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Drie eeue gelede het ŉ groepie 
mense uit Holland voet aan wal 
gesit waar Tafelberg wyds en 
groots lê soos ŉ magtige altaar 
by die suidelike poort van Afrika. 
Met die Bybel in die hand en 
ŉ Gereformeerd-Protestantse 
belydenis in die hart, het hulle by 
die aanvaarding van hul taak as 
volksplanters aan die Kaap, hulle 
gebuig voor die Almagtige in die 
gebed, en so hul swakke hand 
gelê in die sterke hand van God 
‒ om leiding, om bystand, om sy 
onmisbare seën. Só is die eerste 
stene gelê van wat later tot ŉ 
magtige volksgebou wou verrys: 
só het die geloofsoortuiginge van 
die vadere ŉ wyding verleen aan 
ons hele volksgeskiedenis; en só 
is van die aanvang van ons eie 
volksbestaan af die godsdiens 
ingeweef in die wese van die 
Afrikanervolk.
Ons God en ons vaders ... onaf-
skeidelik aan mekaar verbonde.
In die geboorte-uur van ons 
volk het reeds plaasgevind die 
geloofsbinding van ons volk 
aan God ... by die aanleg van 
ŉ kolonie in die Naam van die 
Here en met die gebed van 
Van Riebeeck op die lippe. En 
daardeur is die blanke beskawing 
wat onder Gods voorsienige 
bestel (in die woorde van Totuis) 
sou wees “die nagverdrywers van 
Afrika”, gedoop as ŉ Christelike 
beskawing wat sy Christelike 
roeping en opdrag hier te lande 
sou ontvang. Nie net ŉ erfenis 
van blanke bloed en Westerse 
kultuur sou die Europese pioniers 

IN DIE SKRIFLIG:
God van ons Vaders

Dr Jac J Müller

Vervolg op bl. 3

aan hul nageslagte laat nie, maar 
ook die erfenis van die Christelike 
geloof om te handhaaf en verder 
voort te plant. Hierdie Christelike 
godsdiens was in ons vaderland 
in drie eeue van ons volksbestaan 
dan ook die vernaamste draer 
van die geestelike en sedelike 
waardes van ons beskawing en 
kultuur. Die geskiedenis van ons 
land is eenvoudig nie los te dink 
van die invloed van die Christelike 
godsdiens nie.
God van ons vaders! Ons hoef 
nie hier te verwys na die diep 
godsdienstige inslag van die 
samestellende dele van ons 
vroegste volksplanters, die 
Geuse en die Hugenote nie. 
Maar ons kan wel beklemtoon 
dat onder die besproeiing van 
die godsdiens van ons vaders die 
volkslewe gegroei en ontwikkel 
het en innerlik verdiep is; by 
elke krisis in die volkslewe ‒ 
swartoorloë, die driejarige vry-
heidstryd in die Noorde, die 
smart van konsentrasiekamp of 
latere burgeroorlog ‒ was dit die 
godsdiens wat die hoop nie laat 
versterwe het nie, wat sterkte 

’n Bybelse (normatiewe) beskawingsoriëntasie

gevind het in vertroue op God, 
en wat die eenheidsband onder 
volksgenote bewaar het waar dit 
aan byna ondraaglike spanninge 
onderwerp was. Daarby was die 
godsdiens met sy hoë sedelike 
eise die fondament waarop 
alles wat gesond en sterk is, 
in ons maatskaplike lewe en 
volksedes, gebou staan. Bybel, 
kerk en godsdiens het gedien tot 
besieling op elke terrein van die 
volkslewe: na binne het dit mense 
deur leweveranderende werkinge 
gebring in ooreenstemming met 
God en sy wil, en na buite het dit 
die volk se daadkrag geadel en 
in diens van God en medemens 
gestel.
Die herdenking van ons 
volksplanting en volksgeskiedenis 
vorder ons gedagtes dus op 
vir die God van ons vaders en 
vir die rol wat die godsdiens 
in ons volksbestaan gespeel 
het. Maar dit dwing eweseer tot 
diepgaande selfondersoek. Daar 
is verontrustende tekens van 
innerlike verval in ons volkslewe, 
van sedelike insinking, van 

IN HIERDIE UITGAWE
In die Skriflig: God van ons Vaders bl 2
Westerse beskawing bl 3
Die wending na die humanisme bl 6
Gesag, vryheid en verset bl 10
Wat onderwysers moet leer by Jesus Christus bl 12
Belangwekkende titels oor Christelike onderwys bl 18
Huldeblyk: ds Connie Bester bl 19
Ons ‘saamloop’ met die Suid-Kaap kom van ver af bl 20



1ste Kwartaal 2022Roeping en Riglyne 3

verbrokkeling van gesinslewe, 
van geestelike krankheid. Daar 
is diegene wat die binding met 
God verloor het, die Kerk die 
rug toegekeer het, die Bybel nie 
meer aanvaar as die lig op ons 
pad nie, en die eie lewe nie meer 
instel na die eise van God nie. 
So ŉ verlating van die geestelike 
grondslae van die verlede, sulke 
Godvergetenheid moet hom later 
wreek op ons hele volkslewe. 
Geen volk kan dit bekostig om lig 

te dink van die godsdiens, en die 
ankers wat die volksbestaan aan 
God bind, af te sny nie. Want die 
pad van Godvergetenheid is die 
pad van ondergang vir ŉ nasie.
Wie hom dus veroorloof om te 
spreek van die God van ons 
vaders op hierdie dag, moet 
toesien dat hy sy lewende 
aandeel neem in die voortsetting 
van die historiese binding van ons 
volk aan God en moet meewerk 

Vervolg op bl. 4

deur woord en voorbeeld dat daar 
eweseer gespreek sal kan word 
van “die God van hul nageslag”.

“Soos ons vadere vertrou het,
Leer ook ons vertrou, o Heer:
Met ons land en met ons nasie
Sal dit wel wees: God regeer!”

Geneem uit: Soekers na God 
deur dr Jac J Müller

Vervolg van bl. 2: God van ons Vaders

Westerse beskawing – gedagtes oor wat beskerm 
moet word

Francois van Zyl

Inleiding
ŉ Kritiese ontleding van die 
veranderinge in die samelewing 
toon dat die Westerse beskawing 
ŉ krisis beleef. Intern ontaard 
hierdie beskawing en ekstern 
word dit aangeval. Die aard 
van hierdie krisis en die rol 
wat Christendom hierin speel, 
is kernvrae in die gesprek 
rondom Westerse voortbestaan. 
Ter verheldering word enkele 
gedagtes oor die aard van die 
Westerse beskawing aan die 
orde gestel. Hierdie gedagtes is 
grootliks gebou op die bydraes 
van talle Christelike Calvinistiese 
denkers in die Christelike filosofie.

Kultuur en Beskawing
Menslike ontwikkeling word 
gekenmerk deur die maak van 
gereedskap en artifakte, die ont-
wikkeling van prosesse en die 
skep van strukture en instellings 
waardeur die hulpbronne wat 
die aarde bied, ontsluit, verwerk 
benut en bewaar kan word tot 
standhoudende voordeel van die 
samelewing. Benewens fisiese 
omvorming sluit dit ook geestelike 
omvorming in. Hierdie omvorming 
word kultuur genoem. 
Nader omskryf, is kultuur die 

onderling gedeelde basiese aan-
names, praktyke en instellings 
wat ŉ bepaalde gemeenskap oor 
tyd aangeleer en ontwikkel het 
om effektief intern te opereer en 
ekstern aan te pas (te oorleef en 
voort te bestaan). In wese die 
uitlewing van die Kultuuropdrag.
Waar kultuur op omvorming dui, 
is beskawing die veredeliking 
(soos in gladmaking van ŉ ruwwe 
oppervlak) van kultuur. Kultuur 
spreek die aard van ontwikkeling 
aan terwyl beskawing op die mate 
en rigting dui.
Beskawing is ŉ uitgebreide same-
lewingsraamwerk met idees, 
praktyke en strukture/instellings 
wat oor ŉ lang tyd deur intelligente 
inspanning van menige individue 
opgebou is en deur ŉ bepaalde 
religie gerig word. Hierdie idees, 
praktyke en strukture word nie 
net geërf of finaal besit nie. Elke 
generasie moet dit vannuuts toe-
eien en verder uitbou.

Westerse beskawingsinvloede
Die Westerse beskawing is 
hoofsaaklik deur die Griekse, 
Romeinse, Joods-Christelike en 
Frankiese en Germaanse kulture 
beïnvloed. 

Die Griekse kultuur word geken-
merk deur individuele selfgelding 
en die strewe na die beste en 
mooiste wat deur voortdurende 
kompetisie bereik kan word. Dit 
vestig veral die konsepte van 
uitnemendheid, demokrasie, 
visuele kuns en wiskunde.
Die Romeinse kultuur trek 
permanente grense vir Wes-
Europa, gee ŉ identiteit aan 
Europa en ŉ gedeelde doel vir 
verskillende gemeenskappe 
oor groot geografies areas. Dit 
vestig stede, paaie, effektiewe 
administrasie, eerbare beheer 
en bestuursbeginsels en handel, 
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asook die Romeinse alfabet en die 
Latynse taal. Dit is ŉ belangrike 
instrument in die verspreiding 
van Christendom in Wes-Europa.
Die Joodse-Christelike kultuur 
vestig geestelike dissipline en 
eenheid in denke en ŉ geloof met 
ŉ gedeelde doktrine en unieke 
gesagstrukture. Dit is histories 
georiënteer en toekomsgerig en 
beklemtoon die voortdurende 
voorbereiding vir iets beter. 
Dit is  intolerant teenoor ander 
gode en fokus op die kultuur- 
en sendingopdrag. Dit lê sterk 
klem op verantwoordelikheid, 
verantwoordbaarheid, roepings-
bewusheid, sorgsaamheid en 
liefde. Dit bring ŉ instelling (die 
kerk) wat in die vroeëre tyd ŉ 
belangrike politieke en sosio-
ekonomiese rol speel. 
Die Frankiese en Germaanse 
kulture vul die gaping wat na die 
val van die Romeinse ryk ontstaan 
het en vestig ŉ langdurige politieke 
orde wat bydra tot die beskerming 
van Europa teen barbaarse 
invalle. Hulle vestig ŉ hiërargiese 
feodale stelsel geregeer deur 
konings en aristokrasie en 
verseker dat die Christendom 
regdeur Wes-Europa ontwikkel 
en voortbestaan. Hulle skep land-
bou, bevorder handel, ontwikkel 
stedelike gebiede, argitektuur en 
literatuur.
In die gees van Westerse uitbrei-
ding ontstaan die handelsroetes 
vanuit Europa na die Ooste. 
Dit bring groot selfvertroue en 
lei tot die Renaissance en die 
verspreiding van literatuur en 
kunste soos wat die Westerse 
onderneming regoor die wêreld 
beweeg en seehandelsroetes 
stig en bydra tot ŉ bloeitydperk vir 
die Westerse beskawing.
Die momentum van die Westerse 
beskawingsontwikkeling is verder 
gesteun deur verskeie ontwik-
kelinge oor die laaste 500 jaar op 
ŉ verskeidenheid terreine. Dit het 
daartoe gelei dat die Westerse 

beskawing as moontlik die hoogs 
ontwikkelde en welvarendste sa-
melewing in menslike bestaan 
gesien word.

