eie. Dit steur
hom nie aan die Wet van God
nie, want dit het sy eie godheid
van materialisme geskep en offer
met totale oorgawe daaraan.
Die huidige regime ag hul nie
gebonde aan die Gebooie van
God nie; dit verbreek die bande
wat perke aan hul eiewillige
magsug stel en sny die toue
wat hul deur verootmoediging
en Bybelse geloof aan God
verbind. Die skerwe van die
eiewillige
materialistiese
godsdiens, as resultate van die
ANC se kommunistiese agenda,
lê wyd verspreid oor ons land:
ineenstoring
en
vernietiging
van dienste en instellings wat
eens ŉ toonbeeld van seën
en voorspoed vir die hele land
was: ESKOM, SAL, …………….
ŉ nimmereindigende lys. Die
gevolge van die ineenstoring
Roeping en Riglyne

is slegs die voorspel van die
geestelike dood wat oor ons land
toesak.
“Die Here aan u regterhand
verbrysel konings op die dag van
sy toorn. Hy sal ŉ strafgerig hou
onder die nasies; Hy maak dit
vol dooie liggame; Hy verbrysel
ŉ hoof oor ŉ groot land” (Psalm
110:5, 6).
Christus regeer tot in ewigheid
met mag oor alles en almal.
Daarom bid ons ook vir die
huidige ANC-regering dat hulle
tot inkeer sal kom en sal buig voor
die troon van Hom wat nasies en
konings ophef en verhoog; maar
hulle wat in grootheid bo en buite
die wil van God leef verneder en
vernietig.
Die ANC se geweldstaat
ŉ Owerheid, land en volk wat
die bande van die Gesalfde
verbreek en hul teen die Wet
en wil van God verhef, put sy
krag uit selfgemaakte afgode,
prosesse, kragte en ŉ fiktiewe
geskiedenis. Die idee van
evolusionêre mitologie wat deur
materie voortgestu word, ken
nie die harmonie van God se
skeppingsorde nie; die orde en
wetmatigheid van God se heelal
is vir hulle ŉ geslote boek en
bygevolg kan die onderwys,
kuns, wetenskap, ekonomie, reg,
etiek en menseverhoudinge nie
volgens God se skeppingsplan
ingerig word nie. In plaas van buig
voor God se skeppingsordelike
harmonie, is antinormatiewe
konflik in die kosmos die basis
waarop
die
materialistiese
godheid van die Marxisme en
die ANC gedy: Oral geld die
teorie van die konflik van belange
– die stryd om oorlewing van
spesie teen spesie; elke skepsel
stry teen al die ander; die hele
skepping is die produk van
blinde noodlot en ŉ stryd tot die
dood van alle skepsele. Dit is ŉ
hond-eet-hond-heelal; elkeen vir
homself en ŉ dood-of-gedood-

werklikheid. ANC-evolusionisme
is ŉ konflik van belange wat in
polities-ekonomiese terme –
soos Marx en Engels dit vertolk
– ŉ klassestryd behels. Die
invoer van staatstotalitaristiese
onderwys onder die vaandel van
wetenskaplike
evolusionisme,
maak alle klasse en groepe deel
van die konflik-van-belangebenadering;
die
ateïstiese
Marxistiese
klasse-oorlog
is
tot vertrekpunt in die politieke
arena verhef: swart aktivisme
oor die boeg van “Black Lives
Matter” en die uiteenskeur
van menseverhoudinge in ŉ
nimmer eindigende klassestryd,
dompel die samelewing in
wanorde,
antagonisme
en
verhef konflik en stryd tot die
natuurlike en onafwendbare. In
die konflik-deurdrenkte SuidAfrikaanse samelewing neem
staatsmag hand oor hand toe;
deur
staatswetgewing
word
klassekonflik
aangewakker,
belangestryd op alle terreine
ontketen en tree die staat dan
self as arbiter van die konflik
na vore! ŉ Tipiese voorbeeld
van
klassekonflikwetgewing
is die minimumloonwetgewing
en die sogenaamde Swart
Ekonomiese Bemagtiging (BEE).
Minimumloonwetgewing
is
veronderstel om ongeskoolde
arbeid te ondersteun deur
ŉ redelike minimumloon te
verseker. In die praktyk lei dit tot
werkloosheid, stig swart revolusie
aan en skep jeugprobleme
van onoorsigtelike proporsies.
Voorheen is ongekwalifiseerde
jeugdiges in diens geneem en
werkplek-opleiding
verskaf.
Minimumloonwetgewing
maak
die koste verbonde aan sodanige
vaardigheidsopleiding te hoog.
Bygevolg styg die persentasie
werklose jeug onder swart en wit.
Die gevolg is konflik, misdaad
en sosio-maatskaplike probleme
oor ŉ wye front – die gevolg
van staatstotalitêre inmenging
geskoei op die lees van ŉ konflik

van belange-teorie as oorsaak
daarvan. Vir die ANC-dogma van
Marxistiese materialisme is die
evolusionêre konflikbenadering
die nuwe messias; ŉ filosofie
van
staatstotalitarisme
wat
in die kern daarvan op antiChristelike dogma berus. By
verwerping van die Bybelse
grondslag van roepingsgebonde
gehoorsaamheid aan die wil
van God, rig die ANC-regime sy
verstaatlikte Mammon-godheid
op – die nuwe messias wat
poog om die rol van God oor te
neem en as die verlosser van
die mensdom sy materialistiese
volgelinge die heilstaat van “aan
elkeen volgens sy behoefte, van
elkeen volgens sy vermoë” binne
te lei – ŉ droom wat elke dag
geweld, vernietiging en die dood
oor ons land laat losbreek.
“Daar is geen vrees van God
voor hulle oë nie. Nou weet ons
dat alles wat die wet sê, hy dit sê
vir die wat onder die wet is, sodat
elke mond gestop en die hele
wêreld voor God doemwaardig
kan wees; aangesien uit die werke
van die wet geen vlees voor Hom
geregverdig sal word nie, want
deur die wet is die kennis van
sonde” (Romeine 3:18-20).
Van die ateïstiese imperialisme
op alle lewensterreine, is Randall
A. Terry se opsomming ook
waar vir Suid-Afrika: “While the
adversaries of Mosaic Law and
Christian liberty may not be able
to defend their ethics, frankly,
they have no need to. They have
the reigns of authority. Their
naked, embarrassing, drunken
emperor is still enthroned.
They have captured our courts,
our universities, the media,
the medicines, and more. ...
Paganism’s elite are marching
forward with their agenda, and the
fruit of their ethic-less endeavours
is horrifying to behold. Violence is
flourishing, injustice is common
in our courts, families are being
decimated, youth are filling our
Vervolg op bl. 7
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Die verantwoordelikheid van beperkte
gehoorsaamheid aan beperkte owerheidsmag
Rom. 13:1-7; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 36
deur ds Joseph Oosthuizen

Hierdie artikel wil wys dat elke
gelowige die verantwoordelikheid
het van beperkte gehoorsaamheid
aan beperkte owerheidsmag.
Ons hoor baiemaal dat dit nie reg
is as owerhede inentings verplig
nie; dat owerhede nie die dra
van maskers in die publiek mag
verplig nie; dat owerhede nie
fisiese eredienste mag verbied
nie; dat owerhede nie vryheid
van spraak mag wegvat nie; dat
owerhede nie grond mag onteien
nie; en dat owerhede jou nie kan
verbied om ŉ vuurwapen te besit
nie.
Die noodwendige vraag op
hierdie stellings is: “Sê wie? Wie
sê die regering mag nie sulke
wette maak nie?” Wat is ons
redes dat ons dink die regering
nie sulke wette mag maak nie?
Smag ons bloot terug na die
goeie ou dae van 50 of 500 jaar
terug? Of maak sulke wette net
nie op hierdie oomblik logies sin
nie? Of miskien is sulke wette
in stryd met die hedendaagse
konstitusie? Of miskien is dit
omdat die meerderheid mense
nie gemaklik is met sulke wette
nie?
Die Skrif as fondasie
Indien ons nie teruggaan na God
se Woord om die beginsels vir
elke gedeelte van ons bestaan te
bepaal nie (ja, ook in die politiek),
dan het ons ŉ fondasie van sand,
en die beginsels waarvolgens ons
samelewing moet funksioneer,
sal heeltyd skuif.
God se Woord gee vir ons die
beginsels vir elke goeie werk. Die
Skrif gee daarom die beginsels
vir elke goeie optrede van enige
gesag wat deur God ingestel is,
hetsy die indiwidu, die ouer, die
kerk, of die owerheid:
Die hele Skrif is deur God
ingegee en is nuttig tot lering, tot
weerlegging, tot teregwysing, tot
onderwysing in die geregtigheid,
3de & 4de Kwartaal, 2021

sodat die mens van God volkome
kan wees, vir elke goeie werk
volkome toegerus. (2 Tim. 3:1617)
Die Skrifbeginsels vir burgerlike owerhede
Die Skrif se leer oor die
verantwoordelikheid van mense
se beperkte gehoorsaamheid
aan beperkte owerheid (wat in
hierdie artikel verdedig word) kan
soos volg opgesom word:
Wanneer die owerheid iets
verbied wat God beveel; of as
die owerheid iets beveel wat God
verbied, dan MOET gelowiges die
owerheid ongehoorsaam wees.
Maar wanneer die owerheid iets
beveel of verbied wat buite hulle
magsfeer is, dan HOEF gelowiges
nie die owerheid gehoorsaam te
wees nie.
Daar is baie Skrifgegewens oor
hoe burgerlike owerheid verstaan
moet word (o.a. Rom. 13:1-7; 1
Tim. 2:1-4; 1 Pet. 2:13-14; Matt.
22:17-21; Ps. 82; Deut. 17:1420). Hier gaan daar volstaan word
om die beperkte gehoorsaamheid
hoofsaaklik vanuit Rom. 13 te
begrond, en ook te belig vanuit die
Nederlandse Geloofsbelydenis,
Artikel 36 (wat voortaan na
verwys sal word as “NGb. 36”).
Besoek gerus gereformeerd.org
vir meer breedvoerige inligting
oor die leer van die owerheid.
Dit is belangrik dat wanneer ons
ŉ studie van Rom. 13:1-7 doen,
daar ten minste twee opmerkings
is wat van kardinale belang is om
Rom. 13 reg te verstaan:
1. Romeine 13:1-7 beskryf nie
HOE ŉ regering optree nie,
maar hoe ŉ regering MOET
optree (Rom. 13:4);
2. Romeine
13:1-7
leer
gelowiges hoe hulle in ŉ skoon
gewete teenoor die owerheid
en daarom God moet lewe
(Rom. 12:1-2). Gelowiges
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word in hierdie gedeelte
geleer wat die Godgegewe
taak van die burgerlike
owerheid is sodat hulle weet
hoe om God gehoorsaam te
wees wanneer die burgerlike
owerheid optree. Dit beteken
onder andere dat gelowiges
geleer word waar hulle nie
skuldig hoef te voel wanneer
hulle wettiglik aan die regering
ongehoorsaam is nie.
Owerheid as instelling van God
Alle mag in die hemel en op die
aarde behoort aan die Here.
Die aarde behoort aan die HERE
en die volheid daarvan (Ps. 24:1;
1 Kor. 10:26)
God besluit hoe en waar Hy sy
mag wil laat uitoefen. Die magte
wat God ingestel het, is: selfregering (2 Kor. 5:10; Gen. 1:28),
ouers (Ef. 6:1-4), kerk (Ef. 1:20),
en regering (Rom. 13:1,4). Geen
persoon of instelling het mag as
God dit nie vir hom gee nie.
Jesus antwoord (Pilatus): U sou
geen mag teen My hê as dit u nie
van bo gegee was nie ... (Joh.
19:11)
Deur my regeer die konings en
stel die maghebbers vas wat reg
is (Spr. 8:15)
Roeping en Riglyne

