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VOORWOORD 
-- - 

Die Woord van die HERE leer ons dal alles wat ons onhang 'n genadegawe van die HERE 

IS. ja dat alles genade is. Dit is in hierdie gewisse kennis en vasle verlroue dat ek hierdie 

sfudie aangepak het. Hierdie studie is 'n beskeie menslike poging om die Woord van God 

soos Hy dit goed gedink het om dil vir ons in die Skrif le laal opteken, ook in die modeme 

samelewingskonleks sigbaar, hoo-r. tasbaar en konkreet te vergeslall. My bede is dat 

die HERE ook hierdie studie mag gebruik om sy koninkryk te diem Sonder die leiding van 

die HERE wat my in my swakheld bygestaan he!, sou dit nie kon geskied nie. My dank en iof 

kom in die eerste plek Hom foe. 

Daar IS ook ander petsone aan wie ek hartlike dank verskuldig is: my promolor, ptot. dr. J.M. 

Vorster. wat my deur die proses van welenskaplike navorsing begelei en ondersteun het. 

Baie dankie vir al u gesprekke en woorde van bemoediging wat met so 'n studie 'n 

onmisbare deel vorm. I 3  waardeer u moeile Bn insigte opreg. 

Ek is innig dankbaar vir die Teologiese Skool van Polche(stroom en daarmee saam die 

kuratolium van die GKSA wal my die geleenlheid gegun het om met my nagraadse studies 

voort te gaan. 'n Mens besef opnuvt, as jy luisler na die stemme in die w h l d  daarbuae, dal 

dil absoluut 'n voorreg is om jou in te grawe in sludies en dat di nie 'n reg is soos wat baie 

daarop aanspraak wil maak nie. 

'n Besondere woord van dank aan mev. Malie Smil, bibliotekaresse van die Teologiese 

Skool in Potchefstroom, en mnr. Pierow Engelbrecht wet die laatversorging beharfig hel. Al 

julle moeite en belangstelling word opreg waardeer. 

'n Wmrd van besonderse dank aan my ouers. pa Jan en ma Ems, wat my die geleenlheid 

gegun he1 om te kan studeer en wat my in liefde en geduld bygestaan het. Aan my suster 

Janine. swaer Herman en suster Tania, dankie vir al julle liefde, belangslelling, 

ondersleuning, geduld en gebede. Aan my skoonlamilie, pa Herrie en ma Jacoba, Beflus, 

Susan, Jonette en boatie Heme, Bennie, Nicola, Stephanie en boelie Hein, Herrie en Eke. 

Sinette en Willem baie dankie vir al idle bemoediging, lief& en ondersteuning. 

Ek dra hierdie studie op am my eggenote, Annerie. Baie dankie ook vir a1 jou insette, jou 

altyd gewillige oor en dat iy bereid was om vir my 'n Wankbord te wees. Baie dankie viral Jou 

liefde, opaffering, ondersteuning, bemoediging, geduld en ook jou gebede. 



OPSOMMING 

Die onfeiibare geskrewe Woord van God is en My die gmndslag vir die Christelike etiek, want 

die Skrif is die gesaghebbende Woord van God (NGB, artikel5). Die Skrif is nie net n6g 'n 

bmn vir die Christelike etiek tussen ander bmnne nie, maar dit is die beslissende bmn bo ai 

die ander. Die vraag ontstaan egter: hoe is dit alles konkreet haatbaar in die wisseiende 

lewensiluasies van die modeme samelewingskonteks7 In 'n tomernend sekuiariserende 

samelewing k m  die Christelike lewe en gevolglik saam die Christelike etiek al hoe mew 

onder dmk. Die aanvaarding van die gesag van die Skrif is ononballik vir die Christelike 

etiek. Die Skrif bled egter nie vir elke modeme etiese vraagstuk 'n leks wat 'n idinkklare 

anlwwrd op die betmkke of mrtgelyke vraagstuk bied nie. Die dleperliggende beginsels 

wat die Skrif needs, moet blootgel6 word. Vanuit hierdie beginsels rnoa dan norme afgelei 

word wat van toepassing gemaak kan word op modeme problematiek. 

Die gebmik van die Skrif of andm gesfei, die Skriitmroep, is In die etiek gem eenvoudige 

saak nie. in verai die deontologiese benadering moet die gerefrmneerde etikus waak teen 'n 

simplistiese wyse om sekere morele pmbleme te benader en in besonder die wyse waamp 

die Skrif gebruik word in 'n benadering tot hierdie pmblwne. In die lip hiervan m m  die 

elikus waak teen die bibfisisme wat as metode 'n Bybelteks soek om vir elke etiese pmbleem 

'n opiosglng te gee. Aan die ander kant moet gewaak word teen 'n Skrifkritiese benadering 

in die Skrifbaroep wat die gesag en behoubaarheid van die Skrif aantas, met die gevolg dat 

die Skrif in die proses as boek gedevatueer word tot 'n bundel gelaofmrtuigings van 

ontslape gelowiges. Hermeneuliese besinning is dus 'n wwwereiste vir die gebruik van die 

Skril in die bestudering van etiese yraagstukke. Skrifberoep belnvloed in wese die wyse 

waamp die modeme mens die relasie tussen leks en konteks beskou. 

Die ootkoepelende nawrsingsvraag vir hierdie studie is die volgende: Kan 'n tematiese 

ontieding van die Bybelse dogma 'n prinsipieel wedbare gmndslag bied vir die Christelike 

etiek in die modeme samdewingskonteks en dien as korreklief op die pmblematiek van 'n 

biblisistiese sowet as 'n Skrifkritiese Skrifbroep vir die begronding van etiek? Die sentrale 

teoretiese argument van hierdie studie is dat 'n tematiese ontleding van die Byimlse dogma 

'n prinsipid werkbare gmndslag kan b i d  vir die Christelike etiek in die modeme 

sametewingskonteks en dus kan dien as korrektief vir die pnblematiek van 'n biblisistiese; 

sowel as 'n Sluifkritiese Skrifbamep vir die begronding van efiek. 
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In die lweede hoofstuk word ondersoek lngestel na wat omskryf kan word as 

Christelik-etiese perspektiewe en beginsels? Met ander woorde, daar word in hierdie 

hoofsfuk oorsigtelik gekyk na veral die begrippe etiek, moraal, moraliteii, sedelikheid ens. 

Voorts word gefokus op die verskille tussen die utilitaristiese benadering en die 

deontologiese benadering tot die etiek. Daar word gekies vir 'n gekwalifiseerde 

deontologiese benadering, waarin veral die nonnatiewe benadering met die fokus op die 

Skrif as gesagsbron 'n hoofrol sped. 

In die derde hoofstuk word gefokus op waner Skrifbskouing en Skrifgebruik normaalweg in 

die Gereformeerde etiek in die Skrifberoep toegepas word. Daar word gekyk na die 

Skrifgesag, Skrifbeskouing en 'n poging word aangewend om hermeneutiese vertrekpunte 

(aksiomas) weer te gee om sodoende 'n binne-Bybelse wyse van Skrifberoep weer te gee. 

Die slotsom waartoe gekom word is dat alhoewel die Christellke etikus in teorie oor 'n 

Bybels-gefundeerde hermeneutiese model beskik dH hom nog steeds nie vrywaar om ten 

spyte daawan steeds in die praktyk 'n foutiewe Skrifberoep te maak nie. 

In die vierde hoofstuk word ondersoek ingestel na Walter Skriftuurlike grondslae huidig dim 

as basis en kaders vir die beroep op die Skrif met die oog op die beantwoording van die 

Christen se etiese vrae. Met huidig word bedoel dat, alhoewel daar hermeneutiese 

vertrekpunte (aksiomas) as filters vir Skrifbemep in die gerefonneerde etiek bestaan, dii tog 

wil voorkom dat daar in die praklyk 6f die biblisistiese Skrifberoep 6f 'n Skrifkritiese 

Skrifberoep gekies word. 'n Saaklike ondersoek is ingestel na die benaderings van 

fundamentalisme/biblisisme en Skrifkritiek (kritisisme) en daar is bevind dat albei, elk op sy 

eie wyse, die gesag en boodskap van die Skrif in gedrang bring. In die geval van die 

fundamentalisme en biblisisme word die Goddellk geinspireerde karakter van die Skrif 

oorbeklemtoon en word alle uitsprake in dle Skrif eenvoudig op dieselfde vlak gestel, met die 

gevolg dat die Skrif dalk misbruik word om enige saak te regverdig. In die geval van die 

Skrifkritiek word die menslike karakter weer oorbeklemtoon ten koste van die Skrif se 

duidelik normatiewe gesag vir die Christellke etiek. Die konklusie van die voorafgaande kan 

niks anders wees nie as dat na 'n "derde weg' gesoek sal moet word wat sowel die gevare 

van fundamentalisme/biblisisme as did van Skrifkritiek (kritisisme) in die Skrifberoep ten 

opsigte van 'n moderne etiese probleem sal vermy. 

In die vyide hoofstuk word 'n beoordeling en evaluering gedoen van die gehalte van 

Skrifberoepe/Skrifgebruik ten opsigte van die doodstraf in die lig van die reg op lewe as 'n 

enkele verteenwoordigende aktuele vraagstuk binne die modeme samelewingskonteks. Met 

die grondslae wat in Hoofstuk 3 en 4 gestel is, is ondersoek ingestel om aan te toon hoe dat 
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die Skrif ten spyte van goeie hermeneutiese vertrekpunte gemanipuleer kan word om die 

etikus se eie voorveronderstelling fe weerspie(i1. 

In die laaste hoofstuk is aangetoon wat buiten die biblisistisse of Skn'fkn'tiese Skrifgebruik 

kan dien as alternatiewelgeldige Skrifgebmik in die gereformeerde etiek Die hoofstuk kom 

tot die gevolgtrekking en slotsorn dat die kontekstueel-paradigmatiese benadering tans die 

enigste haalbare manier is waarop die Skrif ontgin kan word om sodoende lig te werp op die 

problematiek van die moderne samelewingskonteks, sonder om in die slaggat van 6f 'n 

biblisistiese Skrifgebruik 6f Skrifkritiese Skrifgebruik te trap. Die konteksfveel- 

paradigmates benadering s lag  daarin om te verhoed dat tekste wat ognskynlik van 

toepassing is op die doodstraf problernatiek geisoleerd buite hulle kontekstuele verband 

geinterpreteer, verktaar en toegepas word en maak 'n wetenskaplike bydrae tot belangrike 

debatte in Suid-Afrika vandag, veral ten opsigte van dinge wat verband hou met die 

interpretasie van die Skrif en die beroep op die Skrif in die ontwikkeling van Suid-Afrika. 

Gefundeer hierop word 'n poging aangewend om riglyne vir 'n gesonde en verantwoordelike 

samelewing te bied en uiteindelik vir die optimale funksionering van Christene binne die 

huidige Suid-Afrikaanse staatsopset. Die boodskap van die Skrif moet dus gekonstateer 

word op 'n verantwoordelike en geldige wyse, en effektief gekommunikeer word aan die 

moderne samelewingskonteks. 



ABSTRACT 

Due to the fact that Scripture is the authoritative Word of God (Belgic Confession. Article S), 

the infallible written Word of God. is and stays the basis for Christian ethics. Scripture is not 

just another single source for Christian ethics among other sources, but it is the decisive 

source among all other sources. The question then arises - how is it possible in the ever- 

changing life situation of the modem day context of society? In an ever increasing 

secularized society places the Christian life and also the Christian ethics under more 

pressure. The acceptance of the authority of Scripture is therefore indispensable for 

Christian ethics. Scripture does however not present a text as an absolute answer for every 

possible or similar ethical problem. The deep-seated principles of Scripture must be 

exposed. From these principles norms should be derived that is applicable to the modem 

problem. 

The problem statement that follows from this culminates as the following: Can a thematic 

analysis of the Biblical dogma present a fundamental. working foundation for Christian ethics 

in modem day society and serve as a corrective for the problematic approaches of a 

biblicistic as well as an over critical view of Scripture for the basis of ethics? The central 

theoretical argument of the study is the following: A thematic analysis of the Biblical dogma 

can indeed present a fundamental, working foundation for Christian ethics in modem day 

society and can serve as a corrective for the problematic approaches of a biblicistic as well 

as an over critical view of Scripture for the basis of ethics. 

In the second chapter the definitions of what could be defined as Christian ethical 

perspectives and principles is examined. In other words, the purpose of the chapter is to 

examine and to give a broad overview of the understanding of ethics, morality, morals etc. 

The qualified deontological approach is chosen due to the fact that normative approach with 

its focus on Scripture as authoritative therein plays a big role. 

The third chapter focuses on which view of Scripture and use of Scripture is normally applied 

in Reformed ethics in the use or interpretation of Scripture. Special attention is given to the 

authority of Scripture, view of Scripture and an attempt is made to convey the henneneut~cal 

points of depanure (axioms) in order to derive an intra-biblical use of Scripture. The chapter 

comes to the conclusion that even though the Christian ethicist does have in theory at his 

disposal a biblical-founded heneneutical model it does not safeguard him against a faulty 

use or interpretation of Scripture in practice. 
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in the fourth chapter the presentday Scripturai principles that serves as basis and 

cadre for the interpretation of Scripture in light of the answering of Christian ethical questions 

is examined. In light of the presentday sliuation seems that although there is a sound 

henneneutical axiom that sezves as filten in the interpretation of Scripture in the reformed 

ethics, in practice either a biblicistic or a Critin'sm of Scripture approach to Scripture is 

chosen. The appmaches of the fundamentalistiemiblicistic and Criticism of Scripture is 

examiwd and m e s  to the conclusion that both, in their own way, does bring the authority 

and the message of Scripture in disrepute. In the event of the fundamentalistic and bibtidstic 

approach the divine inspiration character of Scripture is overemphasized and all Scriptural 

Utterances is treated on the same level to such an instance that evewhing is sanctioned. In 

the event of the Criticism of Scripture the human fallible character is again overemphasized 

to the extent that the normative authority of Scripture for Christian ethics is not taken into 

a m n t .  The chapter comes to the conclusion mat a "Mid wayC must be examined to 

circumvent the many pinalls of elher a fundamemalisti&iblicistic of Criticism of Scripture in 

the interpretation of Scripture in light of a modem day ethical pmblem. 

In the Mth chapter an adjudication and evaluation of the quality of the use or Interpretation of 

SCrIpture in light of capital punishment within the biblical view of a rigM to life is given as a 

representative of modem day ethical problems. In light of the principles given in Chapter 3 

and 4 it is shown that Scripture is most often misused despite fair hemeutical principles 

Only to reflect the ethicist own preconceived ideas. 

The last chapter indicates an appmach that might possiMy selve as an altemative/vatid use 

or interpretation of Scn'pNre in reformed ethics other than a typical biblicistic/lundamentalistic 

or Criticism of Scripture approach. The chapter draws to the conclusion that the contextual- 

paradigmatic approach is at this time the only capable appmach of acknonledging the proper 

interpretation of Scripture to shed some light on the ethical problems of modem day society, 

without stepping into the boundaries of either a biblicistidfundamentalistic of Criticism of 

Sciipture interpretation of Scripture. The mtextual-paradigmatic approach succeeds in 

preventing the ethicist to mmisinterpret BiM'lcal texts that seems to be of importance to the 

debate of capital punishment and to make a scientMc contribution lo important debates in 

South Africa today, especially those related to the interpretation of the Bible and its use in the 

devebpment of South Africa. In this way an attempt is made to contribute towards and to 

pmvide guidelines for a heahhy and responsible society and for the functioning of Christians 

within ths wnent South African state. The message of the Bible must thus be established in 

a responsible and valid way, and communicated effectively to society. 
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HOOFSTUK 1 - 
ALGEMENE ORIENTERING 

1.1 ORIENTERING EN PROBLEEMSTELLING 

1, l . l  Orienlering 

Die mens vind, volgens die openbaflng, in die Woord van God nie net sy bestaansgrond nie. 

maar ook sy bestaanswyse. God skep en onderhou die mens immers deur sy Wood en so 

is die Woord sy bestaansgrond. Mmr dieseifde Woord is nie nel skeppend en 

onderhoudend nie - ook wegaanwysend met belrekking lot die wyse van bestaan en bepaal 

so die mens se bestaanswyse as: skepsel van God, as vertosle, as geregverdigde, as 

geheiligde. Tegelyk bepaal die Wmrd van God ook die mens se handelswyse: 

gelwfsgehoorsaamheid met betrekking tot God dn liefde ten opsigle van die mens (Heyns, 

t982:144). God vral die mens geskape he!, trek grense waarbinne die mense behoorl le 

lewe. Hierdie grense waf God vir die mens stel, word vanuit die Wmrd van God afgelei. Oie 

onleilbare geskrewe Woord van God is en bly die grondsbg vir die Christelike eliek, want die 

Skrii is die gesaghebbende Woord van God (NGB, arlikel 5). Die Skrif is nie nel nog 'n bron 

vir die Christelike etiek lussen ander bronne nie, maar dit is di8 beslissende bron bo al die 

ander bronne (Gill. 1991 :7; vgl. ook Geisler, 1989:17). 

Louw (1993214) handhaaf die standpunt dat *die toetspunl vir 'n ware of regle godsdiem nie 

meer dogmaliese probleemstetling (orloddtsie) is nie, maar pastorale en efiese 

prob!eemsteili~gs (ortopraksie)'. Louw (1998:20) brei ook later meer hieroor uil me1 die 

opmerking dal dit duidelik is dal leologie al minder in terme van konfessionele vraagslukke 

en leer (orlodoksie) beaefen word. Ollopraksie tree na vore as 'n paging om die relevansie 

van God se leenwoordigheid in die wereld te verstaan binne sosiale kontekste van menslike 

lyding, onreg en onderdrukking. Alhoewel Van Wyk (1991a:179-180) aan die ander kant 

weer daarvan oortuig is dat daar veel eerder vandag die geneigdheid is cm in die tmlogie 

groter klem op die leer (orlodoksie) as op die lewe (ortopraksie) le plaas, verskil hy en Louw 

nie soveel van mekaar nie. Van Wyk motiveer sy stelling deur le s6 dal die probleem daarin 

gefeii is dat die leer ten koste van die lewe beklemtmn word: sodra die eliek in die 

dogmatiek opgaan en die oflodoksie die oflopraksie verslind, word geredeneer: solank die 

leer maar suiwer gehou word, maak dit nie saak hoedanig die lewe is nie. So 'n siening trek 

die Bybelse eenheid, one we1 die verhouding lussen leer en lewe, lussen dogmaliek en etiek 
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skeef. Naas dogmaliese kenery is daar ook so iets m s  etiese kenery. Goele dogmatiek 

mag nie met swak etiek gekombineer word nie (ibid. 1991a:179-180). Vanuit aibei 

standpunte bl@ dlt duideiik dal daar in die modeme samelewingskonteks 'n besliste 

spanning len opsigte van die eenheid van die Bybelse leer (ortodoksie) en [ewe (onopraksie) 

bestaan 

Schippers (1951:6-7) wys daarop dat die woord eios enkele kere in die Skrif vir die ritueel- 

kultiese gebeure gebruik word. 'Christelijke ethos is te zien als een antwoord in de ievenstiji 

OP he1 handelen Gods; he1 is de verlangen om in goede orde en in alle dingen te wandeien 

in Gods wegen. He1 is in he! handelen Gods in genade en gericht gefundeerd en word1 

daardoor als een echo opgeroepen. Christelijke ethos is het zich in gehoorzaamheid aan 

Gods geboden verantwoordeiijk willen weten voor zulk een levenstijl.' Volgens Smit 

(1985:32) is die gewone belekenis van efos die sedelike, waardennge, norme, inslgte. 

tradisies, ideale, gebruike enlof gedrag van 'n bepaalde gemeenskap in 'n bepaalde lyd. Die 

woord dogma word weer deur Van Genderen en Velema (199217) eenvoudig omskryf as 

'de leer die de kerk onder beroep op he! Woord van God ais normalief laat geiden". Volgens 

Spies kom dit daarop neer dat kerklike dogma geforrnuleerde geloofswaarhede is wat me1 

die Skril as die ~eopenbaarde Woord van God ooreenslem en daarom absolute gesag he1 

(2004:l~). 

Heyns en Jonker (1977:294) omskryf die etiek as die wetenskap wat horn met die etos of 

mOraai besig hou en daarby spesifiek 'n studie maak van die n o n e  vir goed en kwaad wal 

op die gebied van die sedeiike geld, sowei as die vraag hoe daardie norme in die konkrete 

IewenspraMylt toegepas moet word. Volgens Van der WaJt (19894) is menslike handeiinge 

in vehouding lot God, medemens, gemeenskap en die self, en om die menslike handelinge 

op grond van die geopenbaarde wil van God norrnatief te fundeer en te bwordeel vir die 

Gereformeerde' teoiogiese etiek van wesenlike belang. Christelike etiek werk, net soos die 

dogmaiiek, met die veruerMe inhoud van die Skrif (die resultate van Ou-Testamenliese en 

Nuwe-Testamenliese eksegese). Dit siaematlseer die gegewens van die Skrif wat van 

toepassing is op die moreei-gekwalifiseerde sarnelewingstruklure en moreel-gekwalifiseerda 

behorens-eise vir die gedrag van die gelowige (Smit, 1985:t-2). 

Hlsmree word rperiRe m a  dts lidmale van dle Gwfonneeme Kehe n Su(d.Alma IGKSAI GemiGrmaM met 

'n w m  -I worn in niamr pmektnl  dsurgasn. me! nterdla speriwe vsrwp~ng WDRIIX 1ery1 g e r d m r d  me! 'n 

h ~ a ~ n ~ n a r  varwp na ondai andaie die gsmbmerdetwlo~~ in 'n o r e ,  hnng, b dle klsa4lske vswyung wat in lyn Is ma1 die 
tmdbianek gorelo-ide -(raMftn 
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Wanneer daar nou oor die vraag na etiese besluitneming vanuit Christelike perspektief 

besin word, kan dit op niks anders neerkorn nie as om die vraag te probeer beantwoord hoe 

die wil van God vir die wisselende lewensomstandighede geken en gehoorsaam kan word 

(Van Wyk. 1991b:17). Oaarom moet die gelow~ge etikus altyd in gedagte hou da! Christen- 

wees meer is as net 'n suiwer leer. 

Die vraag ontstaan nou egter: hoe is dit alles konkreet haalbaar in die wisselende 

lewensituasies van die moderne2 samelewingskonteks? Volgens Van Wyk (1991 b:l7) het 

2 Volgens die HAT (2€00.711) net die w r d  mddemdie Demkenls van: %a1 101 dle nuwe tyd b e h w f  el  huwetwetx 

hedendaags. vdgens d k  mcde, benaderings, opvalfings van die nu~dige ryd.- 011 Is dus heel naelaaar am dre woord mxim as 

sinmiern vir die wwrd nuidig te gebrurk. Heyns (19923841 vefkies Om weer Wrder van die k o n t e w r m  etiese besfissings le 

preal Daarmee word syns miens niks anders bsdoel as dar aTl gaan om bsslisslng~ wal die mens hler en nou in sy hu~dige 

konkrete ornstard~ghede raak. Di gaan dus nle om dle beslloings wal gister geneem Is nle, ook nre om de beslrssrngs wat 

M r e  genewn moet word nle, maar om besnss~ngs wat vandag geneem m t  word. 

011 IS egter SO da! d~e WOQM modem in die huidlge semelewngskontek we1 'n gelwde lerm is. aoos wat Kung en Moltmann 

(19921X) dlt Wryf: 'Modern has become a code for. imw ella, rationaliry, pluralism, cosmopclkanism, progressivism. 

secularization and liberallnn' Hieneenoor moel die tetekems van die wwrd modem nle met die betekenrs van die 

modemime verwar word nle. Smr en Vorsler (2000516) beskryl die venkulwlng van makroparadigmas van die w i n  van die 

iaartelling a1 n t  In die twinfgsle eeu HulIe ondersxel dfie makroparadlgms: d14 v8n die Rfemodemisme, dl6 van die 

W e m i w e  en dl6 van die poshnodernisme (vgl w k  Barker. 1996:~ :  Toffler. 1971. 1960 en 1990: Vorsler. J.M.. 1999:rm 

r 10). 

D I ~  prenwdemlsrne duur dew die Middelwue lo: die deniende eeu. Dl1 Is die ryd waann die klern val w metafisiffe kragte oat 

in 'n lewe waf wemel rondom blofe voortbestaan. Ooic oomeers dle geloofsfunksie die red0 geaurende hierdle tydperk (Polak. 

1958:23; Euben. 199?:430 Heeiaas. 1993-709; Sath. 1993:15?'. Volgens Smll en Vorster IXXKI:517) kan hierby g e w q  

W O N  dal bygaadf en groepsgeng!held bepalende faktore In hterdle lydvak is. 

Hkme volg die modemlsme wat sy worlels reeds m die Renrssance hsl en deur che Vefligfing voortstu. Die oorheenlng van 

melafislese kragte word deur die wmeersing van ole rede vervang. Godsdlens word nevraagteken. Die m n s  sen hornsell 

toenemend as die bepaler van sy ele bestemming (Boas. 1957:458: vgl. oolc Calms. 1982:444; McGralh. 1992132: Smll 8 

Vomer. 2000:5771- Voigem Smi! 8 Vorster (21Mo:51'1) kan hierby gevoeg wow dat lnainduansme en versiandellke prestasie 

n0U dle bepalende fakrore kan ward mraraan dre mens se waarde vir die gemeenskap gemeel word. Bolha (l99l 206) omslcF/r 

madsmisme as 'n term wat spesiliek verwys na 'n Cnlwtkkel~ng ln dte VSA gedurende dle negennende mu. Volgens Vomer . 
J.M l1988:1591 is modernisme 'n noemer vlr die wenwrgenelde 'ander' In dle Amerlkaanse kultuur gedumde de 

negeqriende eeu. 'Essentially iI referr to me conscious adamon of religlovs ideas end oracnms IO a developing culture: 

Emha f1991:266) me& verder OP dat die m&amiune deur SeKere tradkles In oie Christendom as bedregend en wesenlik 

onvefsasnbaar me1 ChnslellKe oopvanrngs ervaar word. In die Bybelwetenskaope he1 lurs die fundamentalism as reaksle teen 

die rnmYernlsme anmaan Verskeie slyrwers wys vercler daar0p ds! daar sonder modsmkme geen fundamemallsme kan wees 
we. 

Die derde makmparadigme. die prnwdemhme, he1 deur die loop van dm lwlnagste eeu sy volb momentum gelcry. Dil Is 

vefal na d!e Tweede Wereldoorlog dat die koeffi van hierdle paradigma duldellke vorm aanneem. HWWI die mens'n gewilllge 

verbruiker % van dl0 welenJkap en aie legnologre en wat hy daardeur lot srand gebring he!, ontwikkel hy 'n verse! teen die 

verdingllking van dtc mens war 'n gevoig van dl6 ontwikkeilng is. Die grwt ;uper-soYaie StNklufe war die men6 to1 s m  

gebflng ne!, word deur h W f  bevraagteken Abeolutistiese sletsels w r d  gewantrou en absolute waahede word 

bevraagteken. Tmuens. atle von van absoludsme k uil, rebttvl6me Is in. Nre w e e r  goddens nie. w dle waarop 

gOdSdkm to1 urUng tom. ward bevraagleken. Indenvaameia word solrltualiteit 'n nuwe golf. Die rnens he1 onaek dal hy nie nsl 

In 'n veffitandellk verklaarbare wbreld lee( nis Die warxlikneid bestam nle net ult wlt-swan blokke nre en die pmbleme van die 
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gebore moet word, waarbinne nuwe wegwysers vir die verwarde openbare lewe 

opgestel en nuwe drome vir die toekorns gedroorn word. 'n Hermeneuliek wal in hierdie 

situasie die verkondiging wil dien. sal vroedvrou rnoet speel vir die geboorte van hierdie etos 

en hierdie drome (Muller. l992:28). 

Daar bestaan dus nou volgens Van der Walt (1999:143) 'n ontsaglike groot behoefte aan 

duidelike none  en waardes wat as koersaanduiders of rigtingwysers in die nuwe konteks 

kan dien. In 'n toenernend sekulariserende sarnelewing kom die Christelike lewe en 

daarmee saam die Christelike etiek a1 hoe rneer onder druk. Ten spyte hlervan moet die 

modeme rnens as gelowige steeds s g  lig laat skyn en Bybels-gefundeerde sienings oor die 

lewe van die mens voor die aangesig van God gee. Derhalwe is die aanvaarding van die 

gesag van die Skrif dus onontbeerlik vir die Christelike etiek. Daar kan hoegenaamd geen 

ruirnte gelaat word vir dubbelsinnige sienings. soos wat dit heel dikwels onder etici en in eie 

kring onder gereformeerde gelowiges bestaan oor die eenheid van die Bybelse leer en lewe 

as begronding vir die Christelike etiek nie. In hierdie eenheid tussen die Bybelse leer en 

lewe moet die etikus met die volgende belangrike beginsels rekening hou: 

Die Skrif bied nie vir elke rnodeme etiese vraagstuk 'n leks wat 'n klinkklare antwoord 

op die betrokke of verwante vraagstuk bied nie. Die probleme wat die rnodeme mens 

in die modeme samelewing konfronteer is inderdaad legio. Die problerne bestaan op 'n 

persoonlike of psigologiese vlak, 'n sosiale of strukturele vlak, in die ruimtes van 

filosofie en iddogie en 'n globale of intemasionale vlak. (Kretzschrnar. 19943). 

Ornrede die Christelike etiek 'n normatiewe eerder as 'n suiwer deskriptiewe etiek is, 

soek dit die antwoord op d ~ e  mag:  "Hod moet die modeme mens lewe?" eerder as 

"Hoe die rnodeme rnens Iewe?" D~I beteken egter nie dat die Skrif niks te s& het vir die 

rnodeme samelewingskonteks nie. 

Die dieperliggende beginsels wat die Skrif neerlb, rnoet blootgelb word. Sulke 

beginsels is byvoorbeeld: die liefdesgebod, die respek wat God vir lewe vereis, die 

opdrag om 'n gesindheid te openbaar volgens die gesindheid van Christus, seksuele 

reinheid en die heiligheid van die huwelik. verantwoordelikheid. lewens-in-diensstelling, 

dankbaarheid in voorspoed en geduld in teespoed. ensovoorts. 

Vanuit hierdie beginsels rnoet dan none  afgelei word wat van toepassing gemaak kan 

word op modeme problematiek. 

J Daar sal In veiloo~ van hlerdie nudle deudopend van mnllke IQmihOMgle as 'n inklus~ewe verwyelng gebwlk 

gemaak wurd asvefvqs word na d~e modeme mens Binne hierdle v s w l n g  moetook dle vroulike v m  geslan word 
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Hierdie n o n e  wat afgelei word uil die dieper beginsels kan en gee wei aan die gelowige 

die ruimte en die vermoe om talle, tans modeme etiese vraagstukke aan le spreek. 

1 .I .2 Probleemstelling 

In die etiek word daar sidematies te werk gegaan om etiese en morele vraagstukke op gmnd 

van die Wwrd van God normatief te bwordeel. Daar word w k  gepoog om vrae mndom wat 

reg en verkeerd is te veMaar en om tegelyker(yd die kompleksiteit daarvan aan die lig te 

bring. In 'n etiese refleksie word die vraag na die "male van reg" van venkeie aksies gevra. 

In die filosofiese tradisie word so 'n refleksie vanuit Wee vertrekpunte geneem: vanuil die 

norm wat die menslike gedrag bepaat, of vanuit die konsekwensie wat vanuit daardie gedrag 

vwmloei. In wese bestaan daar dus in die verskillende etiese penpektiewe twee 

benaderings: dmntologies en konsekwensialisties (teleologies). 

Gereformeerde etiek word hwfsaaklik beoefen in die kader van die deontotogiese 

benadering tot etiek, omdat dit nie soos die teleologiese benadering handhaaf dat sekere 

aksies eenvoudig reg of verkeerd is vanwee die regle of verkeerde aard van die 

konsekwensies nie. Aksies of dade is 61 reg 61 verkeerd tot die mate waarin hulle voldoen 

aan pligte al dan nie. In die deontologiese benadering is daar egter 'n verdere verskil. 

omrede dit in wese 'n tilosofiese benadering is w r  wat gmndige redes vir die normering van 

pligte is: vir sommige is dit die wil van God; vir ander is dit die rasionaliteit: vir ander is daar 

vir pligte gem begronding nie, omdat daar gewerk moet word met die blote feite. 

Die Gerelormeerde etiek werk vanuit die dmntologiese benadering, met die vertrekpunt &I 

alleen God se wil, soos wat dii vir die modeme mens opgeteken stam in sy Wwrd, die 

normgewende maatstaf is. Die teonome norm is die Woord van God (vgl. Van Wyk. 

1991b:Z). Die Christelike etiek wat die Skril sy maatstaf maak, sal ips0 fact0 vra na die wil 

van God(Rheeder. 1999:14). Wanneer die Wwrd van God. waarin sy wil bekend gemaak is 

as norm, gebruik word en sekere bepaalde etiese vraagstukke daaraan gemeet word, dan 

beleken dit tog nie dat die norme vasgesiel is nie. Norme. as die wii van God in die Skrif. 

dring hulle nie altyd op of na vore nie, maar mrmt deur harde werk vasgestel word. SomS is 

dit maktik om vas te stet wat die teonome norme is, byvoorbeeld oor mwrd, egbreuk. 

dielstal. ensovwns (De Bruyn. 1995:174; vgl. Rheeder. 1999:14-15). 

in ander siluasies is dit egter nie so maklik om onmiddellik te bepaai wat God se wil ten 

opsigte van 'n saak is nie. Die geopenbaarde nonne is bedoat vir die hele lewe van die 

mens, maar is nie sodanig gelormuleer dat dit a m  die mens s8 hoe om ten opsigte van elke 

etiese probleem wat vwrkom op te tree nie. Die vraag na die eenheid van die Bybelse leer 
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en lewe as begronding vir die Christelike etiek in die modeme samelewingskonteks 

bring die modeme mens dan by, waf Engelbrecht (1978:13) noem, die "basiese probleem 

van die Christelike Etiek" en fornuleer die probleem vraenderwys: "Wat is die verhouding 

tussen die Skrif en die etiese besluitneming en gevolglik die sedelike lewe?" Om die 

probleem saam te vat formuleer Buys (1988:429) die vraag soos volg: "Hoe moet die 

gelowige etikus aan die vooraand van die twee en twintigste eeu (met ander woorde vir die 

moderne samelewingskonteks) die Skrif hanteer om to1 helderheid te kom oor wat in 'n 

bepaalde situasie die wil van God vir sy doen en late is?" Dit is en bly 'n brandende 

vraagstuk vir die etiek vandag. 

Volgens Van Wyk (1991 b:23) is daar natuurlik 'n ooreenkoms tussen ou en modeme morele 

vrae; vrae wat in die Skrif duidelik beantwoord word, byvoorbeeld ten opsigte van moord. 

egskeiding. diefstal, leuens, ensovoorts. Veel moeiliker word dit egter wanneer totaal nuwe 

morele vrae hulle aan die moderne mens opdring waarvoor die hy geen direkte antwoord in 

die Skrif sal vind nie en dus van 'n ander soort Skriberoep gebruik moet maak in plaas van 

net van enkele teksverwysings. lndien spesifieke teksverwysings dus ontbreek, moet 

rekening gehou word met die totale struktuur van die Bybelse boodskap. Dit sal beteken dat 

met bepaalde ternas in die Skrif gewerk sal m6Bt word (vgl. Higginson, 1995:97). Ouweneel 

(1978:21) praat weer van "algemene beginsels" wat in die Wood gevind kan word. 

Die meeste Christelike etici aanvaar dat die Skrif grondliggende waarde vir die Christelike 

etiek het. Die gebruik van die Skrif, of anders gestel die Skrfberoep. is in die etiek geen 

eenvoudige saak nie (Van Rooy. 1997:6; Botha. 1976:208). In die Christelike etiek word 

immers 'n beroep op die Skrii gedoen en as die Skrif foutief verstaan en uitgele en s6 

toegepas word, dan is dit met die etiek en die etos noodwendig mis. Ten spyte van verskeie 

moedige pogings om 'n bydrae te lewer om die vraagstuk van "etiek en hermeneutiek' te 

verlig bly daar nog steeds onsekerheid in die verklaringschaos sonder om te verval in 

biblisisme en Skrifkritiek (vgl. Heyns. 1982:159-173: Van Wyk, 1986a:16 e.v.) 

Hermeneufiese besinning is dus 'n voorvereiste vir die gebruik van die Skrif in die 

bestudering van etiese vraagsfukke (Van Rooy. 1997:7). Van Rooy (1997:15) sB voorts dat 

dit nie net voldoende is om 'n goeie uiteensetting van vertrekpunte of selfs hermeneutiese 

reels te gee nie. Die eksegese moet ook daarvolgens gedoen word. Dit beteken daf daar 

meer indringende eksegetiese werk gedoen sal moet word en dat daar steeds kennis 

geneem sal moet word van ontwikkelinge op die terrein van die herrneneutiek en die 

eksegese (vgl. Van Wyk. 1986a:15-16.) 
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Skrifberoep is 'n saak wat vandag sonder twyfel in die sentrum van belangstelling staan 

(vgl. literatuur by Van Wyk, 1991b:23: 1986a35137: verder Gustafson. 1970: Verhey. 

1984:154 e x :  Ogletree. 1985: Hoek, 1987; Kirk. 1987; Buys. 1988). Smil (1992:308-312) 

wys daarop dat 'n beroep op die Skrif allb4n nie genoegsaam is om tot geidige eliese 

besluilneming te kom nle. 

Skrifberoep beinvloed in wese die wyse waamp die modeme mens die relasie tussen leks 

en konleks beskou. In veral die deontologiese benadering moet die gereformeerde etikus 

waak teen 'n simplistiese wyse om slegs sekere morel8 probieme te benader en in bemder 

die w e  waarop die Skrif gebruik word in 'n benadering tot hierdie pmbleme. in die lig 

hiervan sal daar gewaak moet word teen die biblisisme wat as metcde 'n Bybelteks soek om 

vir elke eliese pmbieem 'n opiossing te gee. Die biblisisme, of anden gestel, die 

fundamentalisme, aanvaar en bely we1 die gesag en belroubaarheid van die Skrif, maar in 

werldikheid ondemyn hulle dit self vanwe4 'n atomistiese en subjektiwstiese Skrifhantedng 

(Van Wyk. 1991b23). 'n Beter omskrywing vir leologiese fundamenlalisme is volgens 

Kruger (1993:586) om vas le haak. met leer en lewe, by iets wat jy dink dat die Skrif sb. maar 

wat die Skrif nie werklik sB nie. Dit kom neer op 'n simplistiese gelykstel van 'n eie 

interpretasie aan die bedoeling van die Heilige Gees. 

Soos wal die pendulum swaai, ontstaan daar leenoor die lesis van biblisisme 'n antiteses. 

naamlik die Skriikntiek. In hierdie uitersle word die onmiddellike konteks van die leks ten 

koste van die leks wrbeklemtoon en dikwels sews heeitemal losgemaak van die bestaande 

leks. Die Skrifkriliese benadering las die gesag en betmubaarheid van die Skril aan met die 

gevolg dat die Skrif in die proses as b k  gedevalueer word tot 'n bundel geloofsoortuigings 

van ontslape gelowiges (Van Wyk. 1991b:23). Die radikale Skrifkriliek skakel sells die 

Gcddelike karakter van die Skrif totaal en a1 uit. Aangesien die Skrifkriliek en die relativisme 

die Heilige Gees as Eerste Skrywer van die Skrif minlmaliseer verwerp beide benaderings 

die gedagle van eenheid van die Skrif. 

Vorster. J.M. (200429) beklemtwn die feil dal &ar 'n indringende besinning oor hoe die 

Skrif hanteer moet word in die kerke (en vir alle prakliese doeleindes - ook in die eliek) 

noodsaaklik is. Dit mag dus we1 voorkom asof die navorsing van die proefskd meer op die 

terrein van die Bybeiwelenskappe . wat die proses van hemeneuse ondersoek - begeef as 

wal dil in wese te doen he1 me1 die eliek. tog moet daarop gewys word dat 'n veranderde 

Skrilbeskouing dle Skrif degradeer van 'n openbaringsboek tot 'n ewaringsbk. Hierdie 

rslativering het tot gevolg dat die Skrif nie [anger meer die Woord van Gcd is nie, maar 'n 

wwrd w r  God. 'n oorlewering van hoe mense ongeveer 2000 jaar oor God gedink het. 'n 

Hoofstuk 1 - Algemene orlentering 
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tradisie so grys van ouderdom dat dii by die oplossing van eietydse etiese vraagstukke 

geen direhle betekenis het nie (Coetzee. e l  a/.. 1980:19). Daar moet altyd in gedagte gehou 

word dat 'n mens se Skrifbeskouing ten diepste ook jou wyse van Skrifverklanng bepaal en 

dat iou Skrifverklaring daarmee saam die Skrifberoep en die gepaardgaande toepassing 

daarvan tot brandende etiese vraagstukke in die modeme samelewingskonteks beinvloed. 

In die voorgestelde studie word 'n dialekliese analise van die huidigs hermeneutiese 

strategie (vgl. Coetzee, el a/., 1980:19) wat deur etici gebruik word ten opsigte van etiese 

probleme (in hierdie geval die doodstraf in die lig van die reg op lewe) gedoen. In hierdie 

dialektiese analise sal die mmtl ike tekortkorninge in die huidige henneneutiek (eksegese 

en hermeneuse) aangeloon word. 'n Sintese van 'n Bybels-gefundeerde en Bybels- 

genuanseerde benadering sal ondersoek word om sodoende 'n meer werkbare oplossing 

voor te stel ten opsigte van die relasie lussen die leks en konteks in die SW. 

Vanuil venkeie hoeke in Suid-Afrika word gepleit vir die herinstetling van die doodslraf (vgl. 

NeI. 2002:m Van Wyk. 1998:278 e.v.) 'n Groot gedeelte van die publieke forum pteit dat 

die docdstraf as vonn van straf weer heringestel moet word: demalwe kan hierdie as 'n 

mcderne eliese vraagstuk beskou word. Die fokus van hierdie studie is dus om die waarde 

en sover mmt l i k  die kwaliteit van Skrifberoepe in hierdie pmbleemarea vas te slel en dan te 

poog om 'n korreMief vir die problemaliek van 'n biblisistiese en/of Skrifkriliese Skrimeroep 

as fundering vir die hedendaagse etiek v w r  te stel. Die bedoeling van hierdie studie is egter 

nie om die doodslraf as 'n akfuele samelewingsvraagsluk ten volle inhoudelik te beoordeel 

en na behore 'n oplossing rir die problemaliek daar mndom te bied nie. Hierdie studie is we1 

afgestem om hermeneutiese vertrekpunte, wat deurlopend in besprekings en in die debat 

aangaande die doodstraf gebruik word. Mties te evalueer en te beoordeel. 

Om dil korl en bondig saam te Val: Hoe moet die gelowige etikus in die modeme 

samelewingskonteks die Skrif hanteer om lot helderheid te kom oor wat in 'n bepaalde 

situasie die wil van God vir sy eie doen en late is? 

Die oorkoepelende navoningsvraag vir hierdie studie is dus die volgende: Kan 'n tematiese 

ontleding van die Bybelse dogma 'n prinsipieel werkbare grondslag bied vir die Christelike 

etiek in die modeme samelewingskonteks en cok dien as konekiief vir die pmblematiek van 

'n biblisistiese sowel as 'n Skrifkritiese Skrifberoep vir die begronding van etiek? 

Die spesifieke vrae wat hieruit vwrtspruit en wat in hierdie studie aan die orde kom, is die 

volgende: 

. Wat word omskn/f as Christelike eliese perspekllewe en beginsels? 

Hootstuk 1 - Algemene orilntering 
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Waner Skrifluurlike gmndslae en hermeneutiese vertrekpunte dien huidig 

as basis en kaden vir die beroep op die Skrif met die oog op die beantwoording van die 

Christen se etiese vrae? 

Waner Skrifbeskouing en Skrilgebruik word normaalweg in die gereformeerde etiek in die 

Skrifberoep toegepas? 

Wat is die gehalte van SkrifberoepeiSkrifgebruik ten opsigte van die doodslraf in die lig 

van die reg op lewe as 'n enkele veneenwoordigende aktuele vraagstuk binne die 

modeme samelewingskonteks? 

Wal kan, buiten die biblisisriese of Skrilkrifiese Skrifgebruik, as altemaliewelgeldige 

Skiigebruik in die gereformeerde etiek dien? 

Die oorkoepelende doelstelling van hierdie studie is om 'n bydrae te lewer tot 'n beter begrip 

van die eenheid van die Bybelse leer en lewe as begmnding vir die Christelike eliek in die 

modeme samelewingskonteks. 

Die spesifieke doelwine van die studie is: 

s om ondenoek in le stel na wat omskryf kan word as Christelike etiese penpektiewe en 

beginsels: 

om vas te stel waner Skrilluurlike gmndslae en hermeneutiese vertrekpunte huidig dien 

as basis en kaden vir die bemep op die Skrif met die oog op die beantwoording van die 

Christen se etiese vrae; 

om vas te stel waner Skrihskouing en Skrifgebruik normaalweg in die gereformeerde 

etiek in die Skrifbemep toegepas word; 

om vas te slel wat die gehane van SkrifberoeplSkrifgebruik ten opsigte van die doodstraf 

in die lig van die reg op lewe as 'n enkele verteenwoordigende aktuele vraagstuk binne 

die mcderne samelewingskonteks is: 

. wn ondenoek in te stel na wat builen die biblisisriese of SkrifMiese Skrifgebruik kan 

dien as altematiewe Skrifgebruik in die gereformeerde etiek. 

Hoofstuk 1 - Algemene orlhtering 
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1.1.4 Sentrale teoretiese argument 

Die sentrale teoreliese argument van hierdie studie is dat 'n lematiese onlleding van die 

Bybeise dogma 'n prinsipieel werkbare grondslag kan bied vir die Christelike etiek in die 

mcdeme samelewingskonteks en ook kan dien as koneMief vir die problernatiek van 'n 

blblisistiese sowel as 'n Skriiriliese Skrifberoep vir die begronding van etiek. 

1 .I .5 Metodologie 

Hierdie teologies-etiese studle word gedoen vanuit die gereformeerde tradisie. In die 

beantwoording van die verskillende navoningsvrae sal die volgende metcdes gebruik word: 

. Daar sat ondersoek ingestel word na wat omsktyf kan word as Christelike etiese 

perspeMiewe en beginsels deur middel van literatuuntudie. Die metodes van analise. 

sintese, vergelyking en evaluering sal tydens literatuuntudie gebruik word. Verskeie 

bronne wat handel oor woordstudie en teologiese terminologie se verskeie stylvorme. 

soos onder andere Kinel (1979:502-515). Sal gebruik word. Ander literatuur sal met 

behulp van rekenaarmatige soektogte opgespoor en geanaliseer word. 

. Daat wil vasgestel word waner Skriiuurlike grondstae en hermeneutiese venrekpunte 

huidig dien as basis en kaders vir die beroep op die Skrif met die 0-q op die 

beantwoording van die Christen se eliese vrae deur middel van literatuurstudie. Die 

metodes van analise, sintese, vergelyking en evaluering sat tydens die literatuurstudie 

gebruik word. Ander literatuur sal met behulp van rekenaarmatige soeMogte opgespoor 

en geanaliseer word. Relevante Skrifgedeeltes, asook relevanle uitsprake in die drie 

Formuliere van Eenheid, sal geidentifiseer en besludeer word. Die grammaties- 

historiese metode van eksegese sal gebruik word (vgl. Coelzee. 1988:19-38: Deist 8 

Burden. 1980:lll-113: De Klerk & Van Rensburg. 1999). Ander vrugbare eksegetiese 

rnetodes sal ook in gedagte gehou word (vgl. Hayes en Holladay. 1988:131-144). 

Woordeksegese sal gedoen word volgens die metcde van komponensi8le analise. Die 

data van Harris. Archer en Waltke (1980). Kinel (1964) en Louw en Nida (1989) sal vir 

woordeksegese gebruik word. Eksegese sal gedoen word volgens hermeneutiese reels 

wat poog om aan die Skrif In sy geheel en sy onderskeie dele reg te laat geskied. Die 

interprelasiemcdei wat as hermeneutiese venrekpunl gebruik sal word, is die van J.C. 

Coetzee (1997). Standaard kommentare oor die relevante Skrifgedeeltes sal ook in die 

pmses geraadpleeg word. 

Ondersoek sal ingeslel word om vas te stel Warner Skrifbeskouing en Skrifgebtuik in die 

gereformeerde etiek in die Skrifberoep toegepas kan word? Die metodes van analise. 
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sintese, vergelyking en evaluering sal in die proses van literatuurstudie gebruik 

word. Ander relevante data sal deur rekenaanatige soekiogte opgespoor en 

geanaliseer word. 

. Daar sa  ondersoek ingestel word om vas te stel wal die gehalte van 

Skrtberoep/Shifgebruik is ten opsigle van die dmdstraf in die lig van die reg op lewe as 

'n enkele verteenwoordigende akiuele uraagstuk binne die moderne 

samelewingskonteks. In die ondersoek sal daar van literatuursludie gebwik gernaak 

word volgens die metodes van analise, sintese. vergelyking en evaluering. Besondere 

aandag sal geskenk word aan veral die uitsprake en Skrifberoep van etici (in besonder 

gefokus op Suid-Afrikaanse etici) ten opsigte van die doodstraf in die lig van die reg op 

lewe. 

Daar sal vasgestel word wat, buiten die biblisistisss of Skrifkriiiese Skrifgebwik, kan dien 

as altematiewe Skrifgebruik in die gereformeerde etiek deur van literatuursludie gebruik 

te maak volgens die metodes van analise, sintese, vergelyking en evaluering. Eksegese 

sal gedoen word volgens die metode soos reeds bo uiteengesit. Ander relevante data 

sal deur rekenaarmatige soektogte opgesmr en geanaliseer word. 

. By wyse van analise, sintese en evaluering word die resultate van die beoogde sludie 

saamgevat in die vasstel van 'n tematiese ontleding van die Bybelse dogma, wat 'n 

prinsipieel werkbare gmndslag kan bied vir die Christelike eliek in die moderne 

samelewingskonleks en wat kan dien as konekiief op die pmblematiek van 'n bibtisistiese 

sowel as 'n Skrifkritiese Skrifbemep as Lmgronding vir etiek. 

Hoofstuk 1 - Algemene oriSntering 



HOOFSTUK 2 - 
CHRISTELIK-ETIESE PERSPEKTIEWE EN BEGINSELS 

Die woorde efies en etiek kom in allerlei diskussies voor (vgl. Velema. 1990:9). Omdat 

hierdie woorde of begrippe in soveel diskussies voorkom, kan die vraag onfstaan: Hoe kan 

etiek gedefinieer word? Of anders gestel: Wat is eliek? Volgens 'n studiestuk van die WRK 

(1997:50) word etiek omskryf as ?he systematic study of moral reasoning in theory and 

practice. It clarifies questions about right and wrong, but also demonstrates their complexity: 

most ethical theories. and many moral judgments, are conlestable." Volgens Kretzschmar 

(1994:3) is dit nie so 'n eenvoudige saak om met 'n definisie vorendag te kom wat elke 

persoon tevrede sal stel nie. Om die kompleksiteit van die bespreking nog verder uit te lig s6 

Solomon (1984:4) dat die modeme mens moet besef dat hy hom in 'n pluralistiese 

samelewing bevind waarin daar nie een enkele etiese kode beslaan nie, maar we1 verskeie 

stel waardes en reels in 'n verskeidenheid van gemeenskappe en 'sub-kulture'. 

Definisies van etiek ontstaan juis vanuit persone se begripsvermoe van dit waamit 'n etiese 

probleem bestaan. Omdat die modeme mens in verskillende kontekste lewe, reflekteer sy 

definisies dikwels daardie kontekste. Etiek kan essensieel gedefinieer word as dit waf 'n 

mens horn voomeem wal reg en verkeerd, goed of sleg is. "Differently stated, ethics is often 

regarded as an understanding of what 'ought' to be. The use of the words 'ought to' imply 

that there is a radical distinction between what 'is' and what 'ought to be" (Kretzschmar, 

19943). Etiek kan ook 'n kode of 'n stel reels of beginsels4 wees waa~olgens rnense leef. 

Vervolgens definieer Barclay (1971:13) etiek as "the science of behaviour. Ethics is the bit of 

religion that tells us how we ought to behave". 

Die heel moeilikste deel van enige besinning oor 'n etiese probleem bly egter opgesluit in die 

vraag: Hoe moet die etiese probleem beoordeel word? Vrae soos die volgende vra dan 

dikwels die aandag: Watter beoordelingskriterea is ten opsigte van die betrokke vraagstuk 

toepaslik? Waar word hierdie kriteria gevind? Hoe moet hierdie kriteria ten opsigte van die 

Om mlge misversrana oor aie ! e n  'beginsels' te venny $ dit nodrg om ~nhoud a m  dm lenn le gee 'n Beginsel kan 

omskfyf woro es 'n universe!+ behorenseis wal in sy Iaa!aellende aard aan die menslike wbjek 'n keusevryheld &at h q 

foepassing fkonkeftsering, poslbvenngl daawan. maar wat regetyk cmk (as gevcfg van die WndevaU oonree kan word (Straws. 

19795:46), 

Hoofstuk 2 - Christelik-etiese perspektiewe en beginsets 
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etiese probleem (in hierdie geval die doodRraO aangewend word? Tot waner 

gevolgtrekking moet in hierdie opsig geraak word? 'Ethical decisions are not made in a 

vacuum; they are made within a world view" (Geisler. 1989:173). In die lig hiewan maak 

Van Wyk (1999:86) die opmerking dat die waag na bmrdelingskriterea nie 'n neutrale 

vraag is nie, maar hang dit saam met 'n lewens- en w@reldbeskouing. met die (filosofiese) 

paradigrna5 wal iemand bewustelik of onbewustelik aanvaar. 

Die basiese vraag na wal omsklyl kan word as Christelike etiese perspektiewe en beginsels 

18 owesluil in die vraag wat tradisioneel in die Chktelike etiek gevra word: "Wal moet ek 

doen?' Met hierdie waag word die doe1 en inhoud van die etiek aan die orde gestel (Naude. 

1993:145). Volgens Naud6 (1993:145) word die vraag onder andere filosofies-eties op die 

volgende wyses beanhnoord: 

dil wat genot meebring (eudaemonisme): 

dil Wat die grmlste goed vir die grmlste aanlal meebring (urililarisme); 

dit wat plesier, genol of vreugde gee (hedonisme) 

Wanneer 'n mens egter die 'Wal moet ek dosn" - vraag wil beanhumrd met 'n beroep op die 

Skrif is di6 vraag nie voldoende nie. Daamm stel Naude voor dat, alvorens die vraag V a l  

moet ek doen- beantwmrd kan word, daar een gevra moet word na die metode wal gebruik 

word om 'n antwmrd le verkry (1993:145.146). Die vraag wat dus gevra moet word, is: 

Waner metode m e t  gebruik word om te wee1 wat gedoen moet word?' Hierdie vraag he1 

akuut geword vanweb versuliende beskouings wat gehandhaaf word m r  wat die Wmrd van 

God vir mense vandag beteken. Hierdie beskouings word begrond deur 'n Skrifbeskoulng en 

werklikheidsventaan wat hmfsaaklik uiteenval in 61 verlikalisme en horisonfalisme 01 

transendentalisme en immanentisme 6f objeklivisme en subjektivisme. 'n Tweede aspek 

hiervan is die vehouding tussen teorie en praktyk, skrif en situasie en dogmatiek en etiek. 

Die kombinasie van begrippe in dle tile1 van hierdis proefskrif. naamlik Dogma en Etos -Die 

eenhed van die Bybelse leer en lewe as begmnding vir d!e Chrisfelike efiek in die mcderne 

samelewingskonleks, gaan uil van die mRuiging dal leer en lewe nie 10s staan van mekaar 

nie. maar 'n ondeelbare eenheid von .  Volgens T h e m  (2002245) word daar selfs in 

Hoofstuk 2 - Chrlstellk-etiese perspektiewe en beglnsels 
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Hiermee is Smit (1992:305) se vraag: Wat is 'etieK a n ?  van belang. Etiek kan kortweq 

gedefinieer word as die bewusle nadenke oor die etos. die doelbewuste rekenskap oor en 

verantwoording van morele keuses. Met etos word QeTmpliseer dat di In 'n sin 

vanselfsprekend beoefen word. Wanneer iets egter qepmblematiseer word, wanneer die 

mens qedwinq word om na le  dink en te bs lu i l  wat om le doen, wanneer hulle moet oordeel 

of iels goed of sleg is, dan begin hulle met etiek. In die sin is almal wal bewuslelik pmbeer 

rekenskap gee van die vraag of iets goed of kwaad is, besig met etiek. Eliek, in die sin van 

'n wetenskaplike dissipline deur pmfessioneie elici. is nie op siqsetl baie belanqrik nie. Dit 

wvrd een belanqrik as dil mense se etos, hulle oolluiqinqs en gedraq beinvloed (Smit. 