Beskawingsontwikkeling-
beginsels
Effektiewe kultuurontwikkeling 
voldoen aan drie beginsels: die 
ontsluiting van die onontwikkelde 
en die vorming van nuwe dele 
(differensiasie); die versekering 
dat individuele dele sinvol en 
koherent bydra tot die geheel 
en in harmonie met die geheel 
bly (integrasie); en geleidelike, 
standhoudende, aaneenlopende 
en ordelike verandering 
(kontinuïteit).
Die differensiasieproses loop 
uit op afsonderlike samelewing-
strukture wat vir spesialisfunksies 
in die samelewing voorsiening 
maak met gepaardgaande dif-
ferensiasie in idees en praktyke. 
Die integrasieproses vervleg die 
samelewingsinstellings sonder 
om die unieke eie-aard van 
die onderskeie instellings op 
te hef. Die kontinuïteitsproses 
verseker geleidelike, stand-
houdende, aaneenlopende en 
ordelike verandering sonder 
lukrake, wilde rewolusionêre 
aktiwiteite. Kultuurontwikkeling 
is ŉ voortdurende proses van 
skepping en toepassing en 
die deurlopende toetsing van 
sodanige toepassing.
Christelike kultuur is die 
toepassing en ontwikkeling van 
Bybelse beginsels in idees, 
praktyke en instellings vir die 
beskawing. Soos wat idees, 
praktyke en instellings oor tyd 
ontvou, behoort elke nuwe 
verandering gemeet te word 
aan die oorspronklike basiese 
(Bybelse) beginsels en nie 
noodwendig die mees onlangse 
ontwikkelde vorme nie. Die 
oorspronklike Bybelse beginsel is 
dus die vertrekpunt en maatstaf 
vir ontwikkeling eerder as die 

menslike tradisie. 
Beskawingsontwikkeling moet 
ook die spanning in denke oor 
eenheid en verskeidenheid ver-
reken. Aan die eenkant is daar die 
verabsolutering van die individu 
(individualisme) waar die hele 
samelewing tot sy eenvoudigste 
eenheid herlei word. Daarteenoor 
staan die verabsolutering van 
ŉ instelling (universalisme), wat 
ŉ bepaalde lewensvorm soos ŉ 
staat, kerk en volk tot beherende 
instansie verhef waartoe alles 
herlei word. Beide benaderings 
doen nie reg aan die ander een  
nie. 
Die Christelike (Calvinistiese) 
tradisie bied ŉ oplossing vir hierdie 
dilemma tussen individualisme 
en universalisme. As vertrekpunt 
identifiseer hulle ŉ verskeidenheid 
samelewingsinstellings, elk met sy 
eie doel en gesagsbevoegdheid 
binne eie terrein. Voorts word nie 
een van hierdie instellings van 
enige ander afgelei nie en is nie 
een van hulle ondergeskik aan die 
ander nie. Hoewel hulle spesifiek 
van mekaar onderskei word, 
vorm hulle egter ook een groter 
samelewingsgeheel. So erken en 
respekteer die Christelike tradisie 
die verskeidenheid en eenheid 
sonder dat die een belangriker is 
as die ander. 
Die vraag na die oorsprong en 
aard van gesag is ŉ verdere 
belangrike onderdeel van be-
skawingsontwikkeling. Gesag ver-
seker die orde binne ŉ instelling 
sodat mense vry is om funksies 
intern binne die instelling te 
ontwikkel. Die aard van die bowe-
en onderskikkende verhouding 
van gesag binne instellings en 
die bekleërs van gesagsposisies 
kulmineer in drie konflikterende 
benaderings, naamlik dat alle 
gesag Godgegewe gesag is 
en dat enige gesaghebber in 
die eerste instansie aan God 
verantwoordelik is; dat gesag 
deur ŉ groep mense aan die 
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gesagsdraer gegee word en dat 
die gesagdraer aan die groep 
verantwoordelik is; dat gesag in 
die vrye individu gesetel is, en 
dat die gesagdraer aan homself 
verantwoordelik is.
Vanuit ŉ Christelike perspektief 
word beskawingsontwikkeling 
gebaseer op die toepassing van 
die differensiasie-, integrasie- en 
kontinuiteitsbeginsels. Die span-
ning tussen eenheid en veelheid 
word deur die soewereiniteit-in-
eie-kring begin-sel aangespreek 
en die feit dat alle gesag 
Godgegewe is en nie in die groep 
of die individu gesetel is nie, word 
erken.  
Samevattend is beskawing 
dus die skepping en onder-
houding van ŉ algemene ge-
deelde samelewingsbeskouing 
van ŉ bepaalde gemeenskap. 
Dit beantwoord die vraag ten 
opsigte van wie hulle is, waar 
hulle vandaan kom, waarheen 
hulle op pad is, en hoe hulle 
hul lewe moet inrig on effektief 
intern te organiseer en ekstern 
by veranderinge aan te pas. So 
ŉ beskouing word saamgevat 
in idees, praktyke en instellings 
rakende hulle spesifieke same-
lewing met inagneming van hulle 
siening van eenheid en ver-
skeidenheid en die oorsprong en 
aard van gesag.

Wat beskerm moet word
Die voorlopige belangrikste 
idees, praktyke en instellings wat 
vanuit ŉ Christelike perspektief 
vir ŉ beskawing beskerm moet 
word, word hieronder oorhoofs 
opgesom.
Op geloofsterrein geld die 
erkenning van God drie-enig as 
die enigste God wat deur Woord 
en Gees ŉ deurslaggewende 
rol in die geskiedenis speel. Die 
grondmotief van die Christelike 
lewe is skepping, sondeval en 
verlossing deur Jesus Christus 
en die werking van die Heilige 
Gees. Die mens het ŉ roeping 

om die Kultuuropdrag uit te oefen 
en sy denke en dade tot eer 
van God te rig. Geloofsvryheid 
is ŉ kernbeginsel. Die kerk as 
geloofsinstelling behartig die 
geloofsbelange van sy lidmate 
deur die getroue bediening van 
die Woord; die beoefening van 
die sakramente en handhawing 
van tug. Dit het ŉ profetiese, 
priesterlike en koninklike taak 
en is nie daar om mense se 
behoeftes aan te spreek nie 
maar eerder om sy lidmate aan 
te moedig om die Here en ander 
mense te dien. 
Op die etiese terrein die strewe 
na integriteit, konsekwentheid, 
lojaliteit en trou.  Verhoudinge 
is nie ŉ kontrak nie maar behels 
diens en behartiging. Die etiese 
word gekenmerk deur eerbied, 
respek, dienswaardige toewyding, 
toleransie vir verskille, lojaliteit 
en altruïsme en die beskerming 
van wese en swakkeres. Geskille 
moet deur onderhandeling eerder 
as geweld besleg word. 
As liefdesinstelling is die huwelik 
ŉ heteroseksuele verbond tussen 
een man en een vrou gefundeer 
op seksuele geslagsgemeenskap 
met ŉ morele liefdesgemeenskap 
as bestemming. Die huwelik 
word getipeer deur persoonlike 
gesamentlike groei, dienslewering 
en versorging van mekaar. Dit is 
enkapties vervleg met die ander 
samelewingsinstellings en vorm 
ŉ kernbelangrike element van 
die publieke lewe en menslike 
status. Dit is die bewaarder van 
eiendom en die gesinslede is 
die legitieme erfgename van 
sodanige eiendom. Gesonde 
huwelike is ŉ voorvereiste vir ŉ 
stabiele samelewing. 
Die gesin as bykomende lief-
desinstelling is die bloedverband 
tussen ouer en kind en word ge- 
kwalifiseer deur die liefdes-,  
versorgings- en vertrouens-
gemeenskap tussen ouers en 
kinders. Dit is intiem verbind 
met die kerk, die skool, met die 
ekonomiese besigheid waar die 

ouers werk, met die staat waarin 
die gesinslede burgers is en op 
wie se grondgebied so ŉ gesin 
leef. Dit is die beginpunt vir die 
ekonomiese toestand van bestuur 
en diens en die kiemsel en 
voorloper vir die kerk aangesien 
die godsdienstige samesyn binne 
die gesin met boekevat, gebed en 
Christelike lering begin. Ouerlike 
liefde en vertroue manifesteer 
in die opdrag om kinders te laat 
groei (fisies, geestelik, intel-
lektueel ens) en te versorg 
(behuising, voeding en kleding, 
opvoeding ens).
Dit is in die gesin waar die 
eerste lewensgrondslae vir die 
kind gelê word t.o.v. geloof; 
liefde; onselfsugtigheid en sorg-
saamheid; eerbied, respek en  
dissipline; dankbaarheid en waar-
dering; ordelikheid, geregtigheid 
en oordeel; stylvolheid; waar-
dering vir skoonheid en harmonie; 
oppassend, spaarsamig en ma-
tig; wedersydse inagneming (o.a.  
stiptelikheid en gepastheid); mede- 
deelsaamheid; innemendheid, be- 
leefdheid en vriendelikheid; sin-
volle deelneming en deelgewing 
(kommunikasie); waardering vir 
die eie (kultuur en geskiedenis); 
logiese konsekwentheid, be-
planning en voorbereiding; emo- 
sionele groei; liggaamlike ont-
wikkeling; sindelikheid; eie spa-
sie en individualiteit teenoor die 
groep.
Op die onderwysterrein is die 
groei van die kind en jongeling van 
belang. Met sy kultuur/historiese 
opvoedingsbasis is die skool 
verbind tot lering en vorming. 
Dit fokus op die mededeling van 
bestaande kennis (onderrig) 
asook op tegniese vorming veral 
in die latere jare.
Op juridiese terrein-onder-
geskiktheid aan die reg en die fokus 
op geregtigheid, konsekwentheid, 
dissipline, orde, verantwoordelik- 
heid, verantwoordbaarheid en  
die delegasie van gesag en die  
belangrike feit dat regte en  
vryhede verantwoordelikhede en  
Vervolg op bl. 8
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Die wending na die humanisme
Danie Strauss

(Deel twee)

Een van die mees prominente 
oorgangsfigure is sekerlik 
Descartes wat die idee van God 
gebruik het om sekerheid aan sy 
vergoddelikte wiskundige denke  
te verleen. Hierdie nuwe denk-
wyse kan die omringende wêreld 
slegs herwin as die voorwerp 
van die mens se self-versekerde 
denke wat outonoom daaroor 
sal heers. Von Weizsäcker 
merk op dat dit kenmerkend 
van die moderne tyd is om nie 
meer bestaansekerheid in die 
voorliggende wêreld te soek 
nie. Hierdie geborgendheid het 
verlore gegaan – maar wanneer 
dit teruggevind word is dit bloot 
as die voorwerp van my self-
versekerde denke, dit wil sê as 
objek wat ek kan hanteer (Von 
Weizsäcker, 2002:130-131).

Soewereiniteit
Wat vir Calvyn sentraal gestaan 
het was die soewereiniteit van 
God, terwyl die nominalisme 
gestalte gegee het aan die idee 
van volksoewereiniteit. Die twis 
tussen koning Lodewyk van 
Beiere en Pous Johannes II belig 
op ŉ ironiese wyse die eerste 
vertrekpunte van ŉ gedagterigting 
wat saam met die koms van 
die moderne era uiteindelik tot 
die totale ondergrawing van 
die prioriteitsaansprake van die 
Roomse kerk sou aanleiding gee. 
Saam met Jean van Jandun het 
Marsilius van Padua hul geskrif: 
Defensor Pacis voltooi en in 
1326 aan die koning voorgelê. 
Die algemene nuwe gesigspunt 
wat hierin beklemtoon word, is 
dat alle vorme van gesag van 
die volk afkomstig is waaruit, na 
hul mening, volg dat reg slegs 
ŉ uitdrukking kan wees van die 
meerderheidswil van die volk 
– slegs hierdie meerderheid 
kan ŉ wet maak, dit verander, 

opskort of interpreteer (sien 
Kates, 1928:37). Teenoor die 
kerklike magskontrole oor die 
staat bring die Defensor Pacis 
die teëgestelde perspektief van ŉ 
staat wat geen grense vir sy mag 
erken nie.