Dit is God se geopenbaarde wil
dat daar ŉ regeringsmag moet
wees. Let op die woorde “magte”
en “mag” wat in Rom. 13:1-2
voorkom.
Laat elke mens hom onderwerp
aan die magte wat oor hom
gestel is, want daar is geen mag
behalwe van God nie, en die wat
daar is, is deur God ingestel,
sodat hy wat hom teen die mag
versit, die instelling van God
weerstaan ... (Rom. 13:1-2)
Die burgerlike owerheid, as ŉ
mag, is ŉ instelling van God.
Deur God se voorsienigheid (d.i.
sy werk in die geskiedenis) bepaal
Hy watter persone in magsposies
gaan wees, watter vorme ŉ
regering gaan aanneem, en
selfs watter wette (goed of sleg)
gemaak gaan word. Dit is soos
wat Hy deur sy voorsienigheid
bepaal watter ouderlinge (goeies
of slegtes) en ouers (goeies of
slegtes) in daardie magsposisies
gaan wees.

Natuurlik is God se voorsienigheid
nie noodwendig dieselfde as
sy geopenbaarde wil nie. Sy
geopenbaarde wil leer hoe
daar opgetree moet word. Sy
geopenbaarde wil kry ons in die
Skrif. Wanneer daar peste, bose
regerings, misdadigers, tiranne,
droogtes en vloede is, dan is dit
God se voorsienigheid.
God laat toe dat mense op
ŉ
sekere
manier
optree,
maar daardie optrede is nie
noodwendig
gehoorsaam
aan sy geopenbaarde wil nie.
Byvoorbeeld: God wil hê dat
mense nie moord pleeg nie. Dit
staan so in die sesde gebod.
Tog is daar mense wat in God se
voorsienigheid moord pleeg. So
is daar mense wat magsposisies
beklee en wette uitvaardig wat
teen God se Skrif-geopenbaarde
wil gaan. Hulle is in God se
voorsienigheid
in
daardie
magsposisies.
God se geopenbaarde wil verwag

wel van gelowiges om die sondes
van regeerders (d.i. mense in
die magsposies) aan te spreek
en daarteen op te tree. Soos
wat Johannes die Doper vir
koning Herodes oor sy egbreuk
aangespreek het en later sy kop
daarvoor verloor het (Matt. 14:4,
11).
Deur God se voorsienigheid
kan regeerders (soos Hitler) of
vorms van regerings (soos ŉ
monargie) vervang word met
ander regeerders en vorms van
regerings (soos ŉ republiek).
Hy tog verander die tye en die
geleenthede; Hy sit konings af
en stel konings aan; Hy verleen
wysheid aan die wyse manne en
kennis aan die wat insig het (Dan.
2:21).
Sien duidelik dat daar tussen
die mag as instelling (aan die
een kant), en die persoon wat
die mag beklee en die vorm wat
die mag inneem (aan die ander
Vervolg op bl. 9

Vervolg van bl. 5: Die ANC, kommunisme en die Reformatoriese roeping tot verset
prisons, true land ownership is a
forgotten memory of the past, and
individual rights and freedoms –
as defined by God – are being
crushed before our eyes. Where
and how it will end, barring a
mirackle of grace, we do not
know, but we know it must end
in death – cultural and societal
death – for God had decreed it.”
Vir die ateïs verkrummel sy laaste
hoop met die ineenstorting van
sy selfopgerigte materialistiese
paradys – die werklikheid van
hooplose vooruitsigte ten spyte
van die evangelie van die
ANC-messias. Vir die gelowige
Christenbelyders wat in die
Woord van God en die Belydenis
veranker is, leef die wete van ŉ
hoër en alomteenwoordige God
wat nie onreg duld nie. In Habakuk
1:1-11 lees ons van soortgelyke
hopelose
omstandighede
in
die tyd van Habakuk (ongeveer
800 v.C.). Dit gaan woes in sy
tyd. Daar is hope korrupsie en
geweld. Regters word omgekoop.
Roeping en Riglyne

Slegte mense saai verwoesting
en elkeen maak soos hy wil. In
sy moedeloosheid bid Habakuk,
maar dit is asof God hom nie hoor
nie. Ons beleef vandag dieselfde:
Mense word vir ŉ selfoon en ŉ
paar rand doodgemaak. Regsake
hang in die lug. Die polisie
erken hul onmag om geweld en
misdaad te bekamp. Uitgeslape
skelms loop opregte mense in.
Korrupsie smeul voortdurend
soos ŉ ashoop. Dit lyk of God ons
gebede nie verhoor nie. Die Here
leer ons egter deur Habakuk dat
ons op Hom kan vertrou. Hy sien
ons pyn en lyding. Hy sal help.
So kry ons verootmoedigend en
biddend hoop. Dan gebeur die
wonder. God antwoord helder
en duidelik. Die regte tyd het
aangebreek. Wat gaan God doen?
Ons lees daarvan in Habakuk 1:511. Hy gaan die Galdeërs stuur
as ŉ roede. Onregwerkers gaan
deur groter onreg omgeploeg
word. Wetteloses gaan deur
groter wetteloosheid as hul eie
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getref word. So leer die Here alle
onregwerkers en tiranne ŉ les
wat hulle nooit vergeet nie – ja,
om hul tot angs en bekering te
bring. Mede-Christenverdruktes:
Bly op die Here wag, bid, doen
reg, want die uitkoms is naby!
Bied geloofsweerstand en verset
teen onreg – bowenal die onreg
van die aantasting van God se
eer en heiligheid. Keer terug
na die weg van gebed dat die
afvallige ANC-regime tot inkeer
sal kom of by hardnekkige
opstand teen God, tot ŉ val sal
kom! Bied geloofsweerstand
teen onreg en moenie bevele en
dekrete wat God se eer en ons
Protestantse geloof en belydenis
ondermyn, gehoorsaam nie. Ons
verootmoediging en gebede
moet ook Psalm 68 voortdurend
voor God se troon laat weerklink
en ons met toewyding laat leef
volgens die oproep van Petrus
om God meer gehoorsaam te
wees as mense (Handelinge
5:29).
3de & 4de Kwartaal 2021

Die Christengelowige Afrikaner en verset

Insetsels geneem uit die aanbieding van prof. Andries Raath, tydens die
Konferensie oor Roeping & Stryd; Perspektiewe op Christelike verset, gehou
op 31 Julie te Diamantvallei
Oor ŉ wye spektrum van ons
volkslewe gaan stemme op dat
ernstig oor die maatstawwe vir
Reformatoriese verset besin
moet word – sowel in die kerklike
as die politieke lewe. Wat die kerk
in besonder betref:
1. Lidmate van kerke van
gereformeerde
oortuiging
opper die bekommernis dat
kerke van gereformeerde
belydenis toelaat dat die
kerk toenemend tot die
status van ŉ kollegialistiese
samelewingsinstelling gemarginaliseer word wat geen
essensiële funksie vervul nie
en dat die kerk ŉ stem van
protes hierteen moet laat hoor.
2. Lidmate van kerke van
gereformeerde
oortuiging
versoek dat kerke moet
protesteer teen staatsbeleid
wat kerke tot nie-essensiële
samelewingsinstelling degradeer ten spyte van die feit dat
die kerk een van die primêre
samelewingsverbande is.
3. Lidmate
protesteer
teen
die feit dat staatsbeleid
kerkbyeenkomste
op
bepaalde vlakke van die
afgelope inperkings verbied,
maar sienderoë toelaat dat
duisende inkopiegangers by
inkoopsentrums saamdrom.
4. Lidmate protesteer teen die
voorgenome
gelykheidswetgewing wat direkte staatsingrype in die soewereiniteitin-eie-kring van die kerk tot
gevolg het.
5. Lidmate versoek kerke van
gereformeerde oortuiging om ŉ
stem van beswaar te laat hoor
teen regeringspogings om
kerklidmate van hul wapens
te ontneem en hul uitgelewer
sal laat aan plaasaanvallers
3de & 4de Kwartaal, 2021

en plunderaars wat weinig
respek vir menslike lewe het.
6. Lidmate is besorg oor die
feit dat die kerk stilswygend
toekyk, terwyl die regering
dreig om op die eiendomsreg
van kerklidmate inbreuk te
maak en mense selfs hulle
swaarverdiende pensioengeld
te ontneem.
7. Lidmate is toenemend van
oortuiging dat die kerk in ŉ
gees van verootmoediging ŉ
oproep moet doen dat gebid
word dat die huidige totalitêre
staatsbedeling tot inkeer sal
kom en indien nie, dat die
Here die juk van totalitêre
onderdrukking van die huidige
regeringsregime tot ŉ val mag
bring.
Protestantse verset
Die woord ‘Protestant’ dateer
uit die Kerkhervorming. Op 30
Oktober 1517 het Maarten Luther
sy 95 stellinge aan die deur
van die Slotkerk te Wittenberg
vasgespyker. Dit was sy protes
teen die dwaalleer van die Roomse
Kerk,
die
Rooms-Katolieke
ekklesiosentrisme
(kerkisme)
en Roomse subsidiariteitsleer
met die kerk aan die hoof van ’n
hiërargiese samelewing. Hierdie
daad van Luther was die begin
van die eintlike Hervorming
(Reformasie). Dit was ŉ protes
teen die verkeerdhede en
dwalinge van die Roomse Kerk en
was die eerste aanleiding tot die
benaming ‘Protestant’. Later is die
aanhangers van die Hervorming
‘Protestante’ genoem. Op die
Ryksdag te Spiers, 19 April 1529,
het die volgelinge van Luther
sterk protes teen die verkeerde
praktyke van die Roomse Kerk
aangeteken. Sedertdien het hulle
die naam ‘Protestante’ ontvang.
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Reformatoriese protes was ŉ
vorm van weerstand teen valse
kerkleer van die tyd.
Die
Switserse
Reformasie
en die verbondsmatige begronding van die menslike
samelewing
Die Switserse kerkhervormer,
Huldrych Zwingli, net oor die
grens met Switserland, was
polities minder gekompromitteer
en het ŉ invloedryke werk
oor Goddelike en menslike
geregtigheid (Von göttlicher und
menschlicher
Gerechtigkeit)
geskryf – die eerste om politieke
gesagsdraers aan hul plig om
geregtigheid te bevorder te
herinner. Vir Zwingli is Goddelike
geregtigheid beliggaam in die
dubbele liefdesgebod vervat in
die Wet van God. In kontras met
dié ideale vorm van geregtigheid,
identifiseer Zwingli die regte
en pligte van politieke regering
en waarsku teen oproer en
ekonomiese uitbuiting. Hy was
die eerste Reformator wat
die beginsel beklemtoon dat
goddelike
geregtigheid
dien
as norm vir geregtigheid in die
burgerlike samelewing, synde
die beste vorm van burgerlike
regering, en dit bring die wette
van die burgerlike owerheid in lyn
met die Wet van God.
Zwingli se uitsprake sluit aan
by opkoms van toenemende
verset
teen
Middeleeuse
totalitarisme en herlewing van
republikeinse ideale in sowel
Duitsland as Switserland. Veral in
Switserland het die opstuwende
ontevredenheid tot ŉ opbloei
in nasionale patriotisme gelei.
Voorbeelde van verset teen
tirannie in die antieke Griekse
en Romeinse tyd het as
simbool gedien vir die stryd
Roeping en Riglyne