1992:306). 

Daar bestaan volgens Heyns (1982:45) eenstemmlqkid dat eliek (volgens sommige iiewer 

prakseoicgie = leer oor die iewensprakryk, of sells etologie = leer oor die etos) die 

welenskap is van of 66r die etiese. Die etiese, of wal hiervwr sinoniem qebruik word. 

sedelike, is dus die venkynset wat deur die etiek op 'n wetenskaplike wyse bestudeer word. 

Heyns laal geen W e l  oor sy siening van eliek nie (Le Roux. 1992:QO). Vir Heyns (1980:l- 

8) qaan dil om die vraag na goed en M a d .  dl qaan om die handelinge van die mens 

leenwr die self en die medemens: tit gaan om die senb'.de liefdesgebod. Die etiese staan 

nie langs die qodsdienstige, estetiese, historiese, ekonmiese, ensovoons nie - dii sny 

weliswaar daardeur heen. Voigens hom is sommige godsdienstige. sommige estetiese. 

sommiqe hisloriese, sommiqe ekonomiese, ensovoons etiese handetinqe. Dit omsluit al 

daardie handelinge wat op dm penwn van die mens self betrekking hel. Die etiese hou 

derhalwe vir hom skynbaar verband met die norme van al die na-psigiese kaden (dit is met 

ander wwrd modaal onbeqrens). Dil wil vwrkom of Heyns nie ondenkei lussen eliese 

liefde en religieose liefde nie. Hy beklemtoon by herhaling die (religieuse) liefdesgebod 

Wanneer hy probeer om die wese van die etiese raak te vat, maar konslaleer dan tog: 'Die 

modeme mens moet goed begryp: die etiese is maar 'n enkele asper (Heyns, 1980:t-8; 

vqi. Le ~ o u x .  199291 1. 

In die lig van bogenoemde kan aansluiting gevind word by die omskrywinq wal Heyns en 

Jonker (197/:294) gee vir etiek. naamlik dat efiekdie wetenskap is wat horn met die etos of 

moraal besig hou, en daarby spesifiek 'n studie maak van die norme vir goed en kwaad war 

op die gebied van die sedelike geld, sowel as van die vraag hoe daardie norme in die 

konkrete iewensprakryk loegepas moet word. 

Die nonatiewe fundering van God se wil en die beoordeling & a m  vir die Gerefoneerde 

teologiese eliek is volgens Van der Walt (1989:4) van wesenlike b iang  vir mensiike 
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1986a:2). Binne hierdie prinsipiele etiek wod sekere terme en begrippe wat dikwels 

in 'n bespreking van 'n etiese probleem sinoniem gebruik word, gebien en bespreek om 

sodoende vas te nel of die terme ewof begrippe, waamnder eliek, etos, moraal en 

sedelikheidinderdaad we1 sinoniem in so 'n bespreking gebruik kan word. Daar word ook in 

die hoofshlk gefokus op etiese perspektiewe wal van tcxpassing is vir die besh!&ring van 

onder andere die doodstraf as etiese proMsem en veral twee benaderings, naamlik die 

deontolcgiese en konsBkwenslalistiese (otilitarisb'ese) benaderings, word ondersoek en 

bespreek. Vanuit die dmnmlogiese benadering word gefokus op die etiese beginsels wat 

daaruit voortvloei, om sodoende Chlistelike etiese perspekliwe en beginsels vir die praktyk 

vas te stel. 

Die w*oepeiende doel van hierdie hoofstuk is om vanuit die Skrif, en indien nodig vanuit die 

gereformeerde belydenisskrifte te bepaal wat as Christelik-etiese penpekliewe en beginsels 

omsloyf kan word. 

VOlgens Velema (1990:26) ondersaek die mela-etiek die betekenis van kemwwrde en 

beslissende terme wat binne die etiek gebruik word. Wat vm&r as fonnele etiekaangedui 

is, word vandag meta-stiek g m m .  Hierin word in besonder gehandel oor die voorvrae en 

gmndvrae in die etiek Volgens Solomon (1984:18) word hierdie praMirwe vrae wat vra wat 

gedoen moet word die normetiwe genoem (Solomon omslvyf dit as "pertaining to a norm or 

standard of mrrect behaviw?). Hierdie tmretiese vrae aangaande hierdie prakliese sake 

word kotlektief meta-etiese Mae, of net eenvoudlg meta-etiekgenoem. Dit gaan dw nie w r  

die verskaffing van morele oordele nie, maar eerder w r  'n bestudering van morele 

gegewens. Her word g e m  na die aard en karakter van 'n etiese uitspraak en na die 

betekenis van woonfe soos goed. kwaad plig en norm Nan Wyk. 1986a:4). Volgens De 

Bwyn (1993:lO) gaan dit in die meta-etiek nie net oor die beoordeling of mense se optrede 

go& of sleg is nis, maar w k  oor die sqenaamde voorvrae waarin g e m  word wat met 

begrippe soos goed, sleg, norm, plig, ensovooris bedoel word in die lig van 'n p e m  se 

lewens- en w8reldbeskouing. D a a m  noem Velema (1990:27) vooffi dat die 

verskeidenheid van posisirw binne die meta-etik dit duidelik maak dat dit hier oor 'n 

lewensbeskwlike bepaling vir 'n keuse handel. 

Van Wyk (1986a:4) bevestig hierdie lewenshskoulike - hy verwys na die feit dat die 

lewensbeskoumg en etiek in 'n onlosmaaklike verband staan en mekaar dus w&rsyds 

beinvloed. Die begrippe "etiw en "etiese" meel egter van mekaar onderskei word (Van der 
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Walt. 1989:4). 'Etiek" is die wetenskap en "etiese' is die objek van die etiek as 

wetenskap (De Vos, l972:15). 

Die "etiese' word ook dikwels as 'n sinoniern vir die sedelike gebruik (vgl. Heyns, 1982:45). 

Vir die Gereformeerde teologiese etiek is wesenlike bestanddele van die "etiesen menslike 

handelinge in verhouding tot God, medemens, gerneenskap en die self, en om die rnenslike 

handelinge op grond van die geopenbaarde wil van God normatief te fundeer en te 

beoordeel. Etiese vraagstukke behels dus relasionele gedragsverskynsels, beskouings en 

dade wat individueel of gerneenskaplik manifesteer en wat op grond van die Woord van God 

normatief beoordeel moet word (Van der Walt, 1989:4). 

Volgens Le Roux (199288) hou een van die voorvrae - wal van kardinale belang is vir die 

beoefening van etiek as wetenskap - verband met die betekenis wat geheg word aan 

begrippe soos etiek, sede en moraal. Dit is op grond van hierdie konnotasies dat standpunt 

ingeneem word oor die wese van die etiese, aan die hand waarvan die besondere plek, taak 

en terrein van etiek as wetenskap aangedui rnoet word. Le Roux (1992:88) rnerk ook op dat 

'n ondersoek na die betekenis wat verskillende skrywers oor etiek aan elkeen van 

bogenoemde begrippe heg, spoedig aan die fig bring dat daar wyd-uiteeniopende sieninge 

daarorntrent is -tot so 'n mate dat daar tot die slotsorn gekom moet word dat die definisies 

wat verskillende 'skole' van skrywm oor etiek (eksplisiet of by implikasie) aan hierdie 

begrippe heg, impliseer dat hulle in der waarheid rnekaar se werk wedersyds nie as etiek kan 

erken nie. 

Le Roux (1992:98) stel, as oplossing vir bogenoemde probleern, voor dat daar binne die 

Christellk-refonnatoriese kringe onderskeid getref moet word tussen die begrippe etiek, sede 

en moraai, en aan elkeen 'n terrein toe te ken wat verband hou met die fundarnentele 

onderskeid lussen Christelik-refomatoriese etiek en die sogenaamde etiek van ander 

denkers (en miskien ook die populare betekenis van etiek in die volksrnond). Le Roux stel 

dus m r  dat die Christelik-reformatoriese denker vanuit die staanspoor die geleentheid 

gegun moet word om sy etiek te onderskei van di6 van wetenskaplikes van ander denkskole 

en ook dat dil in hierdie rnoontlikheid Moot gaan om die terminologiese inslag van bekende 

begrippe en nie om 'n poging tot paradigrnaverskuiwing by wetenskaplikes van ander 

oortuigings nie - soos dit die gem1 sal wees as heetternal nuwe benarninge vir die etiek 

aanbeveel word. In hierdie hoofstuk word Wellman (1975:~) se verklaring van etiek 

ondersklyf, naamlik dat dit 'n onderafdding van die filosofie is. Die ander onderafdelings is 

rnetafisika (teorie van realieit) en epistemologie (die leer van kennis). Etiek handel oor 

filosofiese problerne wat ontstaan wanneer mense met rnekaar kornrnunikeer. Dit handel oor 

Hoofstuk 2 - Christellkstiese perspektiewe en beginsels 
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die probleme mndom keuseuitoefening, met ander wwrde die probleme war v w r k m  

Wanneer iemand besluite moet neern in enige gegewe situasie (Van Wyk. 1996:W). 

Wal hier vdg is dus 'n nederige, tog roadsaakllke poging ten opsigle van vemeldering in die 

temlindogie-doolhof van etiek. 

Die term etiek kan vir versbllende mense of pmfessies versbllende betekenisse inhw. Vir 

die leek op straat beteken die wond eliek'n stel begins& of reels wat 'n persoon 6f toelaat 

t d  bepaalde optrede, 6f v e ~ e d  om sekere handelinge uit te Mer (vergelyk in hierdie 

verband die omsklywing van die begrip deomoiogie - DS) (Van Wyk, 1996:488). lngewlge 

die gangbare Chrislelik-etiese standpunt is etiek in beginsel 'n selfstandige vakwetenskap 

met 'n eie temin van ondersoek. Ongelukkig het daar in die praktyk egter nie vml 

tereggekom van etiek as semndige wetenstap nie (Le Roux, 19%2:88: vgl. ook Smit. 

1985:43-44: Van der Walt. 1980:39: KwA, 1975:3; Strauss. 1967:7. 10). Solomon (1984:2) 

beskou daamm die etiek as %at part of philosophy which is concerned with living well, being 

a good person, doing the right thing, and wanting the right things in life. The word 'ethics' 

refers both to a discipline - the study d our values and their justiiicalion - and to the subject 

maner of that discipline. The two meanings merge in the fact thal we behave (and 

misbehave) aaardingiy to a complex and continually changing set of rules, customs, and 

expeclations; consequently, we are forced to reflect on our conduct and anitudes, to juslity 

and sometimes revise' (Solomon. 1984:Z). 

Hofhnan en Moore (1990:l) ondersteun hierdie oortuiging: 'Ethics is the study of what is 

good or nghl for human beings". Hlerdie wee konsepte wat met moraliteit geassosieer word. 

is dus die gosie (the good) en die ender (the other) (Rossouw, 1992:295). Vetasquez 

(198212) beklemtoon hierdie gedagle van moraliteit: The moral poinf of view, that is, a 

paint of view that does not evaluate standards according whether or not they advance the 

interests of a particular individual or group, but that goes beyond personal interest to a 

'univetsal' standpoint in which everyone's interests are impartially counted as equal". By die 

goedof-slegdimensie van 'n mens se handellng word die waag gevra wanneer 'n daad 

goad is. Hiemp antwoord die Heidelbergse Kategismus soos wlg: 'n daad is goed wanneer 

dit uit ware gelwf wlgens die wet van God en tot sy eer geskied (vgl. Arangies, 1991:570). 

Die vrsag na die betekenis van die begrip efiekstaan uiteraard in onlosrnaaklike verband Id 

die stempelende inmme&daawan. Enersyds m m  dil wat die etiese is onderskei word van 

die nie-etiese. Andersyds moet die (verskeidenheid) entiteite (verskynsels, dinge. 
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gebeurtenisse of strukture) wat deur die etiek bestudeer rnaglmoet word geidentifiseer 

word (Le Roux, 199289). 

Eenvoudig gestel, handel die etiek in die eerste plek oor die mens se handelinge en optredes 

(praksologie), waarby ingesluit is sy gesindheid asook die gevolge van sy dade. In die 

tweede plek handel die etiek (of etologie) nie slegs oor wat die mens indwdaad doen nie, 

rnaar oor wat hy behoort te doen - en wal hy nie behoort te doen nie (vgl. Van Wyk. 

1986a:2: 1984:302-304; Douma. 19&4:21-24). In di6 verband kan etirnologies verwys word 

na die feit dat die naarn etiek, wat by die vroegste Grieke gebruik is vir nadenke oor die 

menslike wil en handelinge, t e m r  nadenke oor die natuur, terugslaan na die setfstandige 

naarnwoord &thos (vgl. Heyns, 1982:43). 

Waaroor gaan dit dan in die etiek? Die etiek het te doen met die m a g  of intermenslike 

handelinge goed of sleg (kwaad) is (Rothuizen, 1973:31; Van Wyk, 1986a:2; Velema, 

1990:2; De Bruyn, 1995:162), of soos wat Geisler (1989:17) dil nog eenvoudiger stel: 

"Ethics deals with what is morally right and wrong.' Volgens De Bruyn (1995:162) is die 

probleern van so 'n oorvereenvoudigde definignng van die etiek gelei3 in die feit dat die 

onderskeid tussen reg en verkeerd ook 'n juridiese onderskeid is. In die daaglikse 

spraakgebruik en oak in etiese geskrifte word daar in so 'n mate 'n etiese konnotasie geheg 

daaraan dat die onderskeid tussen goed en sleg (kwaad) a m  die een kant en reg en 

verkeerd aan die ander kant as wisselvvrm gebnrlk word. En in 'n sekere sin is hierdie 

oorvleueling van begrippe verstaanbaar, orndat 'n mens in albei gevalle te doen het met 

gehoorsaamheid of ongehoonaamheid aan 'n wet- die wet van God. 

In die etiek word dan ook dikwels geredeneer dat etiese diskussie gaan oor die vraag: V a t  

is die regte ding om te doen?" of oor die vraag na die geed of sleg van ('n) optrede. Etiek 

handel dan veral oor die beoordeling van mense se dade en optrede, naarnlik of dit goed of 

sleg is (Krirger, 2002:127; vgl. De Bruyn, 1993:l-2). Hoewel De Bruyn (1993:2) toegee dat 

hierdie beoordelmg en diskussie nie losgemaak kan word van 'n persoon se gesindheid of 

geestelike instelling nie, meen hy tog dat etiek nie daamr kan handel nie, orndat dit 

verborge is vir sy medernens. Om hierdie rede word etiek dan by uitstek 'n wetenskap wat 

uitetlike optrede bmrdeel aan die hand van bepaalde norme, en in die vakgebied van die 

etiek gaan dit veral oor die onderskeiding en aanwending van hierdie norme (1993:2-3, 9- 

10). In die praktyk beteken dit gewoonlik dat op sistematiese wyse (in die Gerefonneerde 

etiek dikwels aan die hand van die Dekaloog - vgl. De Bnryn, 1993) aandag gegee word aan 

allerlei etiese vraagstukke, ten opsigte waarvan dan gevra word wat regte en verkeerde 

optrede sou wees (vgl. Krtiger, 2002:127). 
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Cloele (1995:29) reken weer dat di wal reg of verkeerd is heel moontlik g&oppel kan 

word aan 'n versameling morele beginsels, none, waardes en verpliglinge (verpligtingsleer 

eie aan deomolc@e). Van Wyk (1979:25. 33. 142-143) definieer eliek weeras 'sedeleer'. as 

die leer in verband me1 die "horisontale veriwdlng tussen mens en medemens". Etiek het 

egter vir Fwrie (1973:219-m) betrekking op gewoonle en gedrag. Gevolglik definieer hy 

etiek as die 7eer of waardebepding van sedelike gedrag in sy nOmtab0wa bepaaldtma op 

die hotisontale vlak ( leemr medemens), dit is none, beginsels ensovoorts in verband met 

die deugdelikheid (deuglondeug), goed en kwaad ens: (1 973:225; vgl. Le Roux. 19930). 

In 'n rneer breedvoerige bespreking definieer Dreyer (1978:29) eliek as die wetenskap van 

die sedelikheid. Dit Val uileen in die hoofprobleemgebiede van die analise van die 

sedelikheid self as uitsluitlik en wesenlik menslik, waarin die modems mens moat opereer in 

die fundamentele kategoriea van menswees, maar waar die modeme mens elke keer 

gekonfronleer word met die fundamemeie verskll lussen goed en kwaad en die 

allesoomeenende belekenis van hierdle verskil. Tweedens is daar die anaJise van wades 

en norme wat attyd in sedelerende verband optree en wat die nmetsnoere en rigsnoere van 

die mens binne die oop moonnikhede van goed en kwaad is. Derdens die analise van die 

sedelike handeling: Dit staan as &alike handeling steeds in die lig van goed en h a d .  

Vierdens die analise van die sedelike wrdeel en die sedelike redenasie: Dit moet eweneens 

in die lig van goed en h a d  staan. Laaslens die realisering van die seddikheid in die 

prektyk van die samelewing: Dit gaan weereens m wat goed en kwaad is. Hielul Myk 

waamm g e d  kan word dal die lema van etiek len diepsle goed en kwaad is. 

Sloker (1976:230) verskll egler van so 'n br& dafinisie van die etiek, warn volgens hom 

behandd die etiek (teologies, wysgerig en vakwetenskaplik) slegs die doen en late van die 

mens soos wat dl gegee is in verband met die persoonsliefde, dit wil s6 selfliefde en 

naasteliefde. Om die terrein van die etiek so ~ i m  te stel dat dii alle doen en late van die 

mens omspan, skep onnoemlik veel veruaninge. 

Ten opsigle van die Christelike etiek merk Hoek (1987:132) op: 'Deze christeiijke ethiek is 

niet puur een 'bijbelse ethiek'. Die benaming suggereert immers dat er een kant en klare 

emiek, een systematische bezinning op en uitwerking van de moraal, in de Bijbei zou worden 

gevonden. 'De bijbei ge& bouwstenen voor onze ethiek, maar b i d  geen ethiek die we 

zmaar kunnen ovamemen.' Christelijke ethiek is geen bijbelse ethiek, maar wd 'emiek in 

bijbelse iichtv. In wese behels dit dus all0 etiese vraagstukke, relasionele 

gedragsvenkynsals, beskouings en dad0 wat individueel of gemeenskaplik manifesteer en 

wat op gmnd van die Wood van God rmrmatief becardeel moel word. 

Hoohnuk 2 - Chrlsteliketlase panpaktlewe en beginsels 
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Hiermee is Smit (1992305) se vraag: Wat is 'etiek' dm? van belang. Etiek kan kortweg 

gedefinieer word as die bewuste nadenke oor die etos. die doelbewuste rekenskap oor en 

verantwoording van morele keuses. Met etos word gehpliseer dat dit in 'n sin 

vanselfsprekend beaefen word. Wanneer iets egter geproblernatiseer word, wanneer die 

mens gedwing word om na te dink en te besluit wat om te doen. wanneer hulle moet oordeel 

of iets goed of sleg is, dan begin hulle met etiek. In di6 sin is almal wat bewulelik probeer 

rekenskap gee van die vraag of iets goed of kwaad is, besig met etiek. Etiek, in die sin van 

'n wetenskaplike dissipline deur professionele etici, is nie op sigself baie belangrik nie. Dit 

word eers belangrik as dit rnense se etos, hulle oortuigings en gdrag beTnvloed (Smit, 

1992306). 

Daar bestaan volgens Heyns (1982:45) eensternmigheid dat etiek (volgens sornmige liewer 

prakseologie = leer oor die lewenspraktyk, of s e b  etologie = leer oor die etos) die 

wetenskap is vAn of 66r die etiese. Die etiese, of wat hiervoor sinoniem gebruik word, 

sedelike, is dus die verskynsel wat deur dle etiek op 'n wetenskaplike wyse bestudeer word. 

Heyns laat gem twyfel oor sy siening van etiek nie (Le Roux, 1992:QO). Wr Heyns (1980:l- 

8) gaan dit om die m a g  na goed en W a d ;  dit gaan om die handelinge van die rnens 
teenoor die self en die medernens, dit gaan om die sentrale liefdesgebod. Die etiese staan 

nie langs die godsdienstige, estetiese, historiese. ekonorniese, ensovoorts nie - di sny 

weliswaar daardeur heen. Volgens horn is sornmige godsdienslige. sornmige estetiese, 

sornrnige historiese, somrnige ekonomiese, ensovoorts etiese handelinge. Dit omsluit al 

daardie handelinge wat op die persoon van die mens self betrekking het. Die etiese hou 

derhalwe vir horn skynbaar verband met die n o n e  van al die na-psigiese kaders (dit is met 

ander woord modaal onbegrens). Dit wil voarkom of Heyns nie onderskei tussen etiese 
liefde en religieuse liefde nie. Hy beklemtoon by herhaling die (religieuse) liefdesgebod 

wanneer hy probeer om die wese van die etiese raak te vat, maar konstateer clan tog: "Die 

rnodeme rnens rnoet goed begryp: die etiese is rnaar 'n enkele aspek" (Heyns. 1980:l-8; 

vgl. Le Roux, 1992:91). 

In die lig van bogenoemde kan aansluiting gevind word by die ornskrywing wat Heyns en 

Jonker (19773294) gee vir etiek, naarnlik dat efiekdie wetenskap is wat hom met die etos of 

rnoraal besig hou, en daarby spesifiek 'n studie maak van die norme vir goed en kwaad wat 

op die gebied van die sedelike geld, sowel as van die vraag hoe daardie nonne in die 

konkrete IewenspraMyk toegepas moet word. 

Die nonatiewe fundering van God se wil en die beaordeling daawan vir die Gereformeerde 

teologiese etiek is volgens Van der Walt (1989:4) van wesenlike belang vir menslike 
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handelinge in veriwuding tot God, medemens, gemeenskap en die sell, en om 

daawolgens menslike handelinge te bepaal. Christelike etiek werk, net soos die dagmatiek, 

met die verwerkte inhoud van die Skril (die resultate van Ou-Testarnentiese en Nuwe- 

Tesfamentiese eksegese). Dii sistematiseer di6 gegewens van die Skril wat van toepassing 

is op die rnoreelgekwatifiseerde samelewingstrukiure en moreel-gekwalifiseerde behorens- 

else vir die gedrag van die gelowige (Smit. 1985:i-2). 

Kfuithof (1973:363-372) definieer etiek weer (moraalfilosofie) as die studie van die reels 

betreliende die geldige becordsling en handelinge in verband met eumeie (dit wat positief 

moreel Is) en die immorele (dit wat negatief moreel is). Hy onderskei egler nie tussen etiek. 

sede en moraal nie. 

Volgens Le Roux (1!4!+2:91) is J.L. Mackie baie eksplisiet omtrent sy siening van etiek. Hy 

dui aan dat Mackie deurgaans 'n baie omvauende terrain aan dm etiek toeken. Hy spits sy 

aandag primer toe op die vraag na wal 'goed' is. 

Troost (1986:52: 1958:76. 3JI) gebruik weer die begrippe eties. moreel. s&ik en liefde 

Mnskynlik as wisseltene, rnaar onderskei tog as hy na hul enger betekenisse verwys. Hy 

dui ook betekenisvolle verskille aan ten opsigfe van d e  tradidonele gebruik van hierdie 

begrippe. Die vakwetenskaplike etiek m m  hy kortweg etiek "in de eigenlijke zin des 

woords'. Daarmee impliseer hy dat etiek as vakwetenskap die werklikheid ondersoek met 

betrekking tot sy rnoraal-etiese bestaanmyse (1958:335). 

De Graaf (1976:l-2) aanvaar dat etiek en moraal vanuit hul oorspmng dieselfde beteken, 

naamlik dit wal met dim ssde (genormeerde gedrag) te ma& hel. Hy meen egter dat moraal 

deur die ewe heen meer die betekenis van 'n geheel van aanvaarde gedragsrecils (vir 'n 

bepaalde groep) gekry hel, en etiek meer die betekenis van nadenkdmenings oor menslike 

gedrag vanuit die gesigspurn van g o d  en sleg, norme en waardes, verantwoordelikheid en 

keuse. Hy beskou derhatwe die etiek in terme hiemn as 'n 'gedragswetenskap' wat die 

aandag toespits op die genormeerde menslike gedrag. Dat etiek te make het met besinning 

oor en verrekening van die mvattende goed en kwead k m  soms by De Graaf sterk na 

vore. Hy maak egter nie melding van 'n verdere begrensing ( m s  byvoorbeeld menslike 

hawmge t e m r  die medemens) nie (Le Roux. 199292). 

In die wysgerige besinning w r  die aard van die etiese is dit duidelik dat Smit (1985:l-2) in 

die efiek alleen die eliese normatiwiteit tot veld van ondersoek het. Die vakwetenskaplike 

etiek is vir hom 'n modaskgelipeerde vakwetenskap wat begrens word deur die etiese 

besmansmodus en dl as opgaaf het om etiese norme vir 'n situasie aan te 16. Wat die 



23 

vakwstenskaplike etiek ma& ondersoek, is dan die WstalI~s van liefde (Le Roux. 

199295: vgi. Smn. 1985:18; Uys 8 Smit. 1985a:8, 10.12). 

Die gangbare definisies van etiek het dus atmal te doen met 'n omskrywing van etiek as 

wetenskap van die sedelike of die leer oor menslike handeling onder ieiding van die sedelike 

norm, terwyl die sentraie vraag binne die etiek gaan oor die kriterium vir die geeie (Smit. 

1985:2: vgi. Leendertz & De Jong. 1976:13). Etiek kan k k q f  word as die sistematiese 

poging wat aangewend word om deur middel van die k e r ~  en dankvemcd van die mens te 

bepaal waner gedragsr&ls mensiike gedrag behoon te beheer en waner waardes deur 

mense nagestreef behwn te word. Etiek beslaan die terrein van menslike akl i ie i t  wat 

bewustelik en groolliks gewiliig piaasvind. Dit slul spontane reaksies uit (De George. 

1986:14: vgi. De Klerk. 1991545). 

in die wwrde van Clllers (XXX):16) kan dm doel van etiek gepas S33nIgeval word deur te s6 

dat 'di (etiek) aan aile menslike handelinge (en wetamkappe w r  rnensiike handelinge) 'n 

ander dirnensie gee, naamiik di6 van vwr die aangesig van God te wees (corm Deo) -of 

did dimensie no" aanvaar word of nie. Die term etiekword hier in die tegniese sin verstaan 

as 'n wetenskapiike dissipline wat handel w r  kewevoming en ander mrele 

aangeleenthede (vgi. Ciiiiers. 2Wlt5). Dus het die etiese le doen met die vraag na goed en 

sleg in die handeiinge van die mens, en veral in daardie handelinge wat op die persoon van 

die mens gerig is. 'Etiese handelinge is dus daardie handelinge wat die persoon van die 

mens, sy status en sy funksie. sy roeping en sy bestemming, sy wese en sy toemsling raalC 

(Heyns. 19861). 

2.2.2 Etos 

Die wood etiek is afgelei van die Griekse wwrd ethos (kursivering - DS) (De Bruyn. 

1993:l). Aan die em kant is etiek in 'n tegniese sin. vo igm Smit (1991a:52), 'n t e n  wat 

verwys na die wetenskaplike dissipline. die 'welenskap van moraal', die dissipline wat te 

doen het met die pmsesse van menslike MIderskeidingsvemMe ten opsigte van morele 

aangeleenthede: IeNlyl etos weer aan die ander kanl die gewwnte, hrakler en disposisie 

van 'n groep is. Hierdie onderskeid word deur Smit beklemloon as uiters belangrik. Smit 

(19853) beweer dat etos in minstens Wee betekenisse gebruik word: die gewone betekenis 

van die somtotaal van heersende nome en dan die meer cmgewone betekenis van die 

diepste kenbare religieuse tendens wat daar in die gedrag van mense onderskei kan word. 

Hoekom dan hierdie fynere onderskeid? Cilliers (2000:16) wys damp &I wat moontlik deur 

die etikus as niks anders nie as "Bybelse etielC k k w  word, moonllik ten minsta gedeenelik 

t e ~ g  te voer is na die heersende karaMer en waardesisleem (etos) van die (kulturele. 

Hoofstuk 2 - Chrlsteliketiese perspelltiem en beglnmis 
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etniese. godsdienstige) groep waartoe dle etikus behwrl. Volgens Smit (1991a:52) 

bepaal etiek selde die etos - etos bepaal W eerder dle etiek. 

Volgens Fourie (1998:252) v e w  etos na 'n nomatiewe stelsel bestaande u l  spesifieke 

wrgeskrewe &Is. Volgens Van Wyk (1986a:2) handet die etiek (of etolcgie) nie slegs oor 

Wat die mens inderdaad doen nie, maar oor wat hy fmhwnte doen -en wat hy nie behoot7 

te doen nie. in di6 verband kan verwys word na die G r i W  woorde B W  wal sedelikheid 

beteken, en eihm wat sede of gewoonte beteken. Volgens Davin (1970:238) verwys eliek 

na die idealistiese dimensle in die normafiewe stelsei (etos). Etiek beklemtoon die kwaliteit 

van lewe en daar word daamp gewys dat etiek sowel 'n fllosofiese as professimele 

konndasie kan h6. 

Vcigem Heyns (198243) he! el'mciogiese opmerklnge oor die wood efiek en aanvewante 

wwrde, in bule-Bwse sowel as in Bybelse gebruik. 'n uiters bepefkte waarde, aangesien 

begrippe hulle spesiiieke Mekenis eers deur 'n bepaalde manier van gebruik in 'n bepaalde 

verband, onhang. Die naam etiek gaan terug na die selfslandige naamwoord B W ,  wat 'n 

loniese dialekvom is van die konere Bihm in Allies. Die grondbetekenis van hierdie Wee 

woorde - wat nouliks van mekaar verskil - is woonplek van mense of diere, gewoonte. 

gesondheid of karakier (van enkeling of gemeenskap), sede. Die gedagle van ruirnte skep 

en tuis vcsl, sped hier ook 'n rol, met die gepaa- konnotasie van geborgenheid en 

veiligheid. In Latyn is Bthos met rnm v e w ,  en di hang saam met metinwat beteken: om 

te meet (vgl. Douma. 1984:lO). Douma ( lQWl0)  maak die opmerking dat daar in sornmige 

handleidings oor die etiek 'n verskil gemaak word tussen ethos as sedeiirneid in die sin van 

gewoonte, sede, en &has as sedelikhea in die sin van innerlikheid, gesindheid. Die verskil 

moet volgens Douma nie meer langer beklemtoon word nie. 

Louw (1993214) wys daarap dat etiek en moraliteil etimologies in verband staan met die 

Griekse begrip mhos en die Latynse moms. Oorspronklik v e w p  eihos na die skuilplek van 

diere. Dit is gebruik as eanduiding van die stal wat beskeming en vosding bied met die co!g 

op stabiIiteiI. lndien 'n mens nw hierdie etimolcgiese betekenis ter wille van die argument 

verder op die vraagstuk van rnoralleit van toepassing maak, beteken dit dat moraliteit 

stabiliteit wil bevorder. 

Die e m  (waaruit etimologies die wood etiek afgelei is - vgl. Velema. t990:ll) van 'n 

Christen k m  in die woorde van Paulus owesorn word: "...moenie aan hierdie sondige 

wbrdd gel* wonj nie. rnaar laal God julle verander deur Iulle denke te vemuwe. Dan sa1 

julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wal vir Horn goed en aanneemlik en volmaak 

is (Rmeine 12:2).' 

Hoofstuk 2 - Chrlsteilk-atlese perspektlme en beginsels 
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Douma (198410) merk op dat ethos en &thus ook woonplek (van mense, diere) kan 

beteken. Dit werp 'n bepaalde lig op die diepere betekenis van ge-woon-te en sede in die 

menslike lewe. Die sede is beslis nie 'n saak vir die buitekant nie. Die moderne mens woon 

daarin; die sede vorm dus die milieu waarin die modeme mens verkeer. Die modeme mens 

kan uit die sedelike gedrag van iemand opmerk waar hy tuis hootl. Volgens Smit (1 992:303- 

305) is daar inderdaad 'n groot verskil tussen 'etos' en 'etiek', wat weer belangrike 

implikasies he! vir die vrae wat die modeme mens wa. Volgens Smit is etos die manier 

waarop 'n bepaalde groep mense hulk opvattings oor reg en verkeed, goed en kwaad 

uitleef - dit is met ander woorde hulle gerneenskaplike moraal, die sedelike of morele kant 

van hulle kultuur. Etos is altyd sosiaal, omdat dit 'n gemeenskap, 'n groep. 'n klomp mense 

is wal saarn sekere waardes en sekere optredes deel. Dit beteken allereers dat 'n bepaalde 

elos altyd sowel sosiaal as histories bepaal is. Dit hou gevdglik in dat 'n enkeling nie self 

beskik oor sy of haar eie etos nie. Etiek, aan die ander kant, is die bewuste nadenke oor wat 

goed is of kwaad. In die kompleks van m e  rondom hierdie sake is dit baie belangriker om 

te weet hoe die SMf mense se etos eerder as hulle etiek beinvloed (Smit, 1992:306,317). 

'n Groepsetos is volgens Smit (1 992:304) ook altyd histories bepad, omdat die groep oor 'n 

tydperk heen hulle tipiese morele oortuigings en hulle kenmerkende gedrag ontwikkel. 

Omdat groepe se etos historiese van aard is, oor tyd heen gevorm word, gevestig word, 

oorgelewer en uitgeleef word. verander dit cmk. Die moraal is veranderllk. Wat as sedelik, 

as moreel, as ordentlik, as beskaaf, selfs as Christelik beskou is in 50 n.C. in Jeiusalem; 

verskil imrners ingrypend van wat in die vierde eeu in Noord-Afrika as sedelik. as moreel, as 

ordentlik, as beskaaf, selfs as Christelik beskou is, of in 1520 in Duitse gebiie, of in die 

negentiende eeu in Engeland, of in die twintigste eeu in Suid-Afrika. Die etos, die moraal, 

oak die Christelike etos en die Christelike moraal verander en wissel na gelang van 

omstandighede. Hieroor st3 Heyns (1982:13) dat die sedelike in 'n bepaalde tyd en plek, 

onder bepaalde mense en onder bepaalde omstandighede, beinvloed deur 'n spesifieke 

lewens- en w6reldbeskouing, onlvang dus 'n sekere historiese bepaaldheid. Dit kan dus 

goedskiks met die tern etos aangedui word. Daar kan dus ook van 'n Christelike etos 

gepraat word. 

Smit (1991 a:55) s6 weer dat etiese besluitneming, of die sogenaamde wetenskaplike morele 

argument, w i t  'suiwer' is nie. maar we1 soos, wat hy dit stel, 'etos-belaai' is, in 'n groot mate 

beinvloed deur die morele beskouings, die waardes, die prioriteite, sonder dat die morele 

veronderstellings van die groep waartoe die etikus behoort in ag geneem word. 

Hoofstuk 2 - Chrlstelik-etiese perspektlewe en beginsels 
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Volgens Vorster. J.M. (1992453) deel Suid- Afrika in die modeme wereldwye kuttuur van 

verandering. Uit 'n Christelike oogpunt beskw, laat die kritisisme teen die Christelike geloof 

en die gevolgllke sekularkasieproses n w  ook sy invloed hier geld. Soos in die geval van 

Europa word m o d  In Suid-Afrika bepaal deur 'n Christelike kulluuretos. Hoewel ander 

godsdienste ook in Suid-Afrika figureer, is die algemne meraaf in sake soos o n d e w .  

huwelik, sfaatkunde, lewenstyl en maatskaplike lewe vanuit die Christendom se standpunt 

bepaal. Onder die invloed van die Afrikaanse kerke he! die owemeid selfs die taak van 

Wermheer van die Calvinistiese moraal op him geneem. Algaande het die erosie van die 

veranderingsbltuur sy invloed op hierdie kufiuuretos laat geld. Die moderne mens laat hom 

'leer deur sy orngewing, ten spyie van die feil dat hy bewustetik daarteen sou wou kies. Hy 

'asem' onvermydelik'n nuwe gees in. Onder druk van die 'gmot wereld' word hy ingesuig in 

'n nuwe motaal waarin nie die Skdl nie, maar die mens se behoehes s6ll die norm is. 

Benewens die verskuiMng in sehe le  moraal kan daar ook bale ander terreine aangedui 

word waar die Christendomlike kuiiuurelos opsy geskuil word. In dle beroepsetiek het 

materiale voordele roeping verdring en die onhvikkeling van gawes en talente moet opsy 

staan vir die aanvraag uit die wetenskap en tegniek (Vorster, J.M.. 1992:454). In die 

mediese etiek het die begrip 'lewe' onder die soeklig gekom en is die Christen gekonfronteer 

met beslissinge oor aborsie en genadedood as antwoord op 'n grodskaalse verandering in 

openbare W i n g  daamor (vgl. Ston. 1984.281). Voorts het die mmanlisering van politimke 

en reaksion8re geweld toenemend nuwe vrae aan die Christelike etiek bagin stel en moes 

kerb hulleself opnuul daamor verannvaord ('forstar, J.M., 1992454: vgl. Hulley, 1990:67). 

Hierby voeg Vorster, J.M. (1992454) ook die eke wat internasionale suwraagstukke aan 

die Christendwn in Suid-Afrika stel by, soos die kernvraagsluk, die ekologie, bestryding van 

HIVNigs, rykdom en armoede, menseregle, industriele vemoudiw en feminisrne. Die ou 

antwoorde hanteer nie meer hierdie nuwe pmbleme nie en oral word Christelike Wiening 

en leierskap a p r  nuwe uitdagings gestel (vgl. Ston. 1984:327). 

Heyns (1997:4) w a a W  in die lig van bogenoemde dat dii Christene goed sal doen om 

kennis te neem van hierdie sentrale uilgangspunVobsessie van die modeme mem se I@ 

(wat hy tipeer as die posrmodemime). 'n BewMnheid oor die mens in nood is immers ook 

'n senlrale uitgangspunt van die Chrislelike evangelie self. Christendenkers Stel daamm 

syns insiens in die modeme lyd ook voor dat dm sentrale metief van 'n Christelike 

werklikheidsvisie 'n etos van mededc&barrnhartigheid (daar word gepraat van 'n 'ethos of 

compassion') moet m. Hierdie etos dui op 'n selfopofferende liefde teenoor veral die 

naaste en die skepping. DB is 'n elm wat die reaksie is op die LmvrydinpJerlossing wat God 

Hoofauk 2 - Chrlaellk-etlese perspeHiewe en beglnsels 
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vir die mens in Christus bewerkstellig het. 'n Mens kan nie anders as om die weeWank 

van die huidige bre6 kultuundief van stfyd teen lyding en ter will0 van bevryding in hierdie 

etos raak le sien nie. 

Velema (1990:ll) s4 sell dat etos o~eslu i l  18 in die gewoonte. 'n bepaalde gebrulk. die sede 

van 'n volk of 'n gedeene van die bevolking. 'Daamaast Mjgl het ook de betekenis van 

gerindheid vanwaaruil gehandeld wordt en het handelen naar een bepaalde norm.' 

Solomon (1984:6) s8 weer dat B n  ethos is that wre aniludes, beliefs, and feelings that gives 

cohereme and vitality to a people (in ancim Greek, an ethnw, a word significantly similar to 

"ethos'). Die etos van 'n gmreenskap is dus die stel waardes of norme wat die kuiluur van 'n 

bepaalde gemeenskap bepaaal: dit is met ander wcarde 'n WaardesIelSei soos byvoorbeeld 

die etos van 'n universiteit, die etos van 'n geloofsgemeenskap of die etos van memeregte in 

'n regstaal. Die etiek besludeer dus hierdie waardes en norme in 'n bepaalde gemeemkap 

om sodoende 'n toepassing & a m  te mask om ten einde 'n geskikte etos dam te stei. 

Die betekenis van die wcard etos het ook In die geskiedenis 'n ontwikkeling deurgsmaak, 

sonder dat daar 'n duldelike afbakening gem& kan word. Hiefvan s8 Velema (1990:lZ): 

'he1 zal e m  gaan wijzelf - niet zonder weling met wat in onze lijd gangbaar is - vaststellen 

wat we onder ethos en ethiek verstaan.' Volgens De Bruyn (19931) het die feil dst die 

w r d  ethos te doen h6l met wat goed of sieg is, die weg gebaan na die gebruik van die 

m r d  e W  vir die wetenskap, waarin oor die goed of sleg van 'n optrede begin word. 

Elos beirrdcwl ook die dieptedimensie van menslike handellnge, derhaiwe manifesteer die 

etos beslis die duideiikste in die wyse waarop mense op die mees fundamenlele sake wat 

die lewe raak, reageer. In beginsel beheer die etos dus alle uitdwkklngs van die lewe 

( T w t .  1983:118). Solomon (1984:42) wys weer daarop dat lmmanuel Kant in die m a g  na 

wat nwraal is, vemys het na 'n persoon se outonomiteit - die persoon het met ander wcarde 

die reg en dim verantwoordelikheid om sell te besluil wat reg is en wat gedoen moet word. 

Teenwr hierdle aanname van dm sterk begrip van outomxnlteit staan die konsep van 'n 

etos. Dit is binne die raamwerk van 'n elos waarin die mem leer wat moreel is en dit is juis 

binne die basis van 'n etos waarin beginsets enigslns moontlik is. "The LORD may have 

given Moses 'the Law' In the middle of the desen, but neverthelass He gave il lo a particular 

("chosen') people in a very particular. il unfortunate, set of circumstances." Dit is juis etos 

wat moralileit bepaal, en etos is die teenoorg8stelde van oulonomie. 

Volgens Smit (1985:32) is die gewone betekenis van etosdw sedelike waarderinge, norme. 

insigte. tradisies, ideale, gebruike, gedrag van 'n bepaalde gemeemkap in 'n bepaaide (yd. 

Etos dui dus op 'n heersende, lokale nonn of sede. Etiek. in dm sin van 'n wetenskaplike 
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dissipline beoefen deur professionete etici, is nie in s ipd l  baie belangrik nie. Dit word 

een belangrik as dii mense se etos, hulle oorluigings en gedrag, beindoed (vgl. Smit. 

1992:306). 

Verskeie definisies oor die aard van moraliieit word in die literatuur amgetref (Le Roux. 

2003:149). Daar bestaan onder andere uyd uiteenlopende slandpunte ten opsigte van die 

etimologie aangaande die inhoud van die begrip moraliteif. In Latyn is bide Griekse w r d e  

met mos/mores vertaal w a a m  die wwrd moraal afgelei is (Van Wyk. 1986:2). Volgens 

Dwma (1984:lO) het die Lalynse mos dieseifde betekenis as die Griekse efhos en ethos 

(vgl. ook Veiema, 1990:12). Moraal of moralireit het volgens Naude te &en met 

gedragspatrone. mel dit wat mense doen. Dn is deskriptiel van aard, om&t dit die 

lewenswyse van mense omskryf maar nie wit voorskryf nie. 

Volgens Velema (1990:12) he4 die word moraal In Laiyn die betekenis van meel, afmeet en 

beooldeet. Die gebruik van die moraal as sinonism vir die etiek 18 eerder op ch vlak van 

benaming waarin daar by die Rooms-Katolieke teotogie gepraat word van 'n rnoraaHsolwg. 

temyl daar in die Pmtestamse kringe eerder 'n opie vir die benaming mikus gevoig sal word 

(vgl. ook Douma. 1984:11). Hiemr is Heyns (198248) van mening &t die w r d  moraal 

egter ook - in die populhre spraakgebruik - in ander batekenisse vooricom. Daar dui dii aan 

die min of meer v66nvetenskaplike en nie die weinig gereHekteerde naiewe opvatting en 

beskouing oor die sedelike nie. Solomon (1984.16) s& " m l s  in a more general sense 

puts an emphasis on character and characteristics of particular individuals rather than on 

rules and obedience: For example, the rimes of compassion, generosity, courage, etc.. are 

an important part of morals, but they do not consin in following rules.' Die moraal of morele 

beskouinge is dus (nog) nie sen etiek nie, maar kan tot die wetenskap van die etiek omgebou 

word. Smit (19853) dui self ook aan dat die etiese en die moraal streng gesproke nie 

sinoniem kan wees nie 

Die Griekse eiofha he1 votgens Louw (1993214) later die betekenis gekry van gewome en 

gebruike. MoralieH beteken dan del ike Wrag ooreenkomstig bepaalde gebruike. 

gewntes. waardes en none. Die doelwit hiervan is om mense se iewenskwaliteit te 

bevorder en 'n stabiele sametewing te skep. Van Wyk (1979:142-143) ventaan onder 

moraal "die sedelike vehwding hrssen mens en rnedemens'. Van Wyk tref dus geen 

onderskeid tussen etiek. sede en mom1 nie. Kruihof (1973363-372) definieer moraal 

(respektiewelik sedeleer) as die leer van morels aard. Hy onderskei nie beduidend tussen 

etiek. rnoraal en sede nie (Le Rwx. 199291). 
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Mackie (1983:tffi) verstaan weer onder mrafifeil die vcigende: 'A morality in the 

broad sense would be a general, all-imlusive theory of mndua: the morality lo which 

someone subscribed would be whatever body of principles he dlowed ultimately to guide or 

determine his choices of action". Troost (1986:115) vemys weer na die wanopvaning dat 

moraal in ruimer sin die volle konkrete menslike lewe cmvat, in sovetre dit met none en 

waarde in verband gebring word. Hy pleit dan ook dal die term m a 1  in 'n enger sin 

gebluik moef word en beveel aan dat die betekenis daawan beperk word tot dit wat in die 

"calvinistische wijsbeg&e getypeerd Is door het modale aspecr der liefdg. 

Etiek is volgens Dourna (19841 1) die besinnlng van die mwaal. Mor ' l i s  dus Sede waarin 

die teenstelling tussen goed en W d  die aandag vereis, temyl etiek weer die besinning van 

die moraai is. Volgens Vdema (1990:12) is moralfieif eintlik dieselfde as sedelikheid. Met 

moralineh word veral gefokus op die sedelike gehaiie van 'n bepaalde moraal. Hy stel dit 

vwrts (1990:13) &t efos en moraaldieselfde beteken. Be'& woorde is 'n aanduiding van 

die sedelike lewe van 'n bepaalde vdk. van 'n kring of van 'n enkeling. Etos en moraal 

omsklyl in geheel die sedelike lewe, temyl sedelikheid veral getokus is op die norm en 
gesindheid waarmee &ar aan die vasgestdde norm voldoen word. Solomon (19W6) stel 

dit weer dat moraliteit lets baie anders as etiek is: moraliteh is iets spssifiek, 'n stel etiese 

&Is wat van sekere belang is. 'Morality is n d  the whole of ethics: but one of the central 

issues in ethics - if nd the issue - is Me special status end nature of morals'. Heyns 

(1989:150) mskryf moralinen weer as die geheel van die m s  se handelinge wat gerig is op 

die persoon van die mens met die oq) op die vemerk(iking van sy bestemming as mens. 

Nie alle haminge as sodanig is morele handelinge nle. Alleen daardie handelinge wat die 

mens se unieke geskape ubnderingsposisie In die w h l d  raak soos din in sy persoon tot 

uitdmWing kom, is morel6 handelinge. Daardie handelinge wat die mens, sy status en sy 

lunksie, sy roeping en sy bestemming, sy wese en sy toerusting raak - dedrdie handelinge is 

etiese of morele handelinge. Moraliteit kan dus gedefinieer word as 'n groep beginsels of 

ideale wat mense in staat stel om tussen reg en verkeerd te ondemkei (vgl. Le Roux. 

2003:149). 

Naudd (19927) is daawan Wnuig dat daar tans 'n krisis in die el ! !  Meet word. Di 

sentreer rondom die vraag na moralileit. Wat is reg en wat is vekeerd? Wat is moreel en 

wat is immoreel? Hiefdie vrae irnpliieer dat die moraliteit van die vedede vandag nie meer 

aanvaar word as leghiem nie. Dit impliseer ook dat wat vroer as gehwfsaamheid geag is. 

vandag nie rneer as normatief gereken kan word nie. Hiewwr kan daar sekerlik talle redes 

aangevoer word, soos die i n W  van idedogie, s&la!isering, teolqliese 

klemverskuiwings, politick, veranderde situasies, die ekonmie, ensovwrts. Dus kan daar 
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nie anders as om dialekties te dink oor die aartf van moraliteit nie. Dit is deels eie aan 

die aard van rnoraliteit om te verander, orndat dit te doen het met die gewoontes en gebruike 

van rnense wat as voordelig of nadelig of onnodig geag kan word vir 'n sarnelewing of vir 'n 

gerneenskap. Wanneer oortuigings en ornstandighede verander, word die gewoontes en 

gedragsreels hierby aangepas. Die ander sy van die saak is dat daar tog kontinurteit is ten 

spyte van die veranderde element in moraliteit. Die kontinuneit kan omskryf word as die 

norm wat ten nouste gebonde is aan die Christelike geloof. Dit vorm 'n vaste uitgangspunt 

alhoewel dit self ondeworpe is aan verandering wat die verstaan van en insig In die Wmrd 

betref. Die Woord van God as rigsnoer vir die lewe bring rnee dat moraliteit beskou word as 

'n gestalte van gehoorsaarnheid aan God. Wanneer dit egter ges6 word. is daar 

gevaarpunte wat in ag geneern moet word. Een hiewan is moralisme. 

Dit wat moreel is moet egter nie vir een mrnbllk in moralisme vewal nie. Moralisrne perk die 

werking van die Heilige Gees in, reduseer en verduister die evangelie, tas die wese, die 

kem, die hart van die evangelie aan en rnaak dit wal bysaak is, die hoofsaak (Van Rensburg 

& Kellerman, 1992:216). Wat presies word met die term moralisme bedoel? Moralisme, 

soos elke ander '-isme*, is die verabsolutering van 'n bepaalde saak ten koste van die 

hoofsaak. Moralisrne is dan 'n 'rnorele obsessie" en 'n "gefikseerde sedelikheid" wat die 

~ i r n t e  tot geestelike groei verongeluk. Volgens Janse van Rensburg en Kellerman 

(1992:217) maak moralisme die sedelike 10s van die evangelie en beklemtoon 

eersgenoemde ten kbste van laasgenmde. Die wet staan voorop in die verkondiging en 

nie die genade van sondevergifnis nie. Srnelik (196412-13) waarsku dus tereg dat vrees vir 

etiese kwessies nie tot 'n versuirn mag lei om hierdie sake aan die orde te stel nie. Dit 

vemnderstel egter ook dat die verhouding tusseo wet en evangelie op die korrekte wyse aan 

die orde rnoet korn. 'n Eensydige klem op die wet ten koste van die evangelie lei tot 

moralisme; 'n eensydige aksentuering van die evangelie sonder die wet las die volledigheid 

en dus die suiwerheid van die verkondiging aan. 

Volgens Naud6 (1992:3) is moralisme onder andere die verwetliking van die Bybelse 

boodskap. Die normatiewe verstar tot 'n stet wette wat as afdwingbaar beskou word en as 

algemeen geldend geag word, sodat 'n bepaalde vorm van moraliteit identies word met die 

Woord van God. So word em gestalte van die norm gekanoniseer en ander rnoontlikhede 

as sonde beskryf. Moralisme verduister op hierdie wyse die norm en maak die teologiese 

fundering van die Christen se lewe ongeloofwaardig. Die krisis waarin die rnoralileit verkeer 

open die weg om opnuut te besin oor die wyse waamp die nom tot sy reg kan kom in die 

lewe van die Christen (NaudB, 1992:7). 
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Moralieit word vereenselwig mel openbare optrede wat geskied ooreenkomstig die 

aanvaarde rigsnoere wat in 'n bepaatde samelewing geld. In die SUM-Afrikaanse reg word 

drie betekenisse aan die begrip morsliteftgekoppel wat vemys na: 

die uimemenrmeid van 'n mens se karakter en sy gedrag wat daarun voonspruit 

. en die spesifieke sedes, waaroor die lede van die gemeenskap diesetfde mening huldig 

(Andrews. 1989:213). 

Volgens Fourie (1998:253) is momlimir dus die absolute standaarde wat oor die grense van 

tyd heen bestaan. Ult b o g m d e  kan dus afgelei word &I mraliteii v e w s  na reels en 

standaarde wat blywend, sowet as oomeersend in 'n samdewing is. 

Samevallend kan gese word dat moraiiteit nie bkmt te make her met wat 'n mens (soms) 

doen nie, maar wat 'n mens (aim is. In die etiek moet daar dus nie net aan d4e analisering 

van die handelinge van die morele agent aandag gegee word nie, maar verdien die vraag na 

die identiteil van dle person wal handel (asook die gemeenshp of tradisie wat 'n prsoon 

stempel) mk noukeurige etiese analise (Vosloo. 1995:273). 

Histories beskou, is die word sedelikheid dikwels gebruik as 'n aanduiding van die 

wysgerige dek  (Velem. 199212). Die misverstand wat heel moontiik kon ontstaan in die 

gebruik van sedelikas sinoniem wr dii wat deur die etiese omskryf word, kan heel moontlik 

loegeskryf word aan dle felt dat die word 8 t h  og die klank af met sadelik gelyk gestel 

word. Hierdie misverstand het alreeds by Herman Bavinck (1903:25. 92) bestaan, naamlik 

&I die etici alla religieuse momente in die sedelike laat saamval. Hierteenoor he1 die etia 

volgehw dat niks verder van die waameid kan wees nie (Valeton, I W 9 ) .  Die woord eti- 

is nie afgelei van die Lalyn emica (etiek) nie, m a r  van die Griekse ethos (karakfer, innerlike 

wese). Volgens Heyns (198245) vertoon die begrip sede'n nwe samehang met gewoonle 

en met gebruik. Tog is die begrip sedelikheid uiters moeilik te omskrywe (Heyns. 198246). 

Dit grens aan en amleuel soms met sede, maar is eintlik iets b&r en dieper. DI kan dui 

op die enkeling se persoonlike antwoord en reaksie op die nonne wat hy aanvaar en sy 

deetname aan die gemeenshplike patmn van sedelike handelinge. Meer konkreet: 

sedetlkheid is 'n imgrip wat al die sedellke opvattinge, norme, handelinge, gewoontes. 

doeteindes en ideale inslut Heyns (1982:46 e.v.1 kritiseer tereg die onderskeiding wat 
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gem& word tussen ssdekunde (as 'n sinoniem van Morskrywende of 

Preskriptiewe etiek) en wei om die (neutde) wdenskapsbeskouing wat hieraan ten 

grondslag I& 

Velema (1990:12) omskiyl die begrip sedelikheidas die mens se beskouing ten opsigte van 

go& en kwaad. Dit gaan by sedelihid om die norm wat die mens gebntik en om sy 

gedrag, WreenkomsHg daardie bepaalde norm. De Buyn (19933) is van mening dat etiek 

1% make het met die sedelikheid van die mens. in die sedelikheid van die mens gaan dit oor 

'n beoordeling van die mens se dade en opbede, naamlik of dit goed d sleg (kwaad) is (vgl. 

Veiema. 1981:ll; 1990:9). Daamm kan daar. volgens hom. ged  word dat etiek die 

wetenskap is wat die sedelike by die mens ondersoek om te bepaal of mense se optrede 

goed d sleg is. Volgens Dreyer (1978:32) is die Westerse sedelikheid tradisioneel gebou op 

persoonlike nyiwid en verantwoordelikheid. op die waarda van die i nd~du  en mensllke 

waardigheid, en op die universele, maar tegelyketyd intens persoonlike geldigheid van die 

sedelike waardes en norme. 

Die bekende wysgeer, H.G. Stoker (19413-4,16,22). gee deurgaans Morkeur aan die term 

sedelike, maar dit is duidelik dat hy daarmee niks anden bedoel as die etiese nie. Hy 

reseweer egler die term etiek klaat6lyklik vir die wetenskap van die sedelike. 