Calvyn en Bodin
Ten tyde van die stryd rondom die 
kettery van Servet (1553-1555) 
het Calvyn teruggegryp na die 
voorstanders van ŉ aristokratiese 
nominalisme waar die heerser 
(vors) aangedui is as verhewe 
bo die wet (“princeps legibus 
solutus est”) – en wel deur die 
soewereiniteit van God aan te 
dui met die verbandhoudende 
frase “lege (legibus) solutas” 
(wat beteken dat God “vry is 
van die wet”). Vergelyk hierby 
die uiteensetting van Haas 
(1997:11). Calvyn was egter nie 
te vinde vir die nominalistiese 
opvatting waarvolgens God nie 
trou sal bly aan die wette wat 
vir skepsele daargestel is nie – 
die siening van ŉ willekeurige 
God (Deus exlex) was vir hom 
onaanvaarbaar. Vollenhoven 
merk op dat die uitdrukking “Deus 
legibus solatus” van Calvyn 
self afkomstig is en bedoel is 
om posisie in te neem teenoor 
die aristokratiese nominalisme 
waarin die absolutisme van die 
vorstelike gesag vooropgestel 
word (Vollenhoven, 1933:295-
296). In sy Aantekeningen 
(bladsy 27) gee Vollenhoven die 
verwysings na Calvyn se geskrifte 
waar hierdie formulering te vind 
is: “De plaatsen zijn De aeterna-
praedestinatione, 1552 (Corpus 
reformatorum 36, kolom 361) en 
Commentarius in Mosis libros V, 
1563 (Corpus ref. 52, kolom 49 
en 131)” (voetnoot 480).
Dooyeweerd wys daarop dat 
waar Duns Scotus nog die 

absolute despotiese mag van 
God (potestas Dei absoluta) 
minstens gebind het aan die 
eerste tafel van die wet, as 
uitdrukking van God se heilige en 
goeie wese, Ockham deur middel 
van sy idee van die despotiese 
willekeur van God laasgenoemde 
in werklikheid aan sy eie 
skeppingswet onderwerp het – 
waarmee (soos reeds vermeld) 
die sekulariseringsproses van die 
moderne humanisme (tydens en 
na die Renaissance) ingelei is 
(Dooyeweerd, 1997-I:186 ff.).
Die wyse waarop Calvyn die 
onaanvaarbare posisie van die 
nominalisme omseil het is deur 
ŉ kwalifiserende afwysing aan sy 
erkenning van die verhewenheid 
van God bo sy skeppingswet toe 
te voeg. Hoewel God nie aan sy 
skeppingswet onderworpe is nie, 
hou hy hom in sy voorsienige 
trou aan hierdie wet – sonder 
om wetteloos of willekeurig te 
wees of te word. Die klassieke 
formulering lui soos volg: Deus 
legibus solutus est, sed non exlex 
(God is nie subjek aan die wette 
nie, maar ook nie willekeurig nie). 
Daarom merk Bohatec op dat 
by Calvyn God se almagtige wil 
deur billikheid en reg gereël is 
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(Bohatec, 1940:15).
Bodin se opvatting van soewereine 
mag as “summa … legibusque 
soluta potestas” herinner ons aan 
die siening van Ockham insake 
the veronderstelde absolute, 
despotiese willekeur van God 
(postestas Dei Absoluta). 
Mayer-Tasch karakteriseer die 
stellingname van Bodin as ŉ 
keuse vir die “klassieke formule 
van politieke absolutisme” 
(Mayer-Tasch, 1981:35). Volgens 
Bodin is soewereiniteit nie 
slegs absoluut nie, maar ook 
ondeelbaar. Gevolglik glo hy 
dat die staat binne sy grense 
ŉ absolute en oorspronklike 
kompetensie tot die vorming 
van (statutêre) reg besit. Hierdie 
siening is verbind aan die relatief-
ongedifferensieerde middeleeuse 
samelewing soos gedomineer 
deur die Rooms-Katolieke kerk 
as bonatuurlike genade-instituut.
Die opvallende gegewe rakende 
die feodale gemeenskappe, 
met hul menigvuldige relasies 
van bowe- en onderskikking, is 
dat al hierdie organisasievorme 
gekenmerk is deur ŉ afwesigheid 
van die monopolie van die 
swaardmag van die owerheid. 
Dit verklaar waarom Bodin elke 
oorspronklike (nie-staatlike) 
aanspraak tot die vorming van reg 
interpreteer het as ŉ bedreiging 
vir die idee van die staat as 
res publica – in die sin dat nie-
staatlike regsvorming tegelyk 
op oorspronklike swaardmag 
aanspraak sou wou maak.

Die monopolisering van die 
swaardmag van die staat
Ook in die tyd van Calvyn was 
daar uiteraard nog nie gekom 
tot die monopolisering van die 
swaardmag op ŉ begrensde 
staatsterritorium nie. Wanneer 
Calvyn in die derde deel van 
sy Institusie oor die burgerlike 
regering skryf is die eietydse 
samelewingskonteks nog geken-
skets deur die sogenaamde 
mindere owerhede (magistrate) 

wat nog oor oorspronklike 
swaardmag beskik het. Daarom 
huiwer Calvyn geensins om die 
standpunt te verdedig dat die 
‘volksmagistrate’ aangestel is “om 
die willekeur van die konings te 
bedwing” nie (Calvyn, 1931-III:593 
– IV, XX, 31). Hoewel Calvyn die 
reg van verset terugvoer op die 
stande handhaaf hy sy reaksie 
teen die (nominalistiese) idee 
van willekeur, want die verset 
teen konings hou verband met 
sy siening van legitimiteit en 
die eis wat hy stel dat dit binne 
die raamwerk van die positiewe 
reg moet geld (vgl. Bohatec, 
1961:247 – Bohatec verwys ook 
na die populares magistrates, 
1961:81).
Spoedig sou die “Monarcho-
machen” (Beza, Hotman, 
Duplessis-Mornay en Languet) 
ook in hul besinning oor die reg 
van verset hierdie magistrate 
ter sprake bring (vgl. Dennert, 
1968:LVIII e.v.). Veral as gevolg 
van die slagting van die St. 
Bartholomeusnag (in 1572) 
het Beza in die besonder ŉ be-
roep gedoen op die “mindere 
magistrate” wat moet optree ter 
beskerming van die onderdane 
en wat die regsordening van 
die stande-gemeenskap moet 
beskerm (Von Friedeburg, 
2004:717).

Dualistiese erfenis
Uiteraard het Calvyn in verskeie 
opsigte kind van sy tyd gebly 
– weliswaar te midde van 
belangrike nuwe insigte waarin 
afstand geneem word ten opsigte 
van agterhaalde opvattinge. 
ŉ Deel van die dialekties-
gesplete werklikheidsverstaan 
van die Griekse kultuur is te 
vinde in die noodlotgedagte 
(die huiweringwekkende, blinde 
doodslot, die Anankè, later 
bekend as die Moira). Dit het by 
Aristoteles na vore getree as die 
toeval (tuchè) en gedurende die 
Middeleeue as fortuna (fortuin). 
Calvyn het die on-Bybelse 

agtergrond van hierdie gedagtes 
deursien en gevolglik tereg kapsie 
gemaak teen die gebruik van 
die term noodlot (Calvyn, 1931-
III:200). Op die volgende bladsy 
wys hy ook beide “fortuin en 
toeval” uit as “heidense woorde” 
wat geen houvas op die harte van 
vroom mense moet kry nie.
Die pole van natuur en genade wat 
na vore getree het as die resultaat 
van die middeleeuse poging om 
die Griekse heidendom met die 
Bybelse Christendom te versoen 
het gelei tot ŉ tweeslagtige 
verstaan van die menslike 
natuur. Allereers is gemeen dat 
die menslike verstand (ratio) nie 
radikaal deur die sonde getref is 
nie – soos vroeër vermeld is dit 
slegs verwond. Tweedens sou 
die sondeval – volgens hierdie 
sintese-opvatting – bloot die bo-
natuurlike genade-gawes van 
die mens weggeneem het (soos 
geloof en liefde), wat dan agterna 
deur die verlossing terugbesorg 
sou word (geloof is ŉ toegif aan 
die verstand en liefde aan die wil).
Calvyn beroep hom op die 
eenstemmigheid van die kerklike 
tradisie dat die ‘rede’ ten “gevolge 
van die sonde gewond” is (Calvyn, 
1931-I:258). Calvyn beroep hom 
bykomend op Augustinus insake 
die siening dat die sonde die 
mens van sy bo-natuurlike gawes 
beroof het – met vermelding 
van geloof en liefde (Calvyn, 
1931-I:271). Calvyn kontinueer 
ook nog ŉ dualistiese siening 
op die verhouding van siel en 
liggaam – soos onder meer blyk 
uit sy verwysing na wanneer die 
siel uit die “kerker van die vlees 
losgemaak” word (Calvyn, 1931-
I:173).

Positiewe reformatoriese in-
stelling – die term Calvinisme
Nogtans het Calvyn opnuut 
die eenheid en goedheid van 
die skepping korrek waardeer. 
Dit blyk allereers uit sy siening 
van die soewereiniteit van God 

Vervolg op bl. 9
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Vervolg van bl. 5: Westerse beskawing

verpligtinge vereis. Die toepas-| 
sing van die magsverdelingbe-
ginsel (Trias Politica) as ŉ kern- 
meganisme om verantwoordelik-
heid en verantwoordbaarheid 
te verseker en korrupsie teen te 
werk.
Die staatsowerheid is verant-
woordelik om algemene regs-
belange van alle burgers op die 
staat se grondgebied te verseker. 
Politieke beheer en administrasie 
in algemene regsbelang, goeie 
oordeel, eerlikheid en integriteit 
en die eerbiediging van kontrakte 
is van kardinale belang. Die staat 
erken en respekteer bepaalde 
regsgrense op die uitoefening 
van sy gesag en mag en oortree 
nie onregmatig op die terreine 
van ander instellings nie. Dit 
eerbiedig die Grondwet en pas 
goeie korporatiewe bestuur toe.
Die politieke party as meganisme 
om die staatsowerheid ingestel 
te kry, mobiliseer steun vir ŉ 
spesifieke politieke program, 
ten einde sekerheid te verskaf 
vir die voorgenome politieke 
orde. Dit hou ŉ program van 
beginsels aan die kiesers voor 
en probeer om maksimum steun 
te werf vir die uitvoering van sy 
program van beginsels wanneer 
hy in die owerheidsamp verkies 
sou word. Interne kohesie en 
goeie partydissipline verseker 
effektiewe beleidsuitvoering. Die 
party eerbiedig sy program van 
beginsels en verkose partylede 
kom hulle beloftes aan die kiesers 
na.
Op die estesties terrein is kuns 
gemik op aanbidding en styl 
ten einde God te vereer. As ŉ 
meganisme van vrye ontwerp en 
vrye keuse is kuns ŉ belangrike 
manier om die Kultuuropdrag 
uit te voer. Dit waak teen 
atonaliteit, diskonsonansie en 
melodieveragting in die musiek; 
surrealisme en wanbalans in die 
skilderkuns; sentimentaliteit en 
melodrama in dramakuns; en 
misvormigheid in beeldhouwerk.  