teen tirannie. Marcus Tullius
Cicero se beskrywing van die
koning Tarquinius Superbus se
verdrywing onder aanvoering van
Brutus, het die simbool geword
van die beskerming van die
regte van die onderdane teen die
arbitrêre mag van die politieke
owerhede.
By die aanvang van die 1520’s
het die landelike bevolking
gehoop dat die Protestantse
Reformasie tesame met die
toenemende kritiek teen die
onregverdige ekonomise stelsel
in Duitsland hul lot sou verbeter.
Zwingli se kritiek was die vonk
in die kruitvat en in 1524 vind
die eerste grootskaalse verset
teen ekonomiese eksploitasie
op ŉ ongeeëwenaarde skaal
in Duitsland plaas. Aanvanklik
neem dit die vorm aan van
ŉ openbare demonstrasie of

staking. Spoedig sluit dit die
onderdrukte bevolkings teen die
Switserse grens in. Tot soveel as
300 000 mense van die landelike
bevolking kom in verset teen hul
heersers en gaan tot rebellie oor.
In sommige dele van Duitsland
word die oproer meer militant
en leenhere gebruik uiterste
maatreëls om die opstand te
onderdruk. Tot soveel as 100 000
lede van die landelike bevolking
sterf in die opstande. Die Duitse
boerebevolking beroep hul op die
Bybel as die standaard vir sosiale
geregtigheid en ter regverdiging
van die rebellie.
Die verskil tussen die Lutherse
en Switserse Reformasies oor
burgerlike verset
Die vervolging van die landelike
bewoners wat in opstand gekom
het, het heelwat landelikes na

Switserland gedryf. Vroeg in
1525 formuleer die inwoners
van Kletgau ŉ lys van griewe en
doen ŉ beroep op toepassing
van die geregtigheid van God
as grondslag van nakoming van
hul verpligting teenoor die vors,
Hertog Rudolf. Spoedig het
burgerlike verset in Switserland
voorgekom en Zwingli is as
gesag vir die verset aangehaal.
Die landelike boere is met twee
uiteenlopende standpunte oor
verset gekonfronteer: Enersyds,
die aanhitsing van Thomas
Müntzer wat openlik oproer
en revolusie verkondig het.
Andersyds, die Reformatore
Luther en Melanchthon wat die
boere-opstande afgekeur het
deur ŉ streng beroep op Romeine
13:1-7. Melanchthon het die
boere-versetplegers gekritiseer
Vervolg op bl. 11

Vervolg van bl. 7: Die verantwoordelikheid van beperkte gehoorsaamheid aan beperkte owerheidsmag
kant), onderskei moet word. Dit
is soos wat ons ouerskap en
die ouer moet onderskei; en die
ouderlingsamp en die persoon
wat die ouderlingsamp beklee
moet onderskei.
Verder het God vir elke mag
ŉ magsfeer, ŉ gebied van
regering, gegee. Waar die mag
sy sfeer oortree, dan is die
mag ongehoorsaam aan God.
Byvoorbeeld:
Wanneer
die
ouderlinge besluit watter kleur
lidmate se huise geverf moet
word, dan het die ouderlinge
hulle magsfeer oorskry (Ef. 4:1112; Heb. 13:17; Matt. 15:9; Kol.
2:20-22).
Maar wat is die burgerlike
owerheid se magsfeer (sodat
gelowiges kan weet waar hulle
nie skuldig hoef te voel as hulle
ongehoorsaam is nie)?
Voor hierdie vraag beantwoord
word, moet ons eers die volgende
vraag beantwoord: Wanneer is
die burgerlike owerheid deur God
ingestel?

Roeping en Riglyne

Ontstaan van die burgerlike
owerheid
Hierdie vraag is belangrik, want
in die antwoord hierop kry ons
ŉ aanduiding van die magsfeer
van die owerheid en sien ons
God se goedheid in die instelling
van die owerheid om sy kerk van
uitwissing te bewaar.
Die Here het in sy barmhartigheid
die mensdom van uitwissing
tydens die sondvloed gespaar
deur Noag en sy gesin in die
ark te bewaar. Om nie weer ŉ
herhaling van die sondvloed te hê
nie, en daarom die mensdom se
rebellie in toom te hou, het God
die burgerlike owerheid ingestel:
Hy wat die bloed van ŉ mens
vergiet, sy bloed sal deur die
mens vergiet word (Gen. 9:6; vgl.
Rom. 13:4)
Uit hierdie en ander teksverse
(o.a. Rom. 13:4; Psalm 82)
kan ons aflei dat dit God se
geopenbaarde wil is dat daar
ŉ owerheid in elke samelewing
moet wees om bloedvergieters
(en kwaaddoeners) te straf. Deur
die instelling van die burgerlike
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owerheid het God verseker dat
die mensdom sou voortgaan;
Jesus vir God se volk se sondes
kom sterf; en die uitverkore kerk
voortbestaan totdat Jesus weer
terug kom.
Natuurlik mag en moet ons nooit
verbaas wees as die satan hierdie
goeie magsinstelling van God
misbruik nie, soos wat hy ook met
die ander magsinstellings (ouers,
kerk, indiwidue) doen.
Hier is ŉ voorbeeld om burgerlike
owerheid as verpligte instelling
in ŉ samelewing te illustreer: Jy
sien deur jou huis se venster
hoe jou buurman ŉ moord in die
huis langs jou pleeg. Hy ontvlug
maar jy loop hom die volgende
week in die straat raak (terwyl
jy jou geweer by jou dra). Mag
jy oorgaan na hom toe en self
die doodstraf toedien? Jy is tog
deur die Here se voorsienigheid
in daardie posisie om dit te
kan doen? Nee, want die Here
het deur sy geopenbaarde wil
die owerheid ingestel om die
kwaaddoener te straf (Gen. 9:8;
Rom. 13:4; 12:19). Die owerheid
Vervolg op bl. 15
3de & 4de Kwartaal 2021

Onderweg na die genormeerdheid van die lewe
(Deel Een)

Danie Strauss
Die onlangse munisipale verkiesings is onder meer gekenmerk
deur ’n besorgdheid oor dienslewering en die afmetings wat
korrupsie aangeneem het. Onderliggend aan hierdie probleme
is die genormeerde aard van
mens-wees, ’n norm-besef van
wat reg en verkeerd is.
Bedink byvoorbeeld die aard van
’n on-logiese begrip: ’n vierkantige
sirkel. Die logiese beginsels van
identiteit en teenspraak word hier
oortree. Natuurlik kan dergelike
vorme van antinormatiwiteit ernstiger afmetinge aanneem. State
oor die wêreld heen worstel met
misdaad: diefstal en moord,
te midde van meer of minder
effektiewe
polisiëring.
John
Locke praat by voorbeeld van die
beskerming van “life, liberty and
property”.
Hoe word diefstal en moord in
moderne regstate omskryf?
Moord behels die opsetlike en
wederregtelike beëindiging van
die lewe van ’n medemens;
Diefstal behels die opsetlike en
wederregtelike toeëiening van
iets wat wettiglik aan iemand
anders behoort.
As ons moord afwys, het
ons tegelyk ook moorde op
plase afgewys. En as diefstal
verwerp word besit die idee van
grondonteiening sonder vergoeding geen grond nie. Die woord
“onteiening” beliggaam tewens ’n
dilemma: Jy kan slegs iets onteien
indien dit rééds iemand se wettige
eiendom is. Om dit egter te wil
onteien sonder vergoeding verg
die wettiging van ’n misdaad, met
name diefstal.
Dit is merkwaardig dat ons reeds
sedert die Griekse kultuur oor
duursaamheid en veranderlikheid

praat wanneer dit oor normatiwiteit
handel.
Oorspronklik is “wet” (nomos) in
’n breë kosmiese sin verstaan en
nie bloot in ’n eng juridiese sin
nie. Hesiodus aanvaar die idee
dat die wet deur Zeus gegee is en
dat die mens daaraan georiënteer
moet wees (Hesiodus, Erga
276 ff. sien Plumpe, 1974:494).
Herakleitos ontwikkel ’n siening
op wat hy as die goddelike wet
sien, verstaan as die orde vir die
heelal, die wêreld (sien DielsKranz, Herakleitos, B. Fragment
30 e.v.). Demokritus verbind die
idee van noodwendigheid aan
natuurwette (Plumpe, 1974:494),
terwyl Cassirer daarop wys dat
die Griekse siening van nomos
’n ordeningsbeginsel daarstel
(Cassirer, 1911:375).
Enkele historiese perspektiewe
Die Griekse agtergrond
Eventueel sou die Griekse
denke prominensie verleen aan
die motief van vorm, maat en
harmonie – in die denke van
Plato weerspieël in sy siening
van die (drie-standige) ideaalstaat en by Aristoteles in die
besondere aard van die polis
(die Griekse stadstaat) as die
hoogste en allesomvattende
samelewingsordening. Aristoteles
meen selfs dat slawerny in ’n
natuurlike orde gegrond is. By
hom vind ons tewens vir die
eerste keer die onderskeiding
tussen natuurreg en positiewe
reg. Geregtigheid in ’n breë
(morele) sin (dikaion politikon)
omvat
alle
deugde
(soos
matigheid, vriendelikheid, en so
meer) en kom slegs in die staat
tot uitdrukking. Geregtigheid in ’n
eng sin betref regsnorme en die
gehoorsaamheid daaraan.