Vdgens Stoker ( 1 9 6 7 ~ 2 8 1 )  vereis de Nomatiewe Etiek as Morsrudie 'n studle van die 

wemrde onder andem die nomatiewe orde wat Gcd vir die kosmos (waaronder die mens 

en dus wk die sedelike) gestel word. Deiimlwe skryl Stoker (1967:280) &I die Chriaelike 

(veral Teologiese) normatiewe Etiek by vwrkeur van die sedewet uitgaan, sws wat dit in die 

Woord van God geopenbaar word. Hierby mag egler nooit vergeet word nie 

(i) dat nome vir godsdiens en die sedenorme ondenkei behwrt te word: 

(li) dat Gods Woorcbpenbaring vowwetenskapllk is, dit wit sB, dat die Wooid van Gcd. 

ook die etiek, geen wetenskaplike handleiding is nie en dus ook geen wetenskaplike 

etiese skteem bied nie: 

(iii) dat die bepaling van wat onder die 'sedelike' as sodanig (as amlerskeiding van 

byvoorbeeM 'godsdiens') en van wat onder die 'sede'-wet (as ondenkeiding van 

byvwtbeeld die gebod vir 'godsdiens') versiaan rnoet word, asook van Walter 

skriftuuflike uitspake as uilsprake rakende die 'sedelike' opwiat moet word, met 

ander woorda, da  die bepaling van die kwmomie van die 'sedelike' en van die 

'%%'-wet afhanklik is van die teologiese etikus en van sy 'emring', vindings 

(onldekkings) en bevindings en onder medebelnvloeding aaan van wysgerige en 
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vakwetenskaplike etiese bevindings en dat dii alles weer hul gmnd vind in 

mrwetenskaplike 'ervarings' en onderskeidings: 

dat sonder die menslike (voorwetenskaplike) 'etvan'ngs' en onderskeidings 

aangaande die 'sedelike' die uitsprake van die 'sedelike' in die Woord van God 

onverstaanbaar sou wees; 

dat wat die 'sedelike' as sodanig is, in die 'ervaring' van die sedelike self (sy dit dan 

ook 'in U lig') ontdek word en 

dat die etikus deur die ondersoek van die sedelike norme die sedelike kan ontdek. 

waaronder selfs norme wat nie in die Wood van God veneld staan nie, maar wat 

met die sedewet soos in Sy Woord venneld, nie in stryd mag wees nie. 

Dit is vir sma (1985:2) self onduidelik of Stoker, met bogenoemde in gedagte, die sedelike 

begrens tot die etiese en of hy dit mew wil slen as dit wat le doen het met interpersoonlike 

verhoudings in die algemeen: Van a1 die moontlikhede waar die modeme mens die sedelike 

kan soek, bfy nog net oordie (kulturele) vehouding van mens tot mens, die verhouding van 

mens as persoon tot mens as persoon, of beter: die mens as p e m n  in sy verhouding tof 

die mens as persoon. Hier kan ons die sedelike self in sig kfJ" (Stoker, 1967:248). Smit 

(1985:2) definieer die sedelike nou as dit wat te doen het met 91 die nonne wat vir 'n 

bepaalde kultuur in 'n bepaalde tyd gebruiklik is. As sulks kan mens beweer dat die etos van 

'n wlk dieselfde is as die sede van daardie volk. "Die sedelike mag ook nie verwar word 

moet die seksuele moraal nie. Myns insiens verdien die gebruik van die term "sedelikem nie 

ambeveling nie." (Smit, 1985:3) 

2.2.5 Samevattende gevolgtrekking 

Nadenke oor die kwessies van hoe die omstandighede beoordeel en benader behoort te 

word, is in die algemeen 'n filosofiese aangeleentheid, maar vir die etikus wat aan die Skrif 

gehoorsaam is, is dit die bestudering van die praktiese toepassing van dit wat in God se 

Woord geopenbaar is. In albei gevalle trek dit die dissipline of wetenskap war bekend staan 

as ethica of diswplina moralis. 

T e q l  die begrippe, etiek en rnoraal, die bestudering van die rnenslike gedrag raak, is 

laasgenoemde 'n aanduiding van dit wat sy oorspmng vind in die rasionele moraalfilosofie. 

Hoewel albei wel handel oor die studieveld van die sedeleer en die sedelike gedrag en 

waardes, is die betekenis van etiek anders as di6 van rnoraal. In 'n geteformeerde 

perspektief ward die nadenke oor die menslike gedrag in die aktuele ornstandighede van die 
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bestaan, prinsipieei getipeer as etiek. Etiek betrek die onderrig of vakgebied aangaande 

die mrme vir die mensiike handelinge in die perswnlike en maatskaplike bestaan. Dit word 

uiteenlopend bsnader, naamiik &t die etikus self enersyds. vanuit sy redelike denke mr  die 

godsdiens wat hy My, di6 norme beredeneer en bepaal - 'n vonn van rasionaiisme - en 

andenins om dit vanuit die bestudenng van die SM. db belydenisskrine en die Christelike 

bewussyn as maatslawwe en rigsnoare te staaf. Din hang dan saam met di6 deal van die 

leologiese wetenskappe wat as dogmatiek bekend staan. 

In die anaiise van die terminmgie, is dR duideiik dat die t e r n  etiek, eeto m o d  en 

sedelikheid dikwels as uitwisselbaar gebruik kan word, alhoewel sekere onderskeidings 

onderling tussen hierdie tenne gemaak kan word. Die onderskeid wat we1 gemaak kan word. 

18 eerder op die vakgebied van die filosofle (wysbegeene) as di6 van teologie; demalwe 

word daar vir die duur van die studie doelbewus nie onderskeid getref tussen die terme nie, 

maar word dii we1 sinoniem uitwisselbaar aangewend. Volgens Beauchamp en Childress 

(1989:23) het Cicem heel waarskynlik die Latynse woord moralis (afgeiei van mores) gevorm 

om die Griekse term ethikas te vertaal. Etimokgies het huile diesetfde betekenis en 

bsnadruk gewoonles, karaMer en mani8rismes. Die kontempor8re geb~ik  van hierdie terms 

stei we1 'n growwe onderskeid Mor, maar handhaaf nie 'n duidelike onderswd nie. Etiek 

verwys dikwels na die reflektiewe en teoretiese penpektiewe, terwyl moralireit eerder na 

&adweMike optrede en praktyk vemys. 

Die gebruik van die terme etbk en moraliteif in hierdie dudiestuk respekteer die onverlynde 

onderskeid, alhoewel die adjektiewe moraal en eties uitwtsselbaar gebruik word. Daar sai 

dus Morbpig by Heyns (198245) se sleliing gehou word wanneer hy s8 dat "skew 

onderskeidinge moeilik te maak is. Tog moet dl as sinonisme beskou word, want ai drie 

(ssde, etos, en mraI#eiO dui op die histories8 gestane wat die sedelike iewe van die mens 

met sy goeie en siegte dade in die lewe van die enkeiing en in die groep, venom. DI dui 

met ander woorde op 'n bepaalde kontinuReil in of duurle van gedraginge, sodat van 'n vaste 

gewwnte of van 'n herkenbare en van ander ondenkeibare lewenstyl gepraat kan wrC. 

Volgem S o l m  (19&1:5) is e&k die deelname aan, en 'n begrip van 'n etos, die poging 

wat aangewend wMd om die sosiale reels wat die modems mens se lewens beheer en 

iimiteer te ventaan, verai daardie fundamentele reAs. sws die pmhibisie om imand dobd 

te maak en om te steel en die g e h i e  dat ons ons 'vader en moeder moel eef en om ander 

se regte te respeldeer. wat moralifeit genoem word. In hierdie ondersoek word daar by 

Velema (1990:14) se definiering van etiek en etas aanwlulun waar hy etiek omskryf as die 

wetenskap wat die menslike handelinge onder die gesigspunt van goad en kwaad 
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ondersoek, en etos as di6 deur nonbepaalde handeling wat die etiek as 

tenein van die wetenskap ondersoek. 

Bostaande weergawe van die begrippe etiek, sede en rnoraal, soos aangetref by 'n aantal 

skrywers in hulle besinning oor etiese aangeleenthede, bevestig dat daar in die algemene 

gebruikstaal nie juis onderskeid getref word tussen hierdie begrippe nie en dat dit in die 

bepaling van die wese van etiek primer gaan om Wee sake, naamlik: 

of etiek alle goed en kwaadkleg omvat: dit is die nomatiewe as sodanig, of die 

normatiewe ooreenkomstig slegs een enkele bestaansmodus, naamlik die etiese, en 

of etiek Blle verhoudinge waarin die mens horn mag bevind omvat, of slegs die 

verhouding mens tot medemens (vgl. Le Roux. 1992:96). 

Dit is een van die kenmerkende eienskappe van die modeme etiese paradlgma dat die klem 

op die analisering van die handelinge van die morele agent geval het en sodoende is daar 

nie die nodige aandag a m  die deugde van die handelende agent gegee nie. Die primbre 

debat m die modeme etiek word dan of 'deontologiese' of Yeleologiese' teorie& (of een of 

ander mengsel van die teoriM) wat die juisste manier bied om rnorele handelinge re 

bmrdeel. Hoewel hierdie teoriee baie variasies hat (wat in 'n veelheid van etiek-handboeke 

te vinde is), behels die deontologiese benadering in br& dat reg en verkeerd deur die 

gevolge van die daad bepaal word. Hierdie teorie6 word meestal as antiteties voorgestel. 

maar hulle deel die voorveronderstelling dat die morele lewe oor sekere moeilike besluite 

handel. Die analisering en beoordeling van handelinge staan sentraal (Vosloo, 1995:274). 

"Ethical reflection asks about the "rightness' Of particular actions. In the philosophical 

tradition, such reflection has proceeded from one of two starting points: from either the 

nonns which are understood to govem human behaviour or from the consequences which 

follow from that behaviour" (WRK, 1997:51). Die vraag wat egter nou in die bespreking van 

etiek ontstaan is: Hoe kom die etikus uiteindelik by 'n etiese beoordeling of besluit uit? 

Waner kriteria (maatstawwe of benaderings) word gebnrik? Meer konkreet gestel: watter 

etiese teorie of metodologie, indien enige, is die mees gesklkte en mees verkose? Vir een 

etikus is die g e b ~ i k  van die utilitarisme (3 vorm van die konsekwensialisme, deel van die 

teleotogiese metodologie) 'n meer geregverdigde keuse as vir die keuse van 'n 

deontologiese argument of metodologie. Tog moet alreeds by die intrapslag van die 

bespreking van etiese metodologie ges& word dat daar nie op die fynere onderskeid van 

beide hierdie benaderings gelet sal word nie. Vir 'n meer in diepte bespreking oor die fynere 
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onderskeid en nuans-verskiile binne hierdie bepaalde benaderings, vergelyk Beauchamp 

8 Childress. 1989:44-55: Gill, 19854-11; Solwnoo. 19@4:125-130: 113-115. 

Rossow (1992295) vemys na die feit dat daar al met die verloop van tyd 'n wye 

verskeidenheid etiese teorie8 onhvikkel het om te ideniiiseer hoe 'n persoon kan vasstei wat 

in die werkiikheid goed is; en nie net vir die indiiidu perse nie, maar ook vir ander persone. 

Hierdie wye verskeidenheid van teorie8 kan syns insiens in Wee basiese benaderings vir 

maak van morel0 kevses verdeel word, naamlik die deontologiese en konsskwensialistiese 

benaderings (vgi. Esterhuyse, 1991:17-25; Hoffman 8 Moore. 1990:5-18). Wellman 

(197%~)  beskw etiek as 'n onderafdeling van die fiiosoiie. Die ander onderaMelings is 

metafisika (teorie van realieit) en epistemologie (die leer van kennis). Etiek kan voom in 

onder andere Wee onderafdetings ingedeel word, te wete die deontologie (teorie van 

verpligting) en aksiologie (teorie van waardes). Deontologie handel oor die soeke na 

antwwrde oor Walter handelimg reg is en dit te skei van handelinge wat verkeerd is. 

Aksiolwie daarteenwr handei oor pmbleme wat te doen het met goed en sleg. Dil handel 

oor waardes wat vir die m m  of sosiale gmep. waardevol is. 'n Stvdie van waardes poog 

dus om dl wat goed is van dit wat sleg is le ondenkei (Van Wyk. 1996:484; vgl. Joubert. 

19921). 

Hauenvas (1994383) vestig die aandag &amp dat in terme van die debat - 
kons8kwensialisme en deonlolcym - hierdie terme ontieen is aan Rlosofiese tradisies. Soos 

in die pval  van Solomon (1984:IOS) is die keuse vir 'n momle teorie nie nel 'n poging om 

die venkynsei van moralteit (scos 'n leone in die natuunvetemkappe of 

sosiaalwetenskappe) te verklaar nie. Dit is 'n eerlike poging om moraliteh re regvedig, om 'n 

anker vir morele redes te wees. Moreie fiiosowe het tradisioneel Wee taamlik formldabele 

benamings vir hiedie Wee t ips  teorie8. TeorieB van morallei! wat aanspraak daarop maak 

dat moraliteit op sy eie die uheindelike anker of begmnding is, word genoem deonfolopias 

(afptei van die Griekse woord dem, wat "plig" beteken). TeorieB van mwaliteit wat 'n nie- 

morele doel am die einde van so 'n morele argument pleas, word genoem teleologies (van 

die G W  wwrd teb,  wat "doel' Meken). 

Beauchamp 8 Childress (1989:25) gee die rede waamm dil enigsins nodig is om tussen die 

vemkillende bestaande benaderings 'n keuse te maak: h welldeveloped emid  thewy 

pmvides a framework of principles within which an agent can determine morally appropriate 

aclims.' Waamm enigsins 'n keuse m&? Wa is die implikasie van so 'n keuse in die 

geval van hierdie ondersosk, waarin daar in hoofseak gef&us word op die kwaliteit van 

Skrifbemepe in die etiek? Die anWwrd kan heel moontlik gevind word by SmH (1992315- 
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316): Hy sb dat elke beroep op die 'Bybel' of 'die Bybelse boodskap' of 'die evangelie' of 

'die Woord van God' alreeds 'n konstruk insluit: keuses, 'n greep, 'n rangskikking, die 

aanbring van samehang, binne die veelvoud van gegewens wat 'die Bybel' uitmaak. 

Omgekeerd is elke lees van 'die situasie' deur gelowiges alreeds deur 'die leks', dit wit si3 die 

Skrif en sy boodskap, sy inhoud, sy strekkmg, sy skopus gestempel. 

Wie as teolo8, as etici of as Christene sB 'situasie' of 'konteks'. sB implisiet alreeds ook 

'Bybel', want hulle 'lees', 'interpreteer', 'ewaar'. 'verwborrf, 'konstrueer' hulle situasie as 

mense wal deur die Skrif gavom is en deur die bril van die Skrif kyk - s m  Calvyn trouens 

a1 opgemerk het. Daarby is die prosesse van etiese besluitneming uiters ingewikkeld en kan 

daar op talle verskillende wyses beroepe op die Skrif gedoen word in etiese argumente (vgl. 

Roberts, 19931 12). Twee eenvoudige en bekende voorbeelde te gee om die ingewikkelde 

prosesse van etiese besluitneming na vore te bring: dit het die afgelope ]are onder etici 

gebruiklik geword om te onderskei tussen Wee soorte etiese argumente (of anders gestel 

metodes), te wete deontologiese argumente en teleologiese argurnente. Smit (1992316) 

vewys ook onder andere na 'n derde argument, naamlik die 

verantwoordeIiM,eidsargumente. maar hierdie argument kan In wese nie losgemaak word 

van die deontologie nie, omdat dit in wese deontologies is. 

In die etiek word daar sistematies te werk gegaan om etiese en morele vraagstukke op grond 

van die Woord van God normatief te beoordeel. In die etiek word verder gepoog om vrae 

rondom wat reg en verkeerd is te verklaar en om tegelykertyd die kompleksiteit daarvan aan 

die iig te bring. In 'n etiese refleksie word die vraag na die "mate van reg' van verskeie 

aksies gevra. In die filosofiese tradisie word so 'n refleksie vanuit Wee vertrekpunte 

geneem: vanuit die norm wat die menslike gedrag bepaal, of vanuit die konsekwensie wat 

vanuit daardie gedrag voottvloei. In wese bestaan daar dus in die verskillende etlese 

perspektiewe twee benaderings: deontologies en konsekwensialisties (teleologies). 

'n Studiestuk van die WRK (1997:51) beskryf die deontologiese benadering as "moral rules 

and values which can be regarded as being universal and as forming the basis for principles 

and ideals to be translated into concrete moral actions." Terwyl dieselfde studiestuk die 

konsekwensialistiese of utilitaristiese benadering omskryf as die benadering waarin "the 

question of right and wrong is decided by the consequences of an action." Dit is met ander 

woorde 'n geval waarvan die doe1 uiteindelik die middel heilig. 

Hierdie bespreking van die argument oor etiese metodologie fokus dus in hoofsaak op 

bogenoemde twee tipes etiese leone& konsekwensialisrne (teleologic) en deontologie. 

Velema (1990:34) vestig die aandag daarop dat hierdie terrne nie gebruik word vir die 
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tipering van een b e m e  ndsel nie, maar dien as basis en struktuur om een stetset te 

karakteriseer. Volgens Beauchamp 8 Childres (198425) is hierdie onderskeid in die twee 

leorie8 in hierdie eeu aan die lig gebring om sodoende die antieke en modeme teoriea onder 

'n verenigde sisteem van klassifisering byeen te bring. 

2.3.1 Teleologlese benadering 

In enige bespreking oor die teleologiese benadering moet daar reeds by die intrapslag en ter 

wine van duidelikheid gemeid word dat dam in die genoemde bespreking dikwels van 

simieme lenne gebruik gemaak gaan word om hierdie benadering duideliker te tipeer. 

Tene  wat vemisselbaar gebruik gaan wonl slam in die algemene gebruikstaai van die 

WetenSkaP wk bekend as die konsekwensialism (konsekwensialistiese etiek) en die 

uiifitarisme (ook genoem die utilk4re leone, wat af@ei is van die Lalynse wwrd uiilis, met 

die betekenis van wat nutfig is). In die verloop van die tespreking word hierule lenne, wat 

sinoniem uhruilbaar gebruik word, verduidelik en in perspeklief geplaas. 

Die utiliere benadering, andersins wk g m  'n teorie. wat veal bekendgemaak is dew 

Jeremy Bentham en J.S. Mill, laat die klem volledig op die gevolge van enige handeting val. 

Die morele waarde van persoonlike opnede word volledig deur die konsekwensies daarvan 

bepaal. Anden gestel: 'n besluit is gwd en reg as dlt die grootste getal mense bevoordeel 

en dii m e t  tot die minimum pyn en lyding aanleiding gee. Die grootste problem van hierdie 

nelsel is dat dH tot gsvolg kan hB dat mindefieidsgroepe emstig kan ly onder die 'vwrdeel' 

van die meerdeheid (Kouwenhoven, 1981:63 ex.; vgl. Kruger 8 De Kler*, 1995401 e.v.: 

De Klerk, 1991547 ex) .  'n Verdere gevolg is dat alle objekliewe maatstawe immers 

oorboord gegooi word (Stfydom. 1994239). 

Volgens Smit (1992316) gaan teleologlese argumente uh van doelwine, grwt ldeale. 

waardes en deugdes. Teleologiese etiek kan dus in wese getipaer word as doeleinde-etiek. 

Wat ook al sal help om die doel te bereik, moet gedoen word, en wat ook al di6 doel in die 

weg mag staan. moel nagelaat word. Volgens Velama (1990:34) kom teleologic van die 

Griekse wood telm. 'Dat wil zeggen doel. Elke stelsel dat op he1 doel van het handelen de 

nadfuk legt, en dat het doel bepalend laat zijn voor wat gedaan moet worden, is een vorm 

van teleologlese ethiik.' Volgens Van Wyk (t986a:5. 6) 18 die verskil tussen 'n tdeologiese 

benadering (van felm = doel) van die deonmtqiese benadering daarin &I in eersgenoemde 

klem gel& word op die doel. Voorbeelde van 'n teleologiese etiek is te vind in die hsdonisme 

(sedelik gwd is dit wat ds gmowe gens verskaf); in die eudaenwnism (geluk is die 

hoogste goed - Aristotdes) en die utilbme (ulilitarisme) (nut/geIuk is die hooghte wad - 
Jeremy Bentham, J.S. Mill). Soms word hler ook na die pragmatisme verwys (alles wat 

Hoofauk 2 - Christelik-etlese penpeldiewe en bsglnsels 



39 

"werk" en funksioneel is, is sedelik g o d  - William James. John Dewey). 'n Mens sou 

dus van 'n doel-etiek kon praat (vgl. Van Wyk, 1986a:6). 

Kuitert (1967:19, 31), gesien as 'n pleitbsorger vir die sosiale etiek, sien die etiese maatstaf 

onder andere in die sosiale utiliteit. Met sosiale utiliteit bedoel hy die praMiese funksionaliteit 

van die samelewingstrukture waardeur die grootste geluk vir die grootste getal mense bereik 

kan word. Volgens Kuitert (196733) is daar in die Skrif we1 sasiaal-etiese aanwysings, maar 

dit is vanwe6 die gewysigde struMuur van die samelewing vandag onbruikbaar. Uiteindelik is 

dit die mens met sy geloof en humanitere liefde wat die bron vir die etiese normbepaling is 

(Kuitert, l96iT-4; vgl. Van der WaH, 1988:160). 

Joseph Fletcher is volgens Boulton et al. (1994384) mwntlik die bekendste voorbeeld van 'n 

Christelike etikus wat die konsekwensialis!~'ese morele teorie of benadering aanhang. 

Fletcher verkies binne hierdie benadering die sftuasionele benadering (met ander woorde 'n 

tipe situasie-etiek), 'n tipe teleologiese benadering wat byna nie onderskeibaar is van 'n 
filosofiese teorie wat bekend staan as 'a& UNIitarisme nie. Hoewel die situasie-etiek van 

Joseph Fletcher (reg en verkeerd word bepaal deur die situasie) 'n kritiek is op die teorie 

van die deontologie en die teieologie, deel dit w k  die voorveronderstelling dat die morele 

lewe ten diepste w r  die neem van keuses handel (Vosloo, 1993274). 

Volgens Vorster, N. (2002:143) is die ufflitarisme (kursivering - DS) 'n sosiale filosofie wat 

die aanvaarbaarheid van handelinge beoordeel in terrne van die gevolge daarvan en nie in 

teme van universele natuurlike beginsels nie. Dit is verbonde aan die Positivlsme, wat 

onder meer daaruit blyk dat die grootste eksponente van die regspositivisrne, soos Jeremy 

Bentham en John Austin, uit die skool van die utilitarisme korn. Net soos die positivisme laat 

die utilitarisme die klem eerder op feite as intuisie val. Norme kan volgens die utilitarisme 

slegs uit harde pasitiewe feite afgelei word (vergelyk Klapwijk, 1987:90). Een van die 

positiewe feite wat op die gebied van die geesteswetenskappe gepostuleer kan word, is dat 

die mens se lewenstrewe rondom die verwerwing van geluk en die vermyding van pyn draai. 

Die utiliteitsprinsiep en die feit dat die mens self sy eie belange bepaal, formuleer die 

utilitarisme se siening. 

Die probleem wat egter die utifieit of die konsekwensialisme kenmerk, is die feit dat dit nie 

iets soos ewige onveranderlike beginsels bevat nie. Slegs die beginsel van utiliteit kan binne 

alle kontekste as 'n maatstaf dien (vgl. Mill, 1901:87). Heyns (1982:62-63) wys daarop dat 

Jeremy Bentham se siening 'n groot ooreenstemming vertoon met die hedonisme: dat dii al 

by tye refomatoriese of selfs revolusion6re hedonlsme genoem is. Volgens die utllitaristiese 

etiek van Bentham het die natuur die mens onder Wee teenoorgestelde magte geplaas: die 
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mag van pyn en die mag van genet. Dil gaan vir Bentham nie primer om die kwal~teit 

van die genot nie, maar om die hnt i te i t  - nie dm Wane van die genot nie, m a r  hoeveel 

genot is van belang. Daardeur is die kwantitatiewe nuttigheidsbegirnsel tot maatstaf van die 

sedelike beoordeling gemaak. 

Heyns (1982:63) kenmerk die utiiitaristiese etiek sws wig: (a) die gmtste m t i i k e  geluk 

vir die grootsle moontiike aantal is die hoogste g o d  van alle sedelike handelinge: (b) die 

ordening van die samelewing waarin die enkeling sy geluk moet vind, most nie net op basis 

Van politieke regte nie, rnaar op basis van maatskaplike belange plaasvind; (c) bogenoemde 

vereis dat genot en gefuk volgens bepaalde grade, soos bv. duur en intensiteit, waardeer sal 

word. 

Beauchamp en Chiidress (1989:25) beskryf die teleologic onder die sinonieme t e n  

konsekwensialism as We moral theory that anions are right or wmng according to their 

m ~ ~ q u e n c e s  rather than any intrinsic features they may have, such as truthfulness or 

fidelity. 

Teieologiese w n e  van Skrilberoap gaan uit van deugdes. soos 'liefde' en 'trod. of 

'verdraagsaamhehi'. 'respeK, vryhev, en 'individuele regten, wat dan deur die Skrif 

geregverdig word. Lategen (1993:858) waamku egter daarteen dat Me slags 'n dcel-etiek 

beoefen, verkondig daanee dle siagspnnrk: die dcei heilig die middele. Behalwe vir die 

eensydigheid van hierdie benadering is din Mar die hand liggend dat, benewens dim &ad 

self, ook die gesindhefd sowei as die gewlge in 'n etiese beoordeling in ag geneem sal mOet 

word. 

In 'n bespreking oor die wrme van Christelike etiek maak Boulton el a/. (1994:lM) die 

opmerklng dat telealcgie soos wat dit deur Joseph Fletcher (1966) omskryf word, geen plek 

het vir rnorele wene of nie. Hierdie mreie wene en &is se waarde word gerneet In 

soverre dil lig kan werp op hoe dn tn dte vert&a in wreenstemmende situasias gewerk hel. 

Maar omdat alle situasies venkliend is, is die bepalende faktor op die ou einde die Christen 

se li& - met ander woorde die konsehensies van 'n aksie bepaal of 'n optrede reg of 

verkeerd, god of sieg is. Daarenteen wys Paul Ramsey daarop dat dii die aard of karakter 

van die besluit is wat bepaai of 'n optrede liefdevol of liefdeloos is. 

Dte t e n  etiek kan vir verskiilende mense of prdessies versldliende betekenisse inhou. Vlr 

dm leek op slraal beteken die woord etiek 'n stel beginsels of &is wat 'n persoon 6f toelaat 

tot bepaalde o w e  6f verbed om sekere handelinge uit te voer (deomoiwm) (Van Wyk. 
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1996:488). Volgens Kretzschmar (1994:4) is a deonioIogiese benadering, of anders gestel 

die deontologiese teorie (pligsidee) in wese gebaseer op norme - mef ander woorde 

gebaseer op dit wat reg is en wat verkeerd. goed of sleg is (vgl. De Klerk, 1991:546). Die 

Webster woordeboek definieer etiek as "the science which treats the nature and grounds of 

moral obligation; moral philosophy which teaches men their duty and the reasons for it; the 

science of duty." Volgens Srnit (1985:3) word deontologie as die wetenskap van menslike 

pligte gedefinieer. Dit fornuleer pligte in die lig van die onderskeiding tussen goed en h a d  

(vgl. Weilman. 1975:xv). Deontologie het in wese te doen met die normatiewe. Alles in die 

deontologie moet gesien word in sy behorensbepaaldheid In antwoord op: Waf behoort ek te 

doen, en hoe behoort ek dit te doen? 

Deontologie vorm saam met die aksiologie die kern van etiek (Van Wyk, 1996:484). Geisler 

en Feinberg (1 99324) verwys weer na deontologie as rneta-etiek, omdat navorsers daarop 

ingestel is om die betekenis van sleutelterme soos hulle in etiese stellmgs voorkorn, te 

omskryf en te verklaar. Sorns word ook na normatiewe etiek verwys wanneer norme en 

standaarde daargestel word oot waner optrede goed of sieg is (Wellrnan, 1975mi). 

Degenaar (in Joubert, 198628) verbind etiek ook aan rnorele probleme en verwys na etiese 

teorid as filosofiese konstnrksies wat onder andere daaruit bestaan dat na morele problerne 

gekyk word. Wanneer etiese rlglyne dus benad~k word binne die deontologiese 

uitgangspunt, word die "voorskriftelikheid' beklemtoon, met ander woorde wafter optrede 

'behoort' gevolg te word ten einde reg op te tree (Van Wyk, 1996.485). 

Die basiese uitgangspunt van die deontologiese teorie is direk die teenoorgestelde van die 

utilitere teorie. Die deontologiese teorie stei dit dus dat rnorele waardes nie op gevolge 

gebaseer kan word nie, omdat dit sodoende onseker is wat die werklike gevolge gaan wees 

wanneer die besluit geneem rnoet word. Die basis vir 'n moreel-geregverdigde besluit rnoet 

gesoek word in die bedoelinge van die persoon wat die besluit neem. Die basiese beginsel 

is een van konsekwentheid (De Klerk, 1991 547). 'n Besluit of optrede is 'goed' wanneer met 

redelike sekerheid bepaal kan word dat enigiemand in soortgelyke ornstandighede dieselfde 

sou besluit of optree (De George, 1986:66). De Klerk (1991:547) merk op dat die grootste 

probleern van hierdie teorie gelee is in die feit dat interpretasies grootliks van die situasie van 

die individu afhanklik is. lrnrnorele dade kan geregverdig word deur individue wat geneig is 

tot selfmisleiding en 'n oorskatte selfbeeld. Dit is ook moeilik om mense net as doeleindes 

en nooit as middele te sien nie. 

Volgens Van Wyk (1 986a:6-7) val die klern in die deontologiese (van deon = plig) benadering 

op die plig, nom, gesindheid en op die intrinsieke waarde van die daad self. Mens sou dus 
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van 'n nonn-etiek (of plipetiiek) kan praat. Tog vtoei doel en norm egter so i m n  dat dii 

moeillk onderskei b n  word. 'n Tpiese w M d  van die deontologiese etiek is die 

beskouing van lmmanuel Kant (173d180-4) wat klem I& op die kategoriese imperatiel. 

onwrwaardelike verpligting, g-indM, ouimmie, doel en wye wil. Fiat lustitia mat 

caelum (vgl. Van Wyk. 1986a:6; Beauchamp & Chitdress. 1989:25-26). Die WRK 

studierappon (199751) s6 oor deontologie as etiese perspektief dm die 'doctrine of duty, or 

'deontology', characteristic is of some of the olden ethical systems in all cunures. it focuses 

on the 'intrinsic' of given duties and values formulated as commandments and rules for 
human behavlour, whim determine our actions. These are understood to be a maner of 

principle and to have, in themselves, their own undeniable jusliition." Smit (1992:316) 

voer verder aan dat die deontologiese argumente uitgaan van 'moets' en 'moenies', van 

r&ls, wene, beginseis en none. Deontologiese etiek is in wese real-etiek. Wat 'reg' is 

moet gedoen word en wat 'velkeerd' is moet gelaat word. 

Duvenege (19@4:123) wys weer In 'n bespreking van die filosofieese deoniologie (iwrmeleer) 

daamp dm uitgaande van die Skrifpeffipektiewe daar in die refonnatoriese tradisie 'n 

werklikheidsieer (ontotogie) cntwikkel wat we1 vir die verskillende wetenskappe betekenisvol 

is. Die deontologie wat dan direk daarmee saamgaan, hou rekening met sowel die religieuse 

liefdeswet as die wene in die skepping. In hierdii tradisie is daar syns insiens ook verskil 

van mening ten opslgte van die ptek van norme wat uR die Slnif gepositiveer word, asook oor 

die vaag of daar van skeppingsbegimek gepraat kan word. Voomp staan egter dat die 

wene wat in die skeppingsgegewe cntdek word prinsipieel nwit met die Skril kan bots nie. 

maar dat die moderne mens se kennis van die Skrif en van die W e  we1 so gebrekkig kan 

wws dat daar 'n skynbare teenstrydigheid kan wees. In die Chrinelike filoosfiese 

deontologie word dan verskiilende wene en none cnderskeie (Dwenage, 19@4:124). 

Volgens die studierappwl van die WRK (1997:Sl) ontstaan die bnnulering en die 

regverdiging van hierdie deontologiese waardss vanuit wtrsklllende perspektiewe. Die Tien 

Gebooie in die Ou Testament (Eksodus 203.17; Deutemnomium 5:6-21) byvc&mald, is 'n 

etiese kode gebaseer op Goddelike openbaring. Die Gove Real - 'Behandel ander mense 

soos june sew behandel wil woe (Lukas 6:31) - soos wat dit gevind word in die Nuwe 

Testament eggo ook in veffikeie vorme in baie hoofsiromgodsdiensta. DR dien as 'n 

algemene riglyn om menslike gedrag te bepaal. Deontotogies filosofiese argumenlering - 
byvocftmeld lmmanuel Kant se'supreme moral law' ('Aci only on that maxim which you can. 

vaqns Dwenq. ( 1 ~ 1 2 4 )  n m  'n rre( as kmhier  van 'n m em w n n m  m! m mm o p w  la 
g e h m w d .  msmm rmst &r in astsmUn~k-$ey~ ne ~ - w e ~ r a m  db mmdswma Is. ~ & s W w r d  

NBsen M"l","mm e" rergl- m m  ",a,* mtgehoorraan. 
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at the same time, will that is should become a universal law") - is bedoel om alle redelike 

mense te oorluig dat dit inherent logies is. In somtotaal is daar, volgens hierdie benadering 

van deontologle. rnorele regis en waardes wat beskou kan word as universeel en wat die 

basis vorm vir beginsels en ideate wat herlei kan word na konkrete morele handellnge. 

Volgens Gin (1985:6) kan 'n meer onlangse voorbeeld van deontologiese etiek gevind word 

in die gebruik van die konsep 'regte', soos wat dit in die 'reg op lewe' in debatte oor die neem 

van 'n lewe vergestalting vind. 

Volgens Boulton et a/. (1994:184) is Paul Ramsey moontlik die bekendste konternpor6re 

voorbeeld van 'n Christen-etikus wie se uHkyk oonnregend deontologies is, derhalwe anti- 

konsekwensialisties. 

Deontologies word universele reg gebaseer op intrinsieke waarde. Universele reg beteken 

intrinsieke waarde wat bindend ten opsigte van alle rnens is, waar hulle hul ook al bevind en 

te alle tye. Dit beteken dat net daardie etiese beginsds wat op nie-veranderende goedheid 

gebaseer is. as universele regte beginsels beskou kan word (Geisler & Feinberg. 1993:409). 

Van Wyk (1996:487) wys daarop dat dit wat vir die Christen universeel reg is, gebaseer word 

op die wesenstrekke wat in God gevind word. Hierdie wesenstrekke van God word in die 

Woord gevind en vergestalt in tiperings soos: God is waarheid, liefde en regverdigheid. 

Hierdie implikasie van reg, is universeel bindend vir alle mense en geen uitsonderings kan 

gemaak word nie. In essensie korn dit daarop neer dat 'n mens teenoor ander moet optree 

soos wat hy graag wil ha dat ander teenoor horn moet optree. Hierin 16 die universaliteit van 

etiese beginsels volgens 'n Bybdse perspektief opgesluit (vgl. Geisler & Feinberg, 

1993:409). 

Botha meld egter dat vanwe6 die sondeval die mens nie meer van nature die wil van God 

summier uitvoer nie en dat die mens dlkwels ongehoorsaarn is aan die wet van God soos dit 

in die Skrif vervat is (1993:lll). Alhoewel die wet van God onveranderbaar staan, buig die 

rnens vanwe& sy sondige natuur die rigting of toepassing daarvan weg van die Woord van 

God. Met hierdie perspektief as agtergrond kan gestel word dat etiese riglyne 

mensgemaakte norme is wat op die wet van God, soos in die Skrif aangetref word, gebaseer 

is - norrne wat die volmaakte wil van God nastreef (Van Wyk, 1996:488). Deontologiese 

vorrne van Skrifberoep haal byvoorbeeld spesifieke teksgedeettes of perikope aan (soos die 

bekende 'bewysplase' waarin die doodstraf of om te straf met die dood), of appelleer op 'n 

apnori morde orde wat deur die Skrif aanvaar enlof bevestig word, of gaan uil van beginsels 

soos 'moenie kwaad met kwaad vergeld nie', of 'die liefde doen die naaste geen kwaad nie'. 

Hoofstuk 2 - Christelik-etiese perepektlewe en beginsels 
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kan word nie. Dit mag dalk meer akkuraat wees om hulle eerder as beklemtonings as 

waarlik diskrete teorieB of benaderings te beskryi. Maar, ongeag die lnlerafhanklikheid van 

hierdie benaderings, bly die verrn& om nog steeds tussen hulle te onderskei belangrik vir 

die analise in Christelike etiek. Dif is daarom nodig om te SB dat vir die Christelike etiek die 

deontologiese benadering of metodologie die meer aanvaarbare teorie is, terwyl die 

Christelike etikus aan die keersy nie blind is vir die moontlikheid van tekorte binne hierdie 

metodologie nie. 

In hierdie studie word egter klem gel6 op die deontologiese beskrywing van etiek, te wete 

watter optrede van die etikus reg of verkeerd is wanneer 'n beroep op die Skrif gedoen word. 

Die vertrekpunt van die studie is derhalwe om te poog om bepaalde etiese riglyne te 

benadruk. aan die hand waarvan eticl hul optredes korrek kan rig. In so 'n geval word die 

deontologiese uitgangspunt, 'voorskriftellk' ook beklemtwn. met ander woorde Walter 

optrede 'behoof gevolg te word ten einde reg op te tree. 

2.4 ETlEK EN NUANSES 

Volgens Van Wyk (1986x4) kom daar in die etiek sekere nuanses na vore waarvan daar 

behoorlik kennis geneem moet word. Alhoewel Van Wyk die teleoIogiese en deontologiese 

etiek ook as 'n nuanse van etiek beskou en bespreek, is daar ter wille van die duidelikheid 

van die argument 'n onderskeid getref. 'n Aantal ander nuanses word nou genoem en ter 

kennis name oorsigtelik bespreek. 

2.4.1 Teonome en outonome etiek 

Die mens lewe, beskou vanuit 'n Christelike perspektief, in 'n gebroke wereid wat elke faset 

van sy bestaan beinvloed (Botha. 1993168). Hierdie gegewe imptiseer dat die mens die 

neiging het om regulerende en wettiese binding as onaanvaarbaar beskou. Die mens is met 

ander woorde in wese geneig tot kwaad, en daarom moet regulerende maatrdls soos etiese 

riglyne daargestel word om die handelinge van die mens te orden (Van Wyk, 1996:485). 

Vir die Christen is hierdie etiese nglyne onlosmaaklik gefundeer in God. sy wet, opdragte en 

bevele soos dit in sy Wood gevind word (Van Wyk, 1996:485). Volgens Botha (1993109) 

bestaan daar dus Goddelike ordinansies wat elke sfeer van die menslike lewe normeer en 

bepaal. In elke faset van die mens se lewe is dam daarom kriteria, norme en bepalings van 

wat reg7 en verkeerd is. 
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Teonome efiek, s m s  ook genoem mtafisiese of transendme etiek, dui 

volgens Van Wy% (19853:6) daarop dat die beginsels die mms van buite eangereik word 

deur God, terwyl m o m s  etlek, cok genoem immanente etiek, uitgaan van die gedagfe dat 

die mens self die beginsels opdiep en toepas. C a l m  self he1 gekies teen naturalism en 

humanisme (met SY vorme van subjektivisme, outonomisme, raslowdisme, emotivisme en 

intuisionisme) en vir 'n teonome etiek (vgi. Van Wyk. 19W33). Nie die natuur en nle die 

mens of die menslike versland of ervaring of gevoel kan in etiese lrwessies die deurslag gee 

nie, maar die Wwrd van God alleen. Nie die ervaring van die mens nie, m a r  die 

openbaring van God is bepalend. Aile wysbeid, regverdighekd en waaheid kom slegs van 

God (1 2:l) en die mens ken God slegs deur openbaring (1 5:13-14): die openbaring van sy 

Heilige Skrif (1 63). Sonder die Heilige Skrif kan die mens nie die geringste idee kry van die 

gesonde en regte leer nie (I 62). Alles wat die mens nodig het om godwugtig te kan lewe 

word in die wet geopenbaar (IV 133). Van die bevel van God mag die mens sets nie 'n 

"duimbreedle' atwyk nie (111 193). In die teonome etiek is die Woord van God 

deurslaggewend en die Wood geld vir all0 lewensterreine. 

Die tealogiese etiik is, ensiklopediss gesproke. 'n onderahleling van die dogrnatologiese 

vakgroep. Wellswaar bestaan daar verskil van mening of die teologiese etiek prinsipieel as 

'n seilstandige vak naas die dcgmatiek baskou noel word. Wat egter vasstaan, is dal die 

teologiese etiek nooit 10s van die dogmatiek bedryf kan word nie. Deur sy verbondenheid 

aan die dogmatiek word sy tedcgiese karakter juis gewaarborg. As sodanig moel die 

leologiese el& d u i i i k  van die wrjgerige (en vakweienskaplike) etiek, soos dit op 

Chrislelike standpunt beoefen wd, onderskei word, hoewel dit nie daawan geskei mag 

word nie (Strauss, S.A., 1990:379). 

Twbgie is die wetenskap wat die besondere openbaring van God bestudeer soos dil in die 

Skrif gevind en deur die kerke bely w r d  en kan soos votg gedefinieer word: "Teologiese 
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etiek is die deel van die teologiese wetenskap wat die geopenbaarde wil van 

God en die kerklike belydenis wat op die mens se gedagtes, woorde en werke betrekking 

he!, bestudeer om die beginsels daarin te bepaal en die norme wat daaruit afgelei word te 

formuleer sodat die mens se optrede aan die hand daarvan beoordeel kan word om vas te 

stel of dit goed of sleg is" (De B ~ y n ,  1993:9). Met teologiese etiek, op 'n gereformeerde 

standpunt, word bedoel 'n Bybelse etiek, in di6 sin dat die etiek steeds met Bybelse norme 

rekening moet hou (Strauss. S.A., 1990:379). 

'n Soortgelyke gedagte is vroer deur Douma (1984:43) uitgespreek: W e  gel& dat 

christelijke ethiek mogelijk is, zal aan het wwrde 'christelijk' wlling moet geven. Waarom 

vinden we iets christelijk en iets anders niet? Wanneer we daarop een antwoord willen 

geven, moeten we een norm hebben, een regel waarnaar we afrneten wat christelijk en wat 

nie-chirstelijk is." Douma wys verder op die feit dat die woord norm afgelei is van die 

Latynse norma, wat die oorspronklike betekenis van 'n winkelhaak het. Dit is dus 'n rigsnoer, 

die maatstaf, die reel waarvolgens iets as reg of verkeerd beoordeel kan word. 

Volgens Van Wyk (1986a:lS) is dit belangrik om daarop te let dat teologiese etiek nie 'n vak 

is wat in die lug hang nie. maar 'n vak wat baie nou verweef is met die totale veld van 

Teologie. Dit is inderdaad so dat teologiese etiek huidiglik 'n bloeipenode beleef. Te midde 

van soveel vraagstukke en probleme waarin die moderne mens vasgevang sit, wil dit aan 

elke soeker 'n helpende hand reik. 

Volgens Smit (1985:l-2) werk die teologiese etiek, net soos die dogmatiek. met die 

verwerkte hhoud van die Skrif (die resultate van die Ou-Testamentiese en Nuwe- 

Testamentiese eksegese). Dit sistematiseer di6 gegewens van die Skrif wat van toepassing 

is op die rnoreel-gekwalifiseerde samelewingstrukture en moreel-gekwaliseerde behorens- 

eke vir dle gedrag van die gelowige. Wie horn dus besig hou met etiek, dit wil sB met die 

wetenskapfike besinning oor wat die mens behoort te doen en h66 hy dit wat hy doen 

behoort te doen, hou horn veral besig met 'n m v r a a g  (of beginsekvraag). Waar kry hy 

die norme vandaan waarvolgens hy behoort te handei? Kom dit van buite, van God? Kan 

dit afgelei word uit gebeurtenisse, die natuur? Of diep die mens dit uit hornself op met sy 

verstand, sy gevoel, sy wil (Van Wyk, 1986a:7)7 

Van der Walt (1988:159) verwys oak onder andere na die vraag oor die oorsprong van die 

etiese normbepaling wat syns insiens nog altyd 'n onderwerp in die teologiese etiek was. 

Sedert die Aufklarung is die oortuiging dat die Skrif die primBre bron van gesag vir die etiese 

beginsels is, bevraagteken. Dit is veral die ontwikkeling van die historiese bewussyn, die 

deudmak van die outonomie van die rnenslike rede en die posit~stiese w&reldbeskouing 
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wat 'n meer kritiese houding teeroor die Skc tot gevolg gehad het. In die soeke na die 

etiese normbepaling en waaraan norme hulk gesag ontleen, he1 daar in hoofsaak 'n 

verskuiwing van teologie na ontobgie plaasgevind. 

Teenwr 'n standpunt in die teologiese etiek dat die mens 'n ou tonm bron vir die eiiese 

n o r m W m g  is. bied die Skril in sy geheel die pempeMief op die sondige gebrmenhekj van 

die mens. T-r 'n neiging in die teologiese etiek om die Wwrd van God as objektiewe 

gesagsbron ter wille van die eise van die eksistensi6le situasie te relativeer bied die Woord 

van God sen 'n gesagvolie worbeeld waar die S M  in sy geheel beskou as objekliews en 

gesagvolle bron vir die etiese normbepaling gebtuik word. Teenoor 'n neiging in die 

Teologiese Etiek om &ere gedeeltes van die Skrif as lydsgebonde waahede in 'n 

bepaaide historiese konteks te beskou, wat dm slegs voorbeelda vir sooltgelyke situasies 

van vandag kan wees, word die Skrif we1 beskou as etiese gesagsbron met 'n 

universeelgeldende aanspraak (vgl. Van der Wan. 1988:161). 

Teologiese etiek moet ook duidelik van die wysgerige (en mhetenskaplike) etiek, s m  dit 

volgens die Christelike standpunt W e n  word, onderskei word, hoewel dit nie daarvan 

geskei mag word nie. Uiteraard sal daar vootidurend die must0 mwntlike wisselwerking 

IUSSBn Christelike vger ige en gerefoneerde teologiese eiiek moet plaasvind. Maar nie 

all0 tmas wat die wysgerige etiek behandel, sal ewe uilvoerig in die teokgiese etiek aan die 

ode mag kom nie. Die teologiese etiek word gekenmerk deur sy sistematiese behandeiing 

van etiese temas wat eksplisiet in die Skrif aan die orde kom, s m  byvoorbeeld die 

veranhvoordelikheid van die mens in die verb&, die gebode van die HERE, die nawlging 

van Jesus en so meer (Strauss. S.A.. 1990:379). Die prim6re taak van teologiese etiek is 

om 'die etiese dimensie van die opanbaring' te bestudeer, te beskryf en te sistmatiseer 

(Heyns. 1982:54). Teologiese etiek moet naamlik die iig van die Skrif as Wwrd van God op 

die hedendaagse pmblme laat skyn (Strauss. S.A.. 1990:379). 

2.4.3 Chrlstelfb of gereformeerde etiek 

Die basiese verskil tussen e t id  en Christdike etiek is in die motief te vinde. Die Christelike 

etiek het te make met die Chrislelike lewenswrje en gedrag (Strydom. 1994:259). Die 

Christen se beskouing van etiek betus op dankbaaheid en die nie-Christen baseer did op die 

sogenaamde 'goue real'. Hierdie goue re81 is baie keer in ooreenslemming met Christelike 

norme, maar in die toepassing daarvan is dfl totaal mensgerig en gewwn humanisties van 

aard. Die Christen-etikus erken dus die absolute soewereiniteit van God se heenkappy. 

Slegs optrede wat tot sy eer strek en wat uil dankerkentnis sptuit. kan dus vir die Christen as 

eties geregverdig b d w  word (De Klerk. 1991:426). 
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Daar is a1 heelwat besin oor die eiesaortigheid (proprium), klaait)lyklikheid 

(evidensie) en uniekheid van die Christelike etiek (Van Wyk. 1986a:20). Wat hier volg, maak 

nie aanspraak op oorspronklikheid nie, maar is wet by uitstek 'n beskeie poging om dit wat 

op die oog af tiperend is van die Christelike etiek onder woorde te bring. Hiermee word glad 

nie uit die cog verloor &t sommige Christene soms niechristelik kan handel en nie- 

Christene formeel "Christelik" nie - enerse geloof sluit dikwels ongelyke moraal in en gelyke 

moraal soms verskillende geloofsoortuiginge (vgl. Van Wyk. l986a:2O). 

By die intrapslag rnoet gestel word dat Christelike etiek, vanuit 'n filosofiese hoek beskou, 

deontologies is. Dit word deur Geisler (198924) bevestig: "Christian ethic is deontological 

and insists that even some acts that fail are good. Christians believe, for example, that it is 

better to have loved and to have lost than not lo have loved at all. Christians believe that the 

cross was not a failure simply because only some will be saved. It was sufficient for all, even 

if it is efficient only for those who believe. The Christian ethic insists that it is good to work 

against bigotry and racism, even if one fails. This is so because moral actions that reflect 

God's nature are good whether they are successful of not.' 

De Beer en Strauss (1998:81) tref 'n onderskeid tussen gereformeerde tradisie en 

gereformeerde teologie. Gereformeerde tradisie verwys na die totale (katdieke) erfenis 

waaruit die gereformeerde tedogie put. Gereforrneerde teologie beskou as hwgste gesag 

die Skrif as Woord van God. Hieraan moet alles getoets word. Dit maak ook gebruik van 

Christelike simbole en dogmas soos din oor die eeue heen ontwikkel het en in 

ooreenstemming met die Skrif is. 

As die woord "gereformeerd" of "gereformeerde teologie" of, soos in hierdie geval. 

"gerefomeerde etiek" omskryf word, word &ar natuurlik aangesluit by die vyf bekende solas 

van die Reformasie van die sestiende eeu, naamlik sola Scripturn (Skrif aneen), sola fide 
(geloof alleen), sola gratia (genade alleen), solo Christo (Christus alleen) en soli Deo gloria 
(aan God alleen die eer). Die term gereformeerd is dus nie maar 'n formele aanduidmg nie, 

dog in die eerste plek 'n inhoudelike term. Van Wyk (1998:4-6) gee kortliks die vier 

wesentlike kenmerke van gereformeerde etiek soos volg weer: Ten eerste is gereformeerde 

etiek die etiek van die Woord. In die Pweede plek is gerefonneerde etiek die etiek van die 

Woord-indie-situasie, waar die onveranderlike Woord telkens in 'n veranderlike en 

wisselende sttuasie 'n eie toepassing vergestalting moet vind. Ten derde is gerefonneerde 

etiek individuele Bn strukturele etiek, waar voortdurende reformasie moet plaasvind, met 

ander woorde Societas sempsr reformanda. In die vierde plek is gereformeerde etiek ook 
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koninkryksetiek, waar die etiek 'n eskatologiese dimensie besit waarin die 

goeie daad van die rnens gerig is op iets, naamlik die koninkryk van God en sy glorieryke 

korns. 

Velema (1990:70-85) se bespreking van hierdie onderwerp is ook van belang as hy daamp 

wys dat daar nie net &An enkele weergawe van gereformeerdheid is nie. Hy gee vyf punte 

wat as 'n goeie sarnevatting van gereformeerdheid beskou kan word 

die soewereiniteit van God, in konelasie met die gedagte dat alles op God gerig rnoet 

wees; 

die fe% dat die rnens op God se openbaring aangewese is, daarom kan slegs vanuit die 

geloof oor God gepraat word; 

die radikale verdorwenheid van die rnens en die absolute noodsaaklikheid van genade wat 

ontspring by God se soewereine welbehae en aan die rnens betoon word in Christus; 

die vewerkliking van die heil in die mens deur die Gees, waarrnee die belewing van die 

heil korreleer; 

die verwagting van Christus se korns, wanneer alles op aarde getoets sal word aan God 

se oordeel. 

Hierdie vyf punte gaan altyd saarn met 'n bepaalde lewe vow God (Coram Deo) (vgl. De 

Beer 8 Strauss. 1998:81). 

So beskou, besit die gerefonneerde eUek 'n gefundeerdheid, 'n rnobiliteit, 'n sttukturabteit en 

'n gernotiveerdheid. Daar kan dus nie bloot net van gereformeerde etiek gepraat word nie. 

Met net soveel goeie reg kan ook van Bybelse etiek of Christelike etiek gepraat word. Enige 

goeie etiek behoort irnmers Bybels, Christelik en gereformeerd te wees. God, Christus, die 

Gees, die Woord en selfs die kerk - alrnal en alles is nodig sodat die mens van God volkome 

kan wees, vir elke goeie werk vokome toegerus (Van Wyk, 1998:4-6). 

Die gereformeerde etiek kan nie van sy dogmatiek geskei word nie. Die geloofsleer is 

bepalend vir die toepassing op alle etiese vlakke van menslike bestaan. Die menslike 

gevoelens is ondergeskik aan die Goddelike openbaring in sy Woord. Dogrnatiek behels die 

wetenskap van geloofsdogmas: dit is die vasomlynde leerstukke waaroor nie meer 

geredeneer word nie, oftewel beginsels wat as bevestig beskou word; met ander woorde die 

wetenskaplike beredenering van die ongetwyfeld Christelike - nader gespesifiseer, die 

gereformeerde geloof. Dit is dus konfessioneel en kerklik bepaal en omlyn. So staan dit 
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antilsties teenwr etiek uit ander wrde, ailereers die nie-op-die-Bybel-getundmrde 

(afgodsdienste), maar daarbenewens wk, onder meer, teenoor die Rwms- en (Griek 

Katolieke). Anabaptistiese, Lutherse en Deistiese dogmatieke. dus w k  t0eIIWr hulle ~~~~e 
motiverings. 

Die konfessioneel gebonde etiek staan in antitese teenwr die filosofiese beskouings wal 

onderskei kan word as hedonisme (die leer wat glo dat genot die hoogste goed In die lewe 

is), evolusionisme (die leone in verband met die geleidelike oniwikkeling van, onder andere. 

die manslike denkvew) ,  eudaemonisme (nastrewing van die persoonlike, die eie geluk). 

ailisme (opvatting dat sedelike waarde dew nunigheid bepaal word) ensovwns, aswk 

vandag se waardeleer, vewant aan dim eksistensiatisme (filosofie wat die klem i6 op die 

bestaan van die mens en die rasionele wrsprong van norme wat noodwendig tydens die 

lewe "ontdelC of 'uitgevinb word). 

Daarenteen is die gereformeerde etiek normatief volgens 'n ho& or&. Din verwys na die 

enigste bmn van wrjheid 600s wai dii in die Heilige Skril gebied word. Daaruit kan die 

diepere sin en betekenis van die lewe wat deur die sondeval versteur is, geken word. So 

weet die etikus dal die menslike naatur verdowe is, onbekwaam tot enige goed en geneig 

tot alie kwaad. Ook dat die aarde vanwee die straf op die sonde velvloak is en dat daar 'n 

voondurende vyandskap sai wees lussen die saad van die vrou (die kinders van die HERE) 

en die van Satan (die teenstanders van die HERE en sy diens). 

Die norm vir die Christelike etiek word d m  inderdaad gevind in die Heilge Skrif. Soos wat 

reeds vm&r ges8 is, het die etiek te doen mst die vraag of intermenslike handelinge goed of 

sleg haad)  is (De Bruyn, 1995:162 Rdhuizen. 1973:31: Van Wyk. 1986a:% Velema. 

1990:9). 

Die gereformeerd-Christeiike etiek is wtempd deur die grwl temas van die sestiende- 

eeuse refOnMSi0 (Van Wyk. 1986a:27). Van Wyk maak 'n duidelike onderskeid tussen 

gerefomeerde sedelikheid en gerefmwrde sede. DehaMe word die temas bedoel as 

fondamentstene vir 'n gereformeerd-Chtistetike sedelikheid. Die temas is, sws aireeds 

beskryf, gevolgiik solo gralia, solo ChrEsto, sola fide, sol; Deo Gloria, sola Scriplura (slegs die 

'Skrii is in die gerefomeerd-Christellke etiek normaliaf, maar natuurlik met die Skrif 

geinterpreteer). Ecclesia mformata semper mformanda. smietas en semper rebrmanda. 

Van Wyk (1986a32) stel dl baie duidelik dat gereformeerde sedes veel meer terug moat 

beweeg na die ware bron, naamlik die Wwrd van God en die God van die Wood. 