Die doel van kuns is skone 
harmonie om daardeur waarde 
en sin in die lewe uit te beeld. 
Dit is nie “kitsch” (mis die doel 
van kuns) nie en word nie vir 
maatskappykritiek en sosio-
politieke doelstellings aangewend 
nie. Kuns is sinvol wanneer dit 
God vereer, en nie die mens (of 
die kunstenaar) nie.
Op ekonomiese terrein is die 
klem op vryheid om produkte en 
dienste te verhandel teen pryse 
wat eweredig tussen ekonomiese 
deelnemers bepaal word. 
Produktiwiteit is ŉ voorvereiste 
vir welvaart wat op sy beurt 
die uitkoms van harde, eerlike 
werk, inisiatief en risikoneming 
is. Waardetoevoeging, spaar-
samigheid en kapitaalvorming 
sowel as die erkenning van private 
eiendom en die bevordering 
van kompetisie as basis van 
effektiwiteit en uitnemendheid 
vorm die ekonomiese grondslag. 
Spesialisasie van arbeid en 
arbeidsverdeling sowel as or-
ganisering en bestuur, innovasie 
en kwaliteitsbevordering is van 
kardinale belang. Werk is nie ŉ 
noodsaaklike euwel nie maar ŉ 
morele verpligting wat gerig is 
op ŉ hoër transendentale doel. 
Dit is intrinsiek verbind aan 
selfuitdrukking en selfbevrediging 
met die klem om meer in te sit as 
wat geneem word. Werkers se 
volle potensiaal word ontwikkel 
en aangewend en hulle word nie 
uitgebuit nie.
Die eksterne doel van die 
besigheidsinstelling is om die 
gemeenskap van goedere en 
produkte te voorsien wat die 
gemeenskap sal help om te groei 
en welvarend te wees. Die interne 
doel is om geleenthede skep vir 
die werknemers wat hulle in staat 
stel om hulle Godgegewe talente 
te kan gebruik en ontwikkel en 
daardeur God se koninkryk verder 
en op kreatiewe wyse uit te bou. 
Wins is die sekondêre doel van ŉ 
besigheidsinstelling en behoort 

te volg op die bereiking van die 
interne en eksterne doele.
Op sosiale terrein word gestreef 
na wedersydse behartiging en in- 
agneming, gepastheid, vriende-
likheid, die toleransie vir diversiteit 
en die reg op privaatheid. Vrye 
assosiëring, vergadering- en 
organisasievorming is kern 
belangrik. Assosiasie en vereni-
gingsvorming is ŉ teenvoeter teen 
die isolering of atomisering van die 
individu. Die gemeenskap word 
gekenmerk deur sterk sosiale 
organisasies en verenigings wat 
op kulturêle, sport, kunste en 
beroepsterreine organiseer en 
sodoende ŉ wesenlike invloed op 
die samelewing uitgeoefen. Dit 
dien as ŉ belangrike teenvoeter 
vir ŉ oorheersende staat of ŉ 
monopolistiese ekonomiese be-
sigheid.
Die wetenskaplike terrein word 
gestempel deur ŉ soeke na 
die waarheid wat op denk- en 
spraakvryheid gebaseer is. We- 
tenskapsbeoefening voorveron-
derstel leergierigheid, innovering, 
sistematiek, gestruktureerdheid 
(taksonomie), nuuskierigheid en 
bevraagtekening. Dit ontwikkel 
die wetenskaplike metode en die 
kenniskringloop en beklemtoon 
doelwitgeoriënteerdheid, eerlik- 
heid, noukeurigheid, logika, kon-
sekwentheid, gemoedsopenheid 
en epistemologiese nederigheid.
As wetenskapsinstelling orga- 
niseer die universiteit die weten- 
skap sodat wetenskapsbeoefe-
ning kan plaasvind. Benewens 
die universiteit is daar ook ander 
instellings soos die skool, kolleges 
en navorsingsinstitute wat hulle 
met wetenskap, weliswaar op 
ŉ ander manier, besig hou. 
Die universiteit fokus op die 
voortplanting van bestaande 
kennis (onderrig) en die skep 
van nuwe kennis (navorsing), 
die skool op die mededeling 
van bestaande kennis (onderrig) 
en die navorsingsinstituut op 
die skepping van nuwe kennis 
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(navorsing).
Die naam ‘uni’versiteit dui daarop 
dat wetenskapsbeoefening op 
die basis van ŉ eenvormige 
filosofie, wat die bestudering 
van al die vakwetenskappe rig, 
moet plaasvind. Die universiteit 
waak teen die disintegrering 
van ŉ onsamehangende 
bundel vakwetenskappe in ŉ 
ŉ soort ‘multi’versiteit sonder 
ŉ koherente filosofie wat al die 
vakwetenskappe saambind. Die 
vertegnisering van die universiteit 
word teengewerk aangesien 
dit bydra tot die vervlakking 
van persoonlike verhoudinge 
tussen lektor en student en 
studente onderling en ook de-
personalisering meebring. Die 
universiteit is nie ŉ sosiale 
veranderingsagent nie. Dit fokus 
op onbevange navorsing en 
onderrig.

Vanuit ŉ Christelike per-
spektief gesien, het die 
samelewing dus ontwikkel 
van ŉ ongedifferensieerde tot 
ŉ gedifferensieerde toestand 
waarin daar sprake is van unieke 
instellings elk met spesifieke 
verleende gesag en elkeen 
met sy eie-aard en doel en met 
idees en praktyke wat sodanige 
instellings ondersteun.

Wat staan ons te doen?
Die interne ontaarding en die 
eksterne aanslag teen die 
Westerse beskawing (veral  
die Christelike element daar-
van) is ŉ ernstige voortbe-
staansaangeleentheid wat baie 
meer aandag behoort te kry. 
Behalwe dat Westerlinge nie 
meer heeltemal weet wat die 
idees, praktyke en instellings is 
wat hom laat voortbestaan nie, 
weet hy ook nie presies hoekom 

dit belangrik is nie en wat dit 
van hom as Westerling vereis 
nie. Terselfdertyd is dit asof 
hy ook vertroue begin verloor 
in die Westerse lewenswyse. 
Gepaardgaande hiermee kry 
die Westerling ook te doen 
met diegene wat dink dat die 
Westerse samelewing diepgaand 
gebrekkig is en radikaal verander 
(getransformeer) moet word.
Vir Westerse voortbestaan is dit 
dus belangrik om die erfenis van 
hierdie beskawing en die wortels 
daarvan na te speur, sodat sy 
unieke aard verstaan en verdedig 
kan word. As beginpunt is dit 
nodig om die idees, praktyke en 
instelling wat oor tyd ontwikkel 
het, te herwaardeer en te 
herevalueer. Vervolgens kan dit 
met groter dringendheid onder die 
aandag van belanghebbendes 
gebring word.

wat vanself impliseer dat elke 
skepsel begrens word deur 
God-gestelde wette. Hy praat 
byvoorbeeld daarvan dat God 
ŉ “vaste wet” voorgeskryf het 
wat ŉ gelykmatige gang in die 
natuur waarborg (Calvyn, 1931-
I:196). Wanneer hy oor die 
menslike samelewing skryf meld 
hy dat God aan elke onderskeie 
soort lewe bybehorende pligte 
toegewys het, ook aangedui as 
roepings (Calvyn, 1931-II:225). 
Hy ag die roeping van die Here 
die beginsel en die basis om 
in elke saak goed te handel. U 
lewe sal pas goed ingerig wees 
wanneer u nie in onbesonnenheid 
u roeping versaak en die grense 
daarvan oorskry nie (Calvyn, 
1931-II:225). Hierdie gedagte 
van roepingsvervulling binne 
God-gestelde grense sou veel 
later, met name in die 19de eeu, 
deur Groen van Prinsterer en 
Abraham Kuyper tuisgebring 
word onder die benaming 
“soewereiniteit in eie kring”. Vir 

Vervolg van bl. 7: Die wending na humanisme

Kuyper maak hierdie benaming 
deel uit van die omvattende 
Christelike lewensbeskouing, 
wat prinsipieel stelling inneem 
teenoor beide die Rooms- 
Katolieke en die Humanistiese 
lewensbeskouings. Dooyeweerd 
merk na aanleiding van die frase 
calvinistiese filosofie op:
The term can only be explained 
historically by the fact that this 
movement originated in the calvinistic 
revival which toward the end of the 
previous century, led to renewed 
reflection on the relation of the 
Christian religion to science, culture, 
and society. Abraham Kuyper, under 
whose inspiring leadership this 
new reflection took place, pointed 
out that the great movement of the 
Reformation could not continue to be 
restricted to the reformation of the 
church and theology. Its biblical point 
of departure touched the religious 
root of the whole of temporal life 
and had to assert its validity in all 
of its sectors. Kuyper found that 
insight into these implications had 

been best expressed by Calvin, and 
so for lack of a better term began 
to speak of “Calvinism” as an all-
embracing world view which was 
clearly distinguishable from both 
Roman Catholicism and Humanism 
(Dooyeweerd, 1996:1). 
Uit hoofde van die ekumenies-
Christelike oriëntasie van die 
reformatoriese wysbegeerte het 
Dooyeweerd weliswaar later 
verkies om sy wysbegeerte nie 
meer as Calvinisties aan te dui 
nie (vgl. Dooyeweerd, 1997-I:524: 
“Why I reject the term Calvinistic 
philosophy”).
Calvyn (en die Reformasie) se 
siening van God’s wet het die 
idee van (natuur)wette sterk 
beïnvloed. Enersyds het dit 
bygedra tot die ontwikkeling van 
die moderne natuurwetenskappe 
en andersyds het dit die weg 
gebaan vir die erkenning van 
ŉ goddelike skeppingsorde 
waarin universele en konstante 
beginsels vir die menslike 
kultuurlewe veranker is. Die 
Vervolg op bl. 14



1ste Kwartaal, 2022 Roeping en Riglyne10

Gesag, vryheid en verset
Geneem uit: Christelike Wetenskap en Christelike Onderwys

deur prof. H.J. Strauss

Voor ons hierdie hoofstuk afsluit, moet ons teen die agtergrond van wat ons tot dusver verduidelik het, ook nog 
saaklik let op die Christelike grondbeginsels i.v.m. menslike gesag, menslike vryheid en menslike verset.

Gesag
Ook van alle gesag van mens oor 
medemens is God die Oorsprong. 
In die staat van regtheid ‒ vóór 
die sondeval ‒ staan Adam 
(ons eerste verbondshoof) in 
volkome gehoorsaamheid voor 
God, en daarmee in beginsel 
die ganse mensegeslag wat uit 
die lendene van die gehoorsame 
Adam gebore moes word. Deur 
sy ongehoorsaamheid aan die 
proefgebod val Adam egter 
uit hierdie hoogheilige amp 
en saam met hom die ganse 
geslag van mensekinders. Ná 
die val is Adam dus nie meer 
gevolmagtigde ampsbekleder 
van die Allerhoogste nie.
Direk na die val tree Christus 
egter in as Verlossings- en 
Herskeppingsmiddelaar en word 
dus, as ons tweede Verbondshoof, 
die hersteller van die amp waaruit 
Adam geval het. Aan Christus, 
dié Ampshersteller, het ons dus te 
danke die genadeguns van gesag 
in die menslike lewe. Maar dan 
moet dit ook duidelik wees dat 
álle menslike gesag uit God Drie-
enig is en dat dit die mens se deel 
word slegs as afgeleide gesag 
‒ ŉ gedelegeerde bevoegdheid 
‒ enkel deur die verdienste van 
Christus, die Maghebber van tyd 
en ewigheid, omdat aan Hom 
gegee is alle mag in die hemel en 
op die aarde. Wie dus sedert die 
eerste sondedag met gesag oor ŉ 
medemens beklee is ‒ gelowige 
en ongelowige ‒ moet weet dat dit 
sonder Christus nie sou bestaan 
nie. Deur Christus wederbaar, 
gebruik die gelowige sy gesag 
in God-gehoorsaamheid; buite 
Christus, gebruik die ongelowige 
sy gesag in God-afvalligheid.