Een van die kenmerke van hierdie
strenger vorm van geregtigheid
is gelykheid en gelykheid kan
onderskeidelik
bepaal
word
ooreenkomstig ’n aritmetiese of
’n geometriese maatstaf, soos
uiteengesit in Aristoteles se
Nicomacheïse Etiek (Boek V,
Hoofstuk 2). Vooruitgrypend op
wat die latere klassieke Romeinse
juriste
onder
geregtigheid
sou verstaan kan Aristoteles
se siening van verdelende
geregtigheid saamgevat word in
die riglyn: behandel gelykes gelyk
en ongelykes ongelyk.
Ooreenkomstig
die
gerypte
Griekse siening kon slegs die
vrygebore Griek deelhê aan die
politieke besluitnemingsproses
en aan die regspreking – en langs
hierdie weg tot ’n vervulde lewe in
die polis kom.
’n Etiese wêreldorde? – Cicero
In die gedagtegang van Cicero
is dit onaanvaarbaar om aan reg
en wetgewing ’n wordende en
veranderlike natuur toe te skryf.
Sy benadering sluit eerder aan
by die opvatting wat reeds deur
Plato en Aristoteles voorgestaan
is, naamlik dat alle positiewe
reg verstaan moet word in terme
Vervolg op bl. 16
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Vervolg van bl. 9: Die Christengelowige Afrikaner en verset
en streng gehoorsaamheid aan
die owerheid ge-eis. Luther
het in sy ŉ Beroep tot vrede
die standpunt gestel dat die
boere-opstandelinge nie God se
gebooie, gesag, reg of opdrag
het om hul soewereine vorste te
verdryf nie. Volgens Luther het
hulle hul eed van gehoorsaamheid
aan hul vorste aangetas en
ondermyn en met verwysing
na die Tweede Gebod die eedswering aan vorste as absolute
vereiste gestel. Met verwysing
na Prediker 8:2-3 het Luther
streng gehoorsaamheid aan die
owerhede verkondig. Voorts het
hy politieke gehoorsaamheid as
ŉ vorm van gehoorsaamheid aan
God voorgehou. In sy publikasie
Rowende en moordende hordes
van boere het Luther die gebruik
van geweld afgewys.
Hy beklemtoon twee aspekte:
eerstens, dat diegene wat deur
tiranne regeer word in die grootste
moontlike
gevaar
verkeer
omdat tiranne deur grypsug
en magslus verblind word en
die bloed van die onskuldiges
stort en die bevolking van hul
eiendom beroof. Tweedens,
hou tiranne nie geregtigheid
en die reg in stand nie omdat
hul deur hul eie luste verblind
word. Volgens Bullinger word die
optrede teenoor onbetroubare
en genadelose tiranne volgens
die mate van onderdrukking van
die bevolking bepaal. Brutus
word voorgehou as ŉ dapper,
opregte, uitstekende, toegewyde
en regverdige man; teenoor ŉ
genadelose en grypsugtige vors.
Die kernpunt is dat die verset
geregverdig is, omdat die vors
die reg van die land geskend het.
Tweedens, is verset geregverdig
om die vryheid van onderdane
teenoor die tirannie en heerssug
te beskerm.
Heinrich Bullinger en die
verbondsmatige beginsel vir
burgerlike verset
Roeping en Riglyne

Bullinger se standpunte stem
ooreen met dié van Zwingli
vir sover hy eis dat politieke
regeerders moet regeer in
ooreenstemming
met
die
verbond tussen vors en volk en
God. Zwingli vat dit soos volg
saam: “’n Eed is ŉ godsdienstige
aangeleentheid. Wie homself deur
middel van ŉ eed verbind, bind
homself aan die hele belydenis.
Bullinger se drama handel nou
juis met die verbondsluiting van
vorste teenoor God en die volk
en die versuim van regeerders
om dit na te kom. Hy gebruik as
voorbeeld die geskiedenis van
die Romeinse koning Tarquinius
Superbus, sy verkragting van
Lucretia en Brutus se verset teen
die koning. Onder aanvoering van
Brutus marsjeer die volk na Rome
en bewerkstellig die afsetting van
Tarquinius. Bullinger se drama
bevat die eerste Reformatoriese
pogings om verset teen tirannie
te regverdig.
Hy beklemtoon twee aspekte:
eerstens, dat diegene wat deur
tiranne regeer word in die grootste
moontlike
gevaar
verkeer,
omdat tiranne deur grypsug
en magslus verblind word en
die bloed van die onskuldiges
stort en die bevolking van hul
eiendom beroof. Tweedens,
hou tiranne nie geregtigheid
en die reg in stand nie, omdat
hul deur hul eie luste verblind
word. Volgens Bullinger word die
optrede teenoor onbetroubare
en genadelose tiranne volgens
die mate van onderdrukking van
die bevolking bepaal. Brutus
word voorgehou as ŉ dapper,
opregte, uitstekende, toegewyde
en regverdige man; teenoor ŉ
genadelose en grypsugtige vors.
Die kernpunt is dat die verset
geregverdig is, omdat die vors
die reg van die land geskend het.
Tweedens, is verset geregverdig
om die vryheid van onderdane
teenoor die tirannie en heerssug
te beskerm.
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Derdens, verbind die bevolking
hulself
teenoor
die
nuwe
heersers met ŉ eed wat die
regte en verpligtinge van sowel
onderdane as vors uiteensit.
Vierdens, kan ŉ gemeenskap nie
as dislojaal beskryf word indien
hul ŉ vors uit sy amp ontslaan nie,
omdat hy in stryd met sy plegtige
ondernemings opgetree en dus
die bindendheid van die verbond
met die vors ongedaan gemaak
het. Vyfdens, is die sluiting van die
nuwe verbond die oorgang na ŉ
nuwe bedeling van deug, vertroue
en
geregtigheid.
Sesdens,
verteenwoordig dit die oorgang
van die monargale bedeling na
ŉ republikeinse regeringsvorm.
Sewende,
beklemtoon
hy
kollektiewe verset deur middel
van
volksverteenwoordigers.
Agste plek, gebruik hy die
geskiedenis van Israel onder
die Rigters as model vir die
Christelike republiek.
Negende, beskik alle mense
oor ŉ roeping van God en daar
behoort eers deur innige gebed
en smekinge voor die aangesig
van God bepaal te word of
daar ŉ roeping bestaan ter
afsetting van ŉ vors. In van sy
ander werke gebruik Bullinger
die verwysing na Mattheüs
5:33, 34 as grondslag van die
sluiting van politieke verbonde
met konings en vorste. Die eed
het ŉ verbondsmatige karakter:
God word plegtig ingeroep as
getuie dat owerhede regverdiglik
sal regeer; dié onderneming is
kollektief van aard, dit bind elke
individu aan God en aan mekaar,
en hul toewyding aan goddelike
geregtigheid
wat
arbitrêre
menslike optrede te bowe gaan.
Opmerking: Herinner dit ons nie
aan die verrigtinge by Paardekraal
die week voorafgaande 16
Desember 1880 nie?
(Word in ’n volgende uitgawe
vervolg – Red.)
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Die ANC en die Staat/Reg

Geneem uit: Die ANC en die Revolusionêre Aanslag op Kerk en Politiek,
deur prof. AWG Raath
Die ANC en die Staat
In lyn met die klassieke
Marxistiese staatsteorie is die
staat vir die ANC op ekonomiese
wette gegrondves. ŉ Staat wat
op die “reg” gebaseer is, is
vir die ANC ŉ blote illusie. Die
Marxistiese staat waarvoor die
ANC plek inruim is wesenlik ŉ
ekonomiese magsinstelling ‒ ŉ
diktatuur. Die gevolge hiervan
spreek duidelik uit die inhoud van
die Kode:
(a) Vir die ANC is dit belangrik
dat alle teenstand teen sy
ideologieë uitgeskakel moet
word. So bepaal die Straf- en
Siviele Kode dat alle teenstand
teen die Freedom Charter ŉ
“misdryf teen die mensheid” is
(vol. I, hoofstuk IV). Voorts is
enige daad strafbaar wat teen
die revolusionêre optrede
van die ANC gerig is (vol. II,
hoofstuk I, arts. 2 en 3):
Volgens die Kode bestaan
die misdaad van hoogverraad
nie meer in verset teen die
staat nie, maar in verset teen
gehoorsaamheid aan die
ANC se oogmerke (vgl. vol
II, hoofstuk II). As sodanig
bestaan
hoogverraad
uit
enige verset teen die ANC,
omdat hoogverraad baie vaag
omskryf word (vol. II, hoofstuk
II, art. 3).
“Any act that in the eyes of
the judicial authorities can
be interpreted as disloyalty,
faithlessness or perfidy towards
the aims and objectives of the
movement shall be liable to trial
as treasonable offence”.

Die ANC gaan so ver dat
selfs enige weerstand teen
die doelstellinge van die
ANC, wat die “aansien” van
die beweging kan aantas,
strafbaar gestel word (vol. II,
3de & 4de Kwartaal, 2021

hoofstuk II, art. 5). Onder meer
word die volgende as misdade
verbied: terrorisme (vol. II,
hoofstuk III); sameswering
teen die oogmerke van die
ANC (vol. II, hoofstuk IV); teenrevolusionêre
propaganda
teen die beweging (vol.
II, hoofstuk VII); “arbitrêre
verlating” van die beweging
(vol.
III,
hoofstuk
VII);
verontagsaming van enige
bevel van dié beweging (vol.
III, hoofstuk III); moord van ŉ
lid met die doel om die ANC
te verswak (vol. IV, hoostuk I),
ensomeer.
(b) In die geval waar die ANC die
bewind oorneem, sal hy alle
middele en ekonomiese mag
gebruik om sy doeleindes te
verwesenlik. Selfs die howe
word onder beheer van die
ANC gestel. In die Kode word
onder meer vir ŉ hoogste
Nasionale Hof voorsiening
gemaak, wat onder beheer
van die ANC staan en wat
sy “revolusionêre juridiese
funksies in ooreenstemming
met die konstitusie en
norme van die ANC, die
gevestigde
humanitêre
tradisies en die gebruike
van
die
Suid-Afrikaanse
bevrydingsbeweging”
moet
uitoefen (vol. VII, hoofstuk I,
art. 1).
Voorts
het
hierdie
hof
onbeperkte
strafjurisdiksie,
soos deur die Nasionale
Uitvoerende Komitee (NUK)
van die ANC bepaal (vol.
VII, hoofstuk I, art. 3). Vanaf
hierdie “hoogste” hof is daar ŉ
direkte appèl na die NUK van
die ANC (vol. VII, hoofstuk I,
art. 5).
“This Court shall have original
and appellate jurisdiction in
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all political, criminal and civil
matters. Appeal lies from it to
the NEC and the President of
the ANC, sometimes as a right,
sometimes requiring its consent
and if this is refused, the consent
of the NEC or the President”.