Christeiike etiek is egter Skrihuurlike etiek (Van Wyk. 1991 b:158). 
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Hierdie Woord korn egter tot die mens in twee - onlosmaaklik verbonde - gestaltes: 

die gestalte van die Skrifgeworde Woord en die gestalte van die Vfeesgeworde Woord 

(Hebreh 1:l). DR beteken onder andere dat 6 i  mens nooit buite Jesus Christus met die 

Skrif mag omgaan nie. Wie byvoorbeeld die Ou Testament, en veml die Ou-Testamentiese 

etiek op so 'n wyse hanker dat dit eintlik nie saak maak of Christus gekorn het nie, het die 

inhoud en streking daawan nooit begryp nie. Die hele Ou Testament trek saam in die l ien 

Gebooie (Matteus 7:12) en die l ien Gebooie in die liefde (Markus 1229-31). Daarom staan 

die liefdesrnotief so sentraal in die Christelike etiek: die liefde van God vir die mens 

(Johannes 3:16; Titus 3:4), die liefde van die mens vir God (Markus 12:30), rnaar ook die 

liefde van die rnens vir die medernens (Matteus 5; Markus 12; Johannes 15:13), selfs vir die 

vyand (Matteus 5:44; Romeine 1239-20). Daarom is die kortste definisie van Christelike 

etiek en dogmatiek volgens Van Wyk (1991b:158): "die geloof Wat deur die llefde werK 

(Galasigrs 5:6). 

De Bruyn (1993:5) definieer die Christelike etiek as die wetenskap wat die rnens se optrede 

bestudeer en dit aan die hand van die beginsels wat in God se Woord gevind word en die 

norme wat daaruit afgelei is, becordeel om vas te stel of dit goed of sleg is. As die vraag 

gestel word wie of wat bepaal of iets g o d  of sleg is, gaan soek die gelowige die grondslae 

vir die gereformeerde teologiese etiek in die Skrif (De Bmyn, 1995:163). 

As daar egter vanuit die vertrekpunt van die etiek as Christelike etiek deur 'n etikus 'n morele 

keuse vir 'n bepaalde probleem gemaak word, is dii belangrik om te besef dat so 'n keuse 

nie waardewy gemaak kan word nie (vgl. Douma, 1980:32; Gustafson, 1981:336, 338; Van 

Wyk 1991b:18). 'n Gelowige (Christen) etikus kan hom nie losmaak van sy geloaf nie. Dit 

kom dus daarop new dat geen teoloog en geen etkus en beslis g66n Christen, horn ooil van 

bepaalde vooweronderstellings kan losmaak nie (Van Wyk, 1991b:18). Daarom kan met reg 

ges& word dat die uitgangspunt in die Christelike etiek is dat dit, naas 'n hoop- en liefde- 

etiek. 'n geloofsefiek is. Dit is onvermydelik en ook onopgeefbaar. 'n Christen (of in hierdie 

geval die Christen-etikus) wat 'n morele keuse moet rnaak, kan hom onrnoontlik distansieer 

van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die mens leef en besluit coram Dm. sy 

geloof in God na wie se beeld hy geskape is, en in Jesus Christus wat hom verlos het, en in 

die Heilige Gees was sy lewe vemuwe is van fundamentele betekenis by elke morele keuse 

(Van Wyk, 1991 b319). 

Volgens Van Wyk (1991k19) kan die uitgangspunt in die Christelike etiek ornskryf word as: 

"Enigiets wat 'n mens nie uit geloof (-soortuiging) doen nie, is sonde' (Romeine 14:23). Elke 

keuse wat nie gemaak word vanuit die geloof dat Jesus Christus (en die naaste) daarmee 
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gedien word nie, is sonde. Dit is slegs die -goeie mens', die mens wat deur die gel& 

aan Christus verbind is, wat uit die oorvloed goeie dinge in sy hart die goeie te voorskyn 

bring (Matteus 1235). Die Chnstelike etiek wil ten diepste die modeme mens verbind aan 

die lewende God. sodat die mens met sy bestaansnood heil kan vind in 'n bondgenootskap 

met God (Naud6, l993:163). 

As dii dan so is dat alle etiek eintlik net teologiese etiek kan wees, wat dan van nie- 

teologiese etiek? Hierop anhrvoord Karl Barth dat alle etiek slegs Christelike etiek kan wees 

en Christelike etiek slegs teologiese etiek - streng gesproke kan daar dus net teologiese 

etiek wees (Van Wyk. 1986k45). 

Lategan (1993:855) maak 'n keuse vir die benaming reformatoriese benadering of die 

reformatoriese etiek. Die refonnatoriese stiek gryp terug na die beginsels wat deur die 

kosmiese skeppingsorde of wetmatigheid van God weerspi&l word. Vir die menslike lewe is 

modale en strukturele voorwaardes daargsstel. Die rnens leef kragtens hierdie 

skeppingsbeginsels. In sy omgang hiermee positiveer (maak tot gelding) die mens uit die 

beginsels norrnea. 

Nome kan beskou word as gepositiveerde beginsels vir die uniekheid van elke situasie. 

Volgens die metode wat Calvyn in sy teologie gevolg het. met name sy Institvsie, word die 

refonnatoriese leer ornsktyi as Bybelse leer. Om te ondersoek of iets reg, suiwer en waar is, 

beteken om te ondersoek of dit Bybels is (Engelbr&, 1979:3). In hierdie etiek van Calvyn 

word die outonomie van die mens vervang met feonomie en teokrasie (vgl. Engelbrecht. 

1979:23.24). Die feit dat Calvyn die soewereine God en sy eer bo alles stel. beteken vir die 

Christelike lewe dat die Christen in sy wandel, denke en spreke gehoorsaam sal wees aan 

God. Die menselewe moet in sy volle omvang voor die ordinansies van God buig 

(Engelbrecht, 1979:277). Alhoewel Calvyn 'n oog het vir die samelewing en die lewe van 

mense, is die Skrif deduktief normatief geldig vir die sondige mens wat in totale afhanklikheid 

voor God bestaan. As nuwe mens buig die sondaar onder teonomie en teokrasie (Naud6, 

1993:158). Die Christen moet egter verantwoordelik situasie-etiek bedryf (Van Wyk, 

1 986a:47). 

Geen b g ~ d  gad a n s e n  nle - dlt b seeds aangewess op die mens as kumtumismhse rnaghebber wn daar 

konkrele (eletybse) nnn aan te gee. Hlerdie pwimng km bbf in wreensIcvnmIng. M kn snyd msl me eise m dle beimkke 

beginsel vwal ,  g-d. (Die mmeebaarhe+d van die Gcdgegewe sWepplngsbgkels - 'n rnoanllikheld wal me( die sondeval 

werkliRheid geword het - M y K  vdgens Slrauss (1979:LB) du~dellk uk dIe lalie !eenstellhge war in dlo Uples medlke laser& van 

die skepplng aangettef kan word: bgles - on-lcgieg hislodes - Onhrslofles: ekonwnles - o n . e k ~ e s :  ells - on-ales: 

geloof - oogelool, en so meer.) 
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Die mees resente poging om die problematiek aan te spreek is gedoen deur 

Douma (1996:360 e.v.) in sy boek "The ten commandmentsP. In sy kritiek teen die 

standpunte van Blank en Kuitert bevraagteken hy die geldigheid van 'n paradigmateorie in 

die etiek. Hy wys daarop dat verskillende etici verskillende paradigmas verkies, soos die 

'EksodusmotieP" of die 'Bergredemotief". Die Eksodusmotief het volgens horn die focus 
classicus geword van die bevrydingsteologie. Voorts is hy ook korrek as hy 'n paradigma 

identifiseer in die etiek van Barth. Hy waarsku ook verder, soos ander gereformeerde etici, 

teen biblisisme. waaronder hy verstaan 'that appeal to Scripture which uses Bible texts in an 

atomistic (isolated) way by lifting them out of their immediate contexts or out of the whole 

context of Scripture" (Douma, 1996:362). 

Voigens Vorster, J.M. (2001b:lll) praat Douma egter van sy eie vooweronderstelling en 

definieer dit as "fith in the unity and the reliability of the Word" (vgl. Douma, 1996:365). Vir 

hom is so 'n voorveronderstelling nie 'n paradigma nie. Uiteindelik moet ailes, volgens hom, 

aan die Skrif alleen getoets word. In die uitoefening van die Christelike etiek sien hy die Skrif 

as 'n gids, 'n wag, 'n kompas en 'n bron van voorbeelde (vgl. Vorster. J.M., 2001b:lll; 

Vorster, J.M., 2000b:2). Die heilshistoriese uitsig op die Skrlfopenbaring en die getuienis van 

die Gees is eweneens wesensbelangrik. Gereformeerde etici sal waarskynlik min probleme 

hB met die herrneneutiese vettrekpunt van Douma. Maar die vraag is: Maak hierdie 

vertrekpunte die gereformeerde etikus vry, van wat Fry noem, paradigma-etiek? 

Vorster, J.M. (2001 b:111-112) is van mening dat postmoderne wetenskaplikes tereg oordeel 

dat die standpunt van Douma ook 'n paradigrna weerspieel. Hy kies immers 'n duidelike 

voorveronderstelling. Die feit dat sodanige voorveronderstelling 'n paradigrna in 

wetenskaplike sin is, hoef egter nie uit gereformeerde hoek negatief beje6n te word nie. 

Mclnfyre (1998:lll) en Gustafson (1986:87) toon op goeie gronde aan hoe verskillende 

Christelike tradisies in verskillende lye 'n wye spektrum van etiese ~orveronderstellings 

gehad het en dat hulle venykend op mekaar ingewerk ha. Trouens die etiese gesprek word 

eintlik diepsinniger en meer probleemoplossend wanneer etici nie hulle voorveronderstellings 

ontken of verswyg nie, maar dit onder wedersydse diskussie stel (vgl. Vorster, J.M., 

2001 b:112; Vorster, J.M., 2000b:3). 

Vorster. J.M. (2001b:112) gaan van die standpunt uit dat alle etlek paradigma-etiekI0 is. in 

die plek van die modeme woord paradigma word, in lyn met die Calvinistiese filosofie, eerder 

'O Vorsler. J.M. (XK)lb:lB) dul am det daar verskeie grondllggende ullgangspcmte In dle geskisdenis van d7e 
Chmtelllte erlek gebrulk $ om dasa beglrmls en gepaardgaende norme vlr bepaelde woblemUek daar te sfel. Dlt is le w e  

esn die fell dai dear altyd 'n wissalwerklng was twm die konlefis van 'n Depaalde rydspMg en db d*e%e ulrgangqwnt 
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Heyns (1982366) onderskei ook tussen die bogenoernde Wee kategoriee. maar verkies 

om te venvys na blywende (universele) en wisselende (situatiewe) elernente van die 

Skrifopenbaring. Bepaalde Bybelse opdragte geld alleen vir die situasie wat in die Skrif 

gegee is en is nie op ander situasies direk van toepassing nie. Sulke opdragte is wisselend 

of deel van die "situatiewe wil van Gad" (1982:166). Maar God gee ook onmiskenbaar vaste 

opdragte "wat b6 die wisseling van tye en situasies uitgaan" (Heyns, 1982:166). Sulke 

opdragte sou dan preskriptief wees. 

Daar bestaan in die etiek beslis Rlimte vir 'n onderskeid tussen wat deskriptief en wat 

preskriptief is, maar hierdie teme rnoet met groot omsigtigheid in die Bybelse hemeneutiek 

gebruik word. Die gebruik daarvan kan maklik lei tot 'n skeiding tussen minder gesagvolle 

(bloot deskriptiewe) en meer gesagvolle (preskriptiewe) Skrifdele. Ook kan dit die indruk 

skep dat sekere Skrifuitsprake bloot tydsgebonde is, terwyl ander bo die tyd verhewe is 

(Heyns. l982:157). 

Die problematiek van die bespreking rondom wat deskriptief en wat preskripfief in die etiek 

moet wees, word belig deur wat Hasel (1991:28-38) beskryf as die m a g  of in besonder die 

Ou Testament inderdaad gebruik kan word om lig te werp op die onderwerp van menseregte. 

Hlerdie vraag kan gedeeltelik gekoppel word aan die vraag of bestudering van die Ou 
Testament (in die dieselfde asem, ook die Nuwe Testament - DS), Oo-Testarnentiese 

teologie (ook Nuwe-Testarnentiese teologie - DS) of Ou-Testamentiese etiek (ook Nuwe- 

Testarnentiese etiek - DS), alleen beskou moet word as 'n deskriptiewe dissipline en of dit 

ook beskou moet word as preskriptief (vgl. Van Rooy, XX)lb:129 e.v.) 

2.4.6 Etiek en henneneutlek 

Teenoor 'n etiek wat afgelei word uit die natuurwet of skeppingsordeninge het 'n groot deel 

van die Protestantisme 'n etiek verkies wat in die Skrif sy basis vind. Hoewel dit belangrik is 

dat die volle Skrif verdiskonteer word in die rnens se refleksie oor reg en verkeerd, was dit 

ncg altyd so dat, veral met die oog op opvoeding en die oordrag van waardes, sterk 

aansluiting gevind is by sekere samevanings van die Christeiike rnoraal wat die mens in die 

Skrif vind. Daar is byvoorbeeld die ou gebruik in die Gerefomeerde teologie (vgl. die 

Heidelbergse Kategismus) dat die Tien Gebooie as 'n opsommende uitgangspunt geneem 

word vir die verduideliking van 'n Christelike lewenswyse. Daar is ook ander mmntlikhede. 

'n Mens sou ook 'n saak kon uitmaak om die saligsprekinge te sien as 'n samevatting van die 

soort lewenstyl wat Christus van die mens vra. Die deugde wat Paulus in Galasigrs 5:20 

noem as die wug van die Gees, sou ook gebruik kon word. In 'n tyd van gmtskaalse 

morele relativisme en min algemeen aanvaarde waardes, het Christene nodig om te hoor dat 
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die waarheid nie 'n saak van persoonlike smaak is nie, en w k  nie rsgllg so 

onmoontlik, ingewikJceki of onduidelik is as wat mense swns vwrgee nie. DR wat die HERE 

vra, is nle so moailik of onmoontlik nie; niemand hoaf cor die see of iewen ver daarvoor te 

gaan soek nie. Dii is in die Wwrd vir die mens gegee en seils kindeffi kan dit heider kor en 

verstaan (Burger, 2003234.235). 

Die verharding tussen etiek en heneneutiek is nog 'n verdere nuanse wat in die etiek 

gsidenliiseer word. Nie aiies wat in die vehuding etiek en heneneutiek vwrkom, gaan 

nou in diepte ondersoek en bespreek word nie, aangesien die doel van die studie in wese 'n 

ondemk na die Skrifberoep in die etiek behels en in die hieropvolgende hodstukke in 

fynere besonderhede en meer breedvoerig bespreek word. Wat egter dv i i i k  in die 

navoffiing na vore kom, is die feit dat alhoewel Christelike etki aanspraak &amp maak dat 

hulk die Shif as die enigste bron van waarheid vir die etiek aanwend, die meeste eticl nie 

beskik oor of sews 'n poging aanwend om 'n uilgewetkte heneneutiek aan te bied nie, om 

sodoende te kan vasstei hoe hulk hulsen op die Skrif beroep nie. Dit is en biy egler 'n gmot 

l m e  binne seiis die mees omvanende etiese handleidings. 

%hristelijke ethiek heeft als onopgedhar pmprium de horigheid aan heel de Schrift, de 

eerbidige luistehuding ten opzichte van al wat God geopenbaard he& h de canmieke 

boeken, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22" (Hoek. 1987:132). Gesindheid, 

doeleindes en middele word in die Christelike etiek aHyd weer gelcats aan die norm van die 

Heiiige Sktif. Dit is verder 'n fundamentele uitgangspunt van die gereformeerde etiek dat alle 

handelinge vanul die Skrif gefundeer en gemotiveer met kan word (Hoek. 1981:133). Die 

Skrif is die geluienis van die openbaring van God. Die Skrif is die kenbron van die etiese. 

Die Skrif moat egter nie gesien word as 'n wetboek wat op rneganiese wyse gehspireer is en 

vwrskrifte gee wat direk op absolute wyse neerslag moat vind in die lewe van die mens nie 

(NaudB, 1993:162). 

Volgens Kretzschmar (1994:12) is dn een ding om te s6 dat die Sktif die bron van etiese 

waardes is, maar dit is 'n heeltemal ander saak cin oar die imerpretasie van hierdie Bybelse 

gedeenes meen te stem. Hierdie tegniese t e n  vir die interpretasie is hermeneutiek. 

Daamm is die verhouding tussen etiek en hermeneutiek (aswk eksegese) van die 

allergmolste belang (vgi. Van Wyk, 1986a:15). Ron& hierdie verhouding etiek en 

hermeneutiek merk Vekma (1 969:8) op dat 7% ethiek word in m e  tijd niet minder dan de 

andere disciplines van de Meologie bepaald dmr heneneutische vragen." in die teologiese 

etiek word immers 'n bemp op die Skrif gedoen (vgi. Dwma, 1984:42-51: Van Wyk. 

198Ba:15) en as die Skrif fwtief veffitaan en uitgel6 en s6 toegepas word, dan mis dit 
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noodwendig die etiek en die etos. 'n Mens kan in hierdie verband slegs verwys na die 

bekende uitspraak van Herman Bavinck (1967:428): "Lang niet alles. wat in de Schrift staat 

opgetekend, heeft nonnatief gezag voor ons geloof en leven. Veel van wat door God 

geboden en ingesteld is geweest, of door profeten en apostelen is voorgeschreven en 

verordend, gaat ons niet rechstreeks meer aan en had vroegen levende personen 

betrekking." 

Onlosmaaklik hieraan verbind, is die boeiende vraag volgens Van Wyk (1986a:15): hoe kan 

die wil van God vir die wisselende lewensituasies geken word. Darom gaan dit immers in 

die Christelike etiek. In hierdie verband stuit die modeme mens dan op die volgende sake: 

uitlegkunde, inlegkunde, biblisisme en fundamentalisme. individualisme en ekumenisme, 

ideologisering en onthistorisering. tydgebondenheid en tydbetrokkenheid, situasie en 

situatisme. (kerklike) eenstemmigheid en teenspraak. 

Vir die etiek beteken dit dat die situasie al luisterend na die Woord van God in ag geneem 

rnoet word, soda! die Woord tot sy reg sal kom binne 'n gegewe konteks. Kontekstualisering, 

in hierdie sin, word verstaan as die vertaling van die evangelie vir 'n besondere situasie as 'n 

wisselwerking tussen teks en konteks (Engelbrecht, 1989:380). 'n Pariteif bestaan tussen 

dogmatiek en etiek. Die een hoef nie die ander te ootheers nie, warn albei is gewortel in 

dieselfde geloof (NaudB. 1993:162). Rothuizen (197383) verwoord hierdie pariteit deur 

dogmatiek te omskryf as die 'regtheid van die geloof en etiek as die 'egtheid van gelod. 

Hiermee word 'n poging aangewend om die regte verhouding aan te dui tussen geloof aan 

die een kant, en die gesindheid van die daad aan die ander kant. Op hierdie wyse word 
erkenning gegee aan die taak van die Christelike etiek om mense te konfronteer met en te lei 

tot die geloofswaarheid binne sy leefwerklikheid (vgl. Thielicke, 1981:33, 63, 64; Naud6. 

1993:163). 

Volgens Vorster, J.M. (1992454) is daar tans die neiging in die huidige Christelike etiek om 

die moraal te akkommodeer. Die keuse lussen konfrontasie en akkommsdasie is die 

kemsaak waannee die Christelike etiek tans dwarsoor die wereld worstel. Die debat oor 

hermeneutiek en etiek in die Gereformeerde Ekumeniese Raad is hiewan 'n sprekende 

voorbeeld (Gereformeerde Ekumeniese Sinode, 1988:460). Die meeste Christene aanvaar 

dat die Skrif grondl~ggende waarde vir die Christelike etiek het. Tog is die gebtuik van die 

Skrif in die etiek gem eenvoudige saak nie (Van Rooy. 1997:6). Botha (1976:208) skryf setf 

in "Skrifberoep in die Christelike etiek" dat die aanwending van die Skrif as norm vir elke 

aspek van die sedelike lewe van die Christen geen eenvoudige saak is nie. Daawoor is die 

verhouding tussen etiek en hermeneutiek (wat ook eksegese insluit) van die allergrootste 
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Mang. In die teologiese etiek word immers 'n beroep op die Sloif gedoen en as die Skrif 

fOUtief ventaan en uitgela en s6 toegepas word, dan is dil m a  die e t ' i  en die etos 

noodwendig mis. Daar hews dus, ten s w e  van verskeie pagings om 'n bydrae te lewer om 

die waagstuk vanmeliek en hermeneutletC te ontspan (vgl. Heyns. 1982:15%173: Van Wyk. 

1986a:16 ex.) Net so rnin as wat die Skfii 'n volledige dogrnatlek aanbied. net so min kan 

daar in die Skrii 'n volledige etiek gevind word. 

Maar waamm enigslns 'n bespreking car Skrifberoep in die etiek. Meer nog, waamm 'n 

uit@rebide s t u d i i k  daamor? Die antwwrd 18 opgesluit in 'n opmerking van Kuiten 

(1974:S) wat ge& het dat die Skfiiberoep in die etiek &ens so pmblematies geword het, 

as wanneer dit gaan om dim waag wat die mem moet doen nie. Die pmblematiek word 

verdiep deur die 'hoe'-vraag van die metode wat gebruik moet word met betrekkhg tot die 

Skrifberoep (Naud6. 1993160). Hierdie vraag het akuut geword vanwe verskillende 

beskouings wat gehandhaaf word oor wat die Wwrd van God vir mense vandag beteken. 

Hierdie beskouings word begmnd deur 'n Skrifbeskouing en werklikheidsverstaan wat 

hodsaaldik uiteenvai in (wat genoem kan word) M VeRikalisme en horisontalime bf 

transendentalisme en immanentisme M objektivisrna en subjeklivisrne. 'n Tweede asp& 

hiervan is die verhouding tussen teorie en praktyk, skrif en situasie en dogmatiek en etiek 

(Naud6.1993146). 

VOrster. J.M. (1999:106) waanku ook in die lig van die invloed van die postmodeme 

relatwivne dat een van die kenmerke van die postmodemisme 'n groeiende verset teen die 

monoliese waerheidsdenke van die mafernisme is. Positivisties gespmke is daar net een 

waamtmmbare werklikheid, daamm net een objektief bewysbare waarheid. 

PoSImodemisme erken egter vcorwetenskaplike ~owemnderstellings en bewaagteken die 

moontlikheid van obieldiewe kennis en absolute waarheid. Omdat alle kennis mede-bepaal 

word dwr mense se (soms b g s  persoonlike) voowemnderstellings. ook religieuse 

vooweronderstellings, kan daar nie sprake wees van 536 waarheid nie - hwgstens van 'my 

waarheld en You waarheifl. Dit lei onder andere tot 'n beskwing dat die Sknf nie uniek Is 

as 'n 'geloofsboel? nie: daar bestaan ook ander rnoontlikhsde om by religieuse "waarheld 

uit te kom. Binne die raamwe* van die aanvaarding van die Skrif as .geloofsboek" van die 

Christendom, is daar ruimte vir 'n rnagdom verskillende heneneuiiese benaderings (sonder 

'n basis vir 'n objektiewe keuse tussen die verskillende benaderings). Op grond van hierdie 

Ski7hskouings word ook geloofsleer ('dogma') eerder vanuit die situasie bepaal, en eliek 

word kontekstueel en historiese bedryf. In sy verste ekstreem ontstaan uit hierdie rnatriks 

die gedagte dat die Christendom as sodanig nie die waaheld in pag he1 nie: daar bestaan 

ook ander we8 na God toe. Die eindresultaat is radikale godsdienstige en etiese plurallSme. 

Hoofauk 2 - Chrlstelik-atbae perapektlawa en beglnsels 
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Die gebrokenheid van die skepping en die afvallige keuseposisie van die mens bring 'n 

botsing van pfigte mee. Om 'n keuse uit te voer, word 'n ap@l gemaak op die dinamika van 

die beginsels wat as skeppingsbeginsels gepositiveer moet word. Elke (etiese) situasie is 

uniek. Alleen die riglyne bestaan en nie antwoorde vir optrede nie, bestaan. Daar bestaan 

dus geen waaibrge nie; daarom moet 'n keuse gemaak word. In die Christelike etiek word 

die 'riglyne' (6f beginsels) nie deur die situasie bepaal nie, maar die Woord van God gee 

beginsels wat in elke situasie sinvol uitgeleef kan word. Teen die agtergrond van Christelike 

(en nie biblisistiese) beginsels moet elke situasie eers Mnne die bepaalde konteks verreken 

word, waama die beginsels wat betrekking op die situasie het, gepositiveer word. Die mens 

is geen outomaal nie en het beginsels waarbinne hy lewe (positivering). Sowel die daad as 

die gesindheid moet ten volle in ag geneem word 7n etiese bestissings (Lategan, 1993:858- 

859). 

Douma (1984:45) stel die probleem baie konkreet as hy vra hoe die Skrif verklaar moet word 

wanneer daar oor etiese kwessies besin word? Hoe kan daar met die Skrif omgegaan word 

as daar na God se wil vir vandag g e m  word? Die teoloog, K. Schilder (1890-1952) gee 'n 

uitstekende definisie om die g e b ~ i k  van die Skrif in die etiek te beskryf: "Ethiek is de 

wetenschap van de constante gronden, de wisselende bedelingen en de actueel concrete 

bepaaldheid van de verpllchting die de mens heeft tegenover Gods geopenbaarde wil' (soos 

aangehaal deur Douma. 1984:46). 

Smit (1992:317) som die hele probleem rondom die spanning etiek en hermeneutiek (met 

ander woorde Skrifberoep) kortom op as hy sZ, dat: om Skrifgegewens te benut in 'n etiese 

argument, op 'n aanvaarbare, oortuigende. sinvolle manier, is 'n veel ingewikkelder proses 

as wat baie mense - insluitend heehvat Bybelwetenskaplikes - skynbaar meen dat dit 'n 

blote 'lees' van die Bybelse gegewens en dan 'benutting' of 'toepassing' daawan in die etiek 

is. Om d'it kras te stel: wie in staat is om te sb wat die Skrif - of erger nog: slegs 'n 

bepaalde boek in die Skrif, of 'n bepaalde hoofstuk, of 'n bepaalde perikoop of teks - sg, het 

daarmee vir die etiek eintlik nog niks ge& nie. Die m a g  is: wat daanran? Wat moet met 

daardie gegewens gedoen word? En hoekom? Hoe met dit ingebed word in 'n uiters 

ingewikkelde argument oor 'n teenswoordige rnorele vraagstuk? En hoekom? Hoekom 

byvoorbeeld nie 'n ander Bybelboek, of hoofstuk, of perikoop nie? 

Volgens Fox en Meyer (1995:86) is norme die gedragsverwagtinge, wat gehandhaaf word 

deur 'n groep of individue van 'n gemeenskap asook 'n bepaalde standaard van gedrag wat 

verwag word. Norme kan dus beskou word as die riglyne vir aanvaarbare en wenslike 

Hoofstuk 2 - Christellketiese perspektiewe en beginsels 
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noodwendig stabiliteit en orde nie. Stabiliteit en orde word hoofsaaklik gewaarborg deur 'n 

mate van konsensus wat bestaan op grond van rnorele nonne en waardes. Hierdie 

konsensus is die resultaat van jare van rnenslike interaksie, kornmunikasie met vennrysing na 

morele innovasie en worsteling met die sentrale rnorele aspekte van die menslike lewe. Dit 

word vergestalt in die nie-formele ooreenkomste waarbinne die sarnelewing funksioneer 

(Fourie, 1998:2!54). Morele konsensus, as grondslag vir 'n stabiele gemeenskap, is nie altyd 

moontlik nie. selfs nie eens in 'n homogene samelewing nie (vgl. Cameron & Stone. 1995:75- 

76). 

Met die verloop van die geskiedenis van die mensdom is bepaalde sentrale norme en 

waardes waarby mense belang het, gevestig. Volgens Gildenhuys (in Fourie, 1998:254) is 

hierdie sentrale morele norme eerlikheid, regverdigheid, redelikheid. rnenslikheid, vfyheid, 

betaamlikheid, integriteit en orde. Voorgaande bring mee dat daar staatgemaak moet word 

op ander mense om die sentrale morele waardes te eerbiedlg. Daar moet dus 'n verbintenis 

tot sosiaal rnorele norme en waardes bestaan en dit vorm die grondslag waarsonder 'n 

sarnelewing nie suksesvol kan funksioneer nie (Fourie, 1998:255). 

2.4.7.2 Die problematiek In dle vasstel van norme en wsardes 

Die problernatiek van norme vir die etiek kom by wyse van spreke ter sprake as dit beskou 

en bespreek word in die lig van die moderne sarnelewingskonteks. Van Wyk (1976:16, 17) 

maak self enkele opmerkings oor die tyd waarin die modeme mens leef en noem pertinent 

dat sedelike oordeel in 'n groot mate afgestomp is. Die "hoire w6reld" word meer en meer 

losgelaat, sodat die hier en nou die enigste is wat tel. Syns insiens is daar baie t e d d  wat 

setfs van mening is dat die Skrif geen objektiewe norme neerlQ vir die sedelike lewe nie en 

dat die enigste norm vir die sedelike handeling naasteliefde is. Derhahve word die eenheid 

lussen leer en lewe nie konsekwent gehandhaaf nie en word die een, leer of lewe, meer as 

dikwels ten koste van die ander oor- of onderbeklemtoon. 

in die lig hiervan s6 Elliot (1990220, 221) setf dat "we have witnessed an ecumenical 

engagement with the Scriptures unprecedented since the sixteenth century Reformation. 

This common engagement across denominational lines has led to a camrnon agreement 

concerning the theological primacy of the Bible. The BiMe is now recognized by all Christian 

communions as the primary exposition and norm of Christian faith, teaching and morality, the 

norm (nonna nonnans) which serves as a basis and qualification of all other theological 

norms (nonna nonnata)'. 

Hoofstuk 2 - Christelik-etiese perspektiewe en beginsels 
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Volgens Dwenage (19W121) kan daar nie uiisluilsel verkry word oor die vraag waner 

norme by die evaluering van 'n etiese pmbleem van toepassing is, sonder om die religieuse 

posisiekeuse in berekening te bring nie. Wanneer daar uitgegaan word van 'n teosentriese 

lewensbeskouing, impliseer dit &t met die eenheid van die skepping en Skrif in Christus 

rekening gehou sal word, &I sekere fundament& Skrifpenpekiiewe, sxs byvoorbeeld die 

religieuse iiefdeswet, in ag geneem sal word. Maar ook dat die wehnatighede wat in die 

skepping ontdek of oopgevlek word, na die bevel van God tot die ordelike bestaan van die 

dinge heriei moet word. 

Wanneer dam egter van 'n kosmosentriese lewensb6skouing uilgegaan word, by~orbeeld 

die Humanisme of Rasionalisme, dan bestaan daar die onmiddellike pmMeem van 

redukionisme, om&t die gevaar bestaan dat daar dan uitsluitlik op taalkundige kriteria 

teruggeval word. 

In die individualisme van die Humanisme kan alieen op die ouionome begmnding van 

sodanige norme teruggeval word (vgi. Duvenage. 1984121; Storkey. 1979:32). 

Norme (01 waardes") is die mens se reaksie op dit wat hy as gesagvol beskou. Chrislene 

beskou God en daanee saam God se openbaring in sy Woord as die Absolute Gesag. In 

sy vemtdeninge maak Hy dil duidelik hoe Hy wit h4 die mens moet lmf. Die modeme mens 

kan sy vemrdeninge leer ken uit sy wrdelose skeppingsapenbaring. God "herpubliseef in 

skriltelike vcmn ook sy wil in die SkrH. Die kem daafvan is die liefde tot God en die 

medemens (vgl. Maneus 223740) (Van der Walt. 2004:ll). Hierdie liefdesgebod is positief. 

fundamenteel en omvattend. Dit moet dus op verskillende maniere gestaile lay, byvoorbeeld 

as toewyding tot en ambidding van God op godsdiemtige terrein, as integfiteil op etiese 

gebied, geregiigheidop poliiieke tenein. mntmeesterskap in die ekomiese lewe, tmu in die 

huwelik en bmederiike/susteriike lief& op keRlike gebied. Die mens bepeal dus nie die 

riglyne van sy lewe nie. Die mens kan aalleen (positid of negatiei) antwood op God se wil in 

die norme wat hy poslveer. is d a m  beiangrik om 'n duidelike ondenkeid te maak 

tussen God se vemrdeninge wat onfeilbaar en onveranderlik is en die menslike, bilbare 

nonne wat kan - en soms moet - verander. Die modeme mens se normelwaardes mag dus 

nooit met God se wette gelykgestel word nie (vgl. Van der Wail, 2004:11). 
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Een van die grootste vrae in die etiek en by morele keuses is die vraag na 'n norm (vgl. 

Duvenage. 1981 :93-lO9; Heyns, 1989:146-154; Van der Walt, 1990:41-66; Van Wyk, 

1991b:21-24). Behoort daar 'n norm te wees, en so ja. wat is die inhwd daarvan en waar 

kom dit vandaan? Normlose etiek bestaan eenvoudig nie. Norme is noodsaaklik vir 'n 

betekenisvolle etiek. Sonder norme bestaan daar nie 'n objektiewe basis of riglyn vir etiese 

besluitneming nie (Geisler, 198955). Alle etiek is dus bf heteronoom bf teonoom. 'n 

Normlose etiek verhef juis normloosheid tot norm en is daarom wesentlik 'n o u t m e  of 

heteronome etiek. 

Heyns (1982:180-187) gee in 'n uitgebreide en goed begronde oorsig die gereformeerde 

beskouing oor die aard van nome weer. Hy onderskei tussen geopenbaarde norme, 

geposltiveerde norme en kontingente of situatiewe norme. Geopenbaarde norme het 'n 

universele en partikufiere karakter. Geopenbaarde norme is onvoorwaardelik, algerneen en 

totaal geldig. Geopenbaarde patTikuliere norme (byvoorbeeld gebooie wat direk deur God 

aan Israel gegee is) is w k  onvoorwaardelik en totaal geldlg, maar is nie in direkte sin mew 

geldig nie. Gepositiveerde norme as sekondere norme ontleen hulle normatiwiteit aan die 

primgre, geopenbaarde norme en is dus normatief in soverre hulle aan die wil van God in die 

geopenbaarde none  uitdmkking gee. Gepositiveerde n o n e  word deur 'n proses van 

positivering geformuleer. Dit impliseer dat die geopenbaarde wil van God tot fyner 

fomulering ontvou word as norme vir die verskeidenheid lewensterreine. aktlwiteite en 

situasies (vgl. Van Der Walt, 1989:208; De Bruyn, 1995:174; Dwenage, 1 971?:1-13). Die 

volgende standpunte is we1 in die positivering van nome en die Skrif onaanvaarbaar: die 

vereenselwiging van die Skrif met teologiese uitsprake; die biblisisme of fundamentalisme 

wat met los tekste opereer en die Skrif buite sy skopus wil gebruik; 'n wetenskaplike gebruik 

van die Skrif sonder om die basiese hermeneutiese re% toe te pas; affeidings maak uit die 

Skrif oor dinge waarvan die Skrif swyg (Duvenage, 1984:121) 

Volgens Van Wyk (1991 b:22) word in die Christelike benadering tot die etiek en tot morele 

keuses van die teonomie uitgegaan, dit wllsB dat die vraag oor hoe 'n mens moet lewe en 

waf hy moet kies deur G6d bepaal word. Dit gaan immers In die Christellke etiek om die 

doen van die wil van God (Romeine 12:2; Efesiers 4:24; Kolossense 1:9; Hebreers 5:l2 

ex.; 1 Johannes 2:17) (vergelyk ook literatuur by Van Wyk, 1986:15, 37). Dit gaan om Yot 

volle kennis te kan kom' van wat God se wil is (Kolossense 1 :9). 

Die teonome norm is die Wood van Godwan Wyk, 1991 b22; De Bruyn, 19922; Rheeder, 

1999:14-16). Dit is egter 'n lewensbeskoulike keuse - soos immers die keuse vir 'n 

outonome etiek (vgl. Van Wyk, 1999:88). Alleen God se Woord is die maatstaf. Daarom 
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mOet elke morele keuse en besluit gemeel word aan die hand van hierdie maatstaf. 

God se wil word in sy Wwrd gevind (Psalm 119:105). Die Chrislellke etiek wat die Skrif sy 

maatstaf maah sal ipso facfo vra na die wH van God. Dit gaan in die Christdike etiek 

daaroor om "id volle kennis' van die wil van God te kom (Kolossense 1:9): om, deur 

emring geoefen. "tussen g o d  en kwaad te mdersker (HebreBrs 5:14): om dlnge te 

onderskei war  dit wMik op aankom (Romeine 218: Rlippense 1:lO); om nie aan hierdie 

d i g 0  wareld gelyk b word nie, maar om dew God verander te word deur die vemuwing 

van denke, want een dan sal die mens "kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Horn 

goed en aanneemlik en volmaak iC (Romeine 122). Yra julle Mondurend af of iets vlr die 

HERE aanneemlik is" (EfeslBrs 530) is die uitgangspunt van die bepaalde etiese studie (vgl. 

Van Wyk. 1991b:ZZ: De B w .  1995:175). 

Volgens Geisler (198917) is Chrisleiike etiek dan juis gefokus op dit wat moreel gespmke 

reg en verkeerd is vir 'n Christen. En omdat Christene hulte g e l d  baseer op God se 

openbaring in die Skrif, word die S M  dus aangehaal as die gesagvolle bmn waawit 'n 

konMusie getrek word. Die pmbleem wat die Christelike etikus egler sal opval, veral in die 

gebruik van Gcd se Wood as mgewende bmn, is juis die feit dat daardie Woord nie 'n 

kasulstiekregisler bevat waar alle ou en nuwe morele vraagstukke bespreek en beanlwoord 

word nie. Gcd se wil is we1 duidelik. God se wil is duidelik in sy Tien Woorde. God se wil is 

duidelik in die liefdesgebod. En God se wii is duidelik in die vleesgeworde Wood. Jesus 

Chhtus (HebreBrs 1:1), in wal Hy p h r e n  gedoen het. Soek die etikus dus na 'n antwoord 

op 'n morele vraag, moet hy vra: Wat s0 God? Wat s0 die Woord van God? Wat sB die 

nen Gebooie? Wal s6 die liefdesgebod? Wat s0 Jesus Christus? Eers as hy hierdie 

aspekle, onder leiding van die Gees, behoorlik veneken het, een dAn kan hy begin dink aan 

die formulering van 'n antwoord (vgl. Van Wyk. 1991b:23: Smit. 1991a:167). 

Die normering van die gereformeerde etiek is gefundeer in die geopenbaarde wil van God. 

Omdat die verslaan daarvan mder andere bepaal word deur dogmatiese geloofswnuigings 

word dit ondersteun deur 'n sistematiese uleensetling van wat volgens di6 openbaring die 

Chrisleiike senbepaling en etiek vir die benadering van die samelewing behoorl te wee% Nie 

die subiekSewe denke van die mens nie, maar die objektiewe kennis van God se Woord 

soos dit in die belydenisskrifie, in die besonder die Drie Formuliere van Eenheid, saamgetrek 

is, tesame met die hiewit Motlspwitende beoordeling van die feite, is sowel toetsmiddel as 

eis vir die m e r i n g  van gereformeerde etielc 

Die praMiese toepassing van die bostaande teoretiese uiteensMng van gereformeerde etiek 

raak die sake van die teenswoordige persoonlike en maatskaplike bestam (met ander 
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woorde die modeme samelewingskonteks). Juis omdat dit saamhang met die 

dogmatiese verklaring van die inhoud van die Heilige SkrH is did norme nie afhanklik van en 

aanpasbaar by die lyd tot tyd wwlende omstandighede nie, so08 Heym (1982:1-4) dit 

aanroer, dat 'om 'n wbreld binnegegaan het waarin Christelike nonne en waardes nle net 

emstig bevraagteken nie, maar ook radikaal orngekeer word". 

Volgens Van Wyk (1999:89) bevat die Sktif nie 'n utlgewerkle etiek en nonnsisteern wat op 'n 

kasuistiese wyse toegepas kan word nie. Ten einde die pmMeem van (historiese) 

bemiddeling te oorbrug, word in die gereformeerde etiek wys gebruik gemaak v m  die 

onderskeiding tussen geopenbaarde nonne (wat onvoonvaardelik, alpmeen en totaal geldig 

is). gepostliveerde norme en kontingeme none (Heyns. 1982:180187). Daar word egter 

ook van gmndnonne en afgeleide nonne gepraat of w k  van (meranderlike) begirnsels en 

(veranderlike) nonne (Van Wyk. 1999:W). Van der Walt (2004:ll) wys egter daamp dat dit 

nie so makiik en eenwdig is om enigiets wat die Skrif leer net so na vandag oor te plaas en 

dan daarmee te sP dat die morele krisis opgelos is nie. Die Slaif is volgens Van der Wail nie 

kunuurgebonde nie, orndat sy boodskap elke kunuur te bowe gaan. Dit is egter we1 

kuiluurverbonde. God se universeel@dende Wwrd kry op 'n konkrete wyse gestalte in die 

spasifieke lokale in historiese omstandi@m% van die lsraelniess (Cu-Testamentiese) en 

vroepChristelike konteb (Nuwe Testament). Hy stel verder Mor dal die modeme etikus 

moet mderskei hrssen die toenmalige vorm van gehoorsaamheid (die nonne van destyds) 

en die blywende warm (die mwrrandedlke wil van God) wal ook vir vandag geld. God se 

mveranderlike wii moet op 'n eie, toepaslike wyse in hedendaagse norme gestaile kry in die 

modeme samelewingskonteks. 

Banh beldemtoon dat die modeme mens sets die Tien Gebooie en die Bergrede as God se 

Wmrd oor bepaalde situasies moet verstaan. Dit is nie algemene beginsels wat orals 

toegepas rnoel word nie, maar dui die rigting aan wat God se wil gewoonlik imlaan, hoewel 

nie noodwendig altyd nie. So is die beskerming van lewe byvoorb6eld 'n norm, maar nmit 'n 

absolute em nie (Ballh, 1960397 9.v.). Sorns beveel die HERE in die SM dat 'n lewe 

geneem word. Sy opperheenkappy mag no& ingeperk word nie. Hy is bo alle normatiewe 

begimek vmewe. 

Van Wyk (1999:89) onderskei tussen (a) basisprinsipm (b) gmndnorme en (c) toegepaste 

nonne. Onder die basispnnsipe~ word verstaan daardie mmranderlikes wal vir die 

Christelike etiek van fundamentele belang en deurslaggewende betekenis is. Vwrbeelde 

hiewan is die volgende: 

. Word 'n daad tot eer van God gedoen? (Vergelyk 1 KorintiBrs 1031: 1 Petrus 4:ll); 

Hoatauk 2 -Chrlstellkstiese perepektievre en beginsels 
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Word 'n daad wlgens die wil (gebod) van God uitgeMeR (Vergelyk Romeine 

122: Kolossense 19:; 1 Tessalonisense 43): 

. Word Christus daarin nagevolg? (Vergeiyk Johannes 13:15: 1 Johannes 26): 

. Geskied dit onder leiding van die Heitige Gees? (Vergelyk Romeine 8:6: Efesiers 5:17- 

18); 

* Dlen dit die voortgang van die koninkryk van God (en tot &reek van dle -rylC van 

duistemis)? (Vergelyk Matteus 6 2 3  Ouweneel. 1978:lll); 

Dien din tot welsyn van die keR van God? 

Word dit uit geloof gedoen? (Romeine 1423): 

Word dit uit lief& gedoen? (1 KorintiBn 13): 

RefleMeer die mens in sy optrede die karakter van God? ( V e r m  Maneus 348: Lukas 

626: 1 Pelrus 1:15). 

Volgens Van der Wan (1979:9) word daar van die gedagte uilgegaan dat God se Woord nie 

aan die etikus kiare beginsels gee nie, maar dat die beginsels bevat, gegiet in 

openbaringshisloriese mededeling. Volgens De B ~ y n  (1993:14) is die beginsels wat in God 

se Woord veivat is, ewig en onveranderiik So 'n beginsel is die eis om jou naaste lief te hO 

soos jwself. Beginsels is ewige, onveranderlike gedrags&ls. Die Tlen Gebooie, die 

dubbsle liefdesgebod ensovwrts is sulke beginsels (De Bruyn. 19933). Daarenteen is 

norm veranderlike gedragsre8ls wat met die oog op bepaalde konkrete siluasies uil die 

beginsels afgelei word. Norme is afgeiei ult die God se Woord, is gerig op 'n bepaalde 

siluasie en is veranderlik (De B ~ y n ,  1993:14). In 'n siluasie waar daar volgens die norm 

opgetrw moet word en daardeur in botsing kom met die beginsels, mo%l dit duidelik wees 

dat die norm net in die spesifieke situasies (in ulsonderingsgevane) geld en nooil die 

begisel ophef nie. Die leidende beginsel waarvolgens daar in 'n situasie van botsing van 

pligte gekies moet word, is die beginsel van liefde tot God en lieMe tot die naaste (vgl. De 

B ~ y n .  1993:14). 

Die Skrif staan egler as beginselboek teenoor alle ander religieuse boeke. Daar kan geen 

verband wees nie. Die Christendom kom met sy Lmginselboek in hierdie geskiwlenis en vra 

nie andersdenkendes om te konformeer, hul sedes te wysig of huHe le beskaaf nie. Teenoor 

die heidendom met sy eie beginseiboek kom die periinenle eis: bekeer julle! Oil is duidelike 

taal: 10s jou Lmginselboek en neem myne - andenins is daar geen punt waar ons we8 kruis 
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nie. Prirngre en grondnorme word gevind in die Skrif en hulle is so deur die beginsel 

bepaald dal hulle beginseldeurdrenk is en die beginsel weergee. Dit kan gevind word in die 

tweede deel van die Dekaloog. "Jy mag nie steel nie" is beginsel en ook norm. Afgeleide en 

sekondere norme word deur die etikus self geformuleer op grond van die beginsels, met 

inagneming van so baie ander relasies tot die tradisies, ornstandighede en tydsgewrig. 

As grondnorme geld onder andere sake soos naasfeliefde, geregtigheid, getrouheid, vtyheid. 

waarheid, rnenswaardigheid, ensovoorts. Met toegepaste nome word bedoel die 

aktualisering van grondnorme in wisselende lewensituasies. Wat laasgenoemde betref, 

moel die gevare verbonde aan 'n oordrewe situasie-etiek sorgvuldig vermy word waar die 

norm uit die situasie afgelei in plaas van in dle situasie ingedra word. Die norm moet egter 

die situasie bepaal en (transformeer) en nie die situasie die norm nie (contra Kilng, 

1983:173-174). Van Wyk (1999:91) stel dit dan voorts dat die naasteliefde die grondnorm in 

die etiek is en in s6 'n mate dat g e e  kan word dal dit inderdaad die hoogste grondnorm en 

samevatting van alle etiese norme is - rnaar dan as liefde wat gewortel is in geloof in, liefde 

vir en gehoorsaarnheid aan God (Van Wyk. 1999:92). Hierdie verwys na die liefde (naaste) 

as die grondnorm moet egter nie met die situasie-etiek van onder andere Fletcher (196326) 

verwar word nie. 

Fletcher (1966:26) rneen weer dat hy die openbaring as die kenbron van die etiese norm 

aanvaar, maar verwerp alle geopenbaarde norme of wette behalwe om God en die naaste 

lief te he. Aileen die imperatief tot liefde is kategories goed. Hierdie t i p  situasie-etiek maak 

dit duldelik dat die fobs geplaas word op 'pragma' en nie op dogma nie (NaudB, 1993:152). 

In wese kom dit dus daarop neer dat, alhoewel die dogma of norm of prinsiep 'n rot speel, dle 

korrektheid van die daad afhanklik is van die wyse waarop di realiseer in 'n situasie 

(Fletcher, 1966:59). Situasie-etiek kan rnetodologies in die lig van die voorafgaande denke 

van Joseph Fletcher omskryf word as induktief, terwyl inhoudelik die normatiewe pragmaties 

gehandhaaf word (NaudB, 1993:152). 

McKenzie (1995:416) sB weer. 'Scripture is sufficient to answer all questions of ethical 

principle and moral practice, % only we learn the act of fitting our situation that which 

Scripture offers either in principle of example." Hierdie beginsels waama McKenzie in sy 

aanhaling van Payne verwys is nie 'n verwysing na sekulere ekwivalente van naturalistiese 

weti van beredenerings nie. Dit is veel eerder 'n vefwysing na die sake war voortspruit 

vanuit bevoegde eksegese: "the exfension of the letter of the law to cover the spirit of the 

law." Dus bly die Skrif die bron vir alle etiese norme (McKenzie, 1995:417). McKenzie 

(1995:417) haal ook verder vir John Frame aan "Scripture is the uppermost source of 

Hoofstuk 2 - Christellk-etlese perspektlewe en beginsels 
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normative principles. Such principles are found only in Scripture, and the Christian 

ethicist's task is to seek diligently the proper (and Biblical) way to apply the Biblical norrn(s). 

'As a general principle. I begin (as all Evangelicals must) by reiterating sola Scriptura: 

Scripture alone is our ultimate authority." Dit korn volgens McKenzie (1995:417) daarop neer 

dat die Skrif en die Skrif alleen is wat beide die bron van normatiewe beginsels en gids oor 

hoe om hierdie beginsels toe te pas. Dus word die onfeilbaarheid van die Skrif aanvaar as 

die enkele vertrekpunt, en vanuit daardie vertrekpunt word etiese norrne afgelei. Dif is 

immers 'n keuse van voorveronderstelling en die vertrekpunt van die Christelike etikus. As 

die Skrif egter nie meer normatief vir die Christelike etiek is nie. dan vewal die hele 

Reformatoriese beginsel van die Skrif as norm vir die moderne mens se geloof en lewe (vir 

dogma en etos) (Engelbrecht, 1978:14). 

In die lig van die bogenoemde bespreking van die problematiek van norm is Heyns 

(1 992a:366) se opmetking ten opsigte van die problematiek van toepassing as hy & dat dit 

vanself spreek dat die nome wat gehoorsaam moet word in die Skrif gevind moet word. 

Maar daarmee is die probleem w a a w r  die modeme mens staan meteen ook aan die orde 

gestel. Tussen die modeme rnens se leefdreld en di6 van die mens van die Bybel is daar 

allerlei soorte afstamle: byvoorbeeld kultuurafstand, tydsafstand, taalafstand - afstande wat 

struikelblokke kan wees in die verstaan, maar veral ook in die navolging van en 

gehoorsaamheid aan die Bybelse boodskap. Daar is natuurlik voorskrifte in die Skrif wat 

reglynig na die modeme mens se tyd toe deurgetrek kan word. Byvoorbeeld die norme: jy 

mag geen ander gode voor my aangesig h6 nie; eer jw vader en jou moeder; jy mag nie 

mood pleeg nie; jy moet jou naaste liefh6, ensovoorts. Heyns sien juis hierin fwee ernstige 

probleme: daar is opdragte in die Skrif wat vandag me meer geld nie, en daar is vandag 

sake w a a m r  daar in die Skrif geen opdragte betaan nie. Die interessante is dat daar in 

die Skrff self wisselende norme voorkorn. Heelwat Ou-Testamentiese bepalings het in die 

Nuwe-Testamentiese bedeling huile geldigheid verloor. Die verklaring vir hierdie wisselende 

norme is syns insiens gele6 in die heilshistoriese gang van die openbaring. In die 

bekendmaking van sy wil het God rekening gehou met die historiese omstandighede en 

kulturele ontwikkelingspeil van die volk van Israel. Hy het ook nie alles meteen aan hulle 

geopenbaar nie. In die openbaring self was daar 'n voortgang totdat dit sy hoogtepunt met 

die openbaring in Jesus Christus bereik het. 

Die vraag wat egter nou na vare tree, is die volgende: Kiln die Skrif vir die modeme mens in 

die rnoderne wetenskaplik-tegnologiese situasie steeds die gesaghebbende bron wees 

waaruit die moderne mens die norme put vir die Christelike lewe? Of, om die probleem ook 

anders te formuleer: Kan 'n tempor6re Christelike lewe in die twintigste eeu ncg uitsluitlik op 

Hoofstuk 2 - Christelik-etiese perspektlewe en beginsel8 
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die Bybd gegrond word sonder datdaar ook buhsBybelse materiaal ingedra word? 'n 

Mens kan mtuurlik m: Is alles in die Christelike lewe suiwer op openbaring gegrond, dit wil 

se, kan ailes met 'n direkte mededeiing van God. vasgelh in die Sk~if, in verband gebring 

word? Of is dsar in die daadwerklike vormgewing van die Christelike lewe ook baie toe te 

skrywe aan die deur die Heiiige Gees gewerkie aigemene insig en gffonde verstand van die 

gelowige enkeling of die gelowige gemeenskap? 

Uit die voorafgaande is din duiddik dat die wil van God soos wat Hy dit in sy Wwrd vir die 

mens laat opteken het vir die Christelike etiek die norm is aan die hand waarvan bepaal moet 

word of mense se optred+ goed of sleg is (De Bruyn. 19923-5). Die Nuwe Testament sowel 

as die Ou Testament is die Wood van God en is die norm vir die Christelike iewe. 

Wanneer hiefbo gestel word &i die Woord van God, WMdn sy wil bekend gemaak is as 

norm, gebruik word en dat 'n bepaalde etiese vraagsluk daaraan gemeel word, beteken dii 

egter nog nie dat die norme vasgesfd is nie. Norme as die Mi  van God in die Skril ddring 

hulie nie aityd op of na vore nie, maar moet deur harde werk vasgestel worn. Soms is dit 

maklik om vas te stel wat die teonome norme is, byvoorbeld oor moord. egbreuk, diem&, 

ensovwrts. Hierdie none staan dan bekend as geopenbaarde n o m .  Dit is none  wat 

God in sy Wowd op 'n duidelike geformuieerde wyse as wil vir die lewe van die mens gegee 

he!. Hierdie none  besit voigens De Bruyn (1995:174) die volgende drie eienskappe: 

Eentms is hulie orwoorwaardeiik geldig, wat beteken dat huile nie van m l d e  

~ r w a a r d e s  afhanklik is nie. So mag daar byvoofbeeld onder geen omstandighede 'n ander 

god gedien word nie. Tweedens is hulle algemeen geldig. Di kom daarop neer dat aile 

mense onder alle omstandighede te alle tye daaraan gehoonaamheid verskuidig is. 

Derdens is dit totaal geidig, dii w i l e  die totalneit van die ganse menslike persoon, sy denke, 

wil en al sy geestelike vermohs moet dew hierdie none  bepaal word. 

In ander situasies is dit egter nie so maldik om onmiddetlik te bepaal wat God se wil ten 

opsigte van 'n betrokke saak is nie. Die geopenba.de n o m  is bedoel vir die hele lewe van 

die mens, maar is nie sodanig geformuleer dat din aan die mens hoe om ten opsigte van 

elke etiese probleem wat voorkom op te tree nie. Din geld veral vir modeme etiese pmbleme 

wal onbekend was in die Iyd waarin die Bybel geskryf is (De Bruyn. 1992:3-2, 1995375). 

Hiemor sal die modeme mens geen direkte anlwwrd in die Skrif vind nie (Van Wyk. 

1991b323). Wanneer geslel is dat geen direkle antwoord of direkte teksbewyse met 

betrekking tot modeme etiese vraagstukke bestaan nie, kan nog met grod vemow, na die 

Skrit gekyk word vir leiding en antwoorde (Higginson, 1995:97). Hier sal dan net van 'n 

ander soorf Slnilberoep gebruik gernaak moet word as Mote teksvemrysings. lndien 
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spesilieke teksvemysings dus ontbreek, moet rekening gehou word met die totale 

struktuur van die Bybelse boodskap (Van Wyk 1991 b:23). 

Die hele Skril kan gebruik word om die denke in 'n bepaalde rigting te orihteer (vgi. 

Rheeder, 1999:t 5). Dit sal Meken dat met bepaalde terns in die Skrif gewerk sal word 

(Higginson, 1995:97J. OuWeneel (1978:21) pfaat van-algemene beginsels' wat in die Wwrd 

gevind kan word. In hierdie v e W  stel Van Wyk (1999:89) die voigende onderskeiding 

vwr om oak hier van hulp te wees: "n Saak is Skrilluudik (beklemtoning - J.H. v W) 

wanneer dit direk in die Skrif bespreek en besleg word, maar dit is Skrifmafig (beklemtoning 

- J.H. v W) wanneer dit nie direk nie, of in die geheel nie, in die Skrif ter sprake kom maar 
tog koneleer met die gees en rigtimg van die Skrif. 