Hierdie afgeleide ampsgesag van 
die mens is steeds ŉ begrensde 
ampsbevoegdheid. Aan geen 
mens word alle mag op aarde 
gegee nie en daarom mag geen 
menslike gesagdraer homself 
almagtig waan nie. Nee, sy gesag 
is begrens ‒ onder die wet van 
God en dáárin bowendien ook nog 
teenoor sy mede-ampsbekleders 
in die samelewing. Hierdie 
begrensde ampsgesag is dan ook 
altyd gegee in die normatiewe 
struktuur van die lewensvorm 
waarin ŉ mens met gesag beklee 
is. Enkele voorbeelde sal dit 
ophelder.
Die huisgesin is ŉ liefdesverband 
en in die normatiewe individu-
aliteitstruktuur van die gesin is 
meegegee sy gesagstruktuur; 
ewe-eens onder leiding van die 
liefde. In die gesin is vader en 
moeder dus met liefdesgesag 
oor hulle kinders beklee; hulle 
handhaaf hulle ouerlike gesag 
(orde, tug en dissipline) onder 
leiding van die ouerlike liefde ‒ 
natuurlik slegs binne die grense 
van hulle eie gesin, omdat 
gesag oor eie kinders aan geen 
ouer gesag oor ander mense se 
kinders verleen nie.
So is daar in die beskaafde 
samelewing net so ŉ groot 
verskeidenheid van gesagsoorte 
as die verskeidenheid van 
lewensvorme waarin mense met 
gesag beklee is.

Nog enkele voorbeelde.
In die kerk is die kerkraad 
‒ kragtens die normatiewe 
individualiteitstruktuur van die 
kerk as geloofsverband ‒ met 
geloofsgesag oor die lidmate 
beklee. Kerklike orde, dissipline 

en tug staan dus onder leiding 
van die geloof ‒ tot godsdienstige 
heil van verloste sondaars ‒ en is 
vanselfsprekend iets anders as 
liefdesdissipline en liefdestug in 
die huisgesin.
In die staat is die owerheid 
‒ kragtens die normatiewe 
struktuur van die staat as 
regsverband ‒ met juridiese 
heerskappygesag oor onderdane 
beklee. ŉ Dwanggesag met die 
swaardmagkrag oor lewe en 
dood daaragter. Staatlike orde, 
dissipline en straf staan dus onder 
leiding van die reg. En hierdie 
regsgesag is vanselfsprekend 
iets anders as liefdesgesag of 
geloofsgesag. Erbarmlik dus 
die dwaling van mense wat dink 
dat kerklike tug ook maar iets 
is soos staatlike straf. Nee, in 
owerheidstraf het ons te doen met 
vergelding onder leiding van die 
reg; in kerklike tug, daarenteen, 
met genesing onder leiding van 
die geloof deur die bediening van 
ŉ genademiddel.
Gegee in, en begrens deur, 
die normatiewe struktuur van 
die betrokke lewensvorme, is 
alle menslike gesag dus ook 
taakstellend. Alle menslike 
gesag is normatiewe gesag; dit 
moet gebruik word, gehandhaaf 
word, of die ampsdraer gaan 
self daaraan ten gronde deur in 
magteloosheid ŉ bespotting te 
word vir diegene wat aan sy gesag 
onderworpe is. As die ouers 
hulle liefdesgesag nie laat geld 
nie, sit selfs die klein kindertjies 
heerlik op hul kop(pe). As die 
kerkraad nie sy gesag laat geld 
nie, vergaan die godsdienstige 
orde in die gemeente en word 
die kerklike ampte promotors van 
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die kwaad. Laat die owerheid 
sy gesag nie geld nie, haal die 
uitbarstings van die sonde hom 
uit sy heerskappy-amp ‒ opstand 
en revolusie met vrye teuels aan 
moord en doodslag. Elke mens 
is by God verantwoordelik vir die 
God-gehoorsame gebruik van die 
ampsgesag waarmee hy beklee 
is, en wie dit in onbruik laat, ervaar 
sélf die straf in hierdie sonde.
ŉ Grootse verskeidenheid van 
gesagsoorte, gegee in samehang 
met die verskeidenheid van 
lewensvorme in die beskaafde 
samelewingsorde! Dit bied 
aan ons ŉ volle beeld van die 
ampsgesag as genadeguns aan 
die mens. Hoe heilsaam is dit nie 
vir die kind dat hy onderworpe is 
aan die liefdesgesag van sy ouers 
nie? Hoe troosteloos meestal die 
persoonlikheid van die seun of 
dogter wat alle ouerlike gesag 
in hul kinderlewe moes ontbeer! 
En hoe heilsaam is dit nie vir 
die gemeente as die kerkraad 
die geloofsgesag onverkort laat 
geld nie ‒ tot godsdienstige 
voordeel van elke lidmaat in die 
suiwer kerk van Christus! En 
wie baat nie by die handhawing 
van ŉ strenge owerheidsgesag 
nie? Hoe sal daar anders 
rus en veiligheid wees ‒ so 
onontbeerlik vir elke Christelike 
b e s k a w i n g s o n t w i k k e l i n g s -
proses?

Vryheid
Ons beskawingstyd het met 
vryheid nog meer moeite as met 
gesag, want al wat leef wil ‘vry’ 
wees. Teen die agtergrond van 
voorgaande enkele opmerkings 
oor die Christelike vryheidsleer. 
Slegs God Drie-enig is absoluut 
vry; van niks of niemand afhanklik 

nie. Net soos gesag, is menslike 
vryheid dus ook altyd ŉ afgeleide 
vryheid. Alleen in gehoorsaam-
heid aan God is die mens vry 
‒ vry van sondeslawerny! Ons 
vryheid is dus, net so min as ons 
gesag, uit onsself. Nee, ook van 
die mens se vryheid is Christus 
die Hoeksteen, want slegs in Hom 
is ons gehoorsaamheid aan die 
norme van God ‒ vir ons uitgange 
uit die hart, ons kultuurgoedere en 
ons lewensvorme ‒ gewaarborg.
Hierdie ware vryheid ‒ gehoor- 
same afhanklikheid van God 
‒ is ewe-eens in begrensde 
verskeidenheid ons deel, en 
daarom is dit nooit gesaglose 
bandeloosheid nie. Godsdiens-
vryheid is ŉ geloofsvryheid; 
liefdesvryheid ŉ morele vryheid 
ens. Die mens is godsdienstig vry 
wanneer hy gehoorsaam is aan 
die geloofsnorme van God; moreel 
vry wanneer hy gehoorsaam 
is aan die liefdesnorme van 
God; juridies vry wanneer hy 
gehoorsaam is aan die regsnorme 
van God. Slegs langs hierdie 
gehoorsaamheidsweg kom 
die mens ook tot kunsvryheid, 
ekonomiese vryheid, sosiale 
vryheid, taalvryheid, kultuur- en 
beskawingsvryheid, onderwys- 
en wetenskapsvryheid ens. Saam 
is dit net so van toepassing op 
ons vryheid in alle veroorloofde 
lewensvorme, want ons is kerklik 
vry slegs wanneer ons buig voor 
die struktuurnorme van God 
vir die kerk; in die huwelik is 
ons vry deur gehoorsaamheid 
aan die struktuurnorme van 
die huwelik; in die staat deur 
gehoorsaamheid aan die staatlike 
struktuurnorme en in die bedryf 
deur gehoorsaamheid aan die 
struktuurnorme wat hier geld ens.

Vir die Christen bestaan daar 
dus, in beginsel, geen gesag-
vryheid-dilemma nie. Nee, gesag 
en vryheid is in Christus maar net 
twee kante van dieselfde saak 
nl. gehoorsaamheid aan God ‒ 
in afgeleide gesag én afgeleide 
vryheid! Nooit uit onsself enige 
gesag of vryheid nie. Daarom is 
Christelike gesag ook werklik ŉ 
‘dienskneg’ van vryheid en geen 
middel tot slawerny nie, want dit 
is vir die mens goed dat daar 
God-gehoorsame gesag oor hom 
geld ‒ slegs só kom hy tot vryheid 
deur gehoorsaamheid.

Verset
In samehang met die 
gedifferensieerdheid van gesag 
en vryheid, is ook gegee die 
gedifferensieerdheid van ons 
Christelike reg van verset (red. 
se beklemtoning). As knegte, 
uitsluitlik van die Allerhoogste, 
moet ons oral en áltyd aan God 
méér gehoorsaam wees as aan 
mense ‒ in die kerk, in die huwelik, 
in die gesin, in die staat, in die 
bedryf, die universiteit ens. Sodra 
ŉ ampsbekleder sy bevoegdhede 
misbruik ‒ in die handhawing 
daarvan ongehoorsaam is 
aan die betrokke norme van 
God ‒ is ons geroepe om ons 
daarteen te verset. So gebruik 
God die God-gehoorsame 
gesagsonderworpene om die 
sondige gesagdraer te tugtig en 
tot orde te roep. Hierin is aan ons 
gegee die enigste waarborg teen 
tirannie van watter soort ookal, 
en daarom is ons Protestante 
‒ in die kerk, maar ook in die 
staat, die skool, die bedryf en die 
vereniging ens. Ons is trouens 
steeds geroepe tot protes ‒ ook 
teen valse gesag!

In hierdie hoofstuk was dit ons toeleg om aan die leser slegs ŉ totaalblik op die menslike persoonlikheid en sy aardse 
tuiste te probeer besorg, ŉ totaalblik op die geskape werklikheid onder die wet van God ‒ met alles wat dit impliseer, 
ook vir die Christelike wetenskap en die Christelike onderwys.
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Wat onderwysers moet leer by Jesus Christus
Opgestel deur Pieter Bischoff

Jesus Christus as Leermeester
Die evangelie van Johannes maak 
dit duidelik dat Jesus Christus, 
die Woord van God, nie net van 
die begin af by God was nie, maar 
self ook God is. Alle dinge het 
deur Hom ontstaan, en sonder 
Hom het nie een ding ontstaan 
wat ontstaan het nie.  As Woord 
van God maak Jesus Christus die 
wil van sy Vader op twee wyses 
aan ons bekend. Eerstens deur 
sy Vader se skeppingswerke en 
later in meer besonderhede deur 
die neergeskrewe Woord (die 
Bybel) self.  Vir die Christen is 
God nie ŉ vêr en onbekende God 
nie. Hy is ons Vader wat sy Seun 
(die Woord) mens laat word om vir 
ons sondes te kom sterf aan die 
kruis. Deur Sy woorde en werke 
kom leer Hy ons om God met ons 
hele hart, siel en verstand te dien.  
Die boodskap wat Jesus Christus 
verkondig, moet elke Christen-
onderwyser steeds uitdra.  Dit 
vorm die kern van elke onderwyser 
se taak. In die bestudering van 
alles wat God gemaak het, of dit 
nou die taal is wat jy praat of die 
wiskundige wetmatighede wat 
jy ondersoek, bly die kernvraag: 
Hoe leer jy jou leerlinge om die 
Here nie net met hulle hart en siel 
nie, maar ook met hulle verstand 
lief te hê en Hom te dien? Dan 
kyk jy dieper as net na die reaksie 
wat plaasvind wanneer jy twee 
stowwe in die chemieklas met 
mekaar meng.  Agter dit alles sien 
jy die hand van die Here raak. 
In Christus kry die werklikheid 
ŉ nuwe betekenis. ŉ Gelowige 
wiskunde-onderwyser wat God 

se orde raaksien in die begrip 
“tyd”, sal daarom nie anders kan 
as om ook hierdie wonder per 
geleentheid aan sy leerlinge uit te 
wys nie.   
Die geloofsbril waardeur die 
gelowige onderwyser na die 
werklikheid kyk, help om die 
kern van dit wat hy of sy moet 
onderrig, te verstaan. Dit is 
die gevolgtrekking waartoe die 
Spreukedigter kom as hy skryf: 
“Die beginsel van die wysheid 
is die vrees van die HERE, 
en kennis van die Heilige is 
verstand.” Slegs in God se lig 
sien ons die lig en kan ons dus 
dinge reg verstaan. Daar kan 
net sprake van ware wysheid 
en insig wees as die kennis wat 
jy het, jou die grootheid van die 
almagtige God laat raaksien. 
Die onderwyser met eie idees 
en oogmerke of die waarde van 
leerinhoud staan dan nie meer 
voorop nie, maar wel God soos 
Hy Homself in alle aspekte van 
die skepping wil bekend maak.