Van die regters wat in
die Nasionale Hof dien
word
verwag
om
ŉ
onvoorwaardelike
lojaliteit
aan die ANC af te lê (vol. VII,
hoofstuk I, art. 7). Hierdie
regters kan ook na willekeur
deur die NUK ontslaan word
(vol. VII, hoostuk I, art. 7).
Voorsiening
word
voorts
vir die instelling van ŉ
Streekstribunaal
gemaak.
Hierdie tribunaal sal deur die
Revolusionêre Raad van die
ANC aangestel en in hulle
poste deur die NUK bevestig
word (vol. VII, hoofstuk V,
art 1). Hierdie tribunaal sal
bestaan uit vyf persone wat
lede moet wees van die
revolusionêre vleuel van die
ANC ‒ Umkhonto we Siswe.
Een lid moet kom uit die
kommissariaat van die ANC,
een uit die veiligheidsorgane
van die ANC en drie ander
lede (vol. VII, hoofstuk V, art.
2). Hierdie tribunaal staan in
diens van die ANC vir sover
hersiening van sy vonnisse
by die NUK berus (vol. VII,
hoofstuk V, art. 9).
(c) Omdat alle burgers van die
staat ‒ volgens die ANC ‒
gelyk is, het dit die skyn van ŉ
demokratiese staat, maar die
party (wat vereenselwig word
met die staat), is in die hande
van slegs ŉ paar mense,
wat outoritêre bevele gee en
waarvan ŉ diktator die hoof is.
Om lid van die ANC te wees,
moet persone bewys van hulle
Roeping en Riglyne

Marxistiese oortuiginge lewer.
Kort-kort word partylede weer
ondersoek met die oog op hul
oortuiginge ten einde elemente
wat nie ten volle vertroubaar
is nie, uit die party te skop.
In volume VIII, hoofstuk III en
verder, word uitvoerig vir die
suiwering van dié beweging
voorsiening gemaak. Aldus
kan enige lid van die beweging
wat ŉ misdryf begaan wat
hom//haar “onwaardig” maak
vir lidmaatskap van die ANC
en/of Umkhonto we Sizwe
geskors word (art. 1), so ŉ
lid kan van die eiendom van
die beweging uitgesluit word
(vol. IX, hoofstuk III), en selfs
geskors word (vol. IX, hoofstuk
VIII). Voorts word ŉ spesifieke
misdaad van oorlogsverraad
geskep waardeur hulp aan die
“vyande” van die beweging
strafbaar gestel word (vol. II,
hoofstuk II). Voorsiening word
ook gemaak vir misdrywe
waardeur
oordrag
van
geheime van die beweging
aan “die vyand”, sowel as
enige propaganda om die
stryd teen die ANC aan te
wakker, strafbaar gestel word
(vol. II, hoofstuk VII, arts. 1-3).
(d) Die ANC duld geen opposisie
teen sy opvattinge nie. In
besonder wil die ANC enige
verset teen sy revolusionêre
oogmerke
in
die
kiem
smoor. ŉ Verskeidenheid
sogenaamde “misdrywe teen
die revolusie” is daarop gerig
om enige weerstand teen die
ANC te onderdruk. Só word
byvoorbeeld enige optrede
verbied wat gerig is teen die
bepalings van die Freedom
Charter (vol. II, hoofstuk I, art.
1); enige teen-revolusionêre
optrede wat gerig is teen
die
verwesenliking
van
die bevrydingstryd (vol. II,
hoofstuk I, art. 2), ensovoorts.
Ook word ŉ verskeidenheid
handelinge verbied wat op
“propaganda” teen die ANC
Roeping en Riglyne

neerkom (vgl. vol. III, hoofstuk
VII, arts. 1-3).
Die ANC en die Reg
(a) Vir die ANC is slegs die
stoflike bestaan van die
mens van wesentlike belang.
Die ander aspekte van die
mens se bestaan is bloot
bykomstig. Om hierdie rede is
die presiese formulering van
die inhoud van misdrywe en
regsvergrype vir die ANC geen
prioriteit nie. Die gevolg is dat
misdrywe so wyd as moontlik
omskryf word en aan die howe
onder ANC-beheer oorgelaat
word om inhoud daaraan te
gee. Só word byvoorbeeld vir
ŉ verskeidenheid misdrywe
van “persoonlike wangedrag”
voorsiening gemaak wat in
hoofsaak daarop gerig is
om enige handeling wat die
“gewoonlik aanvaarde norme”
van sedelike gedrag oortree,
op straf te verbied (vgl. vol. VI,
hoofstuk I):
“Any person other than those
who are mentally disturbed who
transgresses the usually accepted
norms of moral behaviour, and
thereby unlawfullly or commits
any forbidden act wilfully, shall
have committed an act of
personel misconduct, and shall
be liable to punishmnent”.

(b) Waar magsuitoefening vir
die ANC hoofsaak is, daar
is regshandhawing bloot ŉ
bykomstigheid. Dit blyk onder
meer uit die vereistes van die
regters wat die hoogste hof
beman. Benewens die feit
dat dié regters ŉ onbetwiste
lojaliteit aan die ANC moet
hê, word slegs vereis dat hulle
“waar moontlik ŉ algemene
idee van regsprosedures”
behoort te hê (vol. VII,
hoofstuk I, art. 7):
“The Court shall be composed of a
chairman and four other members
who should be of impeccable
character, unquestionable loyalty
to the ANC and should possess
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high moral qualities and a rich
life experience. When possible
they should have a general idea
of legal procedure. They shall
determine among themselves
who shall be chairman.” (My
kursivering – AWGR).

(c) In die Kode word geen vaste
vereistes gestel waaraan ŉ
klagstaat, in die geval van
misdrywe, moet voldoen nie.
Dat hier ŉ groot moontlikheid
van arbitrêre regspleging
is, is voor die hand liggend.
Daar
word
byvoorbeeld
slegs bepaal dat “indien die
omstandighede dit toelaat” (dit
waarvan – invoeging Red.) die
beskuldigde aangekla word,
uiteengesit sal word (vol. VIII,
hoofstuk I, art. 2).
(d) Van regsverteenwoordigers
word
geen
formele
regskwalifikasies vereis nie
(vgl. vol. VIII, hoofstuk II):
“All accused persons shall
be entitled to a defender who
shall not necessarily be a
trained lawyer and who shall be
acceptable to the court”.

(e) By die oplegging van strawwe
word vereis dat die howe die
norme ten aansien van die
heersende
omstandighede
van die vryheidsbeweging in
aanmerking moet neem (vol.
IX, hoofstuk XV, arts. 1-2).
Hiermee word die howe tot
blote politieke instrumente
van die Marxistiese revolusie
gereduseer. Die reg word as’t
ware in diens van die ANC se
revolusionêre en magsbehepte
opvattinge gestel. Vorme
van die standaarde van
regspleging wat uit hierdie
stelsel voortvloei het ons
prakties met die sogenaamde
“peoples’ courts” beleef, toe
talle landsburgers deur die
“halssnoermetode”
lewend
in die openbaar verbrand
is. Hierdie is geoorloofde
regspleging “deur die volk”,
volgens die ANC.
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Onderwyser-wees ŉ roeping
Opgestel deur Pieter Bischoff

Doelwitte
Onderwysers wat hul taak as roeping sien en uitleef, werk nie primêr vir ŉ salaris of vir die erkenning
van mense nie, maar tot eer van God. Dit bied ware beroepsbevrediging aangesien hulle dit doen
waarvoor Hy hulle geroep het. Dit is noodsaaklik dat elke onderwyser weer opnuut moet besin oor wat
roeping is en hoe hulle hul roeping in praktyk moet uitleef.
Arbei in diens van die Here
Wat is die verskil tussen ŉ gewone
en ŉ sogenaamde meesteronderwyser? En wat maak
hierdie sogenaamde “meesteronderwysers” uniek? Is dit hulle
besonderse vakkennis? Hulle
professionele voorkoms? Of dalk
hul goeie menseverhoudings?
Hoewel al hierdie aspekte wel ŉ
rol speel, is daar tog iets meer
wat hulle van ander onderwysers
onderskei. Dit gaan oor meer
as dit wat net met die blote oog
waargeneem kan word. Ten
diepste gaan dit oor die regte
hartsingesteldheid wat sulke
onderwysers se denke en dade
rig. Vir gelowige onderwysers
word hul ingesteldheid gerig deur
die Here wat hulle roep om in sy
diens te arbei. Daarom moet alle
Christen-onderwysers meesteronderwysers in hul eie reg wees.
Onderwysers met die regte
hartsingesteldheid
beskik in
die reël oor die volgende drie
eienskappe:
• Hulle het ŉ besonderse passie
vir hulle beroep.
• Die liefde wat hulle openbaar
vir hulle vakgebied.
• Hulle is lief vir die leerlinge wat
hulle onderrig.
Mens kan in sulke onderwysers
se oë sien dat onderwys vir hulle
ŉ leefwyse is en dat hulle elke
oomblik daarvan terdeë geniet.
Die passie en entoesiasme
waarmee hulle hul taak verrig,
is aansteeklik. Indien jy nie self
lief is vir die Here en sy Woord
nie en nie self verwonderd staan
oor wat God in jou vakgebied
3de & 4de Kwartaal, 2021

openbaar nie, moet jy nie dink dat
jou leerlinge daaroor opgewonde
sal raak nie. Die leerlinge kan
immers in jou optrede sien hoe
jy daaroor dink en voel. Die
onderwyser wat dit besef, besef
hoe ŉ groot en verantwoordelike
taak dit is as die Here jou roep om
ŉ onderwyser te wees. Lei jy deur
jou optrede jou leerlinge daartoe
om die Here in jou vakgebied te
leer ken en Hom van harte lief te
hê of leer jy jou leerlinge dat jou
vakgebied niks met God en sy
Woord te make het nie?
Wat dit beteken om deur die
Here geroep te word
Die Skrif maak dit op verskeie
plekke duidelik dat elke gelowige
geroep word om die Here met
sy hele liggaam, siel, verstand
en al sy of haar kragte lief te hê
en om Hom van harte te dien.
Alle aspekte van die gelowige se
lewe moet onder Jesus Christus
se koningskap gestel word.
Ongelukkig is daar baie Christene
wat van oortuiging is dat geloof ŉ
private aangeleentheid is wat net
in die kerk of by die huis tuishoort.
Deur sulke denke verskraal hulle
Jesus Christus tot ŉ God wat net
sondaars van sonde verlos en
vergeet hulle dat God die Vader
aan Hom alle mag in die hemel
en op aarde gegee het. Jesus
Christus is koning oor alle dinge,
ook oor die onderwys, of die
wêreld dit nou wil erken of nie.
Vir gelowige onderwysers is
hierdie wete ingrypend van aard.
Hulle besef dat hulle deur ŉ hoër
gesag tot diens geroep word.
Waar die opvoeding van kinders
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ter sprake is, laat God geen ruimte
vir die mens om self te besluit wat
en hoe daar onderrig moet word
nie. Ongehoorsaamheid aan
God se eise en bevele, is letterlik
lewensgevaarlik. Daar kan dus
nooit sprake wees van iets soos
neutrale onderwys waar leerlinge
niks van God se woorde en dade
leer ken in die onderrig wat hulle
ontvang nie. Onderwysers wat
hulle leerlinge so onderrig, mislei
hulle deur hulle nie daarop te
wys dat God nie net alle dinge
geskape het nie, maar steeds
daaroor bly regeer.
ŉ Onderwyser wat sy taak as
roeping sien en uitleef, hoef nie ŉ
Bybelversie of morele sedelessie
aan elke les wat hy aanbied,
toe te voeg nie. In die meeste
gevalle is so iets kontraproduktief
en kraak dit eerder die gesag
van Gods Woord af. Christelike
onderrig is eerder normatief. Leer
die leerlinge om die norme wat
God deur sy skepping (in alle
vakgebiede) openbaar, raak te
sien en hul lewens daarvolgens in
Roeping en Riglyne

te rig. Dan leer die leerlinge in die
ekonomiese wetenskapsklas dat
dit God is wat versorg en besef
hulle dat jy daarom nie jou naaste
mag uitbuit deur byvoorbeeld ŉ
onbillike wins op jou produkte of
dienste te hef nie.
Waartoe onderwysers geroep
word
In Psalm 78 maak Asaf duidelik
waartoe persone wat kinders
onderrig, geroep word. Die
roemryke dade van die Here,
sy mag en die wonders wat Hy
gedoen het, mag nie verswyg
word nie, maar moet aan die
volgende geslag verkondig word.
Hierdie roemryke dade, krag en
wonders van die Here verwys nie
net na die verhale wat in die Bybel
opgeteken is nie. Die apostel
Paulus skryf in sy brief aan die
gemeente in Rome dat God se
ewige krag duidelik sigbaar en
verstaanbaar is as ons na die
dinge rondom ons kyk. Die taal
wat ons praat, die wiskundige
berekeninge wat ons doen of die
tegnologie wat ons gebruik, sê
alles iets van God se wese en
almag. Hierdie boodskap moet,
net soos die Skrifwaarhede, aan
die volgende geslag verkondig
word.