Hermeneutiese besinning is dus, soos Van Raoy (1991:7) dit stel, 'n vwwereiste vir die 

gebruik van die Skrif in die bestudering van etiese waagstukke, Skdmroep, waarvan sopas 

melding gemaak is, is 'n saak wat sonder bqfei vandag in die sentrum van belangsteiling 

staan (vgl. Van Wyk. 1986a:15. 37: verder Gustafson, 1970; Verhey. 1964354 e.v.; 

Ogletree, 1985: Hoek. 1987; Ki*. 1987: Bup. 1988). Van Wyk (1991b) waarsku in die 

Skrifberoep teen Wee gevare: enersyds teen kritisisrne, wat die gesag en betmubaameid 

van die Skril aanlas en dit as boek devalueer tot 'n bundd geloofswrtuigings van ontslape 

gelowiges; andergrds teen fundamentalisme, waar die gesag van die Skrif we1 aanvaar en 

bely word maar in werldikheid ondenyn word vanwee 'n atomistiese en subjektivistiese 

Skrifhantering. Die uitgangspurit moet wees dat die Skrif as gesagvdie Wood van God 

aanvaar word, maar dat mar met hierdie bron op 'n hermeneutics-veranhvwrde wyse 

omgegaan sal word (vgl. Van Wyk. 1986~16-17). 

2.4.7.3 Dle gavaar van abaolutlsme en mlaMsme 

Daar besmn mder Christene, en in besander by die Chrisfelike e l i h ,  die gevaar van die 

Wee uiierwes van absolutisme en relatinsme len opsigte van etiese none. Die absoiutiste 

leer dat nonelwaardes bo-tydelike, permanerne entitaite is wat vir ale tye en plekke p W .  

Die relativiste (tiperend van die moderne samelewingskmteks) gio wear &t daar gesn vaste 

n o m  bestaan nie, omdat hulk afhanklik is van 'n bepaalde kultuur, tyd en omstandighede. 

Omdal none in wese (mk in die geval van etiese none) menslike anmrde  op God se wil 

is, soos gefonuleer vir 'n bepaaide tyd en plek, is die abbolulistie?.e visie onaanvaarbaar. 

Maar omdal w a s  Christene glo dat norme die posilivering (toepassing) van God se wil is 

vir ons lewe - w k  al is dit hoe gebreMn'g - moet relatiime verwerp word Nan dW Wait. 

2004:11). 



Uit die voorgaande is dit duidelik dat daar In die etiek vele nuanses bestaan waawan kennis 

geneem moet word in die neern van 'n besluit ten opsigte van 'n morele probleem. Ter wille 

van die argument word daar nie veel gemaak van die betekenis verskille tussen teologiese-, 
BybeIse, Christelike en gereformeerde etiek nle. Hierdie terme word dus as sinoniem 

beskou en ook so in die argument gebruik. Uit die voorgaande bespreking is dit we1 duidelik 

dat die Skrif beslis 'n onrnisbare plek in die gereformeerde teologiese etiek inneem, rnaar dat 

dfl gebruik rnoet word op die basis en binne die grondslae wat d a a m r  aangedui is. 

Daarsonder kan 'n etikus die gevaar van dlekeurige Skrifberoep wat geen welklike 

oortuigingskrag het nie en soms selfs misleidend kan wees nie onlwyk nie (vgl. De Bruyn, 

l995:178). 

Daar bestaan dus 'n normatiewe benaderingvan die etiek. Dit is veral die NGB (art. 2-7) wat 

uitvoerig die reformatoriese sola Scripfvra, ook in etiese sake, bely. Niks anders as die 

Woord van God mag in die kerk die gewetens van mense bind nie (art. 29.32). Net die Skrif, 

maar d m  die h6le Skrif (art. 25), het die laaste woord in alle sake wat die leer en die lewe 

van Christene raak. Die Skrifgeloof staan egter vlr geen oornblik 10s van die Christusgeloof 

nie. Vera1 die Heidelbergse Kategismus herinner die rnens altyd weer aan Christus. Hy is 

immers die hoogste Leraar van sy kerk (Sondag 12). En orndat Christus sen die wet van 

God ge&r het, moet die mens dil ook doen. Die maatstaf vir die dankbaameid en die goeie 

werke wat God van die mens eis, bly steeds sy wet (Sondag 33, Vraag 91). Di is, konkreet, 

die Tien Gebooie (Sondag 34 e.v.). Nie dat die Tien Gebooie 10s van Christus staan nie. 

Inteendeel, die Christelike lewenswandel word juis deur Christus self moontlik gemaak 

(vergelyk die 'nut' van sy dood en sy opstanding. Sondag 16 e.v.). Oaarom moet die wet 

ook met oog op die vervulling in en deur Horn heilshistories in die lig van die hele Skrif in Ou 

en Nuwe Testament verklaar word (vergelyk Sondag 38 oor die Sabbat; Strauss, 1988:142- 

144). Vir die Christen beteken etiek dus die riglyne sms vewat in die Bybelse beginsels en 

die Tien Gebooie wat die we1 en wee van die Christen reguleer. 

2.5 FINALE SAMEVAmNG EN GEVOLGTREKKING 

In hierdie hoofstuk is in hoofsaak gefokus op die definiering en ornskrWng van die meta- 

etiek - met die fokus op die teleologiese -en deontologiese benaderings. In kort is daar 

bevind dal daar nie net een enkele protestantse of gereformeerd-etiese rnetdologie bestaan 

nie. Gerefoneerde etiek is egter Bybelse etiek, omdat dit ten diepste gewortel is in die 

Bybelse openbaring, andersins sou dit ook nie as Christelike etiek omskryf kon word nie. 

Hwfstuk 2 - Christellketiese perspektiewe en beginsels 
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Daar is ook bevind dat die meta-etiek nie daarop aanspraak kan maak dat dit orals en 

altyd oor ewige en vasstaande oordele beskik nie. In die ware teolcgiese sin van die woord 

is die etiek in elk gwal van nature soekend, oop vir God se wit vir elke n w  situasie (vgl. 

Cilliers. 2WO:t6). 

Dit bring die modeme mew egter by die basiese probieem in die bespreking van die 

verhouding etiek en hermeneutiek, wat saamgmt word in die vraag: Wat staan 'n etlkus 

vandag te doen met morele vraagshlkke wet in die skwus van die B W s e  lye voiledig 

onbekend is? Hoe west veral die mens in die modeme samelewingskonteks wal die wii van 

God is? B i d  die Skrif enige lig? lndien wel, waner lig? Is die Skrif die enigste bmn of moet 

daar w k  ander bmnne aangehoor word? lndien wet, waUeri En wat is uileindelik die gasag 

van hierdie bronne, veral in vergelyking met die Skrif? Mag hulk gesag enigsins 

deurslaggewend van aard wees (vgl. Van Wyk. t991b:17)? 

Daar is bevind dal die modeme samelewingskonteks getipeer kan word as moreel 

relativisties, met ander woorde wat die moralitel betref, is enigiels toelaatbaar solank dii dien 

tot nut van die b&r gemeenskap en die doel die middel heilig (met ander woorde 'n tipiese 

ut i l i lh benadering). Daar bestaan in die modeme samelewingskonteks beslis 'n ontsagiike 

gmot bshoene aan duidelike norme en waardes wat as koersaanduiirs of rigtingwysers in 

die nuwe konteks kan dien. As ems gemaak word met die oemue Bybelse norme sai ontdek 

word dat hierdie norme nie net vir Christene bedoel is nie. maar eintiik algemeen-mensiik is. 

In 'n toenemend sekulariserende samelewing kom die Chrislelike lewe en daarmw saam die 

ChrisWke etiek al hoe meer onder druk. Ten spyle hiervan nwal die Christelike etikus 

steeds sy lig laat skyn en Bybels-gefundeerde sienings w r  die tewe van die meos Mor die 

aangesig van God gee. Ded?ahve is die aanvaarding van die gasag van die Skrif dus 

onontbeerlik vir die Christelike etiek. Dam lcan hoegenaamd geen ruimte gelaat word vir 

gespiete persoonlikhede, 800s wat drl heel dikweis onder etici en in eie kring onder 

gereformeerde gelowiges bestaan oor die eenheid van die Bybelse leer en lewe as 

begrmding vir die Christelike etiek nie. In hierdie eenheid van die Bybelse leer en lewe meet 

die elikus met die volgende belangrike beginseis rekening hou: 

Die Skrif b i i  nie vir elke modeme etiese vraagsfuk 'n leks wat 'n klinkklare antwwrd 

op die betmkke of soorlgeiyke vraagstuk b i d  nie. Die pmbleme wat die modems 

mens se huidige samelewing konfronteer, is inderdaad iegio. Die pmbleme bestaan op 

'n persoonlike of psigalcgiese vlak. by 'n sosiale of st~ktunrle vlak. in die Nimtes van 

filosofie en ideologic en by 'n globale of internasionale vlak. (Kretzschmar. 1994:3). 

Omrede die Christelike etiek 'n normatiewe eerder as 'n suiwer deskriptiewe etiek is. 
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soek dit die antwoord op die vraag "Hoe moet die modeme rnens lewe?" 

eerder as Woe die modeme mens lewe?" Dit beteken egter nie dat die Skrif niks te sB 

het vir die rnodeme samelewingskonteks nie. 

Die dieperllggende beginsels wat die Skrif neerl8, rnoet blootgel8 word. Sulke 

beginsels is byvoorbeeld: die liefdesgebod, die respek wat God vir lewe vereis, die 

opdrag om 'n gesindheid te openbaar vdgens die gesindheid van Christus. seksude 

reinheid en die heiligheid van die huwelik, vemntwoordelikheid, lewens-in-diensstelling, 

dankbaameid in voorspoed en geduld in t&spoed, ensovoorts. 

Vanuit hierdie beginsels moet dan n o n e  afgelei word wat van toepassing gemaak kan 

word op huidige en heersende problernatiek. 

Hierdie norme wat afgelei word uit die dieper beginsels kan en gee we1 aan die mens in die 

modeme samelewingskonteks die ruirnte en die verrnoe om taJle huidige heersende etiese 

vraagstukke op 'n Skrifgefundeerde wyse aan te spreek. 

Daar is ook aangedui dat die Gereformeerde etiek dan hoofsaaklik beoefen word in die kader 

van die deontologiese benadering. omdat dit nie soos die teleologiese benadering handhaaf 

dat sekere aksies eenvoudig reg of verkeerd is vanwe& die regte of verkeerde aard van die 

konsekwensies nie. Aksies of dade is 6f reg 6f verkeerd tot die mate waarin hulle voldoen 

aan pligte al dan nie. In die deontologiese benadering is daar egter 'n verdere verskil, 

ornrede dii in wese 'n filbsotiese benadering is oor wat grondige redes vir die normering van 

pligte is: vir somrnige is dit die wil van God; vir ander is dit die rasionanteit; vir ander nog is 

daar vir pligte geen begronding nie, orndat daar gewerk rnmt word met die blole feite. 

Binne die kader van die deontologiese benadering werk die Genformeerde etiek dus vanuit 

die vertrekpunt dat alleen God se wit soos wat dit vir die mens opgeteken staan in sy Woord 

die nmgewende rnaatstaf is. Die teonome norm is d m  die Woord van God (vgl. Van Wyk, 

1991 b:22). Die Christelike etiek wat die Skrif sy rnaatstaf rnaak, sat ipso facfo vra na die wil 

van God (Rheeder, 1999:14). 

In ander situasies is dit egter nie so maklik om onrniddellik te bepaal wat God se wil ten 

opsigte van 'n saak is nie. Die geopenbaarde norme is bedoel vir die hele lewe van die 

rnens, rnaar is nie sodanig geformuleer dat 8% a m  die mens s& hoe om ten opsigte van elke 

etiese probleern wat voorkorn op te tree nie. Die vraag na die eenheid van die Bybelse leer 

en lewe as begranding vir die Christelike etiek in die moderne sarnelewingskonteks bring die 

moderne rnens dan by wat Engelbrecht (1978:13) beskryf as die "basiese probleem van die 

Christelike etieK, en hy formuleer die probleem soos volg vraenderwys: Wat is die 

Hoofstuk 2 - Christellk-etiese perspektiewe en beginsels 
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verhouding lussen die Skrif an die etiese besluitneming an gevolgiik die sedeiike 

lewe?" Om die pmbleem nog koner saam te vat formuleer Buys (1988:429) die vraag 

emMudig sas Mlg: 'Hoe moet die gdwige etikus aan die vwraand van die een en 

Wintigste eeu (met ander woorde vir die rnodeme samelewingskonteks) die Skril hanteer om 

tot heldmheid te k m  ow wat in 'n bepaalde situasie die wil van God vir sy doen en late is?" 

Dii is en bly dus 'n brandende vraagstuk vir die Christelike etiek vandag. 

Die onomwonde feit bly egter staan dat die teolcgiese (wk genoem die Christelike of 

gereformeerde) etiek in die Skrif gefundeer is (NGB an. 7: HK Sondae 34-61). Di bring 

nwdwendig rnee dat daar in die Christelike etiek 'n bemap op bepaaide uitsprake gedoen 

moet word ter stawing van sekere slandpunte (vgi. De BNyn, t995:161; Buys. 1988:426- 

445). Dil is op s i w l l  vir die gelowige etilo~s 'n vanselfsprekende saak. Wat we1 'n pmbleern 

is, is dle wyse waarop die beroep op die Skrif gedoen word. Daar bestaan huidig en was ouk 

in die vetiede geretwmeerde twl& (etici) wie se Skrifberoep in die etiek neergekom he1 op 

'n verdraaiing van die inhwd van die Skril om by 'n heenende standpunt aan te pas. Da 

dwing dus die Christen om cpnuut te vra wat die Sktifmuflike grondslae is wat m a  dien as 

die basis en kaders vir die koneMe bemep op die Sknf met die w g  op die beantwoording 

van die Christen sa etiese vrae. 

Die genonneerdheid van dle Christelike etiek gmeet aan die Skrif mOet steeds benad~k 

word. As die Heitige Skrif werklik die Wood van God is - en dit is so - dm dwing dii die 

modeme mens opnuut om die Skrif voiuil van toepassing te maak op hedendaagse 

vraagsukke. Juis hierdie genormeerdheid van die etiek gerneet aan die Skrif bring die 

bespreking by die paradaksale pmbleern van Sloifbemp in die Christelike etiek. 

Hierdie paradaksale pmbleem van die Skrifbemep in die Christelike etiek sat vervolgens 

bpreek word deurdat daar 'n korl histMiese wrsig gegee word op die pmbiematisering 

van die Skrifgesag. Skrimeskouing en die henneneutiese VerlrekFiIMe in die gerelormeerde 

etiek. Daar sal gepoog word om bepaalde gesag- en Skrffbeskouings te ondenoek en in die 

lig van die Gerefonneerde Skrifbkouing te w e d &  Daar sal vwns gepoog word om 

bepaalde hermeneutiese vertrekpunte te idenMseer om sodoende tot huip te wees om 'n 

bemep cp die Skrif te doen. 



HOOFSTUK 3 - 
SKRIFGESAG, SKRIFBESKOUING EN HERMENEUTIESE 

VERTREKPUNTE VIR DIE GEREFORMEERDE ETlEK 

Die teenswoordige kultuur van verandering is besig om die Suid-Atrikaanse samelewing 

ingrypend te wysig en m k  die gelowige voel die skokeffek daarvan: norme word omgekeer. 

beginsels word beproef en sekerttede word aangetas, nuwe vrae word g e m  en ander eise 

as gister word gestel (vgl. Vorster, J.M., 1992:462). Die modeme mens leef in 'n wi3reld 

waar gesag op alle terreine. insluitend kerklik-godsdienstig, bevraagteken word, en did kan 

nie ontken WOKJ nie (vgl. Potgieter. 1990:15). Vorster, J.M. (1992459) stel dit baie duidelik 

dat vir die modeme mens alle gesag onder verdenking is. DR is egter 'n feit dat die 

sistematiese samelewingsveranderinge die mens op grondvlak toenernend kritiese vrae laat 

vra oor die geloofs- en etiese basis daarvan. In di6 verband word tradisionele antwoorde nie 

meer as geldend beskou nie. Dit word geintensiveer deur die oop w6reld van die "global 

village". In die vorige bedeling het die moderne mens redelik geisoleerd geleef van die 

"Ide6cmrlog' wat die kerke in Europa en die VSA beleef het. Daarby het die modeme mens 

dikwels sy eie sekerhede buRe die Skrif om geskep. Die moderne mens kom nou in 

aanraking met die wye d re ld  van alternatiewe sienings oor reg en verkeerd, met die 

gevolglike grys areas. 'n Kritiese omgang met die nuwe werklikheid het dus deel van die 

moderne mens se denkpatroon geword (Boshoff, 2000:7). 

Sedert die verskyning van Berkouwer se belangwekkende dogrnatiese studies oor die 

Heilige Skrif, he1 die diskussie oor Skrifinspirasie, Skrifgesag" en Skrifbegrip in 

gereformeerde kringe geweldig toegeneem. Dit blyk onder andere daaruit dat 

Skrifbeskouing die onderwerp van bespreking geword het by talle teologiese kongresse en 

konferensies van predikante: dat dit vir ondersoek deur sinodes aan studiekommissies 

opgedra is: dat talle artikels daaroor in wetenskaplik-teologiese tydskrifte en in die populere 

" Sonder om nou breedvoerlg hierop In la gam moet In dle verbygaan net -top gwqs wrd dat In eitumeniese 

Mnge d k  kwessie van dle Skrtrgessg ook as van Be groatste belang beskou word (Combrink, 1990.331; Vgl. Fiasseman-van 

Leer. 1882). lmr r  dfe  Skrtf is 'n verenlgende faktar en hel Juls alles me! Ole eenneld van dle kerk re doen. Juls 8aarom is dil 

so nodlg dal mar leanemend 'n uadlwe van gemeenskapllke besinning oor die Skrif moel plaasvinb, mn s~(e van versldnenae 

beoaderinge h versklllende konfessies. 

Hoofstuk 3 - Skrifgesag, Skr i iakoulng en henneneutiese vertrekpunte vir die 
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kerklike pers verskyn het. Een van die mess kontroversi6le onlangse gebeurlenisse was 

die publikasie van 'n verslag wat voor die Ddfks sinode van die Gereformeerde Kerken 

NederIand gedien he1 (PMgieler. 1990:3334). Dit is egter nie so 'n nuwe problem in die 

beroep op die Skrif vir die etiek nie. Engelbrecht (1978:14) wys daarop dat din reeds vir die 

Refomatore duiielik geword het dat die maleriale uihwring van hierdie pragtige lormele 

program om die lig van Gods Woord op alle fasene van alle tewensleneim, le laal val (om le 

bepaal Wat goed of sleg is), nie so 'n eenvoudige saak was nie. Aan die een kant het vrae 

OntSaan sox: Hoe met die Skrif en veral gebooie en verbooie prssies uilgelb word? Dra 

all0 dele van die Skrif w v e e l  gewig? Is daar kultuurgebonde en situasiegebonde uilsprake 

in die Skdf Wat Vandag minder of geen &g dm nie? Wal is die vehouding tussen wet en 

evangelie? Aan die ander kant b vanuit die werklikheid gevra: Waner dele van die Skrif is 

relevant ten opsigte van 'n bepaalde saak? Is daar lewensgebiede wat ten opsigte van God 

se W ~ r d ' ~  elies neutraal is, scdat van adiaphora gepraat kan word, dB wil se sake wat nie 

goed M sleg is in etiese sin nie? Praat die Skrif as God se Woord werldik w r  alle 

lewensituasies? Ook oor ai die fasene van die modeme lewenspmblematiek? 

Die aktualiieil van die bespreking van die pmblematiek mndom Skrifgesag en SkWroep in 

die Gerefomeerde eliek word deels gevind in die opmerking van 'Daar word vanuit die 

Bybehvetenskappe gehoor dat die Skrif oneffenhede bevat, histories bepaaid en 

tydsgabonde is, uilleg aan die hand van ingewikkelde eksgetiese metode en binne die raam 

van 'n veel meer ingew.kkeMe hemeneutiese benadering mOet geskied en dat die Skrif 

mensewoorde oor God is, soortwyk aan ander lileratuur uit die ontstaantyd van die 

Christendom' (Doubell. 1995:lZ). Vanuit die dogmatiek word daar weer gehoor dal die Skfif 

onfeilbaar maar nie feilloos is nie. lydsbetrokke maar nie lydsgebonde nie, deur 

Bybelskrywers in eie tad geskryf is, ma8 seeds die Woord van God is en dat twlogiese 

argumenle me1 'n enkele aamal teksgedeeltes in hakies gestaaf word. Daar beslaan dus. 

wat eenvoudig omskfyf kan word as 'n gesplele persoonlikheid in die leologie, veral in wat 

die interpretasie en foepassing van die Skrif in die modeme samelewingskonleks behels. 

" m w D o n . o t s r ~ e a u H l s l l r g . a d m ~ ~ w m M v s n m m M ~ n m ~ a , b p m a e r b a r l s d s l m  
SWwmmrnmGm*rus. S o w e l d l s s s n v l l s r d i n g ~ n m ~ w n ~ ~ i ~ S k d l ~ m  W e d r a n w a s a m  

v d n p  daamn. * mmn 'n sa& ran woof. -I ( 1 9 9 3 : ~  r a w  am* mdsn rn aia shlmsnaa om 

I e o M e w  a-ns a m  I. vwr om ts hew da! ms BiDk, 16 GDds Wom. w b n?t GDdr Wad, lor l b l  rnalmr. 141 mon In 

hladle ramam asnpssant *od by ~ m g e r  (rom693) ust redst w o m s s m  (en md.0 d i m s  'n lundamantalleiese !reX 

-n aarmsl nvlls as wa wmm MM m i m f i e e n  u l t ~ l m a r  wwi* Dls SMI IS w w m  vm God. maar 

aie w w m  ran Gm r WI mar81 OMSMI. ma woomvm cm w ' n  - km w w  as me m m m l k m  OM GW 

rnm menss. IM, W m ~ v m  O o d d  pe*omnuni*atr dsvr die S k M ,  deur dm %wiw. ak (ndsmoualng en wertng rsnslle 

d i w .  -I hn ma m cm~ua. m e  gevslr mf n m i e  vmamw  MU. u dsl ale sun1 'n paplemur 

- * ~ m w l ~ t i n ~ m s l b m s n O a o n g " a n G W o W e s l u l * .  

Hwfstuk 3 - Skrifaeseg, Sloimbskouing en hermeneutlese vertrekpume vir dle 
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Engelbrecht (1978:14) wys daamp dat daar by die Bybelwetenskaplike 'n frustrasie Is 

wanneer daar na die bantering van die "Bybelse gegewens" in die Christelike eliek gekyk 

word. Daar heers dikwels die gevoel dat die Skrif in die Christelike etiek gemanipuleer word; 

dat daar gese word dat di6 etiek "Bybels" is (maar in feite is daar in die werklike eksegese 

weinig verskil aan wat volgens die Christelike etiek geoorloof Is of nie). Aan die ander kant is 

daar ook by die Christellke etid die frustrasie wanneer Bybefwetenskaplikes huliesdf as 

historici of super-gespesialiseerde lie&re tegnici beskou en daar weinig Ired gehou word 

met die alledaagse werklikheid en etiese besluitneming. Engelbrecht (1978:17) vra dan 

tereg die vraag: 'Hoe laat 'n mens die lig van Gods Woord val op 'n lewensterrein?" en as 'n 

tweede vraag (wat nou met die eerste vraag saamhang): 'Hoe laat die modeme mens die lig 

van Gods Woord op alle lewensferfw'ne val, veral op die hedendaagse etiese problematiek 

wat nie direk in die Bybelse tyd bekend was en ter sprake gekom het nie?" 

Hierdie m e  bring 'n mens by dit wat beskou kan word as die kern van die probleem in die 

etiek in die modeme samelewingskonteks, naamlik 'n beroep op die Skrif14 ten opsigte van 'n 

etiese kwessie. 'n Beroep op die Skrif ten opsigte van die doodstraf kan as 'n etiese kwessie 

beskou word. Die vraag of die Skrif iets hieroor te s6 het, hou direk verband met die vraag of 

die Skrif in die algerneen iets te sQ het vir etiese kwessies. 'n Vraag waamr baie 

gedebatteer word, is of die Skrif as geheel 'n bydrae kan lewer tot die bespreking en 

beoordeling van modeme etiese vraagstukke (vgl. Van Rooy, 2001b:130). Hieroor bestaan 

daar 'n wye verskeidenheid van en dus uiteenlopende standpunte. Baie Christene sal egter 

saamstem dat die Skrif gesagvol is en dat did as gesagvolle bron iets te s6 het vir etiese 

vraagstukke. Hoe dit in die praklyk werk is egter nie so eenvoudig nie, soos wat Van Rooy 

daama verwys (2001b:131). Selfs h iemr bestaan daar 'n wye verskeidenheid van opinies. 

soos wat dit in die uitgebreide werk van Bilkes (1997) gesien kan word. 

Hierdie spanning tussen leer en lewe, teorie en praMyk is met die verskyning van die verslag 

'God met onsa van die Gerefomeerde Kerke in Nederland aan die einde van 1980, opnuut in 

die kollig geplaas. veral met die onderwerp van die gesag van die Skrif en die interpretasie 

daarvan (vgl. Du Toit, 1984:i). Hierdie kritiese ingesteldheid van die verslag sluit veral in die 

"stryd om die S W ;  om sy gesag en betekenis vir vandag, veral oor eliese (met name die 

morele en sedelike) kwessies. 

Met 'SW word bedoel die kanonleke bwke van a3e le Twamenl en dle Nuwe Teaamem wal W n s  dle 
Lwyaents van d7e gemfonneerde kerke as Wwrd van God aanvam vm3. W-r, vanun Merdie belyClenlssllrndpun1 geruen. 
dle m a n g  van d1e SW1 anden gesien word, nee owd&!+l!t al dlenegadel k f i W  elemenla na vom (vgl. Kruger. 1988:26). 

Hoofstuk 3 - Skrifgesag, Sktwbeskouing en hermeneutiese vemekpunte vlr die 
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Van Wyk (1989:31) beklemtoon die aklualieil van die bespreking as hy opmerk 

dat dit wil vwrkom dat daar onder gereformeerde teolc.3 in Suid-Afrika volop diskussie oor 

die SkriAeer aan die gang is en dat dam indrinwnd geworstd word met die vraag na die 

66rd van die Sktifgesag". Dat die Skrif gesaghebbend is en dat d l  met G6ddelike gesag lot 

die modeme mens kom, is 'n onomstrede belydenis, maar presies wat die aard van hierdie 

gesag is en hoe di bpaoheld  in etiese probleme moet funksioneer, is nie altyd maklik in 'n 

formule vas te vang nie. Doubefl (1995:ll) toon verder die aMualiteii van hierdie bespreking 

aan ashy opmerk dat die aard van die SMf, die Skrifgesag en Sloifuilleg by die foute van die 

verfede 'n wesentlike ml gespeel he1 en dat ander kelke die foute van die verlede en die ml 

wat die Skrif daarin gespeel her ten alle koste wii vermy. 

S k ~ s k o u i n g  en Skrifverklaring hang volgens Van Wyk (1989:Sl) ten nousle met mekaar 

saam en beinvloed mekaar wedenyds. in 'n grmt mate word hier op 'n sirkelredenering 

afgestuur. Die Sktif kan immers eers reg verstaan word indien din aan die hand van sekere 

hermeneutiese riglyne geimerpreleer word. Hierdle riglyne is egter nie vooraf en buile die 

Skrif om beskikbaar nie, dii moet uil die Sktif sen opgediep word. Die Skrif i f 1  dus reg 

verstaan word nog vwrdat hmeneutiese riglyne aangewend is (vgl. ook Kuitert, 1966:41: 

1968:41). 

S m  wat dii reeds in Hoofstuk 2 (vergelyk 2.4.3) aangedui is, impiiseer die gereformeerde 

etiek 'n brugbou Nssen die Sktif en die modeme whreld, maar die bmg moet aan albei kame 

stewig geanker wees. In die gereformeerde etiek, s m  ook in die geval van die 

gereformeerde prediking, gaan dit om die Woord, suiwer hemxmeuliek en suiwer eksegese 

(vgl. Ston. 1982135: Vorsler. J.M.. 1992:459). Hierdie primbre geg%wenhede is hier onder 

die saeklig. Volgens Vorsler. J.M. (1992459) moet die ander kant van die brug, naamlik die 

mens en sy wereld, we1 betrek wed. 

Binne die kader van die Christdike etiek is hermeneutiese besinning dus 'n voorverelste vir 

die gebruik van die Skrif in die besludering van etiese VraagstUUe (vgl. Van Rooy. 1997:7). 

Van Rwy (1997:lS) sB vocnts dat dit nie net voldoende is om 'n goeie uleensetting van 

ve~lrdqmte of selfs hermeneutiese reels 1% gee nie. Die eksegese maet ook daarvolwns 

gedoen word. Di beteken dat daar meer indringende eksegetiese werk gedoen sal mWt 

word en dat daar steeds kennis geneem sd mcmt word van ontwikkdinge op die terrein van 

die hermeneutiek en die eksegese (vgl. Van Wyk, 1986a:15-16). 

" cmte~ 1109J9) faon d ~ l d w  am m & vraap na d% .sd mn me gcnf ds nt aw die sin* van d'x, 

wnyrea au nia, bydkeplot m dnt ke@&sdaokam& rm. 

Hoofstuk 3 - Sldfgeaw. Sbimeakoulng en hennenoutiese MRrekpunte vir die 
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Dit mag we1 voorkom asof hierdie betrokke hoofstuk van die studie dit meer op die 

terrein van die Bybelwetenskappe, wat die proses van hermeneuse ondersoek, begeef as tit 

wat in wese te doen het met die etiek, maar tog moet daamp gewys word dat 'n veranderde 

Skrifbeskming die Skrif degradeer van 'n openbaringsboek tot 'n ervaringsboek. Hierdie 

relativering het tot gevolg dat die Skrif nie langer meer die Wmrd van God is nie maar 'n 

wood oor God, 'n oorlewering van hoe mense ongeveer 2000 jaar oor God gedink het. 'n 

tradisie so grys van ouderdom dat dit by die oplossing van eietydse etiese vraagstukke geen 

direkte betekenis het nie (Coetzee eta/., 1980:19). 

In die bespreking van die betrokke problematiek is Van Deventer (1974:48) se opmerking ten 

opsigte van die spanning wat daar tans heers in die debat rondorn Skrifbeskouing en 

Skrifverklaring van belang as hy opmerk: "Skrifbemp (vergelyk in hierdie vetband Hoofstuk 

4) eintlik net van betekenis is vir mense wat nog in die Skrif glo en vashou aan die gesag van 

die Skrif. In kringe waar alle gesag bevraagteken word en waar onsekerheid geidealiseer 

word. is relativisme die vooriand". Daar moet dus altyd in gedagte hou gehou word dat 'n 

bepaalde Skrifbeskouing ten diepste ook die wyse van Skrifverklaring bepaal en dat 

Skrifverklaring op sy beurt die beroep op die Skrif Skrifberoep en die gepaardgaande 

toepassing daawan tot brandende etiese vraagstukke in die modeme samelewingskonteks 

beinvloed. 

In hierdie hoofstuk sat 'n kort hismriese oorsig gegee word waarin agtereenvolgens gelet 

word op die problematisering van die Skrifgesag Bn Skrifbeskouing, om sodoende 

hermeneutiese vertrekpunte vir Skritbemp In die gereformeerde etiek te stel. Deuriopend 

sat gepoog word om 'n tetiese beskouing te gee oor die gesag van die Skrif as die 

geloofsvertrekpunt vir die Gereformeerde etikus. As die beskouing vasstaan, moet verder 

gehandel word oor die verklaring van die Skrif. Daaronder moet, soos Buys (1 988430) dit 

formuleer. "met die oog op Skrifberoep in die etiek rekening gehou word met die 

onderskeidinggeskiedenis en voorskrifte in die Sktif, dim Skrif as openbaringshistoriese b k .  

die sarnehang en verskil tussen die Ou en Nuwe Testarnenr. Ulteraard kan in hierdie studie 

nie op al hierdie sake grondig ingegaan word nie, daar sal hoogstens g e m  word om 'n 

paar grondreBls met die oog op 'n s~nvolle, verantwoorde Skrifberoep in die etiek neer te 16. 

Die oorkoepdende doel van hierdie hoofstuk is om vas te stel watter Skriftuurlike grondslae 

en hermeneutiese vertrekpunte huidig dien as basis en kaders vir die beroep op die Skrif 

met die oog op die beantwoording van die Christen se etiese vrae. 

Hoofstuk 3 - Skrifgesag, Skrifbeskouing en hermeneutlese vertrekpunte vlr die 
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3.2 SKRIFGESAG 

In die modeme teologie het die k i d  tussen die SMf en die Woord van God st& groter 

g0word (Floor. 1979:9). Herman Bavimk (1967:434) beskryf in sy Gereformeerde 

Dogmatiek die Goddelike gesag op aangrypende wyse: dit is soewerein, maar werk tog op 

sedeiike wyse: din M n g  nie. maar handhaaf horn tog: dit is absoluut, maar kan tog 

weemaan word: dit is uihodigend en pi&end, maar tog omrwinlik. En net so is die gesag 

van die Heilige Skrif eiesoortig: din is absoluut. maar vra tog vrye en gewiliige erkenning: dit 

geld vir almal en alle terreine, maar kan tog vamerp word. Daamm kan ges€ word dat die 

Heilige Skrif, wet as Woord van God" met Goddelike gesag tot die modeme mens kom, die 

middel is waardeur God sy gesag op aarde nie net bekend maak nie, maar ook vestig (vgl. 

Potgieter, 1990:8). Skrifbeskouing en Skrifgesag" beklee 'n essensiele plek in teologie 

(Jordaan. 1591). of, soos Potgieter (19893) dii stel: 'Die aard van enige teologie word 

prim& bepaal deur sy Skrif- en sy Godsbeskouing' (vgl. ook D'Assonville. 1988:l). 

In die bespreking wat volg moet die w r d e  van waarskuwing van Du Toil (1990:514) in 

gedagle gehou word as hy opmerk dat 'die waardering van Skrifgesag nie in 'n teoretiese 

vakuum gekweek word nle, maar juis rnoel gmei uit die vrugbare enloesiasme', daarmee 

saam maet gemqsame kennis gfdra word van die wetenskaplik oomiigende bestudenng 

en toeganklikmaking van die ryk teologiese en eriese inhwde van die Skrif. Hierdie afdeling 

van die hoofstuk het dit nie ten doel orn Skrifbeskouing en per se die gereformeerde 

Skrifbeskouing ie evalueer nie. Die studie is ooltuig van die gereformeerde Skrifbeskouing 

en poog slegs die problematisering daarvan te beiig en om d&Me 'n tipering daawan 

weer te gee. 

I Problemathierfng van die Sloitbeskouing en Shltgebrulk 

Die opvatting of beskouing wat 'n mens oor die Skrif het, is bepalend vir gelcaf en lewe (met 

ander woo* lwr en /ewe - eie kursivering - DS) (Coettee. 1997:12). Die term 
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Skrifverklaring hang ten ncusle met mekaar saarn en beinvloed mekaar ook wedersyds. 

'n Mens se Skrimeskouing bepaal ten diepste ook j w  wyse van Skrifverklaring. Wle in die 

Skril 'n gewoon menslike boek sien, sai dit met gewoon manslike hulpmiddels pmbeer 

verMaar (Coelzw eta/.. 1980:lS). Daar is modwendig 'n duidelike verband lussen die aard 

van gesag wat iemand aan die Skrif l d e n  en die venolklng wat hy aan die inhwd gee 

(Potgieter. 199028). 

Wie egter die outopistie van die Skrii aanvaar, he! daanee 'n geloofskeuse gemaak die 

Skrii he1 gesag in hornself en di6 gesag staan vas, onafflanldik van die mens se onmngs 

daarvan (Polgieter. 1990:28). Die Heilige Skrif Mleen sy gesag onder geen omstandighede 

aan die modeme mens se vedolking -an nie (Berkovwer. 1966:180). Die Skril is 

byvoorbeeld nie soos wal Van HurJsteen (1986b193) beweer 'n 'geloofsboeu, wat beleken 

&I die roderne mens in die leks van die Skril wigem horn "die skriilelike getuienis is van 

die relasionele wyse waarop mense van lank oelede in metaforiese gelwfstaal die 

weMikheid van God vanuii 'n lolale gelwfsverbinlenis ervaar he1 nie'. 

Volgens Van Wyk (1969:51) word hler in 'n gmot male afgesluur op 'n sirkelredenering. Die 

Skril kan immeffi dan wrs reg verstaan word lndien dB aan die hand van sekere 

hermeneutlese riglyne geintefpreteer word. Hiedb nglyne is egter nie v m l  01 Wie die 

Skrii om beskikbaar nie, maar roet uil die Skrif sell opgediep word. Die SkM moet dus reg 

verstaan word nog vuordal hermeneuliese riglyne aangewend is. 

In 'n vulgende publikasie s8 Van Wyk (1995b247) dal daar 'n wydverspreide konsensus 

heers &I een van die hartare van die gerefcimeerde teologie in sy Skrilgebondenheid 

gesoek moet word. Goele tmlogie is Skriiluurlike lmiogie (vgi. Jonker 8 Heyns, 1974:245: 

Hesselink. 1983:97-102 George. 1988:314-317: Jonker. 199428.29: Khg .  1978:170). 

Floor (1979:9) maak die opmerking dal in die Gerelormwrde lradisie die t e o l q  by die 

wetenskaplike benadering van die sy veld van ondersoek altyd 'n is-gelyk-teken Nssen die 

Skrif en die Wwrd van God geplaas ha, met ander woorde die Skrif is die Wood van Gcd. 

Die Skril is met ander w r d e  die bron en mrm van die etiek. Natuurlik is God ook op 'n 

bepaakle wyse deur middel van die skwng,  onderhwding en regering van die wbreld 

kenbaar, maar Hy he1 Hom deur sy Goddelike Wwrd "nog duideliker en meer volkome" 

bekend gestd (NGB art. 2) (Van Wyk. 1995b:247). Volgens Jonker (1994:57-58) kom 'n 

meerwaarde aan die Skrifopenbaring toe as t e m r  die natuumpenbaring. Van Wyk 

(1995b247) stel dil dan verder dat wie die openbaringskarawer van die Skril aanlas. en 

dit byvoobeld me1 'n ervaringsteologie veivang, die hallaar van die gereformeerde 
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Skrifoeskouing aantas en daarmee saam die hart van die gereformeerde teaiogie 

(vergelyk ook Berkouwer. 1974:67; Spykman. 199274). 

D'Assonville (1988:2) merk op dat die w a g  w r  Skrifbeskouing reeds eew, lank duur. 

hoewel op verskiilende vlakke van intensiteit tydens venkillende Iydvakke. Dil kan 

teruggevoer word tot die Nuwe-Testamentiese tyd en vr&r (vgl. Denkema. 1973:l 0.v.: 

Pieten. 1991:l). Volgens Schulze (1980:'27) is die leentukke oor die regverd@making, God 

se soewereiniteit en Skrifbeskouing en Skrifgesag, veral vanaf die lyd van die Reformasie, in 

die sentrum van die leologiese debs - vandag (%A die 'AuWBrung") sells in 'n meerdere 

mate as gedurende die sestiende eeu. D'Assonvilie (1988:2) wys voolts daarop dat die 

kontmversie oor die Gereformeerde Kelken in Nederland se rapport w r  Godmelons (GKN. 

1981) nog net verder dui op die aMualiteil van die ondersoek oor Slvimeskouing binne 

gereformeerde kringe wareldwyd (vgl. D'Assonville. 1990:z-5; Basson. 1985:2). 

Coetzee (1990:3) vemys onder andere na die Skrifbeskouing van modeme teolo€ en die 

Mlle konsekwensie daarvan vir die teologie in h publikasie van Debt. Botha en Veldsman 

(1995:18) wal w onlanga 8s 1995 verskyn het, waarin daar ges& word: "4, die oog af lyk 

die Skrii if tatle ander geskriffe van die w tyd. Daar is nie 'n logiese rede waarom 'n 

mens die Skril God se Woord noem nie. Die enigste rede waamm daar van die Skrii as God 

se Woord gepraat word, is omdat gelowiges beleef &I God se krag hui lewens deur die boek 

verander." Hierdie Slnimeskouing het direbe konsekwensies vir die teologiese besinning w r  

sake soos die histonsiteit van die beek Jona, die verkmdiging van die Christus in die Ou 

Testament, die scgenaamde "historiese Jesus'. e k e  an@eenthede, enwoorts. Die 

vdle konsekwensie van hierdie veranderde Skrifbeskouing het lot gevolg dat die Skrif nie 

meer as die Woord van God beskou word nie, maar dleen 'n m r d  oor God (vgl. Buys. 

1988:444-445). 

Runia (1970:3 e x )  is weer van mening &I daar drie verskillende Skrifoeskwinga bestaan: 

eerStenS die w vrysinnige Skrifoeskouing (die Skrif is 'n suiwer menslike beek); lweedens 

die neo-anodokse ol neo-liberate Skrifbeskwing (van Earth en Buttmann); en derdens dm 

oltodokse of kiassieke Skrlfbeskouing (van Gerefonneerdes). Boshotf (2000:7) ondenkei 

dus tussen drie basiese Skrifbskouings, naamlik i) die geTnspireerde Skrimeskouing &t die 

Skrif God se Woord is; ii) die histories kiltiese Skritlmskwing dat die Skril God se Woord in 

tydkonteks is en iii) die liter& welenskapiike Skntbeskwing &I die Skrii God se Woord 

in mensetaaVwoorde oor God is. Van Huyssteen (1986b:194) doen we1 'n bemep dat 
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elke teoloog sy Skrifbeskwing krities sel analiseer: "n Skrifbeskouing is 'n 

denkmodel, en as teorie 'n gestrukiureerde manier van ky% na die Skn'f.' 

Skrifbeskouing is luidens Botha (1986:273) 'n seak van belydenis en dt ha op 'n eie 

bepaaide vlak 'n invloed op teksbeskoulng, wal 'n wetenskaplik-metodol~me saak is. Dit is 

mwntlik om binne diesetfde Skrilbeskwing venkillende teksbeskouings te kan ha. Van Wyk 

(1989:62) sluR in 'n male by Van Huyssleen aan as hy opmett da deurslaggewend is 

uiteindelik nie hierdie of daardie teorie oor die inspirasie en gesag van die Skn'f nie, maar die 

eksegeet (etikus) se gehwrsaamheidaan die boodskap van die Skrif. Dit impiiseer volgens 

Van Wyk nie 'n onlkenning van 'n bepaalde Skrifbeskwing nie, maar we1 dat selfs die beste 

Skrifbeskwing, losgemaek van die SkMnhwd en gedra deur gehoorsaamheid aan die 

boodskap van heil, geen waarde he1 nie. 

3.2.2 hoblematlaering n n  d h  gessg van die S W  

Volgens Buys (1988:431) was die gesag van die Skril Id en met die sestiendeeeuse 

Reformasie allem& e&en 6n aanvaar. Rwne het we1 nie die genoegsaamheid van die Skrif 

gehandhaaf nie, maar naas die Sn'f ook die lradisie begtaande uH die Apokriewe boeke. 

uitsprake van die kerltvaders, die beslule van kerklike vergaderings en pouslike dekrete as 

gesaghebbend aanvaar. Die gesag van die Skrif is egter nooit deur Rome ontken nie. 

Vanuil 'n heellemal ander hoek word die Skn'fgesag in die twintiate eeu gepmblematiir. 

Die Skrif het volgens Kulen (19769) alleen hadisionale gesag, met ander woorde gesag op 

'n manier soos die tradisie gesag het (Coetzee etal., 1980:20). Die B y M  is 'n vettelling van 

die ervarings wat mense h i e  eeue @ede gehad he!. Di is 'n sfilk oorlewering. 'n sluk 

nadisie. "De bijbel is de chrislelijke traditie van mensen uit het verleden, mensen van 1900 

jaar geleden, zelfs van 2000 jaar geleden, die in hun termen over God spreken' (KuRerl. 

1976:IO). Daarrnee is die saak van Skrifberoep erg gepmblernatiieer. Waf is die waarde 

van 'n beroep op die Skrif waarvan die egtheid en die Goddelike gesag nie Msstaan nie? 

(Buys. 1988:431). Op hierdie vraag antwwrd Kuitett (1976:lO): "omdal je er van leelf. 

orndat je er iets in vindl wat maakt, dat je vandaag verder kunt als mans wrgens anders om. 

Niet Omdat het moet van God...". Die modeme mens moel log nie probeer, so waanku 

Kuitett, om die tradisionele gesag as eksteme wtorifeil om te tower nie. Hieraan 18 duidelik 

'n veranderde siening van die aard van die gesag van die Heilige Skrif ten gmndslag 

(Coehee etal., 1980:ZO-21). 

Coehee (1984fx6371) verduidelik die ge~ag van die Skril deur eerstens te wys op die 

gesag wat die gereformeerde belydenis aan die Skrif toeken en dan In die hveede piek 
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met omvangryke teksverwysings aan le t m  dat die Skrif self ook hierdie gesag vir 

homseH opeis. In hiirdie bespreking beklemtoon Coetzee onder andere die wlgende pume: 

. Die Skrif is die geTnspireerde Woord van God (Sacra Scriphrra est Vebum Del) 

. Die Skrif het absolute en onfeilbare gesag 

. Die geriglheid (skopus) van die Skrifgesag word bekiemtoon (vgl. Botha 1986:263264). 

Hierby moat geslei word dal die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, en daarmee saam die 

gereformeerde elikus, bely dal die Skrif die Wood van God is vdgens artikets 3. 4 en 5 van 

die NGB. We egler konsekwent die Skrif as die Woord van God bely, handhaaf dan & 'n 

bepaalde siening oor die aard. omvang en basis van die w a g  van die Skrif - ook oor die 

eenheidskaraider van die Skrif. 

Ten opsigte van die Skrifgesag word die volgende standpunte gehandhaaf: Die basis van 

die gesag van die Skrif is dat God sen deur en vanuit die Skd tot die moderne mens spreek 

(Coetzee st al.. 1980:23). Hierdie Skrhskouing staan lynreg teemor diegem, wat van 

mening is dat die Skrif s lsg~ gesagvol spreek as die mens horende lees. Die gesag van die 

Skrif is nie athankllk van die geioof van die mens nie. So 'n t i p  SMfbeskouing moet 

afgewys word: Dil verskuii die gesagsbasis van die Skrif weg van die God af na die mens: 

dH maak die hermeneut die een wal in werklikheid betekenis en gesag a m  die SkM verleen. 

Die konsekwensies van so 'n Skrhskouing is ingtypend wr die hermeneutiek Die mens se 

eie situasie mag nie dikteer waner sake in die Skrif relevant is en Walter nie. Cilliers 

(2003:25) wys egter tereg daamp dat die Skrii we1 gesg dm, maar nie wanneer dil kom by 

uitsprake oor sterrekunde of argeologie d Lika nie, maar we1 wanneer dii handel oor hierdie 

unieke boodskap: God maak velfossende bemoeienis met die mens. 

Die pmblematiek van die gesag van die Skrif ontstaan wanneer m e  geva word soos 

byvoorbeeld: Waarom word dle Skrif dan as gesagvoi aanvaar?' en Waf is die aard van 

die gesag?" Hoe dieper 'n mens in hierdie vraagsluk den, hoe meer kom jy onder die indruk 

van hoe gekompliseerd en uiteenlopend die pmbleem werklik is. Soos wat Potgieler 

(1990:14) dit stel. 7s daar by baie 'n heimwee na die vroeare ervaring van die duidelikheid en 

die direkie beslissingskrag in sake waaroor daar vetwarring en omekemeid bestaan". Die 

problematisering van die gesag van die Sloif word deur Euys (1988:430) as 'n fundamenlele 

kwessie geformuieer: 'Die gesag van die Skrif as onfeilbare en genoegsame Woord van 

God. Dit gaan voorts om hermeneutiek. eksegese en hermeneuse van die Skrif. Dil 

gaan ook om die vemouding tussen Ou en Nuwe Testament'. Die hele pmblematiek 

Hwtstuk 3 - Sblfgesag. Skrlmeskoulng en hwmeneutlese vertrekpunte vlr dle 

Gereformeerde etiek 



88 

mndom Skrifgesag sentreer eintlik volgens Fkm (1979:lO) tussen Wee pole: Is dil God 

se Wwrd deur mens tot mense, of is dii 'n m r d  van mense tot mense w r  God? Is die 

Skrif 'n openbaringsL?cekof is dit 'n ervanngsboeK) 

Vdgens Snyman (1 992351) wil dit vwrkom dat daar sedert 1989 we1 een of ander spanning 

aan die oplaai is mndom die gesag van die Skrif. In die twimigste eeu het daar 'n belangrike 

aksenlverskuiwing plaasgevind vanaf die vraag w r  die outentileit van die Skrif na die vraag 

w r  die gesag van die Skrif (Buys. 1988:432). Van Wyk (1989:30) is reg as hy sB dat daar 

eenstemmigheid is dat die Skrif Qoddetike gssag het, maar dat mense nie eenders w r  

daardie gesag dink nie. Van Wyk (1989:31) meen onder andere dat "wk onder 

(Gereformeerde) teolo4 in Suid-Afrika volop diskussie w r  die Skrifleer aan die gang is en dat 

daar dringend geworstel word met die vraag na die kerd van die SWgesag. DAt die Skrif 

gesaghebbend is en dat din met GdWeiike gesag tot die modeme mens korn, is 'n 

onomstrede beiydenis, maar presies wat die aard van hierdie gesag is en hoe dit 

byvwrbeeld in etiese pmblerne moet funksioneer, is nie altyd makiik in 'n formule vas te 

vang nie: Daar kan dus met reg die stelling gemaak word dat die aanslag op die 

Skrifgesag" nuwe afmetinge en nuwe vorme aangeneem het in die modeme tyd. 

In die Belydenisskrifte van die gereformeerde teologie handel die Heidelbergse Kategismus 

en die Dordtse Leerreels albei meermale w r  die Skrif en laat geen twyfel w r  die Goddelike 

wnpmng en gepaardgaande gesag daarvan nie. Die NGB gee egter besondere aandag 

aan en handel op 'n sistematiese wyse oor die Skrif en die gesag daawan. 

Heyns (1984:17) is daarvan wfluig dal in die aanvaarding van die Skrif as Gods 

geopenbaarde Wwrd, en dus as die hoogste gesag vir leer en lswe die diepste ondenkeid 

tussen die Chtislendom en alle ander godsdiende 18. Strominge en afsplinteringe. seifs 

binne die Christendom, hang in 'n baie g m t  mate saam met die vraag na die plek en funksie 

van die SM.  Daanee saam is em van die basiese erfenisse van die Reformasie juis die 

beklemtoning van die sola Sm@tvra waardeur die Skrif - polemies teencar Rome - 'n posisie 

van hocgde en finale gesag in die lewe van die kerk loegeken is (Combrink. 1990:325: vgl. 

Vos. 1988:211). DB impliseer w k  dat die kerk en sy tradisies, belydenis, leer en p r a m  aan 

die Skrif as hoogste norm onderworpe is (Sinodale Kommissie van Leer en Aktuele Sake. 

1980:3). Juis daamm beklemtm die Reformasie die inhereme gesag van die Skrif 

(oulopislie) wat dus nie aan die gesag van die kerk ontleen is nie (Combrink. 1990:325; 
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vgl. Van Genderen & Velema, 199291-94). Die belydenis van die sola Scriptura het 

volgens Vos (1 988:211) geen ander oogmerk as om die weg na solus Christus te open nie 

en die weg na Horn is die weg van die sola fide. Die sola Scripfura-beginsel bevestig ook die 

kanoniese belydenis aangaande die Skrif. 

Bavinck (1 967572) se slelllng dat daar gem dogma is w a m r  daar meer eenheid bestaan 

as die dogma oor die Heilige Skrif nie, kan inderdaad in die moderne samelewingskonteks 

nie meer netso aanvaar word nie. Die huidige situasie in die teologie (Katoliek sowel as 

Protestants) toon baie duidelik dat daar allesbehalwe 'n duidelike eenheidsforum ten opsigte 

van die gesag en veral die gebruik van die Skrif bestaan (Du Toit, 1984:l). Die hele 

problematiek rakende Skrifgesag en Skrifbeskouing is op sigsetf s6 'n wye onderwerp dat dit 

nie net al eeue lank in 'n meerdere of minder mate in die sentrum van teologiese ondersoek 

staan nie (vergelyk onder andere Hasel, 1982: Terlouw & Zoutendijk, 1976:5), maar dat die 

neerslag van die5 ondersoek letterlik biblioteekrakke beslaan (vgl. D'Assonville, 1990:5). 

Berkouwer verklaar in sy boek "Een halve eeuw theologie", ook verder die aMualieit van die 

Skrifgesagproblematlek: W e  tewgziet op die halve eeuw theologie, die onze aandacht 

heeft, kan onrnogelijk voohijgaan aan het feit, dat we vrijwel op elke punt van de weg in 

eanraking komen met vele discussies over de Heilige Schrift, haar gezag en 

betrouwbaarheid en daarin haar blijvende, normaliewe en richtingewende betekenis voor 

kerk en theologie" (1974:149). Van Huyssteen (1982:l) verwoord die aktualiteit van 

Skrifgesag in die teologie ook eksplisiet: "Die vraag na die gesag van die Skrif in die 

modeme tyd, die m a g  na die betekenis en relevansie van die Skrif vir die gesofistikeerde, 

modeme samelewing is dan ook 'n waag wat teologies nie langer ontwyk kan word nie'. 

"For a Christian ethicist the acceptance of the authority of the Bible is the factor that makes 

him a Christian ethicist, even though there may be a dispute on what Scripture authorises 

and justifies" (Childress. 1980:376). Wanneer 'n mens uitgaan van die beslissende 

voorveronderstelling dat Gods Woord normatief is vir die Christelike etiek. ontslaan dit 'n 

mens nie van die plig deur le vra na die aanl van Skrifgesag nie (Hoek, 1987933). Agter 

Kuitert se gesagsbeskouing sit 'n bepaalde Skrifbeskouing. Hy verklaar Uat die mens in die 

Skrif mense onlrnoet wat in terme van hulk eie tyd hulle ontdekking van en oor God 

uitspreek en onder woorde bring. Die Skrif is volgens Kuitert (1976:9) "een historisch 

bepaalde manier van spreken over een aan de historie zelf opgedane ervaring van God". 

KuiteR noem dit die karakteristiek van die Skrif (Coetzee et a/., 1980:21). Volgens 

Coetzee et al. (1980:21) sit hieragter die benadering van die Skrif as 'n tydsgebonde en 

d a a m  aan kritiek onderworpe voorstelling van Gods heil en agter die siening van die 
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gesag van die Skrif as ttadeie-gesag, 'n bepaalde Skrifbeskouing. Is die Bybel die 

boek van Gad ('n openbaringsboek) of is die Bybel 'n boek w r  God ('n emringsboek)? 

Tereg kan die waag gewa word waarom daar oor die gesag van die Sloif in 'n bespreking 

w r  etiek gehandel moet word? As antwoord daarop kan die opmerklng van Hoek 

(1988:133) die nodige lig daamp werp: 'wanneer we uitgaan van de beslissende 

vwrveronderstelling dat Gods Wwrd normatief is op heel he1 tenein &t de christelijke 

ethiek bestrijkc, ontslaat dii ons niet van de piicht d66r te Magen naar die aard van het 

Schriflgezag, naar het 'hoe' van deze normativileit, met name in ethicis. Enerzijds diem het 

ons te gaan om heel de Eibl, tola Scripfura. De christelijke elhiek mag rich niet op 

vwrhand in haar orihtatie beperken t d  enkele 'uitgelezen' pencopen, zoak de decaloog, de 

bergrede of de apmtolische paranese.' Volgens Coelzee (19907) is die slandpunt dat die 

Bybd geskrifte van mense is en alleen die gelulenis of efvaring van nmnse bevat, w k  in 

stryd met die waarheid &I die Heilige Gees die eintlike Outeur van die Skrif is. Waar die 

Goddelike onfeilbaarheid en gesag van die Skrif gel& word, word meteens w k  die gesag 

van Christus, die Wwrd (Johannes 1) amgelas. Die Woord is identies met die Christus 

(D'Assonviile. 197625) en die Wwrd se gesag is daarcfn gekwalifiseer dew Chiistus se 

gesag (D'Assmrille. 1995:45). 