Jesus Christus se metode van 
onderrig  
Jesus Christus bied die perfekte 
voorbeeld aan onderwysers van 
hoe onderrig moet word. Die 
wyse waarop Hy byvoorbeeld 
sy dissipels en ander persone 
onderrig, getuig van ŉ diepe 
begrip van die situasie van elke 
persoon waarmee Hy omgaan. 
• Jesus praat nie net met 

die belangrike mense in 
die samelewing soos die 
fariseërs nie, maar ook met die 
randfigure in die gemeenskap. 

Nooit was iemand te belangrik, 
te gering of te sondig vir Jesus 
om nie mee bemoeienis te 
maak nie. Hy maak inteendeel 
juis moeite met diegene wat 
deur die samelewing uitgestoot 
en verwerp word. Hierin 
moet gelowige onderwysers 
Hom navolg. Dit mag nie 
gebeur dat onderwysers meer 
aandag aan die sportsterre of 
toppresteerders in hul klasse 
gee nie, terwyl hulle die 
leerlinge wat minder talente 
ontvang het, afskeep. Vir wie 
stuur jy as onderwyser om gou 
ŉ boodskap aan jou kollegas 
te gaan oordra? Is dit altyd 
dieselfde een of twee leerlinge 
of kry elke leerling ŉ billike 
kans om sulke take te verrig?   

• Jesus hanteer alle persone 
ooreenkomstig hulle 
kundigheid en vermoëns. Met 
die Fariseërs wat in die Skrif 
onderlê is, is Hy skerp en op die 
punt af. Onkundige persone 
soos die Samaritaanse vrou 

Doelwitte
Die Bybel openbaar dat Jesus Christus ons enigste Profeet en hoogste Leermeester is.  Hy wil sy 
kinders onderrig. Vir die doel gebruik die Here gewone mense soos ouers en onderwysers as werktuie 
in sy hand. Daarom moet gelowige onderwysers hulself nie net vergewis van wat die Here onderrig 
nie, maar ook van die wyse waarop Hy onderrig.
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by die put behandel Hy weer 
met baie empatie en deernis. 
Dieselfde gesindheid moet ook 
in elke onderwyser leef. Aan 
begaafde leerlinge mag hoë 
eise gestel word, terwyl minder 
begaafde leerlinge weer 
met meer empatie behandel 
moet word. Agt uit tien is nie 
noodwendig goed en vier uit 
tien sleg vir ŉ spellingtoets 
nie. ŉ Intelligente leerling 
wat min geleer het, maar tog 
goed presteer behoort berispe 
te word, terwyl ŉ minder 
intelligente leerling wat wel 
hard geleer het, weer lof moet 
ontvang al het hy of sy nie so 
goed presteer nie.  

• Tydens Jesus se bediening op 
aarde werk Hy in die reël met 
sy dissipels in groepverband. 
Wanneer die situasie dit vereis 
maak Hy egter persoonlike 
bemoeienis met die individu 
wat dit benodig. Net soos Jesus 
persoonlike bemoeienis met 
Petrus maak nadat dié Hom 
verloën het, moet gelowige 
onderwysers ook moeite 
doen om te verseker dat geen 
leerling sonder rede agterraak 
of uitval nie. Dit kan net gebeur 
as onderwysers ŉ sensitiwiteit 
vir al die leerlinge in hulle 
klas ontwikkel. Dan weet 
die onderwyser as ŉ leerling 
emosionele, maatskaplike 
of selfs sosiale uitdagings 
ondervind wat sy akademiese 
vordering negatief beïnvloed.    

Jesus se metode van onderrig 
pas aan by dit wat Hy wil 
onderrig  
Die leerinhoud wat Jesus wil 
onderrig, het ook ŉ direkte invloed 
op die onderrigmetode wat Hy 
gebruik om sy volgelinge mee te 
onderrig. 
• ŉ Moeilike konsep soos Sy 

wederkoms, verduidelik Jesus 
Christus byvoorbeeld aan 
sy dissipels deur aan hulle ŉ 
gelykenis te vertel. Aangesien 
hulle goed vertroud is met die 

verloop van ŉ bruilof kom hulle 
tot die besef dat hulle net soos 
die vyf wyse maagde, ook 
goed voorbereid moet wees 
vir Sy wederkoms. So kan 
ŉ onderwyser ook moeilike 
konsepte soos die ekonomie 
met ŉ gesin se begroting 
vergelyk. Die leerlinge leer 
dan nie net hoe ŉ land se 
ekonomie werk nie, maar kan 
ook beter verstaan wat dit 
beteken om as rentmeester op 
te tree. 

• By ŉ ander geleentheid verkry 
Hy weer die skare se aandag 
deur aan hulle verhale te vertel. 
Die verhaal van die verlore 
seun is ŉ mooi voorbeeld 
van so ŉ verhaal waardeur 
Hy sekere waarhede by die 
toehoorders daarvan tuisbring. 
Onderwysers kan ook met 
groot vrug van hierdie metode 
gebruik maak om sekere 
waarhede by hul leerlinge tuis 
te bring. Verhale wat handel 
oor die geloofsmoed waarmee 
leerlinge se voorgeslagte in 
die verlede opgetree het, kan 
byvoorbeeld leerlinge help 
inspireer om ook voluit uit die 
geloof te leef.

• In die Bergrede onderrig Jesus 
Christus weer sy volgelinge 
op ŉ formele wyse hoe om tot 
hulle Vader wat in die hemel 
is, te bid. Natuurlik is daar ook 
baie kennis en vaardighede 
wat Christen-onderwysers 
formeel aan hulle leerlinge 
moet onderrig.  Elke leerling 
wat oor die vermoë beskik, 
behoort reeds van jongs af te 
leer lees, skryf en reken sodat 
hulle hul roeping na behore in 
die samelewing kan uitleef.

• In sekere gevalle gebruik 
Jesus ook ŉ teken soos ŉ 
muntstuk of ŉ element in die 
natuur om sy boodskap te 
verduidelik. Die nagmaal is 
ŉ mooi voorbeeld van so ŉ 
sigbare teken wat heenwys 
na Jesus Christus se volkome 
betaling vir ons sondes 

aan die kruis. Baie skole se 
skoolwapen of -leuse wys op 
ŉ soortgelyke wyse na die 
Christelike begronding van die 
skool. Indien dit wel die geval 
is, moet Christen-onderwysers 
moeite doen om dit wat 
daardeur versinnebeeld word 
met hul leerlinge te bespreek.  

Nie alle leerinhoude leen hulself 
ewe goed tot ŉ sekere metode 
van onderrig nie. In Geskiedenis 
kan die wonders van die Here 
byvoorbeeld beter deur ŉ verhaal 
geïllustreer word as wat die geval 
met God se natuurwette in Natuur- 
en Skeikunde is. Elke Christen-
onderwyser moet daarom deeglik 
gaan besin oor watter metode 
ditself die beste daartoe leen om 
die leerinhoud oor te dra.   

Jesus Christus betrek sy 
toehoorders by sy onderrig  
Die onderrig wat Jesus aan 
sy volgelinge gee, is dikwels 
interaktief. Deur sy aanhoorders 
by die onderrig te betrek, bied Hy 
aan hulle die geleentheid om hul 
verkeerde siening te korrigeer en 
aspekte wat hulle nog nie mooi 
verstaan nie, uit te klaar.  
• Voor sy kruisiging kom Petrus, 

Jakobus, Johannes en 
Andreas elkeen afsonderlik 
met Jesus praat oor wat voorlê. 
Hy luister na wat hulle kwel en 
beantwoord daarna al hulle 
kwelvrae in diepte. Die druk 
om ŉ sillabus deur te werk of 
om sekere administratiewe 
take af te handel, kan maklik 
veroorsaak dat onderwysers 
nie meer tyd vind om ook so 
met hulle leerlinge te gesels 
nie. As dit gebeur, ontneem 
onderwysers hulself van ŉ 
gulde geleentheid om die 
leerlinge se denke te vorm.  
Beplan daarom eerder jou 
lesse so dat daar voldoende 
tyd vir gesprekvoering met jou 
leerlinge is.  

• By ander geleenthede lei 
Jesus deur gerigte vrae sy 
dissipels daartoe om tot 

Vervolg op bl. 17
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onderskeiding tussen Skepper 
en skepping – met die erkenning 
van die skeppingswet as die 
grens tussen God en skepsel 
– laat weliswaar alternatiewe 
lewensbeskoulike moontlikhede 
oop (uiteraard afgesien van talle 
fyner onderverdelings): (i) die 
panteïsme glo alles is God; (ii) 
die ateïsme glo daar is geen God; 
(iii) die pankosmisme glo alles is 
kosmies; en (iv) die akosmisme 
glo alles is goddelik.
Een van die belangrikste 
implikasies van die onderskeiding 
tussen God en skepsel is terug 
te vind in die uitwerking van ŉ 
nie-reduksionistiese ontologie, 
d.w.s in die ontwikkeling van ŉ 
wysgerige geheel-perspektief 
op die geskape werklikheid 
waarin elke skepselgegewe in 
eie reg aanvaar en waardeer 
word sonder dat ŉ poging 
aangewend word om een of 
ander faset van die skepping 
te verhef tot allesomvattende 
verklaringsbeginsel. Die talle 
ismes wat deur die geskiedenis 
en vandag nog in sowel die 
wysbegeerte (filosofie) as in 
die vakwetenskappe aangetref 
word, is almal voorbeelde 
van sodanige eensydige oor-
beklemtonings. Dink bloot aan 
die rol van atomistiese, holistiese, 
fisikalistiese, biologistiese, psigo- 
logistiese, logisistiese, histo-
ristiese, sosiologistiese, ekono- 
mistiese, estetisistiese, legalis-
tiese, moralistiese of piëtistiese 
oriëntasies.
Sedert Descartes (1596-1650) – 
in eg nominalistiese trant – die 
oortuiging verdedig het “dat getal 
en alle universalia blote denk-
modi is” (Principles of Philosophy, 
Part I, LVII), is die skepping 
gestroop van enige orde vir (wet 
vir) en ordelikheid van. Dit het die 
werklikheid buite die menslike 
gees struktuurloos (chaoties) 
gelaat – en hierdie vakante posisie 
is spoedig deur die menslike 

verstand oorgeneem. Reeds 
Hobbes het gestalte gegee aan 
die motief van logiese skepping 
(met ŉ gedagte-eksperiment 
waarin die werklikheid teoreties 
tot ŉ puinhoop afgebreek word 
sodat die verstand met duidelik 
gedefinieerde begrippe – in 
Hobbes se geval die begrip 
“bewegende liggaam” – opnuut ŉ 
geordende werklikheid rasioneel 
kan konstrueer). Immanuel Kant 
het hierdie motief tot sy uiterste 
rasionalistiese konsekwensies 
gevoer. Hy was beïndruk met ŉ 
gedagte-eksperiment van Galilei 
– waarin gepostuleer word dat ŉ 
liggaam wat in beweging is die 
beweging daarvan eenvoudig 
sal kontinueer indien die 
bewegingsbaan daarvan tot in die 
oneindige uitgestrek is – waaruit 
Galilei sy bekende traagheidswet 
(inersie) gekonkludeer het. Kant 
vra homself af hoe dit moontlik is 
dat die menslike uit die spontane 
subjektiwiteit van sy denke ŉ 
gedagte-eksperiment kan bedink 
en dan daaruit ŉ wet aflei wat op 
bewegende liggame in die natuur 
toegepas kan word. Beteken dit 
nie dat hierdie (natuur)wette by 
voorbaat (a priori en in ŉ formele 
sin) in die menslike verstand 
opgesluit lê nie? Die materie van 
ons kennis word aan ons deur 
chaotiese sintuiglike indrukke 
gelewer, maar Kant sien die 
menslike verstand as die formele 
wetgewer van die natuur. Hy skryf 
tewens eksplisiet: “Die verstand 
skep sy wette (apriori) nie uit die 
natuur nie, maar skryf dit aan die 
natuur voor” (Kant, 1783, II:320; 
§ 36).
Deur die invloed van die historisme 
(19de eeu) en die wending na die 
taal (oorgang van die 19de na 
die 20ste eeu) is die vermeende 
algemeen-geldigheid van Kant 
se verstandswette gerelativeer 
tot histories-unieke en linguaal-
partikuliere konstruksies van die 
vermeend-outonome mens (met 

klem op die outos = self) – ŉ 
nuwe geestesinstelling wat binne 
die postmoderne gedagtekader 
tot wasdom sou kom. Nietzsche 
het die sekularisering wat tydens 
die Renaissance ingetree het 
konsekwent deurgevoer en wel 
deur afstand te doen van die idee 
van (natuur)wette – want as daar 
wette is moet daar ŉ (goddelike) 
Wetgewer wees. Gevolglik 
praat hy nie van wette nie, maar 
bloot van noodwendighede 
(necessities). 