Hierdie taak kan beslis nie
in ŉ japtrap afgehandel word
nie. Daarom leer die Skrif dat
dit inspanning verg. Salomo
skryf in sy Spreukebundel dat
kinders in die weg van die Here
geoefen moet word. Om te
oefen impliseer toewyding en ŉ
herhalende optrede. ŉ Toevallige
opmerking hier en daar is nie
genoeg nie. Soos ŉ afrigter
noukeurig ŉ oefenprogram vir sy
atlete uitwerk, moet onderwysers
ook hul leerlinge berekend in
die weg van die Here onderrig.
ŉ Gelowige onderwyser doen
daarom moeite om op te lees en
te oordink watter norme die Here
oor onderrig openbaar en hoe hy
dit in die praktyk kan uitleef.
Maklik is dit beslis nie. Roeping
bevat altyd ŉ element wat bo
jou eie vermoë gaan. Daarom
kan geen onderwyser sy taak uit
eie krag of met sy eie wysheid
en insig vermag nie. Gelowige
onderwysers moet in navolging
van die apostel Paulus ook bid dat
die Here hulle waardig mag ag om
hul roeping uit te leef. Bid ook vir
krag en wysheid as leerlinge (en
selfs hul ouers) moeilik, uitdagend
of selfs onbeskof teenoor jou
optree. Dit is in sulke tye wat jou
roepingsbesef jou staande hou.

Dan berei jy weer deeglik vir
môre se les voor of hanteer jy ŉ
moeilike leerling met die nodige
agting, want jy weet dit is wat
God van jou verwag. Die Here
wat roep ‒ nie jou omstandighede
nie ‒ bepaal jou optrede. Hierdie
wete bied ware genoegdoening
vir gelowige onderwysers.
Pasop vir slaggate
Daar kan net waarlik sprake
van roeping wees as dit in
gehoorsaamheid
aan
God
geskied. Anders is dit slegs ŉ
begeerte wat maklik tot allerlei
uitwasse aanleiding kan gee.
Ongelukkig kom van hierdie
uitwasse ook gereeld in die
onderwys voor. Dink maar net
aan die skoolhoof wat sy eie
ideale vir die skool as die Here
se wil voorhou of die afrigter wat
vir ŉ seun sê dat hy die Here se
wil minag as hy nie sy talente wil
gebruik om rugby te speel nie. In
beide hierdie gevalle gaan dit in
die reël nie oor die eer van die
Here nie, maar eerder oor die wil
van die individu self.
Om te verseker dat jy as
onderwyser nie in hierdie slaggat
trap nie, is twee aspekte van
belang:
Vervolg op bl. 20

Vervolg van bl. 9: Die verantwoordelikheid van beperkte gehoorsaamheid aan beperkte owerheidsmag
(as die geregtelike gesag; die veroordeelde gedood word; hy Die groot en belangrike vraag bly
hof) moet die getuies inroep; daar mag nie gedood word op die nog steeds: Wat is die owerheid
is wette wat opgestel word deur verklaring van een getuie nie. se magsfeer?
die owerheid (as die wetgewende (Deut. 17:6)
gesag) waarvolgens die hof NGb. 36 verwoord dan die Die regering se beperkte
moet oordeel; en die owerheid instelling van regering soos volg: magsfeer
(as die uitvoerende gesag)
Rom. 13:4 beskryf die regering
moet die uitvoering van die Ons glo dat ons goeie God se magsfeer as volg:
hofuitspraak deurvoer (bv. die vanweë die verdorwenheid van hy is ŉ dienaar van God, jou ten
polisie). Hierdie is die regsproses die menslike geslag konings, goede ... hy dra die swaard nie
wat altyd gevolg moet word met vorste en owerhede aangestel verniet nie, want hy is ŉ dienaar
betrekking tot misdaad. Hierdie is het.
van God, ŉ wreker om die een
in sy prinsiep wat ŉ owerheid is: ŉ Dit is immers sy wil dat die wat kwaad doen, te straf. (Rom.
wêreld deur middel van wette en
Regsinstelling.
13:4)
Doen reg aan die swakke en die regerings geregeer moet word, Drie dinge m.b.t. die magsfeer
wees; gee aan die ellendige en sodat die losbandigheid van die van ŉ owerheid staan in hierdie
mense in bedwang gehou kan
die arme sy reg. (Ps. 82:3)
word en alles onder die mense vers uit:
Op die verklaring van twee ordelik kan verloop.
Vervolg op bl. 18
getuies of drie getuies moet die
Roeping en Riglyne
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Vervolg van bl. 10: Onderweg na die genormeerdheid van die lewe
van vaste regsbeginsels wat
voortvloei uit ’n etiese wêreldorde.
By voorkeur word hierdie orde
aangedui as ’n natuurlike wet (lex
naturalis).
Die idee van ’n lex naturalis het
ook alternatiewe benaminge
ontvang, soos lex naturae, ius
naturae en ius naturale. Ander
uitdrukkings is: vera lex (ware
wet), summa lex (hoogste wet),
lex divina et humana (goddelik en
menslike reg), en so meer (sien
Van Zyl, 1989:297-298).
In al hierdie gevalle dink Cicero
aan ’n vaste, onverganklike en
nie-willekeurige reg wat per se
(d.w.s. vanself) geldig is. Jones
wys daarop dat Cicero naas die
aanvaarding van ’n objektiewe
universele orde (voortvloeiend uit
die goddelike rede) van mening
is dat daar ook ’n ius naturale
bestaan wat al “daardie semijuridiese, semi-etiese reëls omvat
wat die beginsels van menslike
geregtigheid uitdruk, aangesien
hulle van toepassing is op die
relasies tussen mense wat in ’n
samelewing leef en op hul pligte
teenoor mekaar en teenoor die
gode” (Jones, 1956:99).
Cicero meen dat daar binne die
morele orde van die lex naturalis
’n ius naturae in die enger sin
van die woord bestaan wat
differensieer in ’n ius dividum
(religio)
–
verbandhoudend
met die afhanklikheidsrelasie
tussen mens en God – en
’n ius humanum, wat op die
menslike
gemeenskapslewe
(aequitas) gerig is. Calvyn sou
later aequitas in die sentrum
van sy sosiale etiek plaas (sien
Haas, 1997:12). Haas verklaar
ook: “The ultimate intention of
all the commandments is love,
fulfilled in Christ and effected by
equity” (Haas, 1997:90).Volgens
Cicero vind billikheid sy grond
in die volgende beginsels: die
vermyding van elke onregmatige/
wederregtelike skending van
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die regte van ’n ander persoon
(neminem laedere) en die
erkenning en handhawing van die
gemeenskapslewe deur aan elke
persoon te gee wat regtens aan
daardie persoon toekom (suum
quique tribuere) (sien Hommes,
1981:30).
Onderweg na ’n staatsidee
Cicero se staatsopvatting kan nie
uitsluitlik verstaan word in terme
van die invloed van die Stoa nie.
Dit verteenwoordig eerder ’n
versmelting van die Romeinse
siening van staat en reg asook
van die Stoïsynse waardering van
die ius naturale. Die hoogtepunt
van ontwikkeling wat in die
Romeinse republiek aangetref is
ná die finale oorwinning wat oor
die Carthaagse ryk behaal is, het
as model vir Cicero se gematigde
staatsbeskouing
gedien.
Alhoewel hy tussen publieke reg
(ius publicum) en privaatreg (ius
privatum) onderskei, beteken
dit nie dat hy daarin slaag
om ’n materiële idee van die
struktuurbeginsel van die staat
as publiekregtelike instelling te
ontwikkel nie. Op die basis van
die Stoïsynse natuurregsteorie
poneer hy bloot die burgerlike
privaatreg as grens vir die mag
van die owerheid. Deur die
belange van die gemeenskap
(communis utilitas) te sien as
konstitutief vir die ius publicum
van die staat, slaag hy nie regtig
daarin om ’n maatstaf te bied aan
die hand waarvan die publieke
domein van die staat in beginsel
begrens kan word nie.
Die lyn van Augustinus na
Thomas Aquinas
Die samelewingsbeskouing binne
die Grieks-Romeinse kultuur
is bemiddel deur Augustinus
(vgl. sy werk: Civitas Dei) wat
onder neo-Platoniese invloed ’n
dualistiese wending aan hierdie
onderskeiding tussen die ryk van
God en die ryk van die Duisternis
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gegee het. Die aardse werklikheid
word geïnterpreteer as die tydelike
en veranderlike wat as sodanig
reeds ’n innerlike defek (gebrek)
inhou in relasie tot God. Die
aardse staat (civitas terrena) is in
die sin van die Griekse totalitêre
staat verstaan. In hierdie bedeling
is albei gerelateer en vermengd.
Nogtans is die aardse staat bloot
’n kopie (afbeelding) van die staat
van God – wat beteken dat hul
onderlinge verhouding verstaan
is ooreenkomstig die Platoniese
skema van ’n ideële vorm en die
afbeelding daarvan – en hierdie
kopie is inherent gebrekkig. Dit
verklaar waarom hy die aardse
staat ook aandui as Babylon en
waarom hy die heerser daarvan
Diabolus noem.
In die gerypte konsepsie van
Thomas Aquinas is die staat
gesien as die hoogste tydelike
(= natuurlike) vervolmaking van
die mens, terwyl die kerk gesien
is as die oorkoepelende bonatuurlike genade-instituut. Die
menslike rede (ratio) behoort tot
die natuur (dit is nie radikaal deur
die sondeval getref nie, maar
slegs ‘verwond’), terwyl geloof ’n
bo-natuurlike genade-gawe aan
die intellek is (liefde is een aan
die wil). Op die natuurlike terrein
is die menslike rede outonoom –
dit kan selfs natuurlike bewyse
vir die bestaan van God lewer
(vgl. Summa Theologica, 1, 2,
3). Nogtans, só meen Thomas,
word die bo-natuurlike waarhede
benodig om hierdie insigte te
vervolledig en te vervolmaak.
Die weg na Luther en Calvyn
Gedurende die 13de en 14de
eeue het nuwe uitdagings na
vore getree, met name deur die
toedoen van die laat-Skolastiese
nominalisme. Die stryd tussen
die realisme en die nominalisme
betref die status van dit wat
universeel is. Thomas Aquinas
meen nog dat universalia ’n
Roeping en Riglyne