Jordaan (19913) is daafvan wfluig &I die beskouing ten opsigle van Skritges~g 

deurslaggewend is rir eksegese. Ook Kdsey (1979214) is van mening dat die beskouing 

oor Skrifgesag van kamnale Mang is vir Skrihrerklaring. Fiorenza (1990:354) maak in sy 

bespreking van Skrifgesag die stelling &t uitsprake oor Skrifgesag net soveel van die 

geestelike stand van die mademe Christendom is as wat dii van die werklike m a d e  van die 

Skrif s8. Jordaan (1991:W) maak hierdie steiling van Fiorenza van toepassing op die 

eksegese (Skrihrerklaring): in sy verklaring van 'n teks sB die eksegeet dikweis net soveel 

van sy eie beskouing w r  die aard en gesag van die Skrit as wat hy van die betekenis van die 

teks sen &. 

In die aanslae waarin die vraagsluk oor die gesag van die SkA (de aunoritae Same 

Scriphlrae) sentraal staan, word daar sterk standpunt ingeneern teen die gereformeerde 

belydenis w r  wal in die Skrif seH w r  die Skrif gsopenbaar word, soos veral saamgevat in 

attikels 3 tot 7 van die NGB (Nederlandse Geloofsbelydenis) (D'Assonville. 1990:2). 

Enersyds word die Skrifgesag bwaagleken of betwyfel, en andersyds word dit 

gerelativeer enlof gereduseer, terwyl daar telkms sogenaarnde wetenskaplike gronde vir 

hierdie standpunte aangetm word. 
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Schulze (1980:35) wys m 'n bespreking van Calvyn en Skrifgesag daamp dat die Skrif vir 

Calvyn so vroeg as die Reformasie aufopistos is, geloofwaardig in hornself omdat dit getuig 

dat dit van God kom. Die gesag word nie deur die kerk (of subjeklief vanuit die rasionele 

denke van die mens - DS) aan die Skrif verleen nie (Rome) maar 12. objektief in die Skrif self. 

Die gesag van die Skrif kan ook nie deur rasionele argurnente begrond word nie. Hierdie 

argumente dien nie om die gesag van die Skrif te bewys nie, maar om die monde van die 

ongelowiges te snoer. Die Skrif het gem buite-lnstansie (kerklike gesag, menslike rede) 

nodig om sy gesag te bewys nie. 

Hoek (1988:139) se opmerking rondom die problematisering van Skrifgesag som die hele 

problematiek netjies op: "belangrijk beginsel is bij dit alles dat de Schrift z6lf de sleutel biedt 

voor de wijze waarop zij als bron en norm voor leer en leven tot gelding moet komen. Ook 

hie? gekft het oude adagium: de Schrift is haar eigen uitlegster. Het volledig erkennen van 

he! gezag van de Schrift brengt met rich rnee dat dl wat de Schrift leert universde geldigheid 

heeft, tenzij de Schrift zelf duidelijk maaM dat een bepaald gegeven slechts betrekkelijke 

geldigheid heeft. Deze regel komt neer op e m  'ja, tenzij' ten opzichte van de normativiteit 

van bijbelse gegevens, waarbij het Yenzjj' door de Schrift zelf wordt aangegeven en ~ngevuld. 

Niet met behulp van buiten-bijbelse filters (zoals het modeme levensgevoel, het veranderde 

zedelijk besef, de door technische ontwikkelingen gewijzigde situatie, het optreden van 

emancipatoire processen (enz.), kan de geldigheid van de bijbelse geboden worden beperkt. 

Het gaan om een binnen-bijbels hermeneutisch filter. Daama komt onze eigentijdse situatie 

aan bod. He1 waagstuk dat ons dAn bezighoud! is dat van de verantwoorde toepassing van 

de bijbelse normen. Alsook de verlegenheid waarin de actuele vragen ons brengen, 

wanneer de Schrih daarop schijnbaar geen antwoord biedt" (vgl. Douma.1984:51). 

Daar sal in die pmblematisering van Skrifgesag volstaan word met die opmerking van 

D'Assonville (1988:197): "Die gesag van die Skrif as Woord is nie van menslike erkenning 

afhanklik nie. Die gesag van die Woord kan of hoef ook nie bewys te word nie - dit moet we1 

geproklameer word. Dat die Skrif God se Woord is, mag trouens nie bevraagteken word nie: 

dit moet slegs aanvaar word, omdat dit die moderne mens se verstand te bowe gaan. 

3.2.3 Die Gerefonneerde Skrifbeskoulng 

Soos reeds aangedui, is Skrifbeskouing ten dlepste 'n saak van belydenis. Skrifverklarings 

word wesentlik bepaal deur die Skrifbeskouing wat as hermeneutiese vertrekpunt 

geneem word. Aangesien die studie grotendeels uit 'n ondersoek na gerefomeerde 

Skrifverklaring en dus uit gerefomeerde Skrifberoep vir die etiek in die modeme 
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samelewingskonteks beslaan, is dit nodig m uii die stamspoor duidelik teenoor die 

pmblematiek van Skrifbeskwing en Skrifgebruik te stet waner Skrifbeskouing ten gmndslag 

van die studie 18. 

Van Rooy (2001a:53) stet onomwonde dat dit vanselfsprekend is dat Skrifbeskwing we1 'n 

belangrike faMor by SkritveMaring is en &I dit in sekere gevalte inderdaad deursiaggewend 

kan wees. Tog is dit nie altyd die geval nie. Van Rooy verwys onder andere na Swanepoel 

(1989:376) wal reken &I 'die antwoorde op interpretasiepmbleme nie sonder meer in die 

leks te vind is nie. Die leser se teoretiese en metodologiese aannames en die melodes wat 

hy in die o n d m k  gebruik, speel 'n beduidende rol in die resultate waartoe daar met die 

hulp van iiter&re ondersoek gekm word. Die feit dat lesers soortgepe teoretiese en 

metodologiese aannames huldig, waamrg egter nie noodwendig dat iesers tot dieselide 

resultate sal geraak nie'. Van Rooy (2M)la:54) probeer daannee aantoon dat daar in 

Skrifverfdaring daarmee rekening gehou moel word dat venkille in uitgangspunte 'n 

beduidende i n W  kan he op interpretasie, maar dat ooreenstemming in uitgangspume nie 

noodwendig tot dieselkb resultate sal lei nie. 

Die basiese uitgangspvnt is en My: Die Skrif is die ewigs en ahydgeldendegeskrewe Woord 

van God wat Hy vir en deur mense laat boeksfaaf het. Derhalwe kan gestei word &I die 

G e r e f o n n d  Skrffbeskwing in die algemeen beheis dat net die Skrif die geskrewe Wood 

van God is (sola Sacra Scriptvra) (Marb. 1991:5). 

Die aflikel van Coetzee. Floor en De Klelk (1980) wat handel oor die henneneuse van die 

Skrif, word feitlik in alle verhandelings en proefskrifle wat sedert die plbliseling van die 

artikel aan die Fakuneit Teologie aan die PU vir CHO ingehandig is, aangehaai (vgi. E!olha. 

1986:ZW). In hierdie anlkei word die gangbare Skrifbeskouing binne die Gereformeerde 

Kerke in Suid-Afrika duidelik en kemagtig uitmngeslt. Vir die keuse van Walter pmle van die 

Gereformeerde Skriltmskouing birdie bespreking van die ondelwerp relevant is. word gehou 

by die sake waaraan deuriopend in besprekinge in die leologie aandag gegee word. Dil is 

uiteraard nie moonttik om 'n heie locus in die dogmatiek (lows de Sacra Scriphrra) in die kod 

bestek van hierdie hoolstuk le bespreek nie (vgl. Botha. 1986:263 0.V.). 

Die Gerefmeerde Skrifbeskouing verwerp onder andere die volgende stellings: 

. dat die Woord van God in die Skrif lot die mens k m ,  sws die Mcdemisme, die 

Etiese Rigling en die Skrifkriliek leer (die Skrif is die Wmrd van God); 
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die siening dat die bestempeling van die Heilige Skrif as Woord van God die 

vryheid van God aan bande sou 16, omdat God se Woord dan nie in 'n boek opgesluit 

kan word nie: 

die standpunt van Barth. Hy leer onder andere dat die Skrif maar 'n menslike en 

gevolglik 'n feilbare getuienis lewer oor die eintlike openbaring van Jesus Christus lydens 

sy lewe op aarde. Volgens Mare (19915) beskou Barth die Skrif we1 as menslike boek 

met foute, maar s6 ook dat die Heilige Gees die mensewoord gebruik om van die 

openbaring van God te getuig. Die Skrif is 'n teken van die openbaring, maar nie die 

openbaring self nie. Die klassieke gereformeerde teologie aanvaar nie so 'n siening nie. 

dit aanvaar nie die meganiese inspirasieteorie nie. Mare (1991:6) wys daamp dat die 

aktiiiteit van mense wat onder inspirasie van d7e Heilige Gees die Skrif daargestel her, 

nie misken kan word nie. TeoloB, soos Kuyper en Bavinck, het die organiese 

inspirasieteorie uitgespel. Alhoewel daar ook m e  uil hierdie benaming na vore kom, wil 

met hierdie siening beklemtoon word dat die Goddelike gesag van die Skrif gehandhaaf 

word, a1 was daar in die teboekstellfng ook 'n menslike sy (Ma&, 1991:6; vgl. Heyns, 

1978:21). 

Daarenteen word daar in die Gereformeerde Skrifbeskouing bely: 

dat Jesus Christus die Woord van God is. Mar& (1991:5-6) wys egter daarop dat God se 

Woord deur die apostels en profete gespreek is. Daarbenewens het God dit vemrden 

dat sy knegte, die profete en apostels, sy geopenbaarde Wood op skrif moet stel. So 

het God sy Wood vir sy kerk van alle eeue beskik. 

dat erken word dat nie alles wat geopenbaar is, op skrif gestel is nie. Dit wat we1 

opgeteken is, is geskrywe sodat die mens kan weet dat Jesus die Christus, die Seun van 

God is en dat die mens kan weet dat hy die ewige lewe het. 

dat besef en erken word dat alhoewel die Skrif duidellk is, daar we1 pmblernatiese 

gedeenes is wat die begrip en uitleg daarvan moeilik maak. Mar& (1991 :6-7) wys daarop 

dat hierdie aspek van die Gereformeerde Skrifbeskouing een van die redes is waarom 

alle gelowiges nie presies diesetfde uit 'n bepaalde teks verstaan nie. Daar is volgens 

Mare aspeke in die Skrif wat vir die mens se intellek pmbleme lewer. Daar is ook 
gedeettes wat teen die modeme mens se gevoelens en regsaanvoeling ingaan (bv. 

dat die menslike prestasie geen verdienste tot die ewige lewe behels nie). 
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Die Gereformeerde Sk-ouing is dit ems met die Refonnasie dat die Skrif die 

selfopenbaring van God aan die mens is. Hierdie Skrifbeskouing is die fondament van een 

van die vaden van die Refonasie, naamlik Calvyn. se teolcgie (GrOnum. 2002:14: vgl. 

Floor. 19705). Hierdie Skrifbeskouing is venvowd in die Mydenisskrifle van die GKSA 

(vergelyk an. 3-7 NGB) en kom st& na vom in die teologie-beoelening van die 

Gerefonneerde teal@ binne die GKSA self. Dim Gerefonneerde Skrifbeskouing het daarom 

ook Sacra Scfiptura est Vemm Dei as tradisionele belydenis (vgl. Duvenage. 1967:5). 

Bright (1977:19. 23, 31) stet dit mmwonde dat die Skrif in kerkllke diskussies 'n 

deunlaggewende ml moet speel. Hierdie besondere status van die Skrif as die Wwrd van 

God hang volgens Van Rooy (2001a:45) ten nouste saam rnet 'n eksegeet se 

SkrifLwskouing. In gereformeerde kringe stel die anik& van die Nederlandse 

Geloofsbelydenis dit dat die Skrif die Woord van God is, dat dit deur God gelnspireer is en 

dat dit gesagwl is vir leer en lewe. H i e m  is die pmbleem soos wal Van Rooy (2001a:45- 

46) dil formuleer "van die ventaan van die Skrif egter nie opgelos nie, s m  meningsvenkille 

oor verskillende sake tussen en selk binne kerke duidelik aantoon". 

3.3 HERMENELmESE VERTREKPUNTE 

Heyns (1982:150) waanku teen 'n ongenonneerde willekeur in die Skrifhantering sonder 'n 

definitiewe sisteem van hermenwtiese beginsets. Van Rooy (19977) sluit hierby aan deur 

duidelik a m  le toon dat henneneutiese besmning 'n Morvereiste is vir die gebmik van die 

Skrif in die besludering van etiese vraagstukke. Hoak (1999) formuleer aansluitend daarby 

die noodsaaldikheid van die henneneutiese prosedure as die proses waarin %ii de Schrift 

ventaan en eigentijds mnolken". Alvorens henneneutiese venrekpunte (aksiimas) egter 

weergegee kan word om sodoende te veneker dat daar op 'n verantwoordelike en 'n 

ordelike wyse 'n beroep op die Skrif gedoen kan word met die oog op die modeme 

samelewingskonteks, is dit noodsaaklik om bepaalde terminologie duidelik le formuleer. 

Die Latynse hemeneutica afgelei van die Grieks henneneutike dui op die kwns van 

intefpretasie. Henneneuies is 'n interpreteerder en hemenemin is om le interpreteer. Om 

die begrip hermeneutiek en dm venkiilende betekenisse wat aan die begrip geheg word te 

ventaan moet daar eers in die annale van die Griekse mitolopie gedelf word. Die Grieke het 

'n god gehad rnet die naam Hermes. Hierdie god was die boodskapdraer en lolk tussen 

gode en die mense. Die Grielfse begtip hem6neia wat afgelei is van die naam van die 

Griekse boodskappergod. Hennes, bereken venoiking (vgl. Osmer. 1990223). 

Hwtauk 3 - Skrlfgemg, Skrffbeskwlng en hermensutlese vertrekpunte vir die 

Gereformeerde etiek 



95 

Die Griekse filosoof, Plato, gebruik die begrip hemkneia om die taal van die waamerning 

van die denke te beskryf. Aristotetes, 'n ander Griekse filosoof, beskryf die taal van die 

rnense en bepaalde diere wat dew middel van die tong tot stand kom met hierdie begrip. In 

hierdie gebruik beteken hentjneuein net "praat" of *spreekn of ook "spraak". Deurdat di6 

begrip egter ook aan elke ding betekenis toeken, kry dit ook die betekenis van "verklaar" 

(hemtjneuein beteken: (1) idees dew woorde te kenne gee, en (2) woorde verklaar in te rm 

van idees). 

Die Griekse filosoof, Heraklides, het die betekenis van die begn'p hemeneia (interpreteer: 

"verklaar") duidelik na vore gebring in dit wat hy oor die orakelgod in Delphi s& die god 

openbaar niks, verberg niks, rnaar gee tekens, wat ten volle verklaar (hermheia) en 

verstaanbaar wil wees. Ook Plato gee aan dib begrip die betekenis van verkfaar deur re sB 

dat, wanneer 'n uitspraak nie vanself duidelik is nie, dit 'verklaaP rnoet word (hemtjneia) 

(Deist, 1990:l). 

Die woord henenevtiek kom dus van die Griekse woord henhneoo af, wat beteken om te 

verklaar, te vertolk (Douma, 1984:44-45). Lategan (1974:3) beskryf hermeneutiek as 

interpretasiewetenskap. dit wil sB 'n rnetode vir die analise, verstaan en uitleg van geskrewe 

tdcste. Hermeneutiek is 'n lnterpretasiekunde wat gemik is op begryping deur die 

aanwending van taal. Volgens Fr8r (1967:il-12) her die woord setf 'n hermeneutiese 

funksie en daarorn word daar besondere klem gel6 op begripshelderheid, begripsverklaring, 

begripsensitiiteit en begripsidentiteit. (Die formed-logiese indentiteitsbeginsel vereis dat in 

'n besondere geskrif of betoog die begrippe wat daarin gebruik word, deurgaans dieselfde 

inhoud 'betekenis' rnoet hB). Die hermeneutiese beklerntoning van die woord dui verder ook 

op 'n kritiese afweer van valse redenering (Fmr, 1967:46). 

Volgens vro&re definisies is hemeneutiek die wetenskaplike leer van interpretasie of die 

r&ls vir die vertalende, vertolkende, verstanende uitleg van 'n leks of geskrif. Daar sou 

gestipuleer kon word dat daar vroe8r rneer klem gel8 is op die outeur se bedoeling, later 

meer op die leks as sodanig, en in die nuwere hermeneutiek word die klem gel6 op die rol 

van die leserhnterpreteerder (Van Deventer & Kanig, 1989:301). Volgens Roberts en Du Toit 

(1984:63) is hmeneutiek in die verlede gewmnlik gesien as die studierigtmg wat die reels 

opstel waarvolgens gdksegetiseer word. Herrneneutiek is verstaan as die teorie van 

Skrifuitleg en eksegese d m  as die praktyk van Skrifuitleg. Dil gaan volgens Roberts en 

Du Toit in die herrneneutlek om meer as interpretasieregls: di gaan hier wesenlik om 'n 

worsteling met die verstaansproblematiek as sodanig. Young & Collin (1988:153-161) sB 

in 'n bespreking van hermeneutiek dat interpretasie (uineg) die essensie van 
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hermeneuliek is en dat hermeneutiek die praktyk van interpretasie is. imerpretasie is 

die nysteiling van befekenisse (vgl. McBrien, 1990) en vereis 'n sensitiewe ingesteidheid op 

betekenisse, sodat daar insig verkry kart word in situasies waar keuses en handelinge 

verskyn (vgl. Schubart. 1988). 

The basic presupposition here is of course that ihe God who spoke in the past, and whose 

Word was recorded in the BiMe, mntinues to speak to humankind in Scripture' (Padilia. 

1986:303; vgl. Wielenga. 199231). 

Wieienga (199231) beskryi nou die Iaak van hermeneutiek as: "concerned with the 

appropriation of the written Word of God in the presentday situatim of the believing 

community so that one may hear God speaking through R. in order to be responsible. 

hermeneutics have to be of service to the community of faith with this specific purpose in 

view". 

Volgens 'n elekironiese studiestuk van Hoek (1999) kan afgetei word d l  sy verstaan van die 

begrip hermeneutiek get& is "in dil verband te wrstaan da theorie achter de prakiijk van 

exegese en toepassing, did geldl overigens w r  aile geschmen, zowel die van de oudheid 

als w r  literatuur en wetsteksten. Het gaat er dan om de boodschap van een 

Schriflgedeelte 26 te formuleren d l  deze door een mens in da lwintigste eeuw ewnzeer kan 

worden verstaan als die boodschap door de eerste adressanten kon warden opgavat, en 

daamij is dus evengoed een taalkundige ais e m  culturele Vertaiing' nodig". 

Lategan (1973:150) definieer hermeneuliek weer as die wetenskap wat die voorwaades en 

rnetodiek vir die uitleg van ilter&e teksle ondersoek. Lategan (1 973:151) dui ook verder aan 

dat die hermeneutiek 'n v&ephg ondargaan het in soverre nie slags die teks as formeie 

gegewe ondersoek word nie, maar ook die saak wet in die teks ter sprake kom. Hiermee 

beweeg die hermeneutiek w r  sy tradkionele grense. Daardeur word nuwe muontlikhede 

geopen, maar ook m e  opgemep: Hoe kan hierdie "saak" binne 'n hermeneutiek rnetcdies 

getemliseer word? (Dus die vraag na die funksie van die Vonhrenlandnis). Hoe kan 

speKulasie en subjekiivering uitgesiuit word? (D.w.s die vraag na kontrde). Lategan merk 

op dat die hermeneutiek in sy huidige gsslane dus historiese, taalkundige, dogrnatiese, 

eksegetiese, homiletiese en etisse (eie kursivering - DS) gesigspunte insluft, wat di 'n 

bwiende, maar daarmee saam 'n gekompiiseerde ondersoekveid maak. 

Van Rooy (2M)ta:sS) is van mening dal henneneutiek 'n belangrike mi in keklike 

diskussies speel. Hermeneutiek is in die teologie ten nouste vemind met die 

interpretasie van die Skrif. Die ml van hermeneutiek in interpretasie speei egter 'n 
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belangrike rol, ongeag hoe 'n mens dit presies definieer. Tradisioneel word daar 

binne Gereformeerde kiinge aan die "histories-letterlike verklaringsmetode" vasgehou (Van 

Deventer, 1996:448). Volgens Deist (1994~173) word die teks binne hierdie 

verklatingsraamwerk gesien as "n reservoir van betekenis", wat deur eksegetiese metodes 

"objeMief getap kan word". Helberg (1983:lW) verstaan onder hermeneutiek juis hierdie 

"rei5ls vir eksegese". Selfs vanuit "behoudende" kringe word hermeneutiek egter vandag 

beskou as the overall term while exegesis [is an aspect] of the larger task" (Van Deventer, 

1996:4l48); s m  in die geval van Coehee eta/. (l98O:l8). 

Volgens Van Rooy (1995:58) kan hermeneutiek br&r of enger gedefinieer word. Die enger 

siening is dit wat binne die tradisionele gerefomeerde kringe aan die orde was, en tot 'n 

groot mate steeds is (Van Rooy, 1997:lO). Daarvolgens is dit die taak van die hermeneutiek 

bloot on r&ls vir die verstaan van die Skrif te formuleer. Die br&r siening van die 

hermeneutiek het, benewens die formulering van r d s ,  ook te doen met die teoretiese 

ondersoek (naamlik die hele verstaansproblematiek) na die filosofiese grondslag van 

metodes (vgl. Le Row. 199334-35; Van Rooy, 1997:lO). Nie net die r&ls vir interpretasie 

nie, rnaar ook die kontekste van die eksegeet, die teks en die rnetode rnoet bestudeer word. 

Helberg (1983:109) verwys eksplisiet na die grensoorskryding van die hermeneutiek wat 

daarop neerkom dat hermeneutiek 'n selfstandige verklaringswyse word wat oor die 

eksegese en Skdf heers. Lion-Cachet (1987:l) verstaan ook onder hermeneutiek die 

algemene teorie wat eksegese ten grondslag 18. Uon-Cachet gee 'n verdere uiteensetting 

van die verhoudimg tussen eksegese en wat hy hermeneuse noem, naamlik dat eksegese 

die ontleding is wat 'n gedeelte se oorspronklike boodskap vir sy hoorders of lesers probeer 

bepaal, tennryl hermeneuse 'n opvolgaksie is waarin die boodskap van die teks na vandag 

oorgedra word. Hierdie hermeneuse is nie wat binne die enger of b W r  definisie van 

hermeneutiek verstaan word nie (Van Rooy. 1995:58). 

Volgens Van Rooy (1997:lO-11) her die brdr  siening van die hermeneutiek in die tweede 

helfte van twintigste eeu al hoe belangriker geword en moet enige eksegeet daawan kennis 

neem. Die ondersoek na die eie raamwerk, die eie paradigma, en die besef dat die eie 

raamwerk 'n deurslaggewende rot in interpretasie speel, het in die hermeneutiese debat al 

hoe belangriker geword. In die interpretasie van enige gedeelte - en veral by die 

beoordeling van verskillende interpretasies - moet d'i steeds in gedagte gehou word. 

Sorns kan 'n mens binne dieselfde paradigma ook van mekaar verskil ten opsigle van die 

interpretasie van 'n spesifieke gedeelte, en soms is 'n verskil aan interpretasie te wyte 
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aan 'n verskil van die basiese uilgangspunte. In albsi gevalle kan die konteks van die 

verklaarder ook 'n ml speel. 

Dle hermeneutiek kan dan in sy brea sm gedefinieer word as &e wetenskap wat so& na dm 

wyse waamp te werk gegaan moat word om 'n geski so te verstaan dat aan d ~ e  leser dlt 

oorgedra word wat die skrywer beoog he1 om aan sy oorspmnklike lesersknng oor te dra 

(vgl Roberts & Du Toil, 198463). 

Coahee (1997:2) vestlg verder ook die aandag daarop dat dear in enige bespreking van 

hermeneutiese r&Is duldalike onMlderskeid getref moat word tussen sekere ondelwerpe en 

dissiplines wat in heneneutiek bsspreek word, naamllk eksege  en hemeneuse. Vir die 

doel van hierdie besprekimg word aangesluit by Coetzee et a/. (1980:18) wet meen dat 

hemeneubek verstaan moet word in die tradisionele sin. Die term h e m e u l i i k  word dus 

nie in die sin van die sogenaamde Nuwere Hermeneutiek, wat b m s  die hele teologie 

onder "HermeneutiM as die hele proses van "verstaan" van die SkMe wil insiuk, gebruik 

nie. Hermeneutiek is clan die wetenskaplike dissipline wat beginsels en r@Is vir die 

p r a k i i i  eksegese teoreties ondersoek, toats en vasstel. 

Die doel van hermeneutiek kan in die woorde van Miriler (1991:185) dle beste W s o m  

word: 'hermeneutics have to da with the process of understanding and of making a 

msssage understandable in the mmmunication b e w n  two totafly dierent woMs. Not 

only the different woM of an ancient text, but also the different wond of anofher person or a 

gmup of persons." 

Smart (t970:163) sB dat die uildaghg van die eksegeet in die proses van eksegese gesien 

kan word in die feil dat hy horn moet inleel in wbrelde: die w6reld van die psalmis, die 

p r o f a  of die apostet. Bn die w8reld waann hy led met al sy vraagstukke. In dit wat 

verstaan, uitgespreek, bely en bsslul word, word die leks Bn die interprelwrder gehoor. 

Kaiser en Sliva (199439) beskqi daamm die term eksegese ('n term wat mwrmale net deur 

Bytdse wetenskaplikes gebiuik word rnaar selde in ander dissiplines) as "a fancy way of 

referring to interpretation". Dit beteken by implikasie dat dear in die proses van die verMaring 

van 'n betmkke leks, deeglike en versigtige analise plaasgevind het. Die doel van 

(Skrifleksegese is volgens Roberts en Du Toit (19W68) om die leks (d.w.S. die 

oorspmnklike dokument) te verstaan en dit deur 'n proses van verduideliking vir ander 

verstaanbaar te maak. Die leks is egter nie die doel op sigself nie. Die leks is die draer 

van 'n boodskap. Daamm is die ebegese se verstaanstaak gerig op die boodskap. Die 
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boodskap van die geskrif moet reg begryp word en moet vir ander reg verduidelik word, 

sodat hulle dit ook kan verstaan. 

Eugene A. Nida skryf: 'Exegesis may be described as the process of reconslmcting the 

communication event by detenining its meaning (or meanings) for the participants in the 

communication. Hermeneutics, on the other hand. may be described as pointing out 

parallels between the biblical message and present day events and detenining the extent of 

relevance and the appropriate response for the believer" (Nida & Reybum. 1981:30). 

Eksegese (in 'n meer algemene sin) is die subdissipline wat die verklaring van die Skrif 

behels. Deur middel van praktiese, metodologiese analise en sintese van dit wat in die Skrif 

opgeteken is, poog eksegese daarin om die Skrif verstaanbaar vir die modeme mens in sy 

huidige situasie te maak. Daarteenoor is herrneneutiek die subdissipline wat die beginsels 

en reels vir die praktiese eksegese teoreties navors, toets en bepaal (Coetzee, 1997:2). 

Coetzee et al. (1980:18) wys daarop dat eksegese tot taak het dle uitleg van Skrifte of 

Skrifverklaring. Eksegese moet dan gedefinieer word as uitlegkunde of uithaalkunde. Om te 

voorkom dat 'n eksegeet hom skuldig maak aan eisegese (inlegkunde - 'n betekenis of 

gedagte inlees war nie in die teks opgeneem is nie) is gesonde hermeneutiek vir getroue 

eksegese onmisbaar (Coetzee et a/., 1980:19). Die teologiese dissipllne eksegese vat in die 

aksie van Skrifverklaring egter in wee stadiums uiteen, en di is daarom belangnk dat hierdie 

twee stadia deeglik onderskei word. 

3.3.2.1 Eksegese in enger sin 

Eksegese (in 'n meer algemene sin) is die subdissipline wat die verklaring van die Skrif 

behels. Deur middel van praktiese, metodologiese analise en sintese van dit wat in die Skrif 

opgeteken is. poog eksegese daarin om die Skrif verstaanbaar in en vir die modeme mens 

se huidige situasie te maak. Daarteenoor is hermeneutiek die subdissipline wat die 

beghsels en retrls vir die praktiese eks-ese reoreties navors, toets en bepaal (Coetzee, 

1 997:2). 

Coetzee ef a/. (1980:19) verstaan onder hierdie term eksegese in enger sin: die 

verstaansproses waarbinne vasgestel word wat die skrywer oorspronklik vir sy lesers gesb 

het en wou s& Venter (2001:527) reken dat daar 'n omvattende eksegetiese paradigma 

ontbreek. Verskillende eksegetiese metodes lei tot verskeie Mikrigtings op die teks. Die 

sogenaamde histories-kritiese benadering het vir lank - met variasie - gegeld as die 

(enigste?) gangbare metcde in verklarende prediking. Later volg die meer literere 

benaderings, byvoorbeeld diskoers-analise. resepsieteorie en semiotiek (vgl. Vos, 
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1995:229-234). Gdnum (2002:25) dui duidelik aan dat die Grammaties-histbriee 

rnetode van eksegese tans die keue van eksegetiese metode onder Gerefwmeerde teoloe 

(etici) is (vgi. De Klerk &Van Rensburg, 1999:l 0.v.) 

Volgens Stuhlmacher (1979:217) is die Skrif as Woord van God gelmpireerd. maar nie in die 

sin dat die Skrif nie kiitiseerbaar is nie. Die Skfif is syns insiens die Woord van God as 

menslike Gods en Christusgetuienis. Die Skrit is Bgter geinspireerd, orndat God mense 

uitgekies het as sy pmfetiese en apostoliese getuies en daarmee aan hulle getuienis 'n 

r0ikWyde gee wat hulk historiese ungangspunte kerkstigtend en geloofswekkend 

transendeer. Ekssgese moet dus mu op gmnd van bogenoemde, volgens Stuhlmacher 

(1979:206. 218). beweeg in 'n hermeneutiese sirkel van teks. belydenistradisie en akiuele 

get~~lenisgemeenskap. 'n Hmeneutiek van instemming met die Bybelse leks moet 

rekening hou met sowel die metode as die geskiedenis van dim d e k  van 'n metode (K~ger,  

1993:598). Kmger (1993599) wys w r t s  &amp dai die hermeneutiek van instemming. 

500s dit deur Stuhlmacher voorgestel word, in wese 'n hermeneutiek is wat nie net 

disseMeer nie. maar ook luister. Met so 'n metode word die verbinding herstel met die 

Refomatonese hemeneufiese model waamp die Skrif vehlaar is Die Prdestantse 

O n ~ i e  het hierdie Reformatoriese model bepeh Die Proteslantse hermeneutiek moet 

'n ongehinderde uitsig op die Bybeise gesldme h6. Eksegese wat die kerk dien, moet 

hermeneutics in staat wees om te handel met die seiigenoegsaamheid van die Skimelike 

woord. die horison van die Christeflke gemeensbp se g e l d  en ervaring en die waarheid 

van God wat die modeme mens aanspreek vanuit die transendente (vgl. Stuhlmacher. 

1977:W). 

Ccetzee ei a/. (198039) verslaan onder hermename die opvolgaksie van &egese In enger 

sin, waaRydens dm oorspmnklike bedoeling van die leks op die konkrete werklikheid van 

vandag oorgebring word. Hermeneuse vra dm: Wat sB die HERE deur sy geskrewe Woord 

vandag vir die moderne mens in sy siluasie. Met ander woorde, wat is die HERE se wii. 

s o x  vergestall in sy Woord, vir die modeme mens vandag ten opsigte van die etiese 

pmblme in die modeme samelewingskonteks? Soos reeds gestel, hou die proses van 

hermeneuse in dat die leks uit die Wwrd beweeg na die leks uit die lewe, en die leks uil die 

iewe nader beweeg na die leks uk die Woord. Hierdie ontmoeting vind plaas op die bNg 

van heneneuse. Hier vind die heimeneufiese wissetwerking tussen die wee tekste (uit 
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die Woord en uit die lewe) plaas en verander die teks uit die Woord die teks uit 

die werklikheid (Venter, 2001:529). 

Coetzee (1997:3) beklemtoon egter die feit dat hermeneutiek nie met die proses van 

henneneuse verwar moet word nie. Hermeneuse is die oorbruggingspmses in eksegese wat 

die verstaansprobleem tussen die teks en toepassingsvlak vir vandag ondersoek. 

3.3.2.3 Samevattende gwolgtrekklng 

Die beoefening van die teologie is die beoefening van 'n wetenskap. Wetenskaplike 

Skrifverklaring vereis weer 'n wetenskaplik verantwoorde metodologie (Botha, 1990:22). Dit 

is egter in die lig van die voorlopige ondersoek baie duidelik dat die Skrif nie 'n wetenskaplike 

handboek is waarin al die antwoorde vir die moderne samelewingskonteks met behulp van 'n 

kursoriese soektog gevind kan word nie. Die Skrif gee egter ook toepaslike Sktifuiisprake 

wat direk of indirek op 'n betrokke etiese probleem betrekking het, en wat langs die weg van 

indringende Skrifstudie vasgestel moet word. Skrifstudie vra egter van 'n elikus om te beskik 

oor die basiese kennis van eksegese en hermeneuse. By eksegese word die m a g  gestel 

wat die skrywer vir die eerste lesers van die Skrif wou sg. Die tyd en plek van sodanige 

uitspraak speel dus 'n belangrike ml hierin. Hermeneuse beantwoord weer die vraag wat die 

betekenis daawan vir die mens van vandag is. Skrifperspektiewe en Skrifuitsprake moet dus 

deel wees van 6 1  raarnwerk waaruil bepaalde norrne vir gebruik by die neern van besluite 

afgelei kan word. 

3.3.3 Problematisering van Hermeneutiek 

In die woorde van Van Rooy (1997:lO) moet gestel word dat dit onmoontlik is om in hierdie 

bespreking van hermeneutiek 'n oorsig te gee oor al die onhnrikkelinge op die terrein van die 

hermeneutiek, of selfs net van die wyse waarop dit vir die teologie van belang is. Vir 'n 

onlangse oorsig oor die tenein. vergelyk Thiselton (1 992). Hler sal egter volstaan word met 

slegs enkele opmerkings om die pmblematiek van die verstaan van die Skrif le illustreer. 

"Henneneutiek" het 'n nuwe modewoord geword en daar sien haas geen teologiese 

publikasie die lig waarin hermeneutiek, ten regte of ten onregte, nie ter sprake gebring word 

nie (Lategan. 1973:150). Henneneutiek is beslis in die brandpunt van diskussie. Botha 

(1999:1106) poog om te midde van die maalkolk van versklnende opmies aan te dui wat die 

debat rondom die hermeneutiek so lngewikkeld maak. Die hermeneutiek, of anders die 

Bybelse interpretasie (soos ook die interpretasie van enige ander geskrewe teks), het 

ontwikkel in 'n baie tegniese en gekompliseerde wetenskap en kunsvorm sonder enige 

finale antwoord, sekerhede of vaste verwysingspunte. Soos hy di stel: "In Biblical 
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interpretation today there are so many different Mlid approaches and methods to 

follow. so many things to keep in mind, so many things to do or not to do, so many different 

and conflicting views on the nature and location of meaning, the nature of textualii and 

conteaualily, the relation between text and realily, et cetera, that it has indeed berome a 

quetiin whether generally a m 6 d  interpretations d the Bible are in any sense attainable'. 

Om die pmbieem nog verder uit le lig merk Botha (1999:t 107) op dat "the use of the Bible in 

public discourse is a highly contenticus and complicated issue". Wielenga (19!32:30) merk 

sen ook op dat %e urgently need a common biblical hermeneutics in mission, a 'responsible 

hermemutic', responsible towards church and society, text and annexr. 

Nog 'n verdere komplikasii in die hermeneuliek is volgens Dwma (19W45) get& in die feit 

dal die modeme hermeneutiek nie meer daarop gerig is om ( H e i  dew God se Gees) die 

Woord van God te Lxgrp  nie, maar di is gerig op die selfverstaan van die mens. Dit gaan 

nie m die vraag wal die leks (in die vedede gestel en vandag ncg geldend) presies $8 nie. 

maar of 'ek' die leks so kan uitla dat dii 'my' raak. Deurdal hierdie hermeneutiek van die 

modeme mens na die Skdf gaan (en nie andemom nie). kan die Skrif nie meer lkiifies 

teenoor die modeme mens aan die mard k m  nie. Ten grondslag hieraan 18 dan volgens 

Douma (198446) die ooriuiging dat 'n mens in die Skrif 'geen gcddeliike openbaring, maar 

religieuze rnenseliike e-ng' aantref. 

Botha (1986:261) is van mening dat die beoefening van die teologie die beoefening van 'n 

wetenskap is. Wetenswike Skrihrerklaring vereis dus in wese 'n wetenskaplik 

veranwrde metodologie. As gevolg van wnvanende grondverskuiwings in die 

metodologie van SkdveMaring die afgelope paar dekades, bevind baie eksegete hulk 

vandag skielik in 'n vreemde w8reld. In die Meiner kring van die Gereformeerde Kerke in 

Suid-Afrika bestaan daar onder baie ook emstige vrae d - m te varalgemeen - hierdie 

modeme/we metodes van Skrihrerklaring nie w k  in botsing is met die gereformeerde 

beskouing van die Skrif nie. Volgens Potgieter (1990:32) is die deurslaggewende vraag 

vanselfsprekend hoe daar te werk gegaan moet word wn die Skrif korrek te veriolk. Di is 

roodsaaklik dat die sleutel d a a m r  in die Skrif seif gevind word. Die gebruik van enige 

b u i t e w s e  hermeneutiese sieutel sou meteens die prysgawe van die prioriteit en 

Goddelike gssag van die Heilige Skrif hnpliseer. Met so 'n venrekpnt vorder die eksegeet 

nie verder as uitleg op g m d  van eie insig nle, sodat dit teikens weer uitkop op 'n 

miskenning van die Skrifgeag (vgl. Pdgieter. t990:33). Vandaar dat die apOStel 

nadluklik waarslcu: mil veral nnmt julte west: gem pmfesie in die Skrif kan op grond 

van die eie hsig reg uitgele [ep17vsis] word nie ...' (2 Petus 1:2Q). As uilgangspunt mOet 
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derhalwe ahyd die leks self wees: saua Scriptura sui ipsius intepras - die Heiiige 

Skrif is sy eie verkharder. 

Van Wyk (1995b249) bespreek onder die regte vefsiaan van die Skdf soos wat hy dit stel. 

een van dle moeilikste modeme vraagstukke - die hermeneofiese vraag - in verbend met 

die SWeer. Die belydenis dat die Skrif die gesagvolle Woord van God is, waarborg irnrnen 

nie vanself dat die Skrif reg vemaan en verantwoordelik uiigeleef sal word nie. Die 

erkenning van formele Skrifgesag is onvoldoende indien dit nie opgevolg word met 'n 

daadwerklike gehwnaamheid aan die boodskap van die Skrif nie (vgl. Berkower, 

1969:164; 1974:192: Jonker. 1973:86-111). Dooie ortodoksie is niks anderr as 'n v o n  van 

Skril kritiek nie (vgl. Veenhof. 199242, rnel vemysing na Bavinck). 

Volgens Rossouw (1990:64.65) is ldogie in 'n baie groot mate 'n heneneutiese dissipline 

waarin die vraag hoe die Skrif verstaan word, sentraal staan (vgl. Van Wyk. 1995b:249; Du 

Toit. 1967:12-12; Du Toit. 1988:12). Van Wyk (1995b249) wys voom op die fen dal al hoe 

meer die be& deurdring dat bepaalde sosiologiese, psigologiese, e k m l e s e  en politieke 

mrveronderstellings rnedebepalend en soms selfs deurslaggewend is in die Skrifverstaan 

(vgl. Van Huyssteen. 1986b:lM: KOng 8 Tracy. 1-5-23: Maimela. 1990:lTI; Spykman. 

199296, 120). Van Wyk (1995b249) wys verder daamp dat al hierdie venkeie 

mwemnderstellings in die Skrifvenlaan moontlik aanleiding kan gee tot 'n 'hermeneutiek 

van agterdog'. Gereformeerde etiek. soos in die geval van die teologie, is onrnoontlik indien 

die Skrimoodskap apriories belwy+el word. 

Hock (1988:144) merk terloops op dat "hermeneutische bezinning moge 1e.W tot steeds 

helderder inzicht in de vraag in welke situatie en op welke wijze de normen dwr apostelen 

en pmfeten zijn toegepast onder inspiratie van de Geest. Opdal wij door de illuminatie van 

de Geest lot actuele gdoofsgehoonaarnheid rnogen kmen. Maar hermeneutische 

bezinning kan en mag niet betekenen dat wij op grond van onze eigen situatie binnen de 

Schnfl normatiewe en niet-normatieve elementen mogen onderscheiden. In de gevai is 

irnrnen die acluale ontwikkeling lot een tweede openbaringsbron verheven: 

As daar nou eenmaal vasgestaan word dat die Skrif die onfeilbare Woord van God is, moet 

daar soos Buys (1988:437) dl konkreet stel. -aandag gegee wod aan die vraag: hoe mod 

die onfeilbare Woord van God verklaar word?" Dit gaan dus om hermeneutiek (die 

wetenskap van Skrifverklaring), eksegese (die uitleg van die Skrif) en hermenewe (die 

wrbring van die Skrifboodskap in die eietydse situasie). In hermeneutiek en wal dii 

behels gaan dit vir Vdema (1990:52) veral w r  'hoe men de boodschap van toen 
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overbrengt aan de mens vandaag. Hoe brengt wij de zaak van de tekst wer, zodat 

de mens van vandaag haar relevantie verstaat?" Volgens Velema (1990:52) is die werklike 

rede waarom daar veral by name na die etiek van die hermeneutiek gevra word, gele6 in die 

stelling soos wat hy dit formuleer: "zeg rnij welke hemeneutiek u voorstaat, en ik zal u 

zeggen welke ethiek u bepleit en praktiseert". Derhalwe reken Velema (1990:53) dat die 

hermeneutiek in die etiek we1 noodsaaklik is, rnaar we! 'n hermeneutiek waarin die Skrif sy 

eie verklaarder is. Velema (1 990%) wys die 'rnderne' hermeneutiek ten sterkste af deur te 

s8: "Een hermeneutiek die het zelfverstaan van de mens tot bestissend uitgangspunt neernt 

wijzen wij af. Dan moet de Schrift ook haar ethische boodschap, zich aanpassen bii de 

hedendaagse mens. Wij bepleiten het orngekeerde. De mens rnoet zich richten naar en 

zich onderwerpen aan de Schrift". In die moderne hermeneutiek gaan die kritiese karakter 

van die Skrif veriore. Die mens word regter in sy eie saak. Hermeneutiek word dan volgens 

Velema die tegniek waarmee die mens sy eie insigte teenoor di6 van die Sknf regverdig. 

Volgens Velema (1 971 :I 6) was di Bultmann wat die fokus op die hermeneutiek saarngetrek 

het. Nie wat 'n t e b  in die veriede virdie skrywer en die vir die leser beteken het, is belangrik 

nie, maar wat hy vandag vir die leser in sy bepaalde lewensmilieu beteken - daar gaan dit 

om die hemeneutiek. Die subjektiewe begrip van die leser is die hooffaktor in die 

verstaansproses. Om die subjektiwiteit van die mens tot sy reg te laal korn is wat die 

hermeneutiese tedogie. waarvan BuArnann die inisieerder is, beoog (vgl. Buys, 1988:432). 

Hoek (1985:140) is van mening dat wanneer 'n Bybelse teks byvoorbeeld 'nee' s8 ten 

opsigte van 'n bepaalde handelswyse, mag 'n eksegeet die bepaalde verbod nie deur middel 

van allerlei hermeneutiese kunsgrepe omkeer tot 'n 'la' wat teen di6 handelswyse indwis nie. 

Wie dan hierdie tipe eksegetiese prosedure op 'n Bybelse teb  toepas, rand die gesag van 

die Heilige Skrif aan. McQuilkin (1984) gaan dan van die vraag uit: waar beperk die Skrif 

self die geldigheid van sy onderwysinfl Nie met behulp van buite-Bybelse opmerkings en 

kriteria nie, maar slegs deur die bestudenhg van die Sknf self, deur die Skrif toe te laat om 

self te spreek kan 'n verantwoordbare beslissing gemaak word. So is die Skrif die bron en 

norm vir die rncdeme mens se leer en lewe, so bied die Skrif ook die sleutel vir die wyse 

waarop hy as bron en norm vir die leer en lewe gehanteer m e t  word. Ook hier geld die 

goue reel: Sacra Scriptura sui ipsius interpres. Die Skrif is derhalwe sy eie verklaarder en 

gee dus self uitsluitsel oor die aard van sy norrnatiwiteit. 

Die grondel in Skrifverklaring is volgens Mare (1991 :11) m na die Skrif te luister en dit 

nie te laat buikspreek nie. Daartoe is verantwoorde eksegese en dienende vertolking 

noodsaaklik. Die grondbeginsel is: sacra Scriptufa sui ipsius interpres. Die Skrif rnoet 
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homseH verklaar. Die eksegeet se taak is om vas te stel wat die Skrywer bedoei, en 

nie wat Hy wigens die eksegeet se oordeel. behoon te bedoel nie. C&ee et al. (1980:27- 

29) beskou die sacra Scripturae suiipsius interpros as die goue real van die Gereformeerde 

Skrifverklaring. Duvenage (1967:31) noem dat hierdie goue re81 van Gereformeerde 

Skrifverklaring beteken dat die Skrif sy eie hermeneutiese gesag is. Met die vooropsteiling 

van hierdie &I aangaande die hermeneutiese gesag van die Skril word naiwrlik nie bedoel 

die uilskakaling van die menslike vertoiking van die Skril nie. inieendeel kan beweer word 

dat juis die sui ipsius interpms lei tot 'n besig-wees met die sin van die Skrif sen, met die 

veriolking daamn in menslike akiiieit, waarin dan egter die Skrif set as vertolker 'n 

besiissende ml speei. 

In die iig hiervan kan Hoek (1987134) se opmerking 'n waardevoile bydrae tot die debat 

lewer: "Er mag geen sprake zijn van een willekeurig bijbeigebmik, waarbij een ieder 

accepteen wat hem of haar van pas komt, maar tegerlijkellijd heel gemoedereerd rninder 

weigevainge tekslen laat liggen. Hier liggen ingrijpende hermeoeutische vragen. Hoe 

kunnen we op consistfmte, hermeneulisch verantwoorde wijze normen ontlenen aan de 

Schrin? We gaan bij deze un van de klassiekgereformeerde hermeneutiek. Het 

zeifgetuienis van de Schrin stam daarbij voorop. De SchrHt word! als autofatieve 

Godsopenbaring ge8tbiedigd. We bewegen ons binnen de g m e n  door de artikalen 2 tot 

en met 7 van de N.G.0 geimkk'en.' 

Stoker (1987:227) wys &amp dat eksegete deur die leap van die geskiedenis en vardag 

nog verskil oor die eksegese (verklaring) van bykam elke SktifgeCdte in die Skril. God het 

vir die mem egler nie 'n onverstaanbare of duistere Lmek gegee nie, maar duidelik en 

genoegsaam Hom in sy Woord aan die mens geopenbaar. Terselfdertyd moet ges8 word 

dat tit nie noodwendig beteken dat die Skril nie misverslaan kan word nie, want as eksegete 

bty selfs die modeme mens 'n sondige wese. Daamm is dil Mangrik dat die moderne mens 

na die Skrif self gaan om die (heneneuliesa) sleutel tot 'n regte Skrifberoep te ontgin. Die 

sondigheid van die mens is egter nie al rede w a a m  eksegete w r  die eeue tot verskillende 

verklarings van die Heiiige Skrif Wom het nie. Omdat tye verander en die Skrif en sy 

geboeie nie tydloas is nie, maar tydsgerig (let we1 nie tydsgebonde nie), moet daar 

klemverskille deur die eeue in die Christelike etiek kom om dit tydsgerig te hou. 

Coetzee (19972) som die betekenls en die relevansie daarvan om hermeneutiese &Is 

te ha. so- wlg op: 'For fie meaningful and useful handling of the relevant Scriptural 

data within any particular theological as well as nowtheological discipline andor sub 
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disciplines it is essential to have a basic understanding of the elementary 

hemeneutical rules". 

In aansluiting by Van Rooy (2001a:46) rnoet genoem word dat dit uiteraard onmmntlik is om 

alle sake in die moderne hermeneutiese debal aan die orde le stel in hierdie bespreking. Vir 

'n goeie oorsig uit konsetwatiewe hcek, vergelyk Allen (2000). Vir 'n omvanende besprekjng 

van moderne debatte kan verwys word na Thiselton (1992) en Maimela en Konig (1998). 

Die saak waaroor hierdie hoofstuk handel, is veral van belang binne die gereformeerde 

teolcgie, en die rigling wal bekend staan as 'evangelical" hermeneutiek (vgl. Klein, 1998: 

Van Rooy, 200ta:47). Hierin word die Skrif aanmr  as gesagvoHe Woord van God (Klein, 

1998:32t). Gevolglik word in die interprelasie daatvan gesoek na die bedoeling van die 

outeur (Klein, 1998325; vgl. Van Rooy, 200ta:47). Hierdie benadering stam beslis teenoor 

die relasionele waarheidsmdd van die Postmdernisme (HerhoMt. 1998:459). Herholdt 

(1998:461) toon ook verder a m  dal daar in hierdie benadering geen objekliewe waarheid 

meer kan wees nie. Daar sal vrel in Hoalstuk 5 op die debat van die relasionele 

waartreidsmcdel onder die bespreking van die Skrikriliek gefokus word. 

Ten opsigte van relasionele waarheidsrndel en daarmee saam 'n Skrifkritiese benadering in 

die Skrifberoep st4 Hoek (1999) voor dat "de keuze voar de klassieke ol de nieuwe 

hermneutiek weer sarnen hangt met de opvaning over de aard van he1 Schriftgezag: komt 

de Bijbel op ons al als autorilalieve Gdsopenbaring die om een eerbiedige luislerhouding 

vraagt, of is er sprake van een 'relalioneel gezag van de Schritt', gerehtiveerd d w r  de 

eigentijdse etvaring van 'de rnondige bijbellezeR' 

Jofdaan (199415) identifiseer nog 'n verdere leernte in die gesprek rondorn die 

problemarisering van die hermeneutiek, naamlik dat daar tans 'n behoefte bestaan dat daar 

vanuil die gerefomeerde staanplek op tetiese wyse 'n duidelike koers aangedui rnoet word 

vir hermeneutiek van die een en hrvintigste eeu. Dit beteken dat daar opnuut besin sal moet 

word m r  die terrein van die leologie en filosofie. In plaas daa~an  om maar net ou kos op te 

warm, mwt daar vanuit die gereformeerde Sknlbeskouing en konfessie nuwe en vars 

kontoere getrek word. Jordaan stel voor dat 'n moonllike opsie die opstel van 'n Skrifmatige 

onfobgie sou wees. In plaas d a a ~ a n  dat net nog 'n variasie op bestaande tilosolee 

uitgewerk word, moet die werklikheid as uitgangspunl geneem word - dih werklikheid 

waarvan die Sknl getuig: G d ,  wet en skepping. Oor die bestaan van God, sy wet en sy 

skepping kan en mag daar geen hrvyfel bestaan nie, want Hy is. Vanuit hierdie 

werklikheidsleer kan en moet 'n bydetwetse Skrifmatige raalteorie ontwerp word, war 'n 
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nuwe koers kan aandui vir die gereformeerde hermeneutiek. vir die 

gerelorrneerde teologie en indenmarheid vir die wetenskap as geheel. 

Marshall (1979:ll) het sell gesi! dat 'hermeneutical rules, not being unchangeable enlilies, 

have lo be revised continually. The need for revision, however, does not mean lhat 

Scriplural interpretation can be done in an arbitrary manner and Ihat Ihe hermeneutical rules 

can be changed as the situalion of the reader changes. If so, the exegesis would no longer 

be contextual bul rather contexlualistic'. 

Van Wyk (1995b3259) stel dit so Ireftend: I n  kontekslude teologie word die Wmrd en 

~erklikheid (Dogma en elm - DS) sodanig op mekaar betrek dat die Wmrd in die 

werklikheid ingaan maar nie daarin opgaan nie (soos in die geval van die kontekstualistiese 

feologie)'. 

Vanuit bagenoemde formulering van die bestaande problematiek van die hermeneuliek word 

ve~olgens hermeneutiese riglyne (aksiomas) as korrektief getormuleer. 

3.3.4 Hermeneutlese riglyne (of eksiomas) 

Volgens Bolha (1985b:6) is die feit dat die Sknf geinlerpreleer moet word 'n saak van 

grondliggende belang. Die Skrif is God se openbaing a n  mense in hulle konkrete 

historiese omslandighede. Die feit dat die eksegeet van oortuiging is dat die W s k a p  van 

die Skrit verder reik as daardie mense aan wie dit mrspronklik geadresseer is, maar ook die 

mens in die modeme samelewingskonteks, vloei voort d a a ~ i t  dat dil geglo word dat die Skrif 

1009'0 'n Goddelike boek is - God se Woord wa! geld vir alle mense van alle tye. lndien die 

modeme mens die verdere reikwydle van die Bybelse boodskap wil vetstaan, beleken dil 

onahvendbaar dat die Skrif geinlerpreleer moet word. Dit hou onder andere in dal afleidings 

gemaak moet word en dat dil op die moderne samelewingskonteks toegepas moel word. Dit 

is 'n noodsaaklike deel van die interprelasieproses dat daar byvoorbeeld vasgesld moel 

word wal Paulus se oproep lot gehmrsaamheid aan die owehede in Romeine l3:t -7 vir die 

Romeinse Christene in hulle konkrete situasie beteken het. Die inlerpretasieproses is egter 

nie afgehandel voordal daar Msgestel is wat hierdie opdrag vir die moderne mens in sy 

konkrete siruasie in Suid-Afrika beleken nie. 

tlermeneuliese reels kan in hierdie geval goeie riglyne bied vir die verklaring van die Sknf 

(Van Rmy. 2001a:46). Rheeder (19949) slel dit nog meer inlensief wanneer hy in sy 

vemandeling op die noodsaaklikheid wys dat die Sknf op die regle manier gehanteer 

moet word en dat die korrekte hermeneuliese reas d a a ~ m r  nodig is. Aangesien 

teonome beginseldnorme uit die Wmrd van God afgelei moel word, irnpliseer dit 'n 
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indringende sludie van die relevante gedeettes van die Woord van God. Dii is 

egler van die grootsle belang dat die Woord van God in hierdie verband reg hanleer moet 

wotd om le voorkom dat verkeerde norme daamit afgelei word. Om dit op 'n welenskaplik- 

veranlwoorde wyse te kan doen, is die korrekte herrneneutiese reels, of anders gestel. 

hermeneutiese vertrekpunle (of aksiomas) nodig (vgl. Douma, 198 1 :42: Van Wyk. 

199 1 b:Xl). 

In hierdie verklaringschaas, soos beskqi deur Van Wyk (1986a:17), is daar al verskeie 

pogings aangewend om die vraagstuk van %ti& en hermeneutiek" te vertig. Heyns 

(1 982: 159- 170) beskryf onder andere, wat hy noem, 'Bybelse koordinale" as 'n 

ontsluitingsproses van die Skrifboodsbp. Hy gee die volgende kantekste: die Goddelike 

gesag, die verband, die histotiese volksbeslaan, die hisloriese volkereverhouding, die 

hisloriese heilsopenbaring. Mywende en wisselecde elemerrte, gehoorsaamheidsmodelle en 

-norme, die leidende werksaamheid van die Gees en die kreatiewe werksaamheid van die 

gelowige, die totale bedoeling van die openbaring en die totale mimte van die openbaring. 

Van Wyk (1986a: 16-17) stel self 'n hele aantal hermeneutiese rebls of vregwysers voor 

(198951-54) om die Skrif te bestudeer, te verslaan en uiteindelik toe te pas, In die verlede 

is in hierdie verband heelvrat grondwerk deur Geretormeerde teoloe verrig (vgl. 0.a. 

Grosheide. 1929 en Greijdanus. 1946). maar ook van belang is die heel onlangse 

belekenisvolle en gewigtige bydrae van Coetree el a/. (1980). 

Van Wyk (2002:613) gebruik die begrippe 'hermeneutiese reds' of %egwysers' binne die 

reformatoriese benadering; wal hy ook noem die epistemologiese merkers in Skrifbeskouing 

en Skrifverslaan (vgl. Loonslra. 1994). 