Vooruitskouing
Hoewel Calvyn nie ŉ gear-
tikuleerde Christelik-wysgerige 
perspektief op die werklikheid 
ontwikkel het nie, het sy 
nalatenskap sekerlik ŉ belangrike 
vertrekpunt vir die uitwerking van 
so ŉ persepektief gebied. Die 
tradisie van die reformatoriese 
wysbegeerte (Dooyeweerd en  
Vollenhoven) het konkrete be- 
slag hieraan gegee – met mede-
werkers in die filosofie en haas 
in alle vakwetenskappe en 
met gereelde internasionele 
konferensies. Sewentien Volumes  
van die Versamelde Werke van  
Dooyeweerd het reeds die lig 
gesien – en in Nederland is 
daar by sowat ŉ half dosyn 
staatsuniversiteite Besondere 
Leerstoele in reformatoriese 
wysbegeerte te vinde.
Omdat dit buite die bestek van 
hierdie artikel val om nader in 
te gaan op die betekenisvolle 
ontwikkelinge wat wêreldwyd 
binne hierdie tradisie in 
swang is, word herinner aan 
die Versamelde Werke van 
Dooyeweerd en word volstaan 
deur na twee verdere werke te 
verwys. ŉ Diepgrypende kritiek 
op die vermeende neutraliteit 
van wetenskaplike teorieë is 
vervat in ŉ werk van Roy Clouser 
(sien Clouser, 2005) terwyl die 
onverbreeklike samehang tussen 
wysbegeerte en die verskillende 

Vervolg van bl. 9: Die wending na humanisme
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vakwetenskappe behandel word 
in ŉ werk met die titel: Philosophy: 
Discipline of the Disciplines (sien 
Strauss, 2009).

Eers wanneer die Bybel-
gefundeerde waardering van ŉ 
God-gegewe skeppingsorde in 
ere herstel word – vervat in die 

idee van ontiese normatiwiteit 
– sal die Christendom weer ŉ 
reformerende suurdeeg in die 
wêreld-kultuur kan word.
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Christelike onderwys: Nederlandse perspektief
Hugo Hayes

Ons ewe-knie Nederlandse 
organisasie, Bijbel en Onderwijs, 
vestig in die Maart-uitgawe van 
sy Nieuwsbrief die aandag op 
tendense in Europa wat die 
afbrekende invloed van die 
sekulêre onderwysbestel weer 
onder die soeklig bring. Die eerste 
bydrae by wyse van ’n artikel 
word gewy aan ŉ evaluering 
van die heersende toestand 
van Christelike onderwys op 
die kontinent. Daarná word 
ondermeer ingegaan op die 
tendense wat oor tyd heen die 
onderwyslandskap dramaties 
verander het.
Die outeur van die artikel stel dit 
kernagtig maar prontuit: “We zien 
vandaag, dat meer dan ooit, dat 
scholen worden gebruikt om het 
gedachtegoed van de EU, de 
WHO en de Verenigde Naties aan 
kinderen uit te leggen”. Hierdie 
stelling word dan verder in die 
artikel toegelig. Die ideologie wat 
in die onderwys werksaam is, is 
lankal nie meer op die Bybelse 
grondslag geskoei nie, maar op 
suiwer menslike oorwegings; ons 
kan dit onomwonde as ŉ “nuwe 
wêreldorde” ideologie bestempel. 
Die kinders en jongmense van 
Europa moet sodanig opgevoed 
word, dat hulle sal kan inpas 
by ŉ konsekwent humanistiese 
samelewingsorde wat in die 
proses is om met verbetenheid 
uitgewerk en geïmplementeer te 
word.
In ŉ tweede artikel wat by die 
vorige aansluit, lui die subtitel: 
“Hoe die genderideologie 
kinders laat twyfel oor wie hulle 
is” (vryvertaal). Geslagtelikheid 
word ŉ kwessie van persoonlike 
keuse, naamlik hoe elkeen in 

sy/haar gemoed daaroor sou 
voel en gaan nie oor manlik of 
vroulik, volgens die Goddelike 
verordening nie. Dit staan, luidens 
die artikel, teenoor die Bybelse 
beginseldenke oor man en vrou 
en wat God se heilige doel met 
geslagtelikheid in die skepping 
misbruik en misken.
Daar is gevolglik Christelike 
skole in Europa wat, in die lig 
van hierdie verwikkelinge, hulle 
posisies binne die bestaande 
onderwysopset wil bestendig deur 
hulle te wend tot onafhanklike 
onderwys-organisasies van buite 
Europa, deur dáárby te affilieer 
en te registreer. Daar word in 
die nuusbrief weer sterk klem 
geplaas op die behoudende rol 
wat die organisasie Bijbel en 
Onderwijs in Nederland vervul en 
die werk wat ondermeer deur die 
onderwyskundige drs Matzken 
gedoen was ter bevordering van 
Bybelgefundeerde onderwys in 
Nederland. 
Die voornoemde organisasie 
bevestig sy beskouing betreffende 

die Bybelse betekenis van 
opvoeding en onderwys. Hy 
wys daarop dat drs Matzken 
vroeër die geskrif Opvoeden 
tot weerbaarheid vanuit het 
Evangelie opgestel het, met 
die skema oor Bybelsentriese 
onderwys wat diagrammaties 
hieronder voorgestel word. Daarin 
het drs Matzken die opmerking 
gemaak: “Die Bybel wys ons nie 
alleen op die heilsweg nie, maar 
blykens 2 Tim 3:16 is dit ons nog 
op vier ander wyses van nut” 
(vryvertaal):

1. Onderrig wat lei tot ŉ Bybelse 
wêreldbeeld en Christelike 
lewenstyl.

 Dit stel kinders/leerlinge in 
staat om hulle lewens af te 
stem op die eise en norme wat 
vir die menslike lewe bepaal 
is.

2. Die onthulling en weerlegging 
van valse denkkaders.

 Christene weet “deur die 
geloof” dat die wêreld en 
alles daaromheen deur die 
Woord van God onstaan het. 
Dit stel hulle in staat om valse 
ideologieë te weerlê.

3. Die oopwees vir wedersydse 
korrektiewe help teen 
die verabsolutering van 
deelwaarhede.

 Dit geld ook vir Christene uit 
verskillende kulture. Daarom 
‘n besliste NEE vir multi-
religieuse onderwys.

4. Dissipelskap is die hoofdoel 
van opvoeding en onderwys. 
Kinders/jongmense moet groei 
na ŉ lewe deur die Gees en 
toegerus word vir elke goeie 
werk.
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sekere insigte te kom. In die 
evangelies van Matteus en 
Markus lees ons hoe Jesus 
eers aan sy dissipels vra wie 
die mense sê Hy is en vra Hy 
later aan hulle wie hulle dink 
Hy is. Daardeur bring Hy hulle 
by die punt om te besef dat 
Hy die Christus, die seun van 
die Lewende God is. Christen-
onderwysers kan ook deur 
gerigte vrae hul leerlinge help 
om al meer van God se hand 
in hul vakgebiede raak te sien. 
In Lewenswetenskappe kan ŉ 
onderwyser byvoorbeeld aan 
sy leerling vra om te verduidelik 
watter dinge sin aan die lewe 
gee. In ŉ vak soos Kuns en 
Kultuur kan leerlinge weer 
gevra word om tussen goeie 
en slegte vorme van kuns te 
onderskei. Daardeur help jy 
jou leerlinge om te besin oor 
dit waarmee hulle besig is.

Leer deur te doen 
Die vermoë om dit wat jy geleer 
het prakties toe te pas, is uiters 
belangrik. Jesus Christus verwag 
daarom van sy volgelinge dat 
hulle geloof ook in dade moet 
oorgaan.  
• Jesus Christus stel hierin vir 

sy dissipels ŉ mooi voorbeeld 
as Hy gedurende die laaste 
maaltyd voor sy kruisiging, 
self ŉ doek om sy lyf bind en 
sy dissipels se voete was. 
Hulle ontvang daarna die 
direkte opdrag om dieselfde 
te gaan doen. Hierdie selfde 
beginsel moet elke gelowige 
onderwyser ook in sy klas 
toepas. Jy kan nie van jou 
leerlinge verwag om hul taal 
suiwer te gebruik as jy self 

elke nou en dan ŉ kragwoord 
gebruik nie. Stel eerder die 
regte voorbeeld deur deeglik 
vir elke les voor te berei of 
om leerlinge se skrifte gereeld 
na te sien. ŉ Onderwyser wat 
dit doen, mag ook ŉ goeie 
werketiek van sy leerlinge 
vereis.  

• Jesus skep ook formele 
geleenthede vir sy dissipels 
om dit wat hulle by Hom 
geleer het te gaan toepas. 
Per geleentheid stuur Jesus 
byvoorbeeld sy dissipels in 
groepies van twee om die 
evangelie te gaan verkondig. ŉ 
Belangrike aspek van hierdie 
opdrag was dat die dissipels 
geen lewensmiddele met hulle 
moes saamneem nie. Hulle 
moes leer om hul Leermeester 
in die uitvoering van hulle 
opdrag ten volle te vertrou. 
Dit is maklik om vir leerlinge 
te sê dat die Here sorg, maar 
vir ŉ leerling om dit te midde 
van armoede en hongersnood 
te gaan beleef, is ŉ heel 
ander saak. Leerlinge wat 
God se versorging prakties 
ervaar, dink radikaal anders. 
Vir hulle is geloof nie net ŉ 
klomp woorde nie; dit raak ŉ 
voldonge realiteit. 

Seker die belangrikste ding wat 
enige onderwyser kan doen is 
om sy leerlinge onvoorwaardelik 
lief te hê. Jesus kyk na die skare 
en voel innig jammer vir hulle 
omdat hulle soos skape sonder ŉ 
herder is. Sy liefde vir hulle gaan 
oor in dade en Hy begin om hulle 
te onderrig. Dieselfde gesindheid 
moet ook in ons optrede duidelik 
na vore tree. Maak bemoeienis 

Vervolg van bl. 13: Wat onderwysers moet leer by Jesus Christus

met elke leerling in jou klas, 
nie net met stoute of begaafde 
leerlinge nie. En wees lief vir 
elkeen, net soos Jesus Christus 
jou ook liefhet. Sulke liefde soek 
die leerlinge se beste belang. 
Dan is jy ferm wanneer nodig, 
maar ook vergewensgesind as dit 
vereis word. 
Jesus Christus se liefde vir 
volgelinge gaan ook oor tot die 
intree vir hulle by sy Hemelse 
Vader. In sy hoëpriesterlike 
gebed vra Hy sy Vader nie om 
hulle uit die wêreld te neem nie, 
maar wel om hulle van die bose 
te bewaar. Dit is nodig sodat hulle 
in waarheid heilig kan wees. Elke 
gelowige onderwyser moet ook 
vir sy leerlinge by God intree. 
Bid dat die Here hulle nie net 
sal bewaar nie, maar hulle ook 
sal laat groei en toeneem in die 
geloof. Maar bid ook dat die Here 
aan jou die wysheid en insig mag 
verleen om hulle so op te voed 
dat hulle die Here met hulle hele 
hart sal liefhê en Hom gewillig sal 
dien met hulle hele lewe.