drievoudige bestaan (realiteit)
besit: (i) as universalia ante rem
(die werklike bestaan van die
ideë voor die skepping in God
se Gees); (ii) as universalia in
re (inherent aan die dinge as
hul universele wesensvorme)
en (iii) as universalia post rem
(hul subjektiewe bestaan in die
menslike gees as universele
begrippe). Hierdie stellingname
verteenwoordig die vernaamste
posisie-keuse van die realistiese
metafisika.
Thomas Aquinas (1225-1274)
fundeer sy samelewingsiening
in ’n poging om Aristoteles
se filosofie en die Bybelse
Christendom te versoen. Hy
aanvaar die dubbele teleologiese
orde van Aristoteles met sy
hiërargie van substansiële vorme
soos gerangskik in ‘n relasie van
laer en hoër. Dit is as die lex
naturalis (natuurreg) aangedui
wat verbind is aan die lex aeterna
(ewige wet) soos wat dit in die
goddelike intellek opgesluit is.
Kragtens die substansiële vorm
van die mens is die mens van die
gemeenskap ter bevrediging van
sy of haar behoeftes afhanklik.
Thomas Aquinas wou die
Aristoteliese lex naturalis (met
sy dubbele teleologiese orde)
met bepaalde Bybelse motiewe
sintetiseer. Die resultaat was
egter ‘n idee wat gedeeltelik deur
Augustinus geïnspireer was,
naamlik om die lex naturalis te
verbind aan die lex aeterna as die
skeppingsplan in die goddelike
rede. Ooreenkomstig hierdie
siening is die ware wese (syn) van
die dinge as ideë in die goddelike
rede
gegee
(teruggrypend
na Plato se ideëleer). In ’n
afgeleide en begrensde vorm het
onderskeie individuele dinge deel
aan die syn van God. Vir elke
individuele ding bestaan daar
selfs ’n ooreenstemmende idee
in God (sien Thomas Aquinas,
Questiones
Disputate
de
Veritate, III, 8). Hierdie realistiese
metafisika van Thomas Aquinas
is – via Augustinus en die neoRoeping en Riglyne

Platonisme – aan die denke van
Plato en Aristoteles en selfs aan
die denke van die voor-Sokratici
verwant.
Die nominalisme
Teen die einde van die 13de en
die begin van die 14de eeue het
die nominalistiese beweging egter
hierdie realistiese stellingname
fundamenteel
bevraagteken.
Willem van Ockham (12901350) opponeer die voorkeur wat
Thomas Aquinas aan die intellek
gegee het en wel deur te kies
vir die primaat van die wil. In ’n
subjektiewe sin erken Ockham
slegs binne die menslike rede
(mente humana) die bestaan van
universalia – beide in die sin van
woorde (voces) en algemene
begrippe (conceptus). Aangesien
elke universele gegewe ’n suiwere
mentale kwaliteit verteenwoordig
kan universaliteit nie buite die
menslike gees bestaan nie.
Universaliteit tree bloot op as
’n substituut of plaasvervanger
wat betekenend heenwys na
’n menigvuldigheid individuele
dinge. In die konkrete werklikheid
bestaan daar niks anders as
individuele dinge nie. Tog is
wetenskap altyd gerig op dit wat
universeel is (as die subjektiewe
universele
beeld
van
die
werklike individuele entiteite).
Die realistiese metafisika meen
dat waarheid gegee is in die
ooreenstemming van denke en
syn (adequatio intellectus et rei).
Hierteenoor voer die nominalisme
’n nuwe waarheidskriterium in:
waarheid het slegs te make met
die wederkerige versoenbaarheid
van begrippe. Langs hierdie
weg het Ockham die realistiese
siening teengespreek en selfs
die aard van die kerk as bonatuurlike
(universalistiese)
genade-instituut bevraagteken.
Menslike samelewingsvorme is
tewens bloot universalia waarin
verwys word na ’n versameling
werklik-bestaande
individue.
Gevolglik is die verbands-realiteit
van die kerk weggedink en
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vervang deur die gedagte dat dit
bloot ’n versameling gelowiges is
(congregatio fidelium).
Voordat Ockham sy radikale
nominalistiese
opvattinge
ontwikkel het, het Duns Scotus
reeds voorrang aan die wil (bo
die rede) verleen. Hy het ook
’n fundamentele wysiging aan
die
tradisionele
AristoteliesThomistiese siening aangebring
deur uitdrukking te begin gee aan
die (Bybelse) idee dat die wet van
God die begrensende omraming
tussen die Soewereine God en die
aan-God-onderworpe skepsele
daarstel. “In Duns Scotus began
to emerge a concept of law as a
limiting boundary between God
the absolute Sovereign and the
creature as absolutely subject
to God” (Dooyeweerd, 2008:60).
In Deel I van sy Institusie praat
ook Calvyn van skepselmatige
onderworpenheid
aan
God
(Calvyn, 1931-I:198).
Dit was egter Wilhelm van Ockham
(1290-1350) wat die element
van willekeur in sy siening van
die almag van God ingebou het.
Hy meen dat suiwere willekeur
die verhouding tussen God en
skepsel karakteriseer. Kragtens
God se potestas absoluta hou
God hom nie aan die wette vir
die mens nie – Christus kon net
sowel in die gedaante van ’n esel
na die aarde gekom het, God kon
net sowel ’n egoïstiese moraal
verorden het en hy kon ewe goed
die mens beveel het om hom te
haat. Vollenhoven verwys na
‘n geskrif van A. Pelzer: Lez 51
articles de Quilaume Occam
censurés, en Avignon, en 1326, in:
Revue d’Histoire ecclésiastique,
XVIII, I, 1922, met name artikels
1-3 and 5. (Vgl. Vollenhoven,
1933:220 – Aantekeningen , p.22,
voetnoot 345.)
Die onderliggende opvatting is
dat die potestas absoluta dié is
van ’n Deus exlex (’n arbitrêre,
willekeurige God) – wat sommige
wette kan ophef en vervang
Vervolg op bl. 19
3de & 4de Kwartaal 2021

Vervolg van bl. 15: Die verantwoordelikheid van beperkte gehoorsaamheid aan beperkte owerheidsmag
1.) die owerheid is ŉ dienaar van
God;
2.) die owerheid oefen namens
God, God se wraak oor
kwaaddoeners uit;
3.) die owerheid is vir die
deugsames (diegene wat die
geldige wette gehoorsaam)
goed (“jou ten goede”) –
m.a.w. die regering beskerm
die gehoorsame burgers.
Hierdie vers (Rom. 13:4) word in
die NGb. 36 soos volg verwoord:
... Vir dié doel [dit is nou die doel
om die losbandigheid te bedwing
soos vroeër gestel in die NGb.
36] het Hy [God] vir die owerheid
die swaard in die hand gegee
om die kwaaddoeners te straf
(Rom 13:4) en die deugsames te
beskerm ...
Volgens watter wette moet die
owerheid regeer? Die wet van
God, en slegs die wet van God,
bepaal wat die kwaad (of dan
losbandigheid) is wat deur die
owerheid gewreek moet word (1
Joh. 3:4; Psalm 119:46). Dit maak
ook sin want die owerheid is mos
die dienaar van God om God se
wraak uit te oefen.
Nou gaan NGb. 36 verder en
bevestig die taak wat die owerheid
gekry het om die kwaaddoeners
te straf, en te sorg dat hierdie
regsinstelling goed bestuur word
... En dit is nie alleen hulle taak om
aan die staatsbestuur [m.a.w. die
regstelsel om die kwaaddoeners
te straf en deugsames te
beskerm] aandag te gee en
daaroor te waak nie ...
NGb. 36 brei dan uit op die stelling
“deugsames te beskerm” deur te
wys wat dit prakties insluit:
... maar ook om die heilige
Woordbediening te beskerm ...
Volgens
ons
bewoording
van NGb. 36 is die gevolg
van die beskerming van die
Woordbediening dan:
... om sodoende alle afgodery en
valse godsdiens teen te gaan en
uit te roei, die ryk van die antichris
3de & 4de Kwartaal, 2021

te vernietig en die koninkryk van
Jesus Christus te bevorder, die
Woord van die evangelie orals te
laat verkondig, sodat God deur
elkeen geëer en gedien word
soos Hy in sy Woord beveel ...
Let wel, dit is nie die regering se
taak om die Woordbediening te
organiseer of self die prediking te
doen nie, maar die verkondiging
van die Woord toe te laat.
Die beperkte verantwoordelikheid
wat God aan die burgerlike
owerheid gegee het, is nou
duidelik:
om
kwaaddoeners
te straf en die deugsames
te beskerm. Dit is beperkte
owerheid.
Die verstaan van beperkte
owerheid lei ons nou outomaties
in tot die beginsel van beperkte
gehoorsaamheid.
Die vereiste van beperkte
gehoorsaamheid
Dat mense hulle moet onderwerp
aan die regering wat daar is, is
duidelik:
Laat elke mens hom onderwerp
aan die magte wat oor hom gestel
is ... (Rom. 13:1)
En dit sluit in om belasting te
betaal, en eer te wys aan die
persone in gesag:
Betaal dan aan almal wat aan
hulle verskuldig is: belasting aan
die wat belasting, tol aan die wat
tol, vrees aan die wat vrees, eer
aan die wat eer toekom. (Rom.
13:7)
Terloops, hierdie eer en erkenning
aan die mag sluit nie uit dat
gemeenskappe daarna streef om
hulleself selfstandig te regeer nie.
Dit kan in God se voorsienigheid
gebeur
dat
gemeenskappe
selfstandig word, maar daar word
intussen onderwerping aan die
huidige burgerlike owerheid deur
God vir gelowiges vereis.
NGb. 36 verwoord mense
se onderdanigheid aan die
regering dan soos volg (en let
op die woorde “onderwerp” en
“onderdanigheid”):