Die 'hoe' van Skrifvenolking kom n w  aan die orde (vgl. Potgieter, 19W:53). Sander om 

enigsins na volledigheid te streef kan die volgende binne-Bybelse hermenelrfiese reas of 

vertrekpunte (of aksiomas, ook genoem fillers), wat in die algemeen geld 'n posiliewe bydrae 

lewer tot die verstaan en toepassing van die Skrif (hierdie reels sluil grotendeels aan by dit 

wal tradisioneel in gereformeerde kringe geld). 

Met die term hermeneutiese vertrekpunt word die wood hemeneuliek gebmik in die sin van 

r d s  vir die eksegese m s  dit tradisioneel in die Gerelormeerde teologie aanvaar ward. 

Kmger (1993:584) verltles om dit nie so te omskqi nie, m a r  om eerder na die hermeneutiek 

le vetwys as 'n parad~gma of vwweronderslelling wat bepalend is vir die wyse waarop 

geteologiseer word. In aansluiling by Kruger moet dan gestel word dat die 

hermeneuliese vertrekpunte (aksiomas) soos dfl vervdgens bespreek wotd, we1 binne 
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die paradigma of voa~eronderstelling van die grammaties-historiese metodiek val. 

Van Aarde (1 981 :1 ,  31) noem dit die teorie mr die verstaan. 

3 3 4 . 1  Vooweronderstelllng by Skrlfukleg 

Daar is sekere vootveronderstellings waarvan die moderne mens uitgaan by die uirleg van 

die Sknf (Ealha. 1979:20). Ealha (1985a:5) erken we1 dat die meeste mense bewus d a a ~ a n  

is dal daar erns gemaak moet word daamee om die kulturele gaping, laal- en lydsverskil le 

probeer oorbrug, maar die feit dat verskillende vootveronderstellings lo1 verskillende 

interpretasies aanleiding gee, word nie so geredelik dew almal aanvaar nie. Hy skryf dit 

daaraan toe dat baie mense waarskynlik nie bewus is van die voorveronderde(lings 

waarmee hulle die Skrif tees nie. Lategan huldig 'n soorlgelyke gedagle as hy d dat daar 

fans algemeen aanvaar word dat neulrale, objektiewe, voarveronderstellinglose eksegese 'n 

~llusie is (7973352-153). Elke eksegeel benader die Skrifteks met 'n bepaalde venvagling. 

me! 'n VertonvruR, of 'n bepaalde id- waaroor die leks handel en lersetfderlyd is hy ook 

eksislensieel betrokke by die uilleg. Dil beteken d m  dat Bybelse hermeneutiek nooit 

effektiet sd en kan wees sonder die kontrde en hulp van voorldurende dogmatiese 

besinning nie. 

Elke eksegeet interpreleer dus die Skrif deur 'n eie 'bril". Daarom kan niemand die Skrif 

objektief lees nie. Voorwelenskaplike kennis van die lewe, die wereld en bepaalde 

lewensbegrippe kleur die mens se verstaan van Bybelteksle. Voorkennis en 

voorveronderslellings en voonvelenskaplike kennis (Bosman, 190633) is inherent deel van 

die mens (Human, 2003:271). Dit word bepaal deur die eksegeet se opvoeding, kuluur. 

sosio-ekonomiese agtergrond, siening van die kerk, denominasie, qxbdiens en poliliek. 

Hierdie voorkennis en voorveronderslelling is votgens Human (2003:271) nie verkeerd nie, 

maar die eksegeet moet in die inlerprelasieproses met sy eie voorversfmn van leksle 

gekonfronleer word. Dit geskied alleenlik deur kritiese vrae aan die leks te stel. 

Die problematiek van die verstaan van die Sknf tnW3t ook nie oordryf word nie, waarsku Van 

Rooy (2001a:46). Dit is tog so dat meningsvenkil oor eksegeliese kwessies bastaan - en 

dan word hermeneuliek en Skrifbeskouing by die saak belrek. Mare (1991:12) wys dan 

daarop dat die grondbeskouing van die eksegeel belangrik is. Afhangende van hoe die 

eksegeet die Skrif beskou, kan hy horn skuldig maak aan Skrifkriliek ot fundamenlalisme 

(vergelyk in hierdie verband die bespreking in Hoofstuk 4). of anders die Skrif as 

organisme, as openhanngsgeskiedenis sien waarin verskillende reels vir verskillende 

slowvie geld. In hierdie navorsing word die aksioma aanvaar dal die Skrif die Woord van 
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God is; dat die Heilige Gees die Auclcr Pffmarius is (2 Pelrus 1:19-21 en 2 

Timoteus 3:l6), maar oak die eintlike Bybelverklaarder (Johannes 14:25-26: 16: 12-13: 

Romeine B:5-7; 1 Korinliers 2: 10-1 6). 

Van Wyk (1909:51-52) verkies veel eerder die term vwlveronderstelling waarmee die 

eksegeel die Skrif benader. Niemand lees die Sknl volkorne onbevooroardeeld nie, omdal 

talle persoonlike, gcdsdienstige en kulturele faktore die rnens se verstaan van d~e Skrif 

mede-bpaal. Daarorn is dit baie belengrik dat die rnerls van hierdie vooroordele en 

voorverondersle~lings - dogmatiese eksegese - bewus sal wees en ook dit by kriliek van die 

Woord sal bring en aan die Skrif sal toets. Voor(ver)onderstellings en metocblogie speel 'n 

belangrike rol in eksegese (vgl. Wolters, 1984). Dit is egter nie so dal gedeelde 

voorveronderstellings en/of gedeelde metodologie dtyd tot dieselfde resullate lei nie 

(Wolters, 1984: 166), In sy bespreking van die Per bonam wnsequenliam: die status van 

eksegetiese afleidings waarsku Van Rooy (2001a:46) in hierdie verband dal die saak nie 

orngedraai moet word asof alle verskille in eksegese ncodwendig 'n verskil in 

voorveronderstellings beleken nie. Wanneer verskille in interpretasie voorkom, moel elke 

gevai op sy eie meriete beoordeel word. Soms kan dit te wyte wees aan verskiller~de 

voo~eronderstellings of merodes; soms kan dit blwl 'n vergisstng wees (dat iemand 

byvoorbeeld die Grieks of Hebreeus verkeerd verstaan het), en soms kan dit wees dat die 

saak nie baie hewer is nie, &at geldige meningsverskil moontlik is. 

Waarom is juis die voorveronderstelling waanee die eksegeet die Sknf benader so 

belangwekkend vir die hermeneuliek? Die antwoord kan gevind word by Lategan (1 973: 155) 

wal meen dat dit we1 van beslissende belang is me1 Walter beskouing van die Bybelse teks 

geopereer word. Hierrnee raak 'n mens die hele netelige vraagstuk van die Skrifbeskouing 

aan. Is die Sknf die bron van tydlose, oblekliewe inforrnasie? 01 is dil die dakurnent wal 

getuig van Gods heilshandele me! die rnens, geskqi vanuil die perspeklief van die geloaf. 

met die uitdruklike dod om die leserhoorder daa~an  tot diesellde geloof le bring? lnd~en 

die leks benader word met die verwagting dat die inlerpretasie en verkondiging daa~an  

opnuul geloaf sal wek, moel hierdie verwagling metodies gesistemaliseer word. Oaar  sou 

dus saamgestern kan word dal die fealogie sy lema vind in die kennis wal alleen loeganklik 

is in die grammaties-historiese sin van die Skrifteks, wal alleen uitspreekbaar is as belydenis. 

Ten opsigte van hierdie voorwetenskaplike ssnnsmes vind dit wetenskaplik neerslag in 

'n reformatories filosofiese model (onder andere fen opsigte van die 

werklikheidsbeskouing of onlologie, die mensbeskouing of anlropologie en die 

wetenskapsleer of episternolcgie) aan die hand waarvan die onderskeie vakwetenskappe 
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in hul omgang me1 die "werklikheid" bedryf word. So kry die gelowige beroep Op die 

Skrit uiteindelik welenskaplike geslalte. Die Skrif sped dus vmrwetenskaplik 'n 

perspektiewe rol in die vorming van 'n lewens- en w6reldbeskming. Oaarin kom alle 

gelowiges (ook die wetenskaplikes) se 'Skrifberoep- na vore. Dit word wetenskaplik verwerk 

tot 'n Chrislelike l i lm f ie  wal die beoefening van die vakwetenskappe onderle. Die Skrif self 

leen horn egter nie lot slegs voorwetenskaplike beroep nie. Die mademe mens kan en mag 

ook 'n v~erenskaplike beroep op die Skrif maak. Die leologie as welenskap hou hom 

byvoorbeeld daarmee besig. Vir goeie teologie is die leoloog net so afhankfik van 'n 

voorwetenskaplike geloofsaanname oor die werklike beslaan van God, die werkfikheid van 

sy openbaring in die Skrif, die werltlikheid van sy skeppingxlaad, die ondefiouding van sy 

skeppingsorde. die sondeval, die vedossing alleen in Chrislus. ensovoorts soos in die 

Skrihvoord geopenbaar (Smith. 2000:lO). 

Smith (2000:lO) wys verder daarop dat dit van beslissende Wang is dal in 'n welenskaplike 

beroep op d e  Skrif die el~kus horn deudopend en grondliggend sal laat bepaal deur die 

sentrale bedoeling van die Skrif. Verder sal die etikus daafvan bewus moet wees dat hy die 

Skrif-'?eite' nie sommer goedsmoeds op sigwaarde daaruil probeer allees nie, maar die 

welenskaplike dissipline op die etikus se onlledings, verbandleggings en alleiding 

(inlerpretas~e) moet laal geld. Dil is dan nie meer 'n voowetenskaplike beroep op die Skrif 

nie, maar 'n wetenskaplike beroep wal aan die dissiplidre vereistes van die werenskap moet 

bean twoord. 

Verantwootdelike leologie behoort, volgens Smit (2000:10), te wee1 om hiermee nie 

ongelowig, maar ook nie biblisislies nie, om te gaan met die Skrif nie. Die ootspronklike 

bedoeling van die ouleur met die belrokke uitsprake, die semanliek, die historiese situasie en 

die lydsgerigtheid d a a ~ a n  (die Skrif is nie lydsgebande, soos die Skrifkriliek voorgee nie) 

moel onder andere so ver enigsins moonllik vetreken word. Wanneer die Skrilberoep sb 

beoefen word, kan dit na die kanle ook 'n nmdsaaklike en deurlopende Bybelgebande 

konekrrei meebring: vir die wetenskap (filosotie, naluurwetenskap, kulluurwelenskap Bn 

leologie), asmk vir die lewens- en werddbeskouing van die gelowige elikus (kursivering - 

DS). 

Van Wyk (BO3:6 14) wys ook op die kenteoretiese vmrlogigheid van alle mens!ike (d.w.s. 

ook lealogiese) kennis. In hierdie sonde-bedding ken die mens ten dele. Die maderne 

mens se (ook gerelormeerde) leologiese kennis js nie outomalies idenlies aan die Woord 

van God nie. Werenskaplike beskeidenheid behoort dus ook (en veral) die 

gereformeerde reologie le kenmerk. In dieselfde bespreking wys Van Wyk (2033614) 
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daarop dat daar by elke teolwg (etikus - DS) 'n dui.delike preposisionele bewussyn 

aanwesig moet wees, dil wil SO 'n erkenning daarvan dat elke teoloog met bepaalde 

voorveronderslellings werk en dat elke lees van 'n bepaalde teks teoriegelade is. Alle denke 

vind vanuit bepaalde grondmotiewe plaas wat duidelik geartikuleer en desnoods gekritiseer 

behoort te word. 'n Teolmg moet daarteen waak dat sy voorveronderstellings nie in 

vooroordele onlaard nie. 

Geen persoan is dus in slaal om die Sknf onbevmroordeeld te kan lees nie, omdat talle 

persoonlike, godsdienstige en kulturele faktore die verstaan van die Skrif mede-bepaal. Elke 

etikus moet egter van hierdie voorveronderstellings bewus wees om dit ook onder die kriliek 

van die Woord te bring (vgl. Van Wyk. 1987b:7). 

Die vraag is: Hoe kan die Christen-elikus die Skrif op 'n meer veranhvmrdelike en dus 'n 

meer verantwoordbare wyse hanteer in die fig van sy eie voo~erOndefstellings7 Vorster. N. 

(2004a:27) stel voor dat die Christen-etikus 'n gesindheid van eerlikheid ten opsigte van sy 

vmrveronderstellings moet inneem. Enige verklaring van 'n teks sluit noodwendig 'n 

element van interprelasie in. Geen interpreteerder is in staat om sy stof volkome objektiel le 

benader nie, omdal die interpreteerder die Bybelss teks vanuit sy eie verstaansraamwerk 

benader. Verskeie elemente, soos psigologiese eienskappe, geloolsvertrekpunte. 

welenskap-twretiese uilgangspunte m r  die aard van taal, geskiedenis, die funksie van 

bepaalde genres, ensovmrts, dogmatiese vertrekpunte en die sasiale milieu beinvloed d ~ e  

wyse waarop 'n interpreteerder na 'n teks kyk. 

Daarbenewens is dit vir enige moderne teoloog onmmntlik om 'n teks te verslaan in die 

denkvorme van die antieke Oosle. Die gevolg is dat die teks nowhendig met modeme 

idjome benader word en nie antieke idiome nie. 

Oweneel (1989:14. 15) wys daarop dat dam by die wetenskaplike hantering van die Skrif 

altyd rekening daarmee gehou moet word dat daar 'n bepaalde hermeneutiek in gedrang is, 

en hierdie hermeneutiek het as sodanig ewe-eens sy eie wysgerige en reiigieuse 

voorveronderstellinge. Selfs by die 'regstreeksew toepassing van die Skrif in die etiek speel 

Christelik-wysgerige faktore altyd 'n rol. 

3,3.4,2 Dle Sloif la die ewige en altyd geldende Woord van God 

As absolute geloofsuitgangspunt moel die getetomeerde eksegeet vanuit die 

stamspaor die Skrif aanvaar as die betroubare Woord van God, hoewel dil in 

mensewoorde t d  die mens korn (vergelyk 1 Tessalonisense 2:13; Botha. 1979:20). 

Volgens Eatha (t985b:6) moet, wanneer die Skrif geinterpreteer word. dm aanname dat 
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binne die reformatoriese tradisie die Sknf die Wood van God is as 'n algemeen 

aanvaarde uitgangspunl eksplisiet gestel word. Teoloqie-beoefening impliseer volgens Van 

Wyk (2003:613) 'n nadenke oor die Skrif as betroubare en normaliewe leks, as 

geopnbaarde spreke van God. Hierdie vertrekpunt verleen sonde? lwyfel epistemologiese 

vmrrangaan die Skrif as normaliewe teks. Sander die Sknf kan geen teologle beoefen word 

nie, in elk geval nie Christelike leoloqie nie. Sonder om afbreuk te doen aan die clarihs 

(vergelyk 3.3.4.3) van die Sknf (ten opsigle van sy senlrale boodskap), moet egter gewys 

vrord op die belangrikheid daarvan om alle sluise van herrneneutiese spetre8k oop re trek 

ten einde die boodskap van die Skrif in sy volle hoogle en diepte te verslaan. 

Wie konsekwent die Skrif as God se Woord bely, handhaaf 'n bepaalde siening oor die aard, 

omvang en basis van die Sknf en die eenheidskarakter daarvan. Oaarorn rnoet die gesag 

en aard van die Skrifgesag as die onfeilbare Woord van God bely word (artikel 5 NGB)(vgI. 

Coetzee et a/., 1980:22). Teenoar Kuitert. wal klem I6 op die tydsgebondenheid van die 

Skrif, stel Stoker (1987:240) dit dat die Skrif homsetf aandien as altyd geldende 

geinspireerde Woord van God. 

In sa 'n bespreking oor die goddelikheid m menslikheid van die Skrif moet daarteen gewaak 

word om buile-Bybelse inspirasieleonei! op die Skrif toe te pas. Die selfgetuienis van die 

Skrif behoort eerder as vertrekpunt te dien. Die Skrif word immers duidelik as die Woord van 

God gehandhaaf. So word in die Ou Testament bale klem gel0 op die Goddetike gesag van 

die woorde van die profete, die Nuvre Testament hanteer die Ou Testament as die Woord 

van God, die Evangdies beskryt die woorde en werke van Chrislus self en die geskrihe van 

die apostels word in die Nuwe Testament met Gcddelike gesag aan die gemeentes 

voorgehou (Vorsler. N., 2004a:28). 

Sloker (1987:240) bektemtoon die vertrekpunt vanuil die geloofsuitgangspunt, dal die Skrif 

die ewige en altyd geldende Woord van God is. Sonder die uitgangspunt kan die Skrif by die 

etikus nooit gesagvol tot sy reg kom nie, want die gesag van die Skrif 18 slegs daarin dat di 

God sel is wat deur en vanuit die Skrif tot die mens spreek (&tree et at., 1980:23) en 'n 

gehoorsarne lewe eis. Slegs as die Skrif die ewige en altyd geldende geinspireerde Woord 

van God is, kan in die etiek cp die Skrif as suprema iudex controversiarum (hoogsle 

regterltinale gesag ten opsigte van verskilpunte) 'n beroep gedoen word. Lloyd-Jones 

(1977:210) noem dat daar geen W e l  kan wees dat "all the troubles in Ihe Church loday, 

and mast of the Irwbles in the world, are due to a departure from the authority of the 

Bible' nie. Die Skril beslaan dus nie uit blote ervarings, insigte en voorskrifte aan men= 

Hoolstuk 3 - Skrifgesag, Skrifbeskouing en hetmeneutiese vertrebunte vir dle 
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nie, maar is die openbaring van God. As dit nie by die verklaring en loepassing van die 

Skrif in gecfagle gehou word nie, verontreg 'n mens die Skrif (vgl. Sloker, 1987241). 

Vorsler, N. (2004a:28) wys ook daarop dal, alhoewel die Skrif sy Gcddelike oorsprong 

duidelik slel, dit ook geluig daa~an  dat God se Woord in 'n menslike geslalte aangebied 

word (vergeiyk 2 Korinfiers 413). 'n Ontkenning hiewan sou daarop neerkm dat die 

werklikheid van die Skrif onlken word. Dil is egler syns insiens belangrik dat 'n gesonde 

vehouding lussen die Goddelike en menslike kawkter van die Skrif gehandhaet moet word. 

Wanneer die Goddelike karakter van die Skrif oorbaklemtoon word, word alle uitsptake in die 

Skrif maklik op dieselfde vlak geslel en kan die Skrit misbruik word om enige saak te 

regverdig. Wanneer die menslike karakter oorbeklemloon word, verioor die Skrit sy 

nomaliewe gesag vir gelowiges. 

Aangaande die hermeneuliese venrekpunt van die Sknl as die ewige en altyd geldende 

Woord van God, kan daarby geslel word dat die Sknl God se Woord is, maar dal dit 

lerselfdertyd in tydsb&paalde omhulsels gegiet is in mensetaal met 'n bepaalde sosio- 

historiese konleks. Potgieler (1990:31) wys daarop dat dil in did verband belangrjk is om 

daarop te ler dat die bepaalde woord wat in die Heilige Skrif gebruik word, inderdaad van 

groot belang is. Dit is nie maar net die gedagtes of waarhede agter die woorde wat die 

gei'nspireerde Woord van God is nie. Die bepaalde woorde wat die eerste sklywers gebruik 

het is in hierdie konteks ge'inspireerde woorde: nie as losslaande woorde nie. maar as 

Skrihvoorde binne 'n bepaalde konleks. 

Die belydenis dal die Skrif die ewige en allyd geldende Woord van God is, he! 'n besliste 

invloed op die interpretasie en verklarjng van die Skrif. Die bedoeling van die auctor 

primarius kom byvoorbeeld hoegenaamd nie meer ter sprake wanneer die Skrif nie meer as 

Woord van Gcd beskou word nie, maar slegs as woord oor God. lndien die bedoding van 

die auctor primarius dus we1 veneken word, behoort dit duideiik te wees dat d ~ e  moderne 

samelewingskonleks nie as die enigste norm vir die verslaan van die Skril kan geld nie. 

Sells die kontekste van die oorspronklike teks asook die van die uitlegger is nie voldoende 

vir die interpretasie nie. Doubell (1995:334) se oplossing vir die probleem van die 

wisselende faktor in die konteks van verslaan, wat misken word in die mcdeme lees en 

interpretasie van d ~ e  Skrif, is gelee in wat hy noem die vasle punt wat veneken mod word. 

Syns insiens is hierdie vaste pun1 die auctor primarius en sy regenng oor hierdie wereld 

wal nie net slrek oot die oorspronklike konteks nie, maar oor alle kontekste in alle lye. In 

Hooktuk 3 - Skrlfgesag, Skrifbeskoulng en herrneneuliese vertrekpunte vlr die 
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die geretormeerde dogmatiek is hierdie m a g l e  van God se regering omsktyt me1 

die term "koninktyk van God'. 

3.3.4.3 Persplcuitee eacrae Scripturae et Claritee eecrae Scripturae 

Vo!gens Coetzee (1984b:27) is dm stelreel van d~e perspicuitas sacrae Scriplurae el claritas 

sacra8 Scriplurae (deursigtigheid of duidelikheid van die Sknf) een van die basiese 

verlrekpunte van die Retormasie. Coebee e l  a/. (1980:23) bestempel dil as die 

aksiomaliese van Skrihretstaan, naamlik dat die weg van vettossing duidelik in die Skrif 

gwxys word. Die Skd is voigens Van Rooy (XlOla) nie in die eenle plek aan 

wetenskaplikes gegee as objek van wetenskaplike ondersoek nie. Dit is God se Woord vic 

gewone mense, met 'n eenvoud~ge boodskap, saos byvoorbeeld saamgeval in die 

Aposroliese Geloofsbelydenis. Hierdie samevatting is hdder. eenvoudig en duidelik. Dit 

spreek van God en van die skepping, sondeval, veriossing en dil wat sal kom aan die einde 

van die tyd. Alles wal 'n gelowige moet wee1 vir sy saligheid en vir 'n gelowige lewe is 

duidelik in die Skrif verval. Hierdie beskouing word soos volg geformuleer: 'Hiermee word 

nie bedoel dat die Skrrf g46n verstaansprobleem bevat nie. Hiermee word wBI bedoel dat die 

einllike bedoeling (skopus) van die Skrif vir enige redelike leser en hoorder begtypbaar is. 

Die boadskap van heil en genade vir 'n veriore en in sonde gevalle mmsdom deur wie ook 

die here skepping geval het, is daarin helder en duidelik hoorbaar en verstaanbaar vir elkeen 

vlat ore het om te hoof (Coelree. 19&b:27). In Coebee et al. (1980:23) word dit duidelik 

gestel dat die belydenis van die perspicuitas nie "die moderne mens se verantwaardelikheid 

wegneern om uit die Skrif self reels vas te slel vir die verstaan van die Skrif nie. So word 

misverstande uit die weggeruim'. 

€en van die eienskappe van die Skrif, naamlik die claritas (duidelikheid) is hier ler sprake. 

Orndat alles egter nie deursigtig IS nie (die sogenaamde perspicuilaseienskap), moel juis 

deurdring lot die uilleg van die Skril deur die Skrif (vgl. Mar&. 1991 : 12). 

Die Bybelse boodskap kan egter alleen begryp word deur die elikus wat as eksegeet 

biddend verlang om dil ten volle le verstaan. Tereg stel Coetzee et at. (198024). teenoor d ~ e  

modeme herrneneute, dat om die Skrif le verstaan 'n gawe is wat alleen op die kniet) verkry 

kan word, of glad nie. Dit neem egler nie die elikus se verantwoordelikheid weg om op 

grond van die Skrif 'n Christdike etiek uit le werk nie, maar beklemlaan juis die belang van 'n 

eliek biddend en direk gegrondves op die Woord van God (Stoker, 1987:243). 

Vir die modeme leser is daar 'n verdere verslaansprobleem wal voortspruil uil die feit 

van die tydsgerigtheid van die Skritle. Omdal God sy Woord deursigllg en verstaahbaar 
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vir die eersle onhrangers wou deurgee, he1 Hy dit in die laalkundige en kulturele idioorn 

van die mense van daardie lyd laat skryf - lolaal anders as die rncdeme mens se eie 

rncdeme laalkundige en kulturele idioom. Daarorn o n d e ~ n d  die rncdeme mens dikwels 'n 

verslaansprobleern met die Skrif, Bavinck (1895:394) erken dat daar gedeeltes in die Skrif is 

wet die menslike versland ver le bowe p a n  en dat daar gedeeltes is war definiliewe 

eksegetiese aheid vereis ten einde die verstaansprobleem te oorbrug. Wanneer die 

Reformasie van mening is dal die Sknf helder is, beteken di( nie dat elke lettettjie en sinneljie 

binne die Skrif volkome verstaanbaar is nie. So 'n siening dul op 'n mistasting en onjuiste 

voorstelting aangaande die heldemeid van die Skril (vgl. Grllnum. 2003:10). Die Skrif is nie 

op sigself onduidelik nie, maar die leser se gebrekkige insig ('n noodwend~ge gevolg van die 

sondeval) veroorsaak dat hy nie altyd begryp wat bedoel word nie. 'n Ongelukkige gevolg 

hiewan is dat lesers soms nie die dislansie lussen die destydse opskrifslelling en die 

reenwoordige lees en begrip verreken nie. Dil kan 'n biblisisliese Skrifgebrurk tot gevolg he 

(Polgieter, 1990:SO). 

Om die verstaansprobleem le oorkom, is Skrituitleg vir die mens ncdig - wetenskapllk, 

konlroleerbaar en sleeds biddend. Met die gelowige se gebd  neem die Heilige Gees die 

versperrings weg en maak die Skril vir elkeen wal wil sien en hoor, duidelik. Vandaar de 

beskouing &I die Heilige Gees die einllike VerWaarder van die Skrif is. Daarom mset die 

gelowige eksegeet to1 die Heilige Gees om insig bid en dan Skril-met-Sknf-vergely-k 617 al die 

ander noadsaaklike eksegetiese arbeid &en, waarlangs die Heilige Gees 'n mens na 

duideliker verstaan bring. Die taak van die hermeneuliek, eksegese en hermeneuse is 

immers nie om die Skrif verslaanbaar le maak nie. Die Sknf getuig self dat dl 109 

verstaanbaar is. Die hermeneuliek, eksegese en hermeneuse Is slegs en mdg Slegs 'n 
dienswillige diensrnaagd wees wal probeer om moonnike misverstande en 

vetslaansptobleme by d ~ e  gelowiges uit die weg te ruim (Coelzee el aL, 1980:24). 

Botha (1979:21) verwys egter na die belangrike feit dat alles in die Skrif nie m d e r  W r  

duidelik is nie. Daar is baie dinge wat verklaar moet word. Die duidelikheid van dle Skril 

geld vir sy skopiese gerigfheid. Die kern van die Sktil, die wenslike waaroor dil in die Skrif 

pan ,  is duidel~k. Maar daar ron&rn is daar baie dinge wat nie as sadanig sommer duidelik 

is nie. Die Skrif handel primer oor God- in sy vertrouding to1 sy skeppmg. Die Skril se Wie 

Gcd is (byvoorbeeld die enig-ware, Drie-enige ...). wal Hy fen opsigle van sy skepping doen 

(skep, onderhou, herskep in Christus en sy Gees rd die sondeval, voleinding: dit wil se 

laa! sy koninkryk kom) en wat Hy van die mens venvagop grond van wie Hy is en wat Hy 

doen. Dit p a n  in die Skril oor hierdie verhouding. Hieroor is d ~ e  Skrif ook glashelder en 
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vir die eerste wlhrangers wou dewgee, het Hy dit in die taalkundige en kunude id'oom 

van die meme van daardie tyd laat skryf - totaal anden as die modeme m a s  se eie 

modeme taalkundige en kuilurele idioom. Daamm ondervind die modeme mens dikwds 'n 

verstaanspmbleem met die Skrif. BavincX (t895:394) ehen dat daar gedeeltes in die Skrif is 

wat die menslike ventand ver te bow0 gaan en dat daar gedeeltes is wat definitiewe 

eksegetiese arbeid vereis ten einde die verstaanspmblwm te oorbrug. Wannwr die 

Reformasie van mening is dat die Skrif helder is, beteken dit nie dat elke lenerijie en sinnetlie 

binne die Skrif volkome verstaanbaar is nie. So 'n siening dui op 'n mlstasting en onjuiste 

Montelling aangaande die heldeheid van die Skrif (vgl. Grbnum. . B W t  8). Die Skrif is nie 

op sigself onduidelik nie, maar die leser se gebrekJdge insig ('n noodwendige gevofg van die 

sondeval) veroorsaak dal hy nie altyd begnlp wat bedoel word nie. 'n Ongelukkige gewlg 

hiewan is dal lesen soms nie die distansie lussen die destydse opskrifstelling en die 

teenwoordige lees en begrip vefreken nie. Dil kan 'n biblisisliese SWgebruik tot gevolg hB 

(Pofgieter. t990:50). 

Om die verstaanspmbleem te whom, is Sklifuitleg vir die mens nodig - wetensWik. 

kontroleerbaar en steeds biddend. Met die gelowige se gebed neem die Heilige Gees die 

versperrings weg en maak die Skrif rir eikeen wat wll sien en hoor, duidelik Vandaar die 

beskwing daf die Heilige Gees die eintlike VelWaarder van die Skrif is. Daarom moet die 

gelowige eksegeet tot die Heilige Gees om insig bid en dan Skrif-met-Skrif-vergdyk en al die 

ander noodsaaklike eksegetiese afbeid doen, waarlangs die Heilige Gees 'n mens na 

duideliker verstaan bring. Die laak van die hemeneutiek, ekssegese en hemeneuse is 

immen nie om die Skrif ventaanbaar te maak nie. Die Skdf getuig sen dat dil tW 

verstaanbaar is. Die hermeneutiek, eksegese en hermeneuse Is slegs en mBg slegs 'n 

dienswillige diensmaagd wees wat probeer om moomlike miwentande en 

ventaanspmbleme by die gdovdges uii die weg te mim (Coetlee el el.. 1980:24). 

Bo th  (t979:2t) velwys epter na die belangrike feit dat alles in die Skrif nie sonder meer 

dutWik is nie. Daar is baie dlnge wat verklaar moel wrd. Die duidelikheid van die Skrif 

geld vir sy skopiese gerigtheid. Die kem van die Skrif, die wenslike waaroor dit in die Skrii 

gaan, is duidelik. Maar daar rondom is daar baie dinge wat nie as sodanig sommer duidelik 

is nie. Die Skril handel primer oor God- in sy verhoudingtot sy skepping. Die Skrif s0 Wie 

God is (byvmbeld die enig-ware. Drie-enige ...), wat Hy ten opsigle van sy skepping doen 
(skep, onderhou. herskep in Christus en sy Gees nA die sondeval. voleinding: di vdf s8 

laat sy koninkryk kom) en wat Hy van die mens venvag op gmnd van wie Hy is en wat Hy 

doen. Dit gaan in die Skril w r  hierdie vehwding. Hiemor is die Skrif ook gwhdder en 
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By Cahyn staan voorop dat die Heilige Skrif aan die mens gegee is om God daardeur te 

ken. Omdat God Hom juis in Christus openbaar, staan Christus m die sentrum van die 

Skrifopenbaring. Calvyn handhaal dus ook, net soos Luther, 'n Christoiogiese sentrum van 

die Skrif, maar sonder om die aksent op die verlossing te plaas. Calvyn se Christosentriese 

benadering is dat die mens in en deur Christus kom tot kennis van God se heerlikheid. Hy 

het dus eerder 'n teosentries-Christologiese, of Christosentries-teologiese benadering 

(Grosheide, 1929:37).' 

Volgens Denkema (1973:237) is die uiteindelike doel (skopus) van die Skrifopenbaring 

volgens Calvyn om God te ken en sy Naam te vereer. Hoewel Christus die sentrum van die 

Skrif is, verpkas dii nie Skrifdele wat nie direk van Hom getuig nie na 'n (negeerbare) 

periferie nie. Inteendeel, elke Skrifdeel is belangrik ten einde 'n mens by Christus uit te bring 

sodat 'n rnens deur Hom God kan ken en Hom kan veheerlik. Gevolglik is daar by Calvyn 

geen gevaar van 'n kanon binne die Kanon nie. 

In die twintigste eeu is hiirdie beskouing van 'n teosentries-Christologiese benadering in die 

Gerefonneerde teologie voortgedra deur Bavinck en Berkouwer. Berkouwer stel dit duidelik 

dal dle handhawing van Christus as sentnrm/skopus van die Skrif nie beteken dat von en 

inhoud van mekaar geskei word, so asof die vorrn (wat daar geskrywe staan) opsy geskuif 

moet word ten einde na die eintlike kernopenbaring (Christus) deur te dring nie. Hy wys op 

die gevaar om Christus oral - in elke teks of perikoop - te probeer "ontdek'. Tog, al kan 

Christus nie in elke leks aangewys word nie, is elke teks tog deel van die Skrifopenbaring 

met sy teosentries-Christologiese sentrum (Denkema, 1973:248-251). 

Die onderskeid tussen sentrurn en periferie steun hoegenaamd nie 'n dualistiese 

Skrifbeskouing, so asof sekere tekste en perikope as minder belangrik of sews as oorbodig 

beskou word nie. Dit beteken slegs dat sekere Skrifdele skefper op Christus gefokus is as 

ander (Denkema. l973:26l). 

Uit bogenoemde is dit duidelk dat elke Skrifdeel deel uitmaak van die heilsboodskap 

waarvan Jesus Christus in die sentrum staan. Daarom kan daar nie ondenkei word tussen 

tekste wat van Christus getuig en lekste wat nie van Hom getuig nie. Veel eerder kan daar 

ondenkei word tussen tekste wat skerper op Christus gefokus Is en die wat nie so skerp op 

Hom gefokus Ts nie. 

SO kan daar ook in elke Skrifdwl/pen'koop/teks ondenkei word tussen sentrum en 

periferie. Hoewel die sentrum van elke teks nie losgemaak kan word van die sentrum 

van die Skrif as geheel nie, kan dit ook nie sonder meer daaraan geiykgestel word nie. 

Hfmfstuk 3 - Skrifgesag, Skritbeekouing en henneneutfese vertrekpunte vir die 
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Elke leks is op een of ander wyse aan die teosentrias-Christologiese Skrifsemrum 

vettmnde. maar dii he! ook 'n eiesmrtige fokus op die openbaringentrum van die Skrif. En 

juis daardie eie fokus vorm die openbaringsentrum van dke teks/perikwp. 

Daamm is daar in elke peflkwp 'n semrale openbaringsfokus wat getipeer h n  word as 

sentrum en omliggende dele. wat as perifem getiier h n  word. Van BNggen (1981:96) 

verkies om te vermys na hwfsaak en bykomende sake. Al is die sake wat op die periferie 

staan bykomend van aard is dit allermins oorbodig, want op een of ander wyse hou dii 

verband met die perikoopsentrum. Die perikoopenhum is juis die sentrum omdat dit deur 

die periferate sake ondemeun en geaksentueer word. D a a m  nmel die pederie van 'n leks 

nie baskou word as dit wat op 'n afstand staan of geplaas kan word nle, maar slegs as dit 

wat nie sen in die s e n m  staan nie. 

Juis omdat daar 'n pmbleem met die term tydsMrokke bastaan, word daar tams bely &I die 

skrif nie tydsgebcnde is nie, maar wd wrwegend rydsgerig. Daar word van die Skrif se 

fokus of &opus gepraat. In die sentnun staan die konink* van God en alias sernreer om 

Jesus Christus as die miWelpunt (Botha. 197921). Hierin most onderskei word tussan 'n 

oorgekornpliseerde kritiese benadering wat die historiese karaMer van die Skrii 

oorbeklemtoon en die oorvereemnxldigde IundamnYistiese benadering wat die historiese 

karakler oorbeklemtwn of ignoreer (vgi. Coetlee. 1984b:30; M a .  1986:268). 

Volgens Grdnum (2002317) wys die term fydsgebonde op die standpunt &I die gesag van 

die Skrif beperk is to1 die betmkke tyd en omstandighede waarbinne dit gegee is; dit wil d 
&I die betroWne uifspraak in die S W  die gevolg is van besondere omslandighede binne die 

destydse sosio-historiese milieu. Die uitspraak sau dus hiervolgens net geld vir die eente 

hoordersilesers. Aan die ander kam wys die term fydsgeflg op die feh dat die 

Skrifopenbaring van die ewige God we1 gerig is op 'n spesifieke lyd en historiese situasie. 

Die lydsgeriglheid van die Skrif doen egter g+m afbreuk aan sy gesag nie. Tydsgerigle 

uitsprake is van uiteme belang en hoogs aktueei vir die mense van vandag (Van Genderen 

8 Velema, 1993:100). Van Rooy (1997:8) deel in hlerdie gedagte deur te sB dal daar 

onderskeid Nssen tydsgebcnde en tydsgerigte uitsprake gemaak word en dat sommige 

gedeettes in die Skril wei duidelik tydsgerig is. 

Potgieter (1990:52) reken dat dit doodgewoon so is dat die aglergrond van die leks en die 

omstandighede van die oorspronklike skfyuer hemelsbreed verskii van die hoorder s'n. 

Die Skrifinhd het immen 'n hiktoriese karakler. Dit Meken nie dat die Skrit se 

boodskap tydsgebonde is nie. Dit is we1 tydsbetmkke: die waarheid wat op sy 
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Oereformwrde etiek 



120 

ontstaanstyd betrekking gehad het, moet eers op die modeme mens se tyd betrek 

word om dit aktueel en toepaslik te maak (vgl. Jonker, 1976:49; Botha, 1979:22). Wanneer 

daar nie met die historiese karakter van 'n Skrifwoord rekening gehou word nie, het jy 'n 

sekere resep vir biblisisme. Dit gebeur wanneer die Bybelteks direk op 'n huidige situasie 

loegepas word sonder om die tydsbehakkenheid daawan in berekening te bring (Polgieter, 

199052). 

Volgens Peels (1996:83) moet die eksegeet wat die tydsgerigte karakter van die Skrif bely 

ook bely dat daar besondere moeite in eksegese is met die navorsing van die sosio- 

historiese situasie. Die een wat die leks vanuit sy historiese konteks losmaak en daarsonder 

wil verklaar, loop die gevaar om die Skrif te laat buikspreek en maak indenmarheid misbruik 

van die Skiif. 

Die standpunt van die tydsgerigtheid van die Skrif staan teenoor die hedendaagse klem op 

die lydsgebondenheid van die Skrif, as sou die Skrif "n ou Boek in 'n nuwe wgrelcf wees. 

So 'n standpunt sorg volgens Stoker in die etiek juis vir vdslae relativisme of 'n situasie- 

etiek, waar elke individu dit wat in sy smaak val en hom pas uit die Skrif aanhaal (1987:235). 

Stoker (1987236) wys daarop dat die enigste wyse waardeur die onveranderiikheid van 

Gods wit, saos in sy Wood geopenbaar, sy regmatige plek in die etiek ontvang, is as 

ingesien word dat die Skrif homself nie as histories gebonde aandien nie, maar as histories 

gerig. Dit hou vanselfsprekend in dat God se voorskrifte nie bedoel is vir die mensdom. 

weergegee in 'n bepaalde tyd en situasie. 

Grbnum (200337-18) verkies om nie lydsgebonde nie, maar eerder tydsgerig vir die 

onderskeid tussen die beskfywende en v m r s ~ e n d e  aard van die Skrif te gebruik. Die 

rede wat hy daarvoor aanvoer, is dat die stelling dat die Skrif nie tydsgebonde is nie. maar 

we1 tydsgerig. die persepsie kan laat ontstaan dat geen tydsgebonde uitsprake in die Skrif 

voork0m nie. Dit is syns insiens weliswaar nie die geval nie. Die onderskeiding tussen die 

beshywende en v o o f s ~ n d e  aard van die Skrif dul daarop dat die Skrif teksgedeeites 

bevat wat slegs beskrywend (deskriptief) van aard is, tennryl ander teksgedeeltes die 

gelowige van voorskrifte (preskriptief) vir sy lewe voorsien. Daar is natuurlik ook gedeeltes 

wat iets van albei bevat. Hierdie omskrywing van GrUnum is geldig en kan bepaald so in die 

henneneutiese vertrekpunte verdiskonteer word. Doubell en Strauss (2001 :309) toon aan 

dat die onderskeid tussen tydsgebonde en ewige waarhede saamhang met die 

onderskeid tussen skopus en periferie. lndien die stelre61 van die Reformasie, naarnlik 

sacra Scriptufa sui ipsius interpres, oak hier gebruik word, is dit nie meer die rede nie, 
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maar die Skril self wat ondenkeid lref tussen dil wat tydsgebonde is en dil wal 

ewig geidend is. 

Mare (1991:13) hat min of meer diesellde reserverings. naarnlik dat dit belangrik is &I ware 

konlekstuaiiteil gehandhaaf word. Waar tekste uit die Skril gebmik word, sal vergewis moet 

word: is die uitspraak in die teks as 'n blywende vwnkril bedoel? M was dit tydsgebonde? 

Wat word presies deur die leks bedoel? Word daar in die toepassing daarvan in 'n 

spesifieke eliese ullspraak nie le vwl  daarin geiees of daaraan opgehang nie? Enersyds 

moet gewaak word teen reiat'visme waardeur die Skrif so ontkrag word dat dit geen gesag 

mwr dra nie. Die gerefonneerde etikus mag horn nia vir een wmbiik laat meesleur deur 'n 

gees van skeplisisme teenoor die Wwrd van God nie, of deur 'n uitgangspunl van wantmue 

nie. Andenyds mag die navoning c ~ k  nie weer onwetenskaplik deurgevoer word nie. Met 

verantwwrdelikheid moet deurgedring word t d  die bedoeling van die Skiif seH. Wat die 

bedoeling van die leks is, hang nie af van die oorredingsvermoS van edge mens nie, maar 

daar moel deurgedring word na die Skrif self. 

Die ou gerefonneerde henneneutiese beginsel van sacra Scriphrra sui ipsim interpres moel 

aan vasgehou word. Maar &n moet die Skril onbevange gel- en geinterpreteer word. 

God sell moet aan die woord kom (vergelyk 1 Petrus 4:t 1). Daar moel deegiik rekming 

gehov word met die resultate van die lekskritiek, omdal dil die wrspmnklike teks so gelmu 

moontiik wil weergee. Uileindelik moel ges6 kan word &I die diesellde Heiliw Gees wat die 

Skril geinspireer hel, die waarheid daanran in die m s  se had verse81. Van Wyk (1989:52) 

vemrys onder andere daarna &I daar tussen historiese gesag en nomatiewe gesag 

(heilsg%sag) onderskei moet word. Hie& onderskeiding kom heel waarskynlik vanuit 

Bavinck (1967:427-428) wat &I omlenkeid gemaak het lussen amtorifas hisforica en 

auctoritas nonaliva God se openbaring vioei in die bedding van die geskiedenis. Nie alles 

wat in die Skril o ~ e l e k m  is, he1 normatiewe gesag vir die modema mens se geioof en lewe 

nie. Baie van wal deur God gebied en ingestel of deur die profete en apostels vwrgeskryf 

is, gaan die modeme mens nie meer regstreeks aan nie. Die bevel aan Abraham om sy 

seun. Isak, te offer. die bevel aan israel om a1 die KaMBniele dood le maak, die seremonieie 

en burgerlike weHe geld nie meer vir die modeme mens nie. 

B M a  (1976:206) wys daarop &I in die lig van cfie Gerefoneerde belydenis met betrekking 

tot die Skril tydsbetrokkenheid noon in lydsgdmxiheid opgaan nia. D6n word die 

skrywer s6 aan die kennisbmn van sy lyd gebind dat die Skril gnxnllks sy krag en 

betekenis as rigtinggewende Wwrd vlr alb lye verlwr. Heyns (1974:36. 37) se 
opmerking is hier ter sake: 'In 'n paging om die Skril as Gods betmubare woord te 
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bewys en van menslike dwaling te vrywaar en veral ook om sy gesag onhrJyfelbaar te 

vestig, is die Goddelike oorsprong van die Skrif dikwels d beklemtoon, dat die menslike 

aandeel nouliks sigbaar geword het. In die moderne mens se tyd egter, word allewe&. en 

myns insiens met reg, nuwe aandag vir die menslike aspek in die oorsprong van die Skrif 

gevra. Maar ook hier, soos vroeer, word maklik weer na die ander uiterste oortree en die 

menslike s6 beklemtoon dat die Goddelike daardeur skade ly". 

Botha (1976:207) wys daarop dat wanneer die historiese aard van Skrif dus bely word. hou 

dit nie in dat ales wat die Skrif bevat histories verklaar kan en moet word nie. In die Skrif 

vind immers, hoewel deur die daadwerklike bemiddeling van die menslike outeurs, oak 

ontsluiering plaas van dit wat "die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die 

hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat Hom liefhet" (1 

Korintiers 2:9). Bekendrnakhg dus van wat die moderne mens nodig het om in hierdie lewe 

tot Gods eer en tot sy saligheid te weet. Derhalwe is die ontsluiering in die Skrif meer as net 

'n subjektiewe gebeure wat in die mens afspeel; dii is ook 'n objektiewe gebeure waarin God 

self handelend optree, en we1 s6 dat Hy in sy openbaring deur die mens geken kan word 

(vgl. Heyns & Jonker, 1977:151; Greijdanus, 1946:29). Alleen s6 kan die Skrif ook gesien 

word as blywende instrument waardeur Gods openbaring onder die mens voortgesit word 

(Botha, 1976207). 

Ten spyte van die historiese en kulturele afstand staan die kerk van Christus steeds in die 

geloof dat die Skrif vir elke lyd en in elke situasie w6I iets te $6 het. omdat dl sigseH aandien 

as die Wood van God viralle tye (Botha. 1976:209). Elke geskrif in die Bybel het 'n adres. 

Die briewe is byvoorbeeld aan bepaalde gemeentes gerig, ensovoorts. Daardie adres is nie 

sonder meer die modeme mens se adres nie. Die mens moet dit teologies-hermeneuties 

interpreteer (Botha, 1979:24). 

Jordaan (2001:l) pleit dat daar in die gereforrneerde Skrifverklaring ems gemaak moet word 

met die eenheid van Wood en Gees. Eers wanneer daar in die Skrifverklaring ems gemaak 

word met hierdie organiese eenheid sal die idee van die Skrif as tydsgebonde boek wat 

slegs binne sy soslo-historiese tyd en omstandighede sin maak, vemrp word. Daannee 

saam sal ook die idee van die Skrif as tydlose, bo-historiese boek. wat ongeag die 

tydsornstandighede waarin God dit gegee het met die moderne mens praat, verwerp word. 

En in die laaste plek word die Skrif gelees as 'n tydsgerigte boek, waarin God met die 

gelowiges van alle tye praat, maar dit as sy geskrewe wmrd in die eerste plek rig op die 
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tydsomstand1ghed.s van die eerste iesen, dit wil s6 die sosiohistoriese 

mstandighede van 2000.3MX) j a r  en seb fs meer gelede. 

Di is juis hierdie lydsgerigle aard van die Skrif wat vir die hedendaagse leser baie pmbieme 

oplewer in die verstaan en verklaring &man.  Hoe m w  die verkiaarder van die Skrif in die 

moderne sarnelewmgskonteks die lydsgerigtheid van 2000 jaar of meer oorbrug, sodat die 

Skrif na die modeme mens toe oorkom as dil wat die Heilige Gees vandag hier vir hom wil 

sB? Di blyk dan, volgens Jordaan (XX)1:4), dat daar twee maniere is om hierdie pmbleem 

aan te pak In die eeme plek moet dle Skrif openbarimphistoria gelees word en in die 

t w d e  ptek mod daar deeglik kennis geneem word van die sosiohistoriese konteks van die 

emte lesers. 

Ouweneel (1989:t3) venvy; onder andere na die f a  dat daar In de vewaring en die 

gevolglike toepassing van byvoorbeeld die wet van God, die openbaringshistoriese 

agtergrond van hierdie wene nie buite rekening gelaat moet word nie en dal daar steeds 

gewa moet word in waner fase van die heilsgesldedenis hiedie wene gehrnksloneer het en 

waner geldigheid hulk vandag nog vir die rnodeme mens het. Die modeme mens moet ook 

let op die "tydsgerigtheis van baie gebooie deur te vra aan wie en in waner konkrete 

kultuurhistoriese situasie hierdie gebooie gegee is. (Die begrip fydsprig moat nie verwar 

word me1 tydsgebonde nie. lndien die gebooie tvdsgebonde sou wees, sw hulle geen 

belekenis meer vir die modeme mens kan h6 nie.) "Agter die openbarings- en 

kultuurhistoriese bepaaldheid van die wene van Moses tref mens egler deurgaans algemene 

en d u u m e  skeppingsbeginsels aan. 

Ouweneel (1 989:14) sB voorts dat die ver t re lm steeds is dat slegs die Skrif lig verskaf oor 

God se beginsels van die reg. Hier sal ook weer gewaak moet word teen lineralisme. 'n 

verkeerde manier om die Skril4enerlilC te neern en deur nie ag le slaan OQ die openbarings- 

en kultuurhislodese situasie nie. in die staatsreg (d die poliiikologie) s w  'n rnens nie uit die 

feit dat God in die Ou Testament 'n koning aan Israel gegee het, kon aflei dat die S ~ I H  'n 

koninkm as staalsvorm verels en byvoorbeeld 'n republiek afwys nie. Die beginseis ten 

gmndslag aan die wet van Sinal sal weer versiglig aangetoon m e t  word steeds met 

inagneming van die historiese konteks. Dan sal die modeme rnens in staal wees om onder 

die oppewlakte weer byvoorbeeld aandag le gee aan die reiasie tussen sonde en straf. 
t u w n  vergelding en opvoeding van die icwaaddoener, l u w n  verantwoordellkheid en 

skuld. ensovwrts. 

Hoofstuk 3 - Skrifgeseg. Skrlfbeskouing en hemeneutlese vertmhpunte vlr die 

Gereformeerde eliek 



1% 

Die betekenis van die Woord moet egter aliyd binne 'n siluasie van tyds- en 

plekverbondenheid verstaan word. Dit is mmtlik dat Gad se Wwrd oor 'n bepaalde 

siluasie kan verskil van sy Woord oor 'n ander siluasie. 

3.3.4.6 Skopus van die Helllge SWf: SM-metSHf-vergelyking 

Voigens Botha is die feii dat daar hoegenaamd in die gereformeerde dogmatiek 'n beginsel 

soos sacra Scriptura sui ipsus interpres besfaan, prinsipieel dui op 'n heneneuliese 

probleem wat by die lees van die Skrif besfam en dat die Skrif gelnterpreteer moet word 

(1986:268). Hierdie beginsel gaan om die handhawing van die eenheidskaakier van die 

SM. Hierdie r&i gee die eksegeet die goeie reg en plaas hom ook onder die verpiigting om 

'n SkMitspraak nie in isolasie van die res van die Skrif te prober verklaar nie, maar om d# 

iuis in die lig wat die n*s vsn die Skrif op db saak werp (eie kursivering - DS), te verstaan. 

Die Heilige Skrif het 'n bepaalde skopus of besfemming, maar dieselfde gem ook vir elke 

individuele Skrifgededte of sets slnsnede. Geen Bybelteks kan reg verslaan word buite die 

verband waarin dit wrkom nie. Daar kan dus gee word dal die Slnif in sy geheel, sowel as 

elke leks waaroor daar gepreek word, in 'n skopiese gerigmeid verklaar moet word 

(Potgieter. 2001a:52). Die toepassing van die reel van Suif-metSkrif-vergelyking w e e h  

die eksegeet daafvan om hom in die proses van Skrihrerklaring aan iets bbue-Skrifleliks te 

bind; dit is juis daar om die eksegeet binne die letter van die Skrif te hw. Combrink. 

(1990:325) wys w k  aansluitend daarby dat oor die eienskappe van die Skrif, en dus w k  w r  

die gesag van die Skrif, nie 10s van die doel en die daarmee ooreenstmmende gebruik van 

die Skrif 9-1 kan word nie (vergeiyk 1 Timoteus 315-17). In hierdie verband geld 

Bavinck (1967:428) se reeds bekende ofhnerking dat die Skril 'n duidelik religieus-etiese 

bslemming het, a& dat nie aiies in die Skrif normatiewe m g  het nie (vgi. Ook 

Combrink. t990:325). 

Hierdie skopiese rigpunt van die Skrif handel in besonder w r  die vehd ing  tussen God, 
mens en aarde. Uit die interaksie lussm God en mens op aarde onhkkel 'n aanlal 

deurlopnde temas wai die boodskap van die Skrif wrm en wat op Chlistus uitlcop. Hierdie 

kemternas in die Skrif (verbond, koninkryk, ens.) het almal 'n sterk verhoudingsgerigtheid. 

Die Skrif is 'n geloofsboek wat die mens in vefiwding mef God probeer bring, en kan 

daamm nie pleas word as 'n objekliewe wetenskaplike boek nie. 'n Fokus 09 die 

verhoudingsgerigtheid van die S M  kan enersyds help om die algemene kontoere van 

die Skrif te herken ondanks veanderende kultuursituasies. Andenyds moet die Skril nie 

wrval word met vrae wat buite die gerigfheid en bestemming van die Skrif val nie. Die 
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gesag van die S k l  moet mk nie gemeet word aan maatstawwe van presiese 

eksakiheid nie. Bybabe geskiedskrywing kan byvooheld nie in die iig van modeme 

wetenskaplike kriteria vir hiitoriese navorsing beoo&el word nie, want dit het 'n teologlese 

doel en prober God se hand agler die geskiedenis beskryf (Vorster. N.. 2Wa:27). 

Tot die belangrikste hermeneutiase re is  hoon dat Skrif met Skiif vergelyk mOet word; dat 

dke soon of genre volgens sy aard veMaar moat word; dat 'n tersaaklike gegewe binne die 

skopus van die Skrif verstaan moet word (Dwenage. 1984:lZ). Die Skrif is immen 'n 

eenheid en die sehlnterpretasie van die Skrif is daarin gel& dat Skrifmet-Skrif-vergelyking 

sowel moontiik as noodsaaklik is. Die beginsel is dat Skrifmet-Skrif-vergeiyking toegepas 

moel word om onduideliker uitsprake in die lig van die meer duidelike uitsprake te 

interpretwr. Mar8 (1991:12) besklyf hierdie beginsel as die analogia S a m  Scriplurae - 
Skrif moet met Skrif vergelyk wwd: problematiese gedeelles word benader vanuit gedeetles 

wat duidellker is; parallelle tussen woo&, sake, perikope word nagegaan, temyl onthou 

word dat diewlide woord nie oral diewlide beteken nie - daam is die wnband waarin 'n 

wcord gebruik word, so belangrik. Die Skril is 'n organisme waar dear m g a n g  in die 

openbaring is. 

Van Wyk (198952) vemys onder andere na die feit dat die Ou Testament nie sonder die 

Nuwe Testament reg ventaan kan word nie en die Nuwe Testament sonder die Ou 

Testament nie reg verklaar kan word nie. Dle Ou Testament vind in die Nuwe Testamem sy 

logiese vemlling (Maneus 537) en die Nuwe Testament vlnd in die Ou Testament sy 

onmisbare begronding. 

'n Baie Wangrike aspek ten opsigle van hierdie hermeneuiiese r&l vir die beroep op die 

Skrif in mi& is gel& in die eenheid van dm Skrif. Juis op gmnd van hierdie eenhea van d~e 

Skrif is Skrif-met-Skrif-vergelyking vir 'n Christelike etiek nie net moontlik nie, maar mk 

noodsaaklik. As nie a m  die eenheid van die Skrif vasgshou word nie, is 'n beroep op die 

Skrif vir die etiek onmoontlik. Dan kan hoogstens op "n' bybelskrywer 'n beroep gedoen 

word wal 5y" menslike ewaring van God weergegee het. En dan kan tereg die vraag 

afgevra word of daar nie ander ouiorileite vandag is wat die etiese probleme van vandag 

beter in oenskou kan neem as 'n visserman soos Petrus of 'n farisebr soos Paulus nie 

(Stoker. 1987:243)? 