Ter oorweging
Kyk of jy meer inligting in die 
Skrif kan bekom oor hoe Jesus 
Christus mense onderrig het.  Die 
volgende vrae kan help om so ŉ 
ondersoek beter te struktureer:
• Hoe verskil Jesus Christus 

se optrede teenoor gelowige 
mense van sy optrede teenoor 
ongelowige mense?

• Gebruik Hy net woorde of ook 
dade om dit wat verkeerd is 
reg te stel?

• Hoe hanteer Jesus diegene 
wat Hom aktief teenstaan?
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Belangwekkende titels oor Christelike onderwys
Drie titels oor Christelike onderwys wat in die onlangse verlede verskyn het en wat ons graag onder lesers 
se aandag wil bring, is die volgende:

Christelike onderwys in praktyk. 
Handleiding vir onderwysers, 
deur Pieter Bisschoff & Rob van 
der Kooy.

How to be a Christian teacher. 
A practical guide, deur Pieter 
Bisschoff & Rob van der Kooy.

Educating for Eternity. A guide for 
Teachers and Student Teachers, 
deur Thinus Dreeckmeier.

Indien iemand in die verkryging van enige van die boeke belangstel kan daar met die VCHO geskakel 
word by e-pos: hugo@vcho.co.za of tel +27(0)51 525 2341.
Ons hoop om in ŉ volgende uitgawe ŉ resensie van minstens een of meer van die titels te publiseer.
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 “Die wapens van ons stryd is nie vleeslik 

nie, maar kragtig deur God om vestings 

neer te werp, terwyl ons planne verbreek 

en elke skans wat opgewerp word teen die 

kennis van God, en elke gedagte gevange 

neem tot die gehoorsaamheid aan 

Christus” – 2 Kor 10:4-5 
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Huldeblyk: ds Connie Bester
Hugo Hayes

In Februarie het ons die 
bedroewende tyding verneem 
van ds Connie Bester se oorlye 
op die 9de, na ŉ maandelange 
siekbed. Hy was in daardie 
stadium in versorging in Tuiniqua 
te George. Hy was toe drie-en-
tagtig jaar en etlike maande oud 
en baie verswak deur ‘n siekte-
toestand waarmee hy vroeër 
gediagnoseer was.
In VCHO-verband sal ons ds 
Connie onthou in sy hoedanigheid 
as hoof-uitvoerende beampte 
gedurende die jare 1994 tot 
2003, met velerlei ervaringe 
van die onderwysbedeling wat 
sedert 1994 tot stand gekom 
het. Die multi-religieuse en multi-
kulturele inslag van openbare 
onderwys het lynreg teenoor die 
beskouing wat deur die VCHO 
gehuldig word te staan gekom 
en ŉ teenoorstaande posisie-
inname in die twee uiteenlopende 
beskouinge onvermydelik 
gemaak. Ds Connie het hom 
midde-in hierdie ongemaklike 
posisie bevind, waarin die VCHO 
by sy verklaarde standpunt oor 
die onderwys gebly het, maar 
met die wete dat dit nie oral 
verwelkom sou word nie. Hy was 
egter bereid om teenkanting en 
in stadiums selfs vyandigheid te 
verduur, ter wille van sy lojaliteit 
aan die VCHO se doelstrewe en 
grondslag.
Ds Connie het die aanstelling 
by VCHO destyds aanvaar, ten 
spyte daarvan dat hy waarskynlik 
moes besef het dat hy téén ŉ 
nuwe onderwysbedeling in, 
wat Christelike onderwys nie 
goedgesind sou wees, sou 
moes inbeur. Dit het hy by meer 
as een geleentheid beleef toe 
hy die VCHO se standpunt oor 
Christelik-kultuureie onderwys 
moes verdedig, selfs teenoor 
kerklike afvaardigings en 
kommissies wat hulle téén die 

VCHO se bepaalde beskouing 
oor die onderwys uitgespreek 
het. By een so ŉ geleentheid, 
bv., het ŉ kerklike afvaardiging 
by die VCHO-kantoor opgedaag 
met die doel om ŉ “mosie 
van wantroue” deurgevoer te 
probeer kry, maar sonder sukses. 
Wanneer dit dikwels noodwendig 
op meningsverskil uitgeloop het, 
het ds Connie aan die VCHO se 
missie getrou gebly, en hom nie 
van koers laat dwing nie.
Aan die anderkant egter, was 
daar die geleenthede waar 
tydens besoeke aan gemeentes 
en op ander forums, die VCHO 
se standpunt in ‘n gesindheid 
van ontvanklikheid onder die 
toehoorders en sonder vrees vir 
teenspraak uitgedra kon word, 
waarvan ds Connie ruimskoots 
gebruik gemaak het. Die span 
mede-predikante wat hom 
gedurende sodanige besoeke 
aan gemeentes vergesel het, 
het die kumulatiewe effek van 
die toegespitste gemeentelike 
bediening soveel groter gemaak, 
tot groot voordeel van die 
VCHO en die bevordering van 
Christelike onderwys.  Daardeur 
kon beduidende steun vir die 
saak van Christelike onderwys 
gewerf word.
Hoewel hy na ŉ ampstermyn 
van tien jaar in uitvoerende 
hoedanigheid by VCHO uitgetree 
het, het dit nie vir hom aftrede 
beteken nie. Daar het vir hom 
nog steeds belangrike werk in die 
bediening as predikant voorgelê. 
Hy het voortgegaan met prediking 
in verskeie van die Afrikaanse 
Protestantse gemeentes in 
Bloemfontein en omstreke. 
Na amptelike emeritering van 
predikantskap het hy by wyse van 
ooreenkoms vir nog tien jaar die 
bediening in die gemeentes van 
Theunissen en Winburg behartig 
tot en met 2015.

Hy en sy eggenote, Marlene, het 
in 2015 na Groenkloof, George 
verhuis, waar hulle gemeen het 
hulle moontlik sou kon aftree. In 
September 2016, slegs ongeveer 
ŉ jaar daarna, het sy eggenote 
hom vooruitgegaan. Sedertdien 
het ds Connie se gesondheid 
sodanig agteruitgegaan dat 
hy uiteindelik vir versorging 
opgeneem moes word.
Die personeel by VCHO onthou 
ds Connie as ŉ persoon van 
sterk Christelike beginsel en 
oortuiging. Hy het deurentyds 
op beginselgrondslag ferm 
standpunt ingeneem in belang 
van Christelike onderwys. 
Hierdie ingesteldheid het hy 
konsekwent uitgedra tydens 
openbare optredes, in sy 
skakeling met gemeentes, by 
kongresse en konferensies en in 
die amptelike lyfblad van VCHO. 
Ons onthou sy bekwame leiding 
en voorbeeld in velerlei opsig, 
ewe-eens in die hoofbestuur, 
vir waardevolle bydraes en 
insigte wat onderwyssake 
betref. Ons eer sy nagedagtenis 
en sal die besondere bydraes 
wat hy oral gelewer het in 
dankbare erkentlikheid onthou. 
Hy was ŉ mens wat die begrip 
‘geroepenheid’ uitgeleef het.
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Die Hoofbestuur van die VCHO verklaar 
hiermee dat die standpunte van outeurs 
in Roeping en Riglyne nie noodwendig 
die amptelike standpunt van die VCHO 
is nie.
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Ons ‘saamloop’ met die Suid-Kaap kom van ver af – 
meer as 50 jaar!

Opgestel deur ds. Connie Bester, 6 Maart 2017

Nadat ek en Marlene op 6 Julie 
1963 op Voortrekkerhoogte, 
Pretoria in die eg verbind is deur 
ds Mike Smuts, het ons ons 
hele wittebrood op Sedgefield 
deurgebring, omdat haar pa 
sy strandhuis ʻKomma-weerʼ 
daar gebou het. Ons het dus 
sedert 1960 ons vakansies op 
Sedgefield geniet, daarna op 
ʻWeersoʼ te Wildernis. In 2015 het 
ons huis verkoop in Bloemfontein 
om te verhuis na Groenkloof te 
George, naby ons oudste dogter 
Lieschen en skoonseun Derrick. 
Ons het egter nie net vakansie 
gehou nie! 
Gebore as Cornelius op 
Aliwal Noord (1938) is ek in 
die Oranjerivier gedoop, soos 
opgeteken in Voortrekker 
Eeufeesvieringe geskrifte, en 
Marlene (1939) te Bloemfontein. 
Ons was terselfdertyd in die 
Seuns en Meisies Hoërskool in 
Pretoria, en het op ŉ KJA-kamp 
ontmoet. As een van 9 kinders 
(net een suster!) en ŉ vader op 
die spoorweg, was geld skaars 
en het ek my buitemuurse 
studies as ŉ Tukkie voltooi, 
met werk as nagwag snags 
en klasloop bedags. Daar was 
selfs die voorreg om op die 

studenteraad te dien. Marlene 
het gekwalifiseer by Andrew 
McCollum Verpleegkollege. 
Ons eersteling en seun Andrè, 
het ons in Pretoria begrawe op 
slegs 13 maande, vermoedelik 
vanweë brusselose. Die Here het 
ons daarna begenadig en met 3 
pragtige dogters geseën. 
Standplase waar ek vergun 
was om te woon en te werk 
was eerstens vir my ŉ roeping. 
Die eerste was in die NG Kerk 
Birchleigh-gemeente as gesin, 
waarna Cradock in die Oos-Kaap 
gevolg het, waar ek in dieselfde 
Klipkerk as ŉ voorvader ‘ds.
Taylor’ gepreek het. Daarna kry 
ek ŉ pos om ds Mike Smuts op te 
volg by die Oos-Kaapse Sinode te 
Port Elizabeth. Daar het Marnè by 
die verpleegkollege studeer, en 
Lieschen haar studies aan UPE 
voltooi. Einde 1993 het ons na 
Bloemfontein verhuis vir my werk 
by die VCHO, waartydens Jana 
haar by Kovsies as fisioterapeut 
gekwalifiseer het. Die laaste 10 
jaar as emeritus-predikant het 
ek in die A.P. Kerk te Winburg 
en Theunissen gepreek, en my 
roeping uitgeleef. 
Ek was bevoorreg om Lieschen & 
Derrick in die huwelik te bevestig 

op Hoekwil, Marnè & Miki vd 
Merwe in Bloemfontein en Jana 
(jongste) & Ian Bloys in Engeland. 
Marnè-hulle het Desember 2016 
van Bloemfontein na George 
getrek, en Jana-hulle woon in 
Duitsland. Ons is geseën met 
8 kleinkinders: 3 seuns en 5 
dogters met ouderdomme vanaf 
8 jaar tot in die dertigs. 
Ons het gemeen dat ons daar (te 
George) kom ‘aftree’ het, maar 
die Here se wysheid is oneindig 
groter as ons sŉ en so het Hy na 
53 wonderlike huweliksjare vir 
Marlene op 3 Sept.’ 16 in haar 
slaap huis toe kom haal. Sy het 
verlang om te gaan, alhoewel sy 
baie gelukkig was tussen al haar 
mense. Haar naasbestaandes 
sal daarvan kan getuig.
In Marlene se verpleeg-voetspore 
volg Lieschen, asook Marnè 
en tesame met Jana kyk ons 
Liefdevolle Vader nou na my, die 
“professionele pasiënt“.  Elke dag 
sorg Hy vir ons – en ons ontvang 
soveel liefde en aanvaarding 
van almal! Mag ons almal saam 
in gehoorsaamheid aan Sy 
Woord, mekaar ondersteun en 
aanmoedig, totdat ons ook moet 
huis toe gaan.