18

Verder is elkeen verplig, van
watter hoedanigheid, rang of
stand hy ook al mag wees,
om hom aan die owerhede te
onderwerp, belasting te betaal,
aan hulle eer en onderdanigheid
te bewys ... (NGb. 36)
Eer en onderdanigheid beteken
nie noodwendig gehoorsaamheid
nie. Ja, wys eer en wees
onderworpe en onderdanig aan
die regering, maar daar is wel
beperkte gehoorsaamheid want
NGb. 36 gaan verder
... (en) hulle te gehoorsaam in
alles wat nie met die Woord van
God in stryd is nie ...
Wanneer
onderwerping/eer
aan die regering vereis en
gegee word, veronderstel dit
nie absolute gehoorsaamheid
nie. Wat gesê word, is: “Wees
altyd eerbiedig en wees absoluut
gehoorsaam aan die regering in
alle wette wat nie met die Woord
van God in stryd is nie. Maar wees
ongehoorsaam, dog eerbiedig,
wanneer die regering in stryd met
God se Woord optree.”
Wanneer kan die owerheid
in stryd wees met die Skrif?
Eerstens, wanneer die regering
iets verbied wat God beveel.
Byvoorbeeld,
wanneer
die
regering die kerk verbied om
die Evangelie te verkondig. Die
apostels is deur die Joodse
raad verbied om die mense in
Jerusalem oor Jesus te leer, en
toe is die volgende die apostels
se reaksie:
... Ons moet aan God meer
gehoorsaam wees as aan die
mense. (Hand. 5:29)
ŉ Meer hedendaagse voorbeeld
is waar die regering gemeentes
verbied om fisies saam te kom.
Die Here beveel gelowiges om
fisies saam te kom.
... en laat ons ons onderlinge
byeenkoms nie versuim ... nie
(Heb. 10:25)
Wanneer die ouderlinge besluit
dat hulle in staat is om fisies
saam te kom (omdat daar miskien
Roeping en Riglyne

een gelowige is wat die erediens
wil en kan bywoon), dan moet
die gemeente fisies saamkom
(Joël 1:14,15). Die Here Jesus
het aan ouderlinge die mag en
verantwoordelikheid gegee om
die kerk te regeer. ŉ Verbod
deur die regering om fisiese
eredienste te hou, gaan teen die
instelling en bevel van die Here
in en dit oorskry hulle magsfeer.
Die gemeentes moet hierin die
owerheid ongehoorsaam wees.
Die tweede manier hoe die
regering in stryd met die Skrif kan
optree, is wanneer die owerheid
iets beveel wat God verbied.
ŉ Voorbeeld daarvan kry ons in
die geval van die Farao wat die
vroedvroue in Ex. 1 beveel het
om die pasgebore Israelitiese
babas dood te maak. Hulle was
ongehoorsaam aan die bevel van
die Farao en het die kinders laat
lewe.
Hierdie twee gronde van beperkte
gehoorsaamheid aan beperkte

owerheid het wel meer te make
met die feit dat gelowiges nie
direk teen God mag sondig
nie. Tog is daar aangetoon dat
die owerheid ŉ beperkte mag
gekry het, soos wat indiwidue,
ouers en ouderlinge beperkte
mag gekry het. Die owerheid
mag net kwaaddoeners straf;
en die deugsames beskerm
(Rom. 13:4). Die owerheid het
nie die mag van God gekry om
byvoorbeeld die onderrig van
kinders te behartig, die kerk te
bestuur of die gesondheid van
die samelewing te reël nie. Ja,
die regering mag nie iemand
verplig om hoë bloeddruk pille te
drink; jou verplig om ŉ masker
te dra of selfs verplig om ŉ
motorfietshelmet te dra nie.
Maar wat moet gelowiges se
reaksie wees as regerings hulle
mag oorskry? Gelowiges is vry
om die oorskryding van mag
te gehoorsaam (solank daar nie
vereis word om te sondig nie),

... as dit moontlik is, sover as dit
van julle afhang, leef in vrede met
alle mense. (Rom. 12:18)
Tog moet mense nie skuldig voel
om die owerheid ongehoorsaam
te wees wanneer die owerheid
hulle magsfeer oorskry nie. Hulle
HOEF nie bevele te gehoorsaam
wat buite die owerheid se
magsfeer gaan nie.
Opsomming
Die
verantwoordelikheid
tot
beperkte gehoorsaamheid aan
beperkte owerheid word dus
opgesom deur:
Wanneer die owerheid iets verbied
wat God beveel; of wanneer die
owerheid iets beveel wat God
verbied, dan MOET gelowiges die
owerheid ongehoorsaam wees.
Maar wanneer die owerheid iets
beveel of verbied wat buite hulle
magsfeer is, dan HOEF gelowiges
nie die owerheid gehoorsaam te
wees nie.

Vervolg van bl. 17: Onderweg na die genormeerdheid van die lewe
met ander wette wat lynreg
in stryd is met die resterende
wette. Vollenhoven konkludeer
dat “wat Ockham as wysgeer
verwerp hy as gelowige aanvaar”
(Vollenhoven, 1933:221).
Die nominalistiese idee van die
Potestas Dei Absoluta van God
het inderdaad die proses van
verwêreldliking
(sekularisasie)
begelei, want van willekeur kan
daar slegs sprake wees as een
of ander normatiewe maatstaf
of standaard aangelê is – en op
grond daarvan vasgestel is dat
willekeur (= antinormatiwiteit)
aan die orde van die dag is.
Met ander woorde, willekeur is
’n eienskap van die skepsel wat
aan God se wet onderworpe is.
Wie derhalwe God in terme van
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willekeur verstaan het daarmee
implisiet God reeds ‘afgetrek’ en
tot skepsel gemaak, onderworpe
aan die God-gestelde wet vir
skepsel-wees.
Ten
onregte
word dikwels in wetenskaplike
kringe die oortuiging gehuldig
dat die erkenning van menslike
subjektiwiteit
per
definisie
gelykgestel moet word aan
willekeur en tegelyk gekontrasteer
moet word met objektiwiteit.
Omdat laasgenoemde egter
slegs by die grasie van ’n
maatstaf
(norm/beginsel)
bestaan word subjektiwiteit in
werklikheid
gelykgestel
aan
die
antinormatiewe
gedrag
van ’n menslike subjek, aan
antinormatiewe
subjektiweit.
Die keersye van antinormatiewe
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subjektiweit
is
egter
nie
objektiwiteit nie, maar inderdaad
norm-gehoorsame subjektiwiteit!
Die
Renaissance
het
die
nominalistiese sekulariseringstendens radikaal deurgevoer en
daarmee geboorte geskenk aan
die moderne Humanisme wat
die vermeende self-wet-stellende
(outonome) mens op die troon
geplaas het. Rousseau definieer
vryheid
in
hierdie
(mensvergoddelikende) gees soos
volg: “vryheid is gehoorsaamheid
aan dié wet wat ons vir onsself
voorskryf” (Rousseau, 1975:247).
Deel twee hiervan word in ’n
volgende uitgawe geplaas –
Red.)
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Vervolg van bl. 15: Onderwyser-wees ŉ roeping
• Elke gelowige moet moeite doen
om die Here se wil te leer ken.
Gereelde Bybelstudie, huisgodsdiens, erediensbywoning
en persoonlike gebed is noodsaaklik. So leer jy wat God se
wil is en weet jy waartoe Hy
jou roep. Al staan daar nêrens
direk in die Bybel geskryf dat jy
ŉ onderwyser moet word nie,
gee Hy wel duidelike voorskrifte
van hoe onderwysers moet
optree. Van hierdie voorskrifte
moet elke persoon wat geroepe
voel om ŉ onderwyser te word
deeglik kennis neem.
• Roeping veronderstel altyd ook
ŉ aktiewe handeling of optrede,
nie ŉ passiewe houding nie.
Daar moet tot aksie oorgegaan
word. Die Here kon as Hy wou
ander middele gebruik het om
sy kinders te onderrig, maar Hy
roep gewoon sondige mense
vol gebreke en tekorte om dit
te doen. Aan hierdie roeping
moet elke onderwyser aktief
uiting gee. Leer, bemoedig, vermaan en indien nodig tug die
leerlinge in jou klas. Onderwysers wat dit doen, tree
roepingsgedrewe op.
Roeping in praktyk
Onderwysers wat hul taak as
roeping sien en uitleef, vra hulself
gedurig af waarmee God wil hê
hulle hulself moet besig hou. As
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God wil hê dat jy in die klas besig
moet wees om te onderrig, mag
jy nie buite op die terrein besig
wees om die atletiekbaan se lyne
te merk nie. Net so mag jy nie in
werkkolisme verval as God van
jou verwag om ook tyd saam met
jou gesin deur te bring nie. Dit is
belangrik dat onderwysers moet
besef dat hulle nie net ŉ roeping
om te onderrig ontvang nie. Hulle
word ook deur die Here geroep
om ŉ goeie eggenote vir hul man
of vrou, ŉ liefdevolle ouer vir hul
kinders en aktiewe lidmate van
hul gemeente te wees.
Die
werkdruk
waaronder
onderwysers vandag verkeer,
veroorsaak dikwels dat hulle nie
genoeg stilstaan om te besin
waarmee hulle besig moet wees
nie. Dit kan maklik gebeur dat jy
jou met goeie dinge kan besig
hou, terwyl jy nie veronderstel is
om daarmee besig te wees nie.
Afrigters wat ure en ure aan die
afrigting van hul spanne bestee
maak hulleself dikwels hieraan
skuldig. Sulke persone moet
nie dink hulle is besig om in
gehoorsaamheid hul roeping uit
te leef nie, want hulle is nie. Maak
daarom eerder gereeld tyd om te
besin oor waarmee God wil hê
jy moet besig wees en op watter
wyse jy die taak moet verrig. Dan
leef jy jou roeping uit deur met die

VHO
Die Uitvoerende Beampte
Posbus 1824
Van Schalkwykstraat 21, Universitas
Bloemfontein
9300 / 9301
Tel. (051) 525 2267 of
(051) 525 2341
Faks (051) 522 4513
E-pos: hugo@vcho.co.za
Tuisblad: http://www.vcho.co.za

20

regte ding op die regte manier op
die regte tyd besig te wees.
Onderwysers wat biddend hul
roeping uitleef, tree altyd met
gesag op. Hulle mandaat om op
ŉ sekere wyse te handel, is nie in
hulself of die gesagstruktuur van
die skool gesetel nie, maar in die
Here wat hulle geroep het om die
taak uit te voer. Dit beteken nie dat
ander kollegas, ouers of leerlinge
dit noodwendig so sal erken of
aanvaar nie. Maar dit bied wel
sekerheid en standvastigheid vir
gelowige-onderwysers. Al gaan
dinge hoe moeilik, hou hulle
steeds moed want hulle weet dat
hulle as sy werktuie sy opdragte
moet volvoer. Alleen hierdie wete
gee ware beroepstevredenheid.
Ter oorweging:
Dink krities na oor jou roeping
as onderwyser. Waarop kan jy
moontlik verbeter?
• Doen jy genoeg moeite om
God se wil te leer ken?
• Wat bepaal jou optrede in die
praktyk?
• Waarmee hou jy jouself besig
waarmee jy nie besig behoort
te wees nie?
• Beleef jy dat Christus jou
as werktuig in sy Koninkryk
gebruik?
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