Stoker (1987:244) dui ook aan dat die beskouing aangaande die eenheid van die Skril as 

God se Woord vir die etiek die implikasie inhou &I tekste nie net buite hune verband 

aangehaal mag word op 'n wenisistiese of atomistiese wyse nie. 
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Costzee eta/. (1980:27) stel dit W e  duiddik dat die prim& eenheid van die Skril tmly 

en prakiies vasgehou word in die geval van die go& reg en die noodsaaldikheid van Skrif- 

met-Skrif~ergelyking as hulle onomwonde slel 58 dat dit die &n God is wal deur sy eBn 

Wood (of Seun) onder lnspirasie van sy 66n Gees sy Wwrd spreek. Dogmaties ges& die 

een Gees van God is die Auctor Prlmariusvan die hsle Skrif 

Hendriksen (1977:38) gee byvwrbeeld len opsigte van die verklaring van die boek 

Openbaring van Johannes die vulgende riglyne in verband met die henneneutiesa riglyne 

van Skrif-met-SMf-vergelyking: Alhoewel sy riglyne reglynig op die ontsluling en verklaring 

van 'n Apokaliptiese geskrif ter sprake is, is die riglyne universeel geldend, w k  vir die ander 

boeke van die Bybei. In die eerste plek moet &ar reg laat geskied word aan die 

onmiddellike verband waarin 'n betmkke Skfifgedeelte vw&om. Dit word dikwels vergeel. 

Sonder om 'n tmtmkke gedeelte in hannonie met die verband waann dit wrorkom le vetldaar, 

Sat die wonderlike organiese eenhffld van die betmkke boak waann die gedeelte m n t l i k  

vw&m,  nie raakgesien word nie. As die verband eers presies bepaal is en lot sy volle reg 

gekm hel. most, wat Hendriksen (197739) noem paralleiie gedeelles, geraadpleeg word. 

Allereers parallella wal in die boek wat geraadpleeg is self vwrkom. Daar is dan w k  

parallelle gedeenes wat in ander boeke van die Skrif workom. Die boeke van die Bybal is 

dus gewonel in die Heilige SkrHfe. Di moet verklaar word in hannonie met die ierhg van die 

hele Bybel (Hendriksen. 1977:41). 

By Skrif-met-Skrif-vergdyking as wenige en daannee saam noodsaaktike beginsel most dus 

voliedig aan Bn die Godgegewe eenheid Bn die Godgegewe verskeidenheid van die Wood 

van God vasgehou word (vgl. Coetzee e l  al.. 1980:28). Dwenage (1984:122) stei as 

vereisle by die positivering van norme uit die Skrif dat d m  me1 die skopus of 

openbaringskarakier van die Skrif. naamllk om die g m l e  mens tot geloof in God dew 

Christus te bring, rekening gehou moet word. 

Du Toil (1981:89) veslig die aandag daamp dat die taak van die etiek nou is om te loon wal 

die ml van die talie wetsgedeeltes en paranese in die Skrif most wees in die ulbou van 

hierdie konkrele lewenslyl onder tmligling van die s k w s  van die Skrif en die modus van die 

mondige onderskeidingsvenob van die gelowige, naarnlik die opmep om volwasse en in 

wysheid onder leiding van die Gees van waarheid te beproef wat die wil van God is en die 

dinge waarop dit aankom te onderskei (El. 433' 1 Kor. 14:20: Kol. 1:28: Rorn. 125; Ef. 
5:15-16: Fil. 19-1 1). Daamm is dl1 vlr die etiek 'n mngrike feit dm die Skrif nie alles 
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oor die mens se lewenstyl openbaar nie - sonder om daannee die genoegsaarnheid 

van die openbaring in gedrang te bring. 

3.3.4.6 Die Heilshlstoriese Openbarlngslyn In die SkrH: kontlnu en dlskontinu 

Die hele Skrif is en bly tog normatief, maar die aard van die normatiwiteit hang ten nouste 

saam met die karakter en boodskap van die Skrif en met die gang van die heilshistoriese 

openbaring (Heyns, 1992a:367). Hoewel daar sekere besware teen die term 4reilshistoriesW 

geopper kan word (vgl. Trimp, 198890-91; 96). word met Greidanus (1970:20-21) 

saamgestem dat eke ander substituut vir die term ook nuwe besware meebring. lndien die 

term dus van vooropgestelde konnotasies losgemaak kan word, kan dit met vrymoedigheid 

gebruik word (Janse van Rensburg & Kellerman, 1992217). 

Die Heilshfstoriese Openberingslyn in die Skrif dien dus as 'n verdere herrneneutiese sleutel 

om die geheime van die Skrif te ontsluit. Daarvolgens is 'n latere woord in die 

Godsopenbaring oor dieselfde saak altyd deurslaggewend teenoor die voorafgaande (vgl. 

Van Wyk, 198952). Janse van Rensburg en Kellerrnan (1992217) tipeer die heilshistoriese 

konteks as dat die heilsgeskiedenis verstaan en verkondig moet word as God se "op weg 

wees" met sy verbondsvolk na die koms van die Messias. Di beteken egter nie dat die 

persoonlike dimensies van God se handelinge met Bybelfigure b i t e  spel geplaas word nie, 

maar dat ook dit alles binne die konteks van God se "op weg we& gestel moet word. 

Immers, wanneer die heilshistoriese konteks en skopus buite rekening gelaat word, is die 

gevaar van moralisering (veral uit Ou-Testamentiese Skrifgedeeltes) baie wesenlik (vgl. 

Trimp, 1988:68, 84. 96). Derttalwe word gebeure en persone bloot as aanknopingspunt 

gebruik om teen sekere euwels te waarsku of op 'n eksemplaristiese wyse sekere optrede 

aan te moedig (Janse van Rensburg & Kellerman, 1992:217). 

Van Wyk (1989:53) stel voor dat daar rekening gehou moet word met die bepaalde 

voortgang In dle openbaringsgeskiedenis. God gee nie al sy openbaring op een tyd en plek 

nie, maar laat dit deur die eeue voortskry tot die volle lig in Christus aanbreek. Die 

voortgang van die openbaring van die Ou Testament na Christus (Hebreers 1:l) is 

QnweerspreeMik. Seremoniele wette is afgeskaf (Handelinge 15), al geld die "wese en 

waarheid" daarvan nog (NGB, artikel 25). Die leefwereld van die Skrif en di6 van die 

modeme mens in die lwintigsle eeu is 96 histories bepaald dat selfs etiese norme wat t64 

geldig was. vandag nie meer toegepas kan word nie, terwyl vraagstukke vandag opduik 

wat in Bybelse lye volledig onbekend was en waarvoor daar ook geen voorskrifte 

bestaan nie (Heyns, 1992a:367). Volgens Heyns moet die oplossing nie gesoek moet 

Hoofstuk 3 - Skrlfgesag, Skrifbeskouing en henneneutlese vertrekpunte vir die 

Geretormeerde etiek 



word in 'n onderskeiding tussm relevame en nie-relevante norme in die Skrif nie 

(vergelyk in hierdie verband 2.4.7). 'n Aanlal henrmneuliese riglyne sai opgestel moel word 

waarbinne en aan die hand waawan die prwes van kontemporare etiese beslissings sal 

moet verlow (1992a:m). 

Hierdie hmeneuliese slernel van die openbaringshistoriese onhvikteiing in die Skrif behels 

ook dat moeiliker verstaanbare dele en opdragte in die lig van die mddiker gedeenes wat w r  

die belmkke saak handel geraadpleeg en verklaar moet word: onduideliker uilsprake in die 

lig van die duideliker uitsprake: meer kursoriese uitsprake in die iig van uitgebreider 

uitsprake en meer praklies gerigte uitsprake in die lig van mew prinsipigle ulsprake (Stoker. 

1987244: Vgl. w k  Ccatzee et a/., 1980:28). Daerby moel met die openbaringshistoriese 

plek en situasie van 'n leks rekming gehou word, wan1 di he1 'God behaag om Hom en sy 

wil in die lwp  van die geskiadenis ai duideliker te openbaar.' Daarom is "die latere wwrd in 

die Godsopenbaring w r  diesatfde & ahyd deurshggewend leenwr die vwrafgaandel" 

(Stoker. 1987:244: vgl. Coetzee eta!.. 1980:28). Daar is dus volgens Sloker (1987:244) nie 

net 'n Vast0 kanl in Gods Woordopenbaring nie, maar w k  'n dinarniese ken1 in die sin van 

voortgaande openbaring. 

VOrSter. N. (2004a:28) verbind weer die heilshistoriese Openbaringslyn van die Skrif rnet die 

vraagstuk oor die tydsgebondheid en tydsgerigte aard van die Skrif (vergdyk 3.3.3.4). Die 

historiese aard van die Skrif impliieer volgens Vorsler. N. dat die Skrif we1 tydsgerig is. Die 

Skin is eemens gerig aan die wrspmnklike hoarders wat met 'n eieswrtige pmbiematiek 

geworstei hel. Weens die lydsgerigte aard van die Skrif kan nie alie Bybelse voorskrifte na 

vandag herlei word nie, want die Skrif vertwn 'n bepaalde kontinuileil en diskontinultek 

Sommige tsob.3 noem 'n groep dinge in die Skrif wat as histories afgehandel beskou meet 

word. m l i k  die geosentriese wbreldbeeld in die Skrif, agtergehaalde sake soos 

seremoniele wene, eliese kwessies wat In die lig van die koms van Christus onaanvaarbaar 

geword het (byvwrbeeld die banvloek, swaar strawwe en insidentele sake wat rnet die 

sedes en gewwntes van die tyd te make het). Hierdie element0 van diskontlnuTleit in die 

Skrif word reeds duidellk in die wyse waaw die briewe van Paulus die Ou Testament 

hanleer. Paulus beskou byvwrbeeld die seremariele welie van die Ou Testament as veml 

in Christus ( v e r m  Galasi8rs 2:16). Deur te fokus op die historiese aspekle van die Skril 

word die boodskap van die Skril nie gerelatieer nie (veqdyk 4.3.2.3.1). maar kom dit eintlik 

beter tot sy reg. Die algemene beglnsels in die Skrif lig hulsetf uit ondanks verskillende 

historiese omslandighede en verbande. 
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Botha (1976:208-209) wys daarop dat verskillende onderdele van die Skrif nie 10s 

gesien moet word van hulle funksie binne die kader van die openbaringsgeskiedenis nie. Dit 

maak dat nie aan elk8 deel van die Skrif idenffese gesag toegeken word nie, want nie elke 

deel 143 ewe naby die sentrum nie. Hierdie gerigtheid van die Skrif word ook aangedui as die 

skopus of brandpunt. Uil die samehang met die geheel van die Skrifte ontvang elke deel sy 

eie plek en onmisbaatheid. Die onduidelike dele moet ook volgens Botha (1976:209-210) 

verklaar word deur die duidelike, en die grondgedagtes van die Skrlf as geheel rnoet dien as 

opheldering van die dele. Ook rnoet die verskillende dele uitgele word in die lig van hulle 
funksie binne die kader van die openbaringsgeskiedenis. Dit sat voorkom dat voorskMe. 

vermaninge en geskiedenisse sonder relief oorgedra word op die situasie van vandag nie. 

Hierdie noue samehang tussen die religieuse en die etiese in die Nuwe sowel as die Ou 

Testament, is dan ook geheel en al in teenstelling met wat in die omringende heidendom 

gehandhaaf was, en maak alleen sin teen die agtergmnd van die koninkryk van God, wat 

onder andere daarin gekenmerk word dat daar orde heers. 

Hoek (1993257) wys daarop dat, in die lig van die kontinu en diskontinu van die 

heilshistoriese Openbaringslyn, die Nuwe Testament self vir die modeme mens duidelik 

maak wat vanuit die Ou Testament nog vir 'n mens in die modeme samelewingskonteks we1 

geldig is en watter voorskrifte andemyds beperk bly tot die bepaalde tydstip. Juis daamm is 

die modeme mens nie geoorloof om horn-haamelf lukraak op Bybelse tekste te beroep nie. 

Eerbiedige omgang met die Skrif hou onder mew in dat 'n mens die tekste in hulle verband 

sat lees en dat 'n mens deeglik kennis sal neem aan wie die vmrskrif gegee is en daarmee 

saam ook die doel waarvoor die bepaalde Bybelse voorskrif gegee is. In die lig van die hele 

Bybelse getuienis word dan 'n ondersoek gedoen wat vir die rnodeme mens die norrnatiewe 

kem In die tydsbetrokke gebod we1 mag wees. Daar word dus gesoek word na die eintlike 

bedoeling van die gebod, die wesenlike betekenls wat as 'n harde kern verskuil is in die 

skaal van 'n tydsgebonde vongewing. Die gebod van daar en dan moet vertaal word vir die 

hier en nou. Dit is we1 'n spannende gebeurtenis wat vra om 'n biddende hwding en 'n 

afhanklikheid van die leiding van die Heilige Gees. 

Lategan (1973:157) stel as 'n vereiste vir 'n effektiewe gereformeerde hermeneutiek dat 

voluit ems gehou moat word met die historiese karakter van die Skrit. Die duidelikste 

leidraad hiewoor is in die stmWur van die Bybelse openbaringsgebeure self te vind. Gods 

openbaring speel hom af in die geskiedenis, is ten volle deel van hierdie werklikheid, 

soos deur die menswording onderstreep. 
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Die genoegsaamheid van die Skril h e r  'n venassende insig in die aspek 

%ontingensie". Dim Wwrd is opgewasse vir elke situasie, toereikend ten opsigte van elke 

behoefie, konkreet in sy gsstanegewing (tot aksentuering van hierdie eienskappe met die 

hermeneutiek meewerk). Die soeke na tydiose, ewimddende beginsels wat uit die 

openbaring geabstraheer word. het aerder die teenwrgestelde uitweMng. Met hierdie 

aspek van die hermeneutiek word hiermee vansMsprekend met die duideiikheid en gesag 

van die Skrif in aanraking gekom (vgl. Latogan. 1973158). 

Deur laten, Gcdsopenban'ng kan 'n gegewe gebod heel moontlik in die verlwp van die 

Godsopenbaring v e ~ d  wees. V w M d e  is: egskeiding (Maneus 5:31 32; W8.9): die 

hele sisteem van offemandeiinge (HebreBrbrief); spysiginqswene (Markus 738: Handeiinge 

10:15); besnydenis en w k  ander seremoni8le voonkrine (GalasiMrief); die lsraelitiese 

teokrasie is heiishistories owehef deurdat Christus rir Horn 'n gemeente versamel as 

Christokrasie (Maneus 26:52: 16:18: Johannes 1836). Daarmee is die geldigheidskrag van 

die burgerlike wene vanuit die Ou Testament egter nie geheel en al opgehef nle. we1 beperk 

en gerelativeer. Vanwee die openbarlngshistoriese siluasie van die tekste kan Ou- 

Testamentiese teksle nie sonder mew as gelykskakdend iangs Nuwe-Testamentiese tekste 

geplaas word nie. 

Ter fundering in v e W  hierrnee gee Peels (1996:85) die volgende Skrifuitsprake: 

. Hebrean 1:t: 'In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons 

vmwaders gepraat deur die pmfete. ...' 

Eksodus 62: 'Ek het aan Abraham. Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige, 

maar my Naam, die HERE, het Ek nie aan hulk bekend gemaak nie." 

Buys (1988:439) som weer die henneneuliese vemeIqPJn1 van die Skrif as 

openbaringshistoriese boek mooi op met die opmerkmg dat din vir die etikus wat hom op die 

Skrif wil beroep, van aliergmtste belang is om daarmee rekening te hou of die teks waarop 

hy horn beroep in Levitikus of In 2 Timoteus geskrywe staan. 

Die eksegeet mcet egter deurfopend bewus wees van die feit dat die heil van God in die 

geskkdenis gemaliieer word. Die openbaring van God deurloop 'n geskiedenis. Daamm is 

dit SO beiangrik dat vasgeslei mmt word waner plek 'n gedeehe wat van toepeSSing 

ge6begetiseer word, in die HeiMitoriese Openbaringsbn inneem. In hierdie verband 

moet die eksegeet. volgens Bolha (t979:26). met drie feite rekening hou: 
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Daar is gebeurtenisse wat net sen keer in die geskiedenis voorkom en nooit 

hetilaat kan word nie. So is daar die geboorte van Jesus, sy kmisiging en opstanding, 

die koms van die Heilige Gees. Dit kan nie weer gebeur nie. 

Die Skrif bevat nie tydlose waarhede in die sin dat dit bo die tyd verhewe is nie. Die 

waartteid van God word in die tyd geopenbaar. 

Daar is voomitgang in die openbaring. Daar word gepraat van die progressiewe 

openbaring. 

Botha verwys voorts na die feit dat die kontinu saam met die skopus van die Skrif hang. Dit 

gaan om die openbating van God se koninkryk in Jesus Christus wat in die wereld gekom 

het (197927). Daar is dus 'n besfiste ontwikkelingsgang en voortgang van die 

openbaringsgeskiedenis. Die volkome en finale openbaring is in Jesus Christus te vind. 

Hierdie saak is veral vir die hantefing van die Ou Testament van besondere belang omdat 

daar verwag sou word dat hieraan spesifiek aandag gegee sal word by veral die bespreking 

van Ou-Testamentiese gedeeltes wat betrekking het op 'n modeme etiese probleem (vgl. 

Van Rooy. 1997:8). 

Die kontinu en diskontinu van aspek van die Heilshistoriese Openbaringslyn vat ook saam 

met wat beskryf word as die Refomatoriese beskwing van 'n geslote Kanon en h w  die 

volgende implikasies vir die herrneneutiek in: dit sluit die moontlikheid in dat enige Bybelse 

teks verklaar kan word deur enige buite-Bybelse openbaring. Met ander woorde geen 

sogenaamde 'nuwe' openbring kan daarop aanspraak dat dit gelyke gesag as die Skrif het 

en sodoende enige gedeelte(s) van die Skrif veto nie. Di beperk ook enige beskouing dat 

die geskiedenis eenvoudig 'n veriengstuk is van God se spesiale openbaring en dat dit in die 

mens se hande gel6 word om net die "leemtes in te vul" of om die heilshistoriese 

Openbaringslyn van God aan te vul waar dii in die Skrif monafgeslote' mag voorkom. In 

stede daawan om die Skrif te verlig vanuit die moderne mens se eietydse situasie. bly die 

Skrif, as God se geskrewe kanon - alhoewel gerig op 'n tyd en situasie van mgeveer twee 

millennia gelede - steeds deur die verligtende werk van die Gees van God 'n rigtinggewende 

lig en lering vir alle gelowiges oor tyd en mimte heen (vetgelyk 2 Timoteus 3:16. 17). 

Jordaan (2001:6) stel dit baie duidelik dat daar in gedagte gehou moet word dat die Skrif nie 

die produk van die destydse samelewing met sy sosio-historiese omstandighede was 

nie. In werklikheid het God die Skrif aan die mens binne die destydse samelewing met 

hulle sosio-historiese omstandighede gerig. Daarom gebeur dit dikwels dat Bybelse 

uitsprake nie in harmonie met destydse gebmike was nie, maar juis die (geloofs-) 
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konekiief daamp aanbring. God openbaar juis dii wat ook in daardie tyd en 

omstandighede verbarge was. 

3.3.4.7 Die eenheldskaralder van dle Hellige Skrit 

Die Skrif is 'n eenheid. 'n organiese eenheid. van die begin tot die einde. Dit beteken onder 

andere dat die Ou Testament en die Nuwe Testament by m-r aansluit. Die Nuwe 

Testament is in die Ou Testament aanwesig en die Ou Testament word in die Nuwe 

Testament duidelik. Die eenheid van die Skrif he1 verreikende kmsekwensies vir die 

eksegese. Dlt is die fondament vir die reformatodese selling dat die Skrif sy eie verklaarder 

is en dat 'n mens die Skrit moet verklaar deur Skrif met Skrif te vergslyk (Botha. 1979:20-21). 

Die verhouding tussen die Ou en die Nuwe Testament is by die bepaling van die Sloif van 

deurslaggewende belang. Dit hou in dat die eksegeet rekening moet hou met sowel die 

eenheid van die Skrif as die eie-aard van die onderdele, ook binne die wee Testamente en 

in die verhouding van die wee Tesiamente. Soos wat Buys (1988:439) dit formuleer 

impliseer dii dat daar anders na die Ou as na die Nuwe Testament g&yl( moet word. Du 

Toit (1981 :88) bekiemtoon mk die teit dat dim korrekie verstaan van die Skrif vir die etiek ook 

saam hang m a  die aard van die geskrihe waarin dit tot die modeme mens kom. In die baie 

navorsing hiemor is die klem veral gel6 op die fen dat hierdie geskrifte 'n liter6re. Rlologiese 

en histories8 oorspmngskarakier het wat volledig in berekening gebring met word wanneer 

na die wer(ctike bedoeling van die skrywer g e m  word. 

As I d  dassiw'vir die bedenis dat die S W  die Woord van God is, word 2 Timoteus 316 en 

2 Petrus 139-21 in die gereforrneerde kerkgmperinge aanvaar. Feenstra (1966:42-44) stel 

dit mmwonde dat die stelling 'alle (hele) S k f l  prinsipieel die Ou en Nuwe Testament 

omvat. Van Wyk (1995b:248) wys daamp dat die sole Snipfurs deur die rota Scripturn 

aangevui moet word: die h6ie Skrif is gesaghebbende Woord van God. Ou en Nuwe 

Testament staan nie kompeterend teenoor mekaar nie, maar is veet eerder 

kompfemenferend tot mekaar (vgl. Jonker, 1974:257-260). Ook die Ou Testament is volledig 

deel van die Godsopenbaring. 

Die Nuwe Testament en Ou Testament staan nie lo9 van m-r nie, maar die Nuwe 

Testament bou duWik op die Ou Testament, en gebeure van die Nuwe Testament is die 

ve~vulling van dim profesie8 van die Ou Testament. Dl is immers diesew God wat 

Hom in die Ou en Nuwe Testament openbaar (Stoker. 1987:225). Alhoewel die Skrif 'n 

e e u ~ u e  bibliiteek van verskinende geskrifle is. 18 die eenheid tog in die teit dat dii een 

Outeur he1 (Peels. 1996.61). Greijdanus (194650) meen m k  dat die eenheid van die 
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Skrif daarin gel& is dat die Skrif Jesus Christus as sy sentrum het (vgl. Gr6num, 

2003:17). 

Stoker wys daarop dat daar vanuit die emheid van die Skrif ook rekening gehou moet word 

met die duidelike verskeidenheid wat daar bestaan. Reeds die benamings 'Ou' en 'Nuwe' 

Testament dui aan dat laasgenoemde nie 'n blote herhaling van eersgenoemde is nie. Dit 

bring mee dat met die plek van 'n Skrifgedeeite en -gebod in die openbaringsgeskiedenis 

deeglik rekening gehw moet word (1987:225). Net so twn  Verhoef (1978557 e.v.) duidelik 

aan dat die etiese uitsprake van die Ou Testament sover moontlik altyd in die lig van die 

Nuwe Testament gelees en geinterpreteer rnoet word. 

DIAssonville (197654) oordeel dat 'n oorskatting van die Ou Testament ten koste van die 

Nuwe Testament die oudste dwaling in die Christelike kerk was. As gevolg van hierdie 

oorskatting is 'n "Ou-Testamentiese lewenstyl" gekweek waarin die nuwe lewe in Christus 

ten koste van 'n bekrompe lewenstyl van uiterlike "moets" en "moenies" prysgegee word. 

Dit is juis hierdie besondere eenheidskarakter van die Heilige Skrif wat Vorster. N. 

(200k28) nwp  om te sb dat daar 'n gesonder verhouding tussen Ou en Nuwe Testament 

gehandhaaf moet word. Die Nuwe Testament kan nie verstaan word sonder die 

fundarnentele leringe wat die Ou Testament bied oor die skepping, rnens, sondevat, verbond 

en die uitroep tot verlossing nie. Die grootste deel van Christelike leringe in die Nuwe 

Testament het die Ou Testament as agtergrond, omdat die vennrysingspunt in Christus se 

prediking die Ou Testament is. Die Ou Testament moet daarom nie ondergeskik aan die 

Nuwe Testament gestel word nie. Die Ou Testament het alleen waarde as dit in sy eie reg 

as voorChristelike literatuur geinterpreteer word. Die Nuwe-Testarnentiese skrywers pas 

Ou-Testarnentiese gedeelfes met besondere vryheid toe. Ou-Testamentiese gedeettes word 

gekontekstualiseer om die nuwe konteks wat deur die koms van Christus aangebreek het. 

aan te spreek. Soms word woorde verander, tekste word selektief buite hulle historiese 

verband aangehaal en aanhalings word direk op Christus toegepas (eie kursivering - DS). 

Volgens Vorster. N. (206Qa:29) besit die Ou Testament egter 'n eiesoortige heilshistoriese 

gesag en mod binne sy eie konteks verstaan word alvorens dit op Christus toegepas kan 

word (eie kursivering - DS). 

Jonker (s.a.:87) gee self duidelike riglyne hoe rekening gehou moet word met die dinamiese 

en histonese situasie waarin die Nuwe-Testamentiese gemeentes hulle bevind. Op die 

vraag of vandag op dieselfde manier met veral die gebooie van die Nuwe Testament 

omgegaan mag word as wat die Nuwe Testament met die geboaie van die Ou 
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Testament omgaan, is Jonker daarvan oomig dat die modeme mens heitshistories 

veel digter by die Nuwe Testament staan, as wat die Nuwe Testament van die Ou Testament 

a1 staan. Hoewd dit moontlik is dat die modeme mens vandag in sy Skrifbaroep in die etiek 

nuwe aksente 18, bly die modeme mens deel van dim Nuwe-Testamentiese kerk en van die 

Nwe-Testamentiese bedeiing, ma dit wat d a a m r  as geldend in die Skrif gegee is (vgi. 

Stoker, 1987225). 

Die eksegeet moet dus voortdurend rekening hou met sowel die eenheid van die Skril as die 

eie-aard van die onderdele - ook binne die twee Testamente. Dit bring verder mee dat met 

die plek van 'n Skrifgedeelte in die bra4 stroming van die Openbaringsgeskiedenis rekening 

gehou moet word (Coetzee ef aL. 198028). 

As Gereformeerde teol& W e e r  dat die Skrif 'n eenheid is, beteken dii nie dat die 

ontsaglike diversiteit binne die Skril negeer word nie. Die Skrif het deur die loop van 

Ongeveer twaalf eeue ontslaan. Dit kom tot die moderne mens in baie venkillende literare 

genres en style. Verder was eike boek in die Skrif oorspronklik bedoel vir 'n eie unieke 

gehoor. Wanneer vmrveronderstel word dat die Hellige Gees die Aucfor Primarius is, word 

dit die samebindende IaMor te midde van al die diversiteit (Grbnum, 200317). 

hubell en Strauss (2001:308) gee as riglyn vir die onderskeid tussen skopiese en 

periferiese sake in die Skrif dat dil nooit deur die re& bepaal mag word nie. Die belydenis 

van die kerk, dus ge ld ,  moet in hlerdie onderskeiding bygetrek word. lndien die eenheid 

van die Skril bely word en indien daardie eenheid gesien word as 'n eenheid wat in die 

Aucfor Primariusgels4 is. My die gereformeerde uitiegbeginsel van sacra Scripfura suiipsius 

inferpres die sekerste manier om die onderskeid Nssen skopus en pariferie te tref. Wanneer 

'n bepaalde saak by herhaling en in versldllende Bybelboeke na vore kom, besef 'n mens dat 

hierdie saak nie slags sydelings aangeraak word nie. Wanneer die d e v a l  in Genesis 3 

beskryf word, is dii duideiik dat hierdie beskrywing in beeldende tad gehui is en 'n aantal 

vrae oproep. Wanneer ander gedeeltes in die Skrif egter hiermee vergelyk word, is dit net so 

duidelik dat die sondeval nie 'n weglaatbare onderafdeling van die geioofsleer is nie. 

'n Etelangrike hennenevtiese vertrdpunt is dan dat die hale Skrif dus as die Wwrd van God 

gereken en beskou word en daarrnee gesaghebbend is vir die etiek Buys (1988:440) wys 

die noodsaaklikhffld daafvan aan, naamlik dat daar ems gemaak moet word met hiirdie 

hermeneutiese vertrekpunt van die samehang en verskil N s W  die Ou en Nuwe 

Testament. "Die go& gebmik van hierdie onderskeiding bly myns insiens vir die 

Skrifberoepin die eiiek noodsaaklilC. Opsommend kan ten opsigte van die eenheid van 
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die Skrif gestel word dat God middellik in die Ou Testament gehandel het en sy 

voorskrifie duidelik gemaak het (vergelyk die Pasga ensovoorts), terwyl God in die Nuwe 

Testament volgens Hebreers 1:l doen en pmat. Met ander woorde God handel onmiddellik 

en direk. 

3.3.4.8 Genre-sensitief wees vir die letterkundige verskeldenheld in d k  Skrii 

Nog 'n belangnke hermeneutiese vertrekpunt wat in ag geneern rnoet word wanneer die Skrif 

verklaar word, is die feit dat die eksegeet genre-sensitief moet wees vir die verskeidenheid in 

die Skrif. Van Deventer (197453) verkies eerder om te praat van die feit dat die etikus as 

Bybelse eksegeet rekening rnoet hou met die karakter of genre van die gedeeltes waarop 'n 

beroep gedoen word: is dit prosa, poesie of briewe? Dit beteken egter nie dat daar 

ontkennend teenoor die verskeidenheid van die geskrifte stelling ingeneern word nie. Al 

bestaan die Bybei uit 66 boeke wat in ongeveer 1300 jaar in verskillende tale en kulture en 

plekke deur verskillende rnense geskryf is, elke boek met 'n eie literatuurtipe, struMuur en 

terna, is dit tog 'n eenheid as gevolg van die inspirasie van die Heilige Gees (hiermee bedoel 

organiese inspimsie - DS). Van Wyk (198952) noem dat daar in die proses van 

hermeneuse deeglik rekening gehou rnoet word met die literatuursoort (literbre genre) waarin 

'n gedeelte verskyn, byvoorbeeld of dit geskiedenis, pobsie of profesie is - en of die lyne 

rnekaar deurkruis. Botha (1979:22) verwys ook sell na die feit dat daar verskillende soorte 

stof in die Skrif is wat elkeen op sy eie rnanier volgens sy eiesoortige reels verklaar rnoet 

word. 

Vorster, N. (2004a:28) verkies om eerder te praat van die histories aard van die Skrif. Die 

Skrifopenbaring is nie 'n bohistoriese gebeure nie. rnaar God openbaar Hornself in die 

geskiedenis. Daarom rnoet die verhouding van die openbaring tot die geskiedenis verreken 

word. 'n Sensitiwiteit vir die hiitoriese aspekte van die Skrif veronderstel dat tad, genre en 

kultuurhistoriese omstandighede deeglik bestudeer moet word. Sosiologiese en 

argeologiese uitvindings kan sinvol gebrulk word, wetende dat hierdle gegewens eerder 

fragrnentaries as sisternatiese getuienis lewer. 

Volgens Human (2003272) bevat die Skrif beslis verskillende literatuursoorte. Die geboorte 

van die modeme literatuurwetenskap in die twintigste eeu beklerntoon dii rneer as mit  tevore 

dat die Bybelse biblioteek verskillende literbre genres bevat. wat elkeen volgens die r&ls en 

konvensies van taal gelees moet word. Die beeldspraak, stylfigure en rnetriese eenhede 

van pdsie word anders geinterpreteer as 'n verhaaVvertelling wat met karakters, tyd. 

ruimte, intrige, 'n spanningslyn en sklywersperspektief verhaalwaarhede wit konstrueer. 
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In hierdie br& genre-kategorisering bestaan daar ncg talle ander moomlikhede. Die S M  

bevat nog iiedere, briewe, geslagsregisters, profetiese uitsprake, wysheidspreuke, leerdigte. 

apokaiiptiese materiaal. geiykenisse, vwrgeskiedenis, wetfe, kronieke, ensovoorts. Elkeen 

druk die waarheid op sy eie besonderse manier uit. Al hierdie genres word nie op een 

manier uilgelB nie. Daarom vra d% die nodige kennis van die eksegest om literaluurswrte te 

eien en gedifferensieerd te eksegetiseer. 

Die volgende hermeneuiiese filters of vertrdcpunte kan moontlik help om die spanning wat 

daar kan ontstaan in die interpretering en verldaring van die verskeidenheid van die Sklif te 

help oplos: 

Die onmiddelike konfeks kan dii duideliker ma& dat die eksegeet nie hier te doen het 

met toepasbare g%dragsr&ls nie. Vergelyk in hierdie verband die voorskrif ten opsigte 

van die huwelik in 1 Korintiers 7. 

Shynbam teenshydigh6de van lekste, byvoorbeeld Numeri 6:5 en 1 KorinliGrs 11:14 of 1 

Korintifss 1434, 35 en Handelinge 217; 21:9: 1 Korintiers 11:5. So 'n skynbare 

teenstrydigheid moet by die eksegset die waarskuwingstigte laat Rikker. Dii is dikwels 'n 

aanduiding dat die eksegeel op die besondere kulturele agtergmnd moet let, om 

sodoende die diepere niveau en tog ook die hamumieuse eenheid te onderskei. 

Daar is kulnneei bepaalde motiewe, byvoorbeeld 1 Tessalonisense 4:11.12. 

Sums is die spssilieke vorm van 'n gebod sluasioneel bepaal, telwyl daar tot vanul die 

prinsipe biyt dat die bepaalde gebod we1 geldingskrag het, alhoewel bepaald. 

. Daar is 'n verskil tussen hisforiese gesag en gsnomeerde gesag. Nie alle gedrag van 

mense (wk gelowiges), soos wat dit in die Skrif opgeteken is, moet noadwendig 

nagevolg word nie. En wat aan een mens in 'n bepalde situasle owedm word, geld 

& a m  nie vir ander 10s van die bepaaide situasie nie. 

Die Skrif kan seH eksplisiet of implisiet sB dal 'n bepaalde g8dmgsreeI kulfu188l bepaald is. 

Hierby kan betrek word die historiese konteks wat in die pses van eksegese omdek word. 

In Johannes 13 word die g m n t e  om voete te was vemnderslel en derhahve word dil nie 

as 'n blywende simboliese handeling voorgeskryl aan die Kerk van all0 eeue nie. 

Verodmosdiglq, seltverlo6ning, dienende liefde is hier die permaneme norm, met voete 

was as die tydsgebonde wrm. 
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Kongenialiteit vorm wesenlik deel van die gerefoneerde Skrifbeskouing (Botha, 

1986:269). Coetzee (1984b26) formuleer di soos volg: "Kongeniallteit, as tegniese term, 

beteken: die Heilige Gees wat die Skrif gelnspireer het en wat in die hart van die ware 

gelowige leef, is ook die eintlike verklaarder van die Skrif" (vgl. Coetzee. 1997:ll). In 

Coetzee et a/. (1980:30) word di soos volg gestel: "Egte eksegese en hermeneuse, waarin 

gepeil wit word wat die Gees vir die gemeente wil sB, (vereis) volle kongeniaiiteif tussen die 

eksegeet en die teks voor hom - die kongenialiteit van dieselfde Gees wat b ide  teks en 

eksegeet dm'. 

In 'n bespreking oor kongenialiteit maak Floor (1979:13-14) die opmerking dat dit hierin gaan 

om die Heilige Gees in die mens wat die Heilige Gees in die Skrif ontmoet. Agter a1 die 

wetenskaplike arbeid en worsteling om die Skrif te verstaan, staan daar die groot 

beslissende hermeneutiese faktor. Die Heilige Gees. Om die Sktif te verstaan, om goed te 

eksegetiseer, om werkllk op ho8 vlak wetenskaplik met die Skrif om te gaan moet die 

eksegeet, soos Paulus di s k w e  am die Tessalonisense, theodidaktoi, deur God geleer 

wees (1 Tessalonisense 4:9). 

Botha (1979:21) vennrys egter daama dat die werk van die Heilige Gees nie noodwendig die 

gebruikmaking van r&ls vir Skrifuileg uitsluit nie. Die Skrif gee immers self 'n aanduiding 

van hierdie reels en die werk van die Heilige Gees stel bepaalde perke am die reQs en bring 

sekere vereistes in die verband na vore. Vir die interpretasie van enige geskrif is daar 

sekere re& nodig. Hierdie algemene reels geld ook vir die verklaring van die Skrif. Maar 

daamaas is daar ook besondere MIS nodig vir die Skrif, wat saamhang met die besondere 

aard van die Skrif. Juis omdat dit die Woord van God is, word besondere eise vir die uitleg 

daarvan gestel (Botha, 1979:22). Juis daarom sped die besondere werk van die Heilige 

Gees so 'n prominente rol in die uitl6 en in sy volle konsekwensie, die toepassing van die 

Skrif op die modeme samelewingskonteks. 

Van Wyk (1 995b:250) wys damp dat Woord en Gees nie van mekaar losgemaak mag word 

nie. Die Wood rig sonder die verpligting van die Gees niks uit nie, maar dame9  is die 

Gees nie tot 'n slaaf van die Wwrd verlaag nie. Dus vra di van die etikus om ten volle 

skriptureel Bn spiritueel te wees, in onlosmaaklike verbondenheid. Woord en Gees, Gees en 

Woord hoort saam (Van Wyk. 198953). Van Wyk (2002:613) wys ook daarop dat nadenke 

oor die Skrif nadenke is vanuit die g e l d  wet geskied onder die wrliqrende werk van die 

Heilige Gees en in voortdurende gebed dat die Gees die Woord sat ontsluit (1 Korintiers 

2:9-16). Omdat dlt nadenke is, word die menslike verstand nie op nonaktiwiteit geplaas 
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en 'n sacnfimurn intektus vereis nie, maar word we1 ruimte gelaat dat alle geheim van 

die Woord nooil ten wlle rasioneel deunigtig gemaak sal word nie. 

Die Heilige Gees is dus nie net die Meur nie, maar ook die eintlib Skrifverkkarder. Die 

0-1 wat homsen ten doel stel om die Skrif te interpreteer kan dil nie s em stoorn doen 

nie, rnaar moet din in biddende ahnldikheid met die hulp en bystand van die Heilige Gees 

d m  (Gmurn. 2002:16). 

Duvenage (196739) a m r d  op die vraag hoe die Heilige Gees die mens wrtuig van die 

goddelikheid van die Skrif, dew te s6 dat hierdie getuienis nie 10s van die genadewerk in 

Christus funks~oneer nie. Dte Sktifgeloof kan nooit net 'n teoretiese oortuiging wees wat die 

persmlike band met Chrislus nie raak nie. Die regle lewende bard met die Wwrd k m  

een daar waar die lewende band ma Christus sen teenwoordlg is en die een sowel as die 

ander geskied deur die getuienis van die Gees. 

Om die roodsaaklikheid en die belangrikheid van die kongenialiieil van die gerefonneerde 

Skrifbeskouing tot sy reg te laat kom is die volgende vollediga aanhaling van Coeoee 

(1997:ll) van tospasing: 'For the true understanding and application of the Word of God - 
also in the sciences - true fellowship wnh the Spirit of God is a prerequisite." 

Sonder die belydenls van die teenwoorigheid en die werk van die Heilige Gees is die 

belydenis van die gesag van die Skrif nie mwntlik nie. Die Gees werk en wek juis ontsag vir 

die gesag van die Woord in die wederpbore hart. Daamrn kan die Skrif oak nie objeklief. 

onbevange in 'n soon neutrale wetenskaplikheid effeklief beshldeer word en sy voile 

betekenis ontgin word nle (Vorsfer. J.M., 1997a:ll). Tog moet in dieseifde asem die 

waarskwing van Thiselton (1986:146) nie te ligtelik opgeneem word as hy sB dat Wth in 

the work of the Hdy Spirit does not make the heneneubJ lask any easier or even 

superfluous' nie. 

3.3.4.10 Die belang van belydenlsskrifte 

Daar word bely dat die Heilige Skrif die enigle norm Is vir die belydenis van die kerk. Die 

kerk se belydenisskrifte is as norma normala ondergeskik asn die Sloif as mrma normans. 

Die bslydenisskrifte dra daamrn 'n kerklike gesag, teenoor die Heiiige Skrif wat tot die 

modeme mens korn met Gcddelike gesag (vgl. Potgieter, 1990:65). Die belydenisskrifte 

sped verder c& 'n Mangrike rol in die verstaan van die Sktif. Geen etikus kan absoluul 

onbevooroordeeld, voorvemderslellingloos wees nle. Alhoewel gewaak rnoet word teen 

dogmatiesa eksegese, mag daar nie 'n streep deur die konfessie getrek word nie - d# 
sou volgens Mad (1991:12) ondenkbaar wees en 'n miskenning daawar dat die 
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konfessie 'n sistematiese samevatting van die Skrif is, en dat die belydenisskrifte deur 

verpligting (nie "inspirasie" soos die Skrif nie) van die Heilige Gees deur die eeue deur 

worsteling en stryd dew begenadigde mense tot stand gekom het. Die konfessie mag egter 

nooit 'n kniehalter vir die vryheid van eksegese word nie - dit is steeds ondergeskik en 

toetsbaar aan die Skrif. Die konfessie word aan die Woord getoets, en nie andersom nie. 

Net so kan ook ges6 word dat die etikus se besluit nooit konteksloos gemaak kan word nie. 

Hiermee word dan vervvys na die feit dat die etikus in eksegese ook die belang van die 

gelowige gemeenskap waarin hy 'n besluit mag neem, in die proses in ag moet neem. Daly 

(1984:294) is van mening dat "what the biblical author wrote arose from a community. So 

also the reader must be aware of the community as a source of interpretation and as 

recipient of communication form the reader". Net so ontstaan die belydenisskrifte vanuit die 

gemeenskap van die gelowiges se gelowige nadenke oor wat in God se Woord sistematies 

vir 'n mens uitgelg word. In die lig hiervan kan geen etiese beslui! net lukraak op eie stoom 

gemaak word sonder om ook die gesindheid en die denke van die br&r gemeenskap van 

die gelowiges te ken nie. 

Strauss (2002:179) dui ook aan dat die gereformeerde Belydenisskrifte ten opsigte van 

etiese kwessies deurgaans 'n uitgesproke teologiese uitgangspunt handhaaf. Die 

grondstelling waarmee die NGB (artikel 1) begin, word konsekwent voorgehou: God is die 

oorsprong van alles wat bestaan, dit wil s& ook van alles wat eties goed is. Alles waarmee 

die modeme mens in die etiek te doen kry moet dus ook in die llg van sy ewige mad en 

voorsienigheid beskou word. Uieraard beteken dit geen fatalisme nie, m a r  di6 

uitgangspunt bewaar die modeme mens ten ene male daarvan dat hy totaal verbouereerd en 

oorweldig sai word deur die enorme etiese problematiek van die rnodeme mens. Uit di6 

teologiese uitgangspunt vloei 'n normatiewe benadering van die etiek vooti. Dit is veral die 

NGB (artikel 2-7) wat uilvoerig die reformatoriese sola Scriptura, ook in etiese sake, bely. 

Niks anders as die Woord van die Woord mag in dle kerk die gewetens van mense bind nie 

(artikels 29, 32). Net die Skn'f, maar dan ook die hele Skrif (atiikel 25). het die laaste wood 

in alle sake wat die leer en /ewe (ele kursivering - DS) van die Christene raak. 

Van Wyk (1989:53-54) verwys onder andere ria die plek van belydenisskrifte, maar meld ook 

dat daar in die proses van hermeneuse rekening gehou moet word met die gemeenskap van 

die heiliges en die kerklike interpretasies in die verlede en hede en so kan 

individualisme vermy word (vergelyk Handelinge 15:28). Alleen %am met a1 die 

heiliges' leer 'n mens die grootte van die liefde van Christus ken (EfesiBrs 3:18). 

Niemand lees die Skrif sonder dat miljoene Christine dit reeds v64r horn gelees en 
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veflolk het nie en dit sou uHers hooghartig en ook skadelik wees m hierdie 

interpretasies, 500s byvmtweld in kerklike belydenisskrifte neergeih te ignweer. Teologie 

word wet deur individuele teolo6 beoefen, maar dit geskied binne die mimte van die kelX as 

geloofsgemeenskap. Teenoor die bedreiging van teologiese individualisme aanvaar die 

teoloog sy staanplek in die kerk as gelodsgemesnskap en hou hy rekening met die 

Beiydenis as q u l a  fidel (Van Wyk. mX3614). 

Mar6 (1991:109) waanku tereg teen 'n hermeneutiese benadering van 'n ventarde 

dogmatisme wat nie gevolg mag word ten opsigte van die Mydenisskrine in die eksegetiese 

proses nie. Dii gebeur wanneer die belydenisskrifte so 'n geslote denksisteem vorm dat 

siuiltuuriike herevaluasie daam einllik nie meer moontlik is nie. Hierdie gevaar bestaan 

prinsipid a e r  nie by die gerdormeerde k&gmeperings nie, aangesien hulk standpunte 

juis is &I die belydenisskrifte altyd ondergeskik toetsbaar aan die Skrif is. Verder stem die 

belydenissMe met die Skrif wreen. Belydenisskrifte spreek meer in die eksegetiese 

proses. 'n Gerefwmeerde eksegeet kan nie sonder 'n Vowersi8ndnis werk nie, bv. &t God 

Drie-enig is, &I die Sktif God se Woord is, dat ChMus die Hool van die kerk is. (vgl. 

Straw, 1989:91. 52), dal Hy regeer deur sy Wood en Gees. dat die waarheid in die Woord 

gel& is, ensovoorts. 

Strauss (198992) wys voorls daarop &I die Skrif akyd die nofma normans is: &t 'n liter&- 

grammatiese omgang met die leks nodig is, asook die histories0 konteksaanduiding; dat die 

enger en ruimer sin van die bxdskap vasgestel moet word. Daar moet dus anyd in die 

hennenevtiese proses mel 'n teoiogies-pneumatologiese en Christosemriese eksegese 

geopereer word. 

Met die ho6 premie wat daar op die belang van die Wydenisskrine in die hermeneutlese 

proses geplaas word, moet daar egter deurentyd gewaak word teen die gevaar van 

ortodoksisme, waar die belydenis eerder geglo word in plaas d a m  dat die g e l d  bely 

word (vgl. Bevinck. 1918:44). 

'n Laaste gedagte mndom die belang van belydenisskrifte vir die henneneutiek is &I die 

Christelike etikus wat as eksegeet sy kerk se belydenisskrine ondersklyt het, dit ook in sy 

Skrifhantering behoofl te laat blyk (vgl. Du Toit. 1990:518). Die belydenisskrifte dien dos in 

die proses van Skrifinterpretasie die funksie as hulp om die wmluiting van die boodskap van 

die Skrif te verstaan. 

In die belang van die ml van die belydenisskrifte sped In die Skrifbemep sal dam we1 

krities verantwoord mod word waner rol die Skrif (norm) en die belydenisskrine, as 
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hermeneutiese sleutel, het om hierdie werklik kritiese interaksie moontlik te maak. 

Dit sal egter belangrik wees om die aard van hierdie kritiese interaksie te bepaal, veral in die 

lig van die feit dat die praktyk slegs 'n kenbron is. 

3.3.5 Samevattende gevolgtrekking 

Volgens Botha (19813269) is wetenskaplike Skrifverklaring, die eis en noodsaak daarvan. 'n 
logiese uitvloeisel van die Gereformeerde Skrifbeskouing. Jordaan (1991:4) is daarvan 

oottuig #at die hoofoorsaak vir die verskille in Skrifinterpretasie gele6 is in die feit dat daar 

verskille in Skrifbeskouing - in besonder die beskouing ten opsigte van Sktifgesag - 
bestaan. Daarom moet aanvaar word dal die punt waar eksegetiese paaie uiteengaan juis 

Skrifbeskouing is. Dit blyk dus dat Skrifbeskouing inderdaad die deurslaggewende faktor by 

Skrifverklaring is. Jordaan (1991 29) stel as 'n eie vertrekpunt die Skrifbeskouing wat hy 

bestempel as gereformeerd-fundamenteelm. DR beteken dat die Skrif as betroubare 

geinspireerde openbaring van God deurlopend gehandhaaf word, as geslote kanon, as 

eenheid. as 'n voluit menslike boek met volmaakte Goddelike gesag wat binne sy konteks 

verstaan moet word, 'n konteks wat in sy wydste sin saarngevat is in die Gereformeerde 

belydenisskriie. Vanuit hierdie Skrifbeskouing word geslreef na 'n omvattende 

hermeneutiese metodologie, waarin nie een faset van die leks verabsoluteer word of tot 

verklanngsprinsipe verhef word nie. Van die modeme ontwikkelinge en vetfyninge in die 

hermeneutiek word gebruik gemaak en daarop voortgebou, maar steeds binne die raamwerk 

van genoemde Skrifbeskouing (Jordaan, 199130). Hierdie oortuiging is in lyn met dit wat in 

Jordaan (19917) verkies die benaming 'gereformeerd-fundamenteel" omdat dlt syns insiens 

tegelyk lets s& van die ooreenkoms met en die verskll van die fundamentaiisme. Albel gaan uit van 

die Skrif as fondament; dog die gereformeerde benadering doen dtt binne die mamwerk van die 

gereformeerde belydenis. As die t e n  gerefomeerd.fundamentsel en daarrnee saarn die lerrn 
gernafigh fundamentaNsme egter nle alreeds so swaar belas en vlr misverstand vatbaar was nie sou 

dil oorweeg kon word. In elk geval word Mer 'n standpunt bedoel wat pmbeer ontsnap aan sowel die 

gevare van fundamentalisrne/biblislsm as dl6 van kritisisme. 'n standpunt dus waar bsly word dat die 

Sknf Goddellk Bn menslik is en wet so dal in en deur die rnensewoorde die Woo& van God tot die 

rnens korn. betmubaar en duidelik (vgi. Jordaan. 1991; Van Wyk, 1989:60). Die keuse I& egler by wat 

getipeer kan word as 'n gemfonneerde benaderlngsoos wat dit uiteengesit word in die gereformeerde 

Skrifbeskoulng (vergelyk 3.2.2). 
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Hebreers 1:l2' aan die modeme mens geopenbaar word ten opsigte van die aard 

en gesag van die Sklif: 

"in die verlede he1 God baiekeer en op baie maniere met ons vwrvaders 

gepraat deur die pmfele, maar mu, in hierdie laasle dae, ha Hy met ons 

gepraat deur dle Seun." 

Die doel van die veddaring van 'n leks is onder andere om 1s probeer vasstei wal die leks 

gffB he1 vir die mense lot wie dn wrspmnklik gerig was. Dus moel ook 'n behmrlike 

melodologie aangewend kan word om inligting te kry vir die beantwoording van m e  wal die 

leks opmep, soos lekskritiese sake of die belekmis van sekere woorde en frases. Sommlge 

van hierdie reels wat hienmr alreeds so vroeg as in die lyd van die Hemming gefomuleer 

is, is sleads van gnmt waarde, soos &I die Skrif sy eie veddaarder is (sacra Scriptura sui 

ipsius inrerpres). Ai is daar soms besondere pmbleme in hierdie vemnd, s& pmbleme 

wal met die beskikbare kennis nie opgelos kan word nie, is hierdie deel van die interpretasie 

nomaalweg nie so ingewikkeld nie en kan 'n mens lo1 'n aanvaarbare interprelasie kom. Die 

probleem kom egter by die impiikasies vir die modeme sameiewingskonteks (vgl. Van Rooy, 

2001:51). 

Die gerefomeerde etikus moel dus deurgaans onder die besef ieef: die Bybe1 is die 

aksioma en nie die eksegetiese afleidings en die gepaardgaande loepassings nie. Van Rwy 

(%Bl:49) skryl in hierdie verband dal sens die besle eksegeliese werk, sefs sinodebesluile 

wat met grmt verantwmrdelikheid na diepgaande sNdie van die Skril geneem is, die mees 

verantwwrde afleidings uil dl wal die Skrif leer, bly feilbare mensiike werk en mag nie met 

die boodskap van die Skiif gel*gestei word nie (vgi. Honig. 1938:123). Die beswaar wal 

leen die slelling dal d e  inlerpretasie en verkondlging van die Skril feilbaar is ingebring sal 
word, is dat dil relativistiff is, &I tin die gesag van die Skrif relativeer en aanlas (Van Rcq, 

2001a:S). Dil is 6gler nie die Skril wat gerelaliieer word nie. maar menslike denke en 

uilsprake (vgl. Polgieter, 1990:51). In die proses waarin die Skrif verklaar moel word is dil 

baie belangrik dal daaw gelel word hbB die Skrif gebruik word. Dil verg nederigheid. 

eerlikheid, welenskaplikheid en die bereidheid om ook die eie besit eerlik le 0ValUeer. 

Nederighekl leer die verklaarder dal hy inderdaad verkeerd kan wees. Wanneer die 

verklaarder egler sy werk in nederlgheid gedoen het, kan hy met oorluiging sy Standpunt stel 

(vgl. Van Rwy. XX)1:57). 

" Alle Skrilvewyslngs $ Mlgens die 1983-Nrlkaanse ntmllng van dle Bybel, tensy anders 
vermeld. 

Hwfatuk 3 - Slofgeaag, Slof(besLwing en hermeWIese vertrekpunte vir die 

GerelormeMde etiek 



1 43 

lnterpretasie (wat maar 'n sinoniem is vir verklaring of uitleg) is menslike werk. W s  

alle menslike werk is dit feilbaar en daarom ook aftyd toetsbaar. Die irnplikasie hiervan is dat 

kerklike debatte en tegetykertyd enige etiese uitspraak of aanname rekening moet hou met 

die feilbaarheid van die mens se verklaring van die Skrif en gevolglik versigtig moet wees vir 

te kategoriese standpunte (vgl. Van Rooy, 2001a:57). Die formele aanvaarding van 'n 

korrekte Skrifbeskouing en 'n verantwoorde Skrifverklaring is egter onvddoende. Waar dit 

veral op aankom, is 'n gehoorsame uitlewing en toepassing van die boodskap van hierdie 

lewende Woord. Die vraag ontstaan hoedanig hierdie Woord in die gereformeerde etiek in 

veral die leer en /ewe funksioneer en toegepas word. 

'n Herrneneutiek wat die m e  van die bestaan beantwoord en vaste waahede toepas, moet 

aangevul word deur 'n hermeneutiek van verandering wat nie net vra na die war nie, maar 

die hoe en die waartoe: wat is die kragte wat die transformatiese proses aan die gang kry 

(vgl. MOller, 1992:31)? Binne hierdie hermeneutiek van die vak etiek moet daar ook 'n 

lewendige interaksie met ander teologiese vakke, veral die bibliologiese vakke en die 

Dogrnatiek of Sistematiese Teologie as voorvereiste wees. 

3.4 FINALE SAMEVAlTING EN GEVOLGTREKKING 

In hierdie hoofstuk is 'n kort historiese oorsig gegee oor die problematisering van die 

Skrifgesag, Skritbeskouing en hermeneutiese vertrekpunte In die gereformeerde etiek. Daar 

is gepoog om bepaalde gesag en Skrifbeskouings van die Skrif te ondersoek en in die lig 

van 'n Gereformeerde Skrifbeskouing te weer@. 

Daar is voorts bepaalde hermeneutiese vertrekpunte geidentifiseer om sodoende tot hulp te 

wees om 'n beroep op die Skrif te doen, wat Skrifgetrou en volgens die wil van God is. Die 

volgende kon vasgestel word: 

Dit is duidelik dat in die 'gereformeerde SkrifgebruiK in die algemeen gesteun word op die 

"gereformeerde belydenis" van die testimonium Spiritus Sancfi, die sda Scripfura. die claritas 

of perspicuitas en die suflicentia van die Skrif, asook sy inherente vermd tot 

sefinterpretasie om die gesag en interpretasie van die Skrif te verskans. Op sy beurt bring 

die goue hermeneutiese stelre81 van die sacra Scripturn sui ipsius interpres A1 hierdie 

"beginsels" In die spel en kan dit d&hm beskou word as di6 belangrikste hermeneutiese 

vertrekpunt in die gereformeerde Skrifbeskouing. 

Oor die aangeleentheid van Skrifgesag moet daar volgens Coetzee (1996:8) by die 

moderne mens geen rnisverstand wees nle: Met die Goddelike inspirasie van die Skrif 
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staan of vat ook die betroubaarheid en gesag van die Skrii (Schehaas, 197124). 

En met die Skrifbeskouing staan of val die beoefening van die Gereformeerde teologie en die 

Woordbediening van die geroepe dienskneg van die God (vergelyk in hierdie verband 0.a. 

Jordaan, 1991). 

Sktifbeskouing staan inderdaad in die brandpunt van die hedendaagse teologle, met name 

dus ook in die Christelike etiek. Die Skrif is 'n volledig Goddelike Woord, dit wit sB anders as 

enige ander boek. anders as enige ander literatuur (Cilliers. 200324). Daarom kan en moet 

die etikus wat homself op die Skrif beroep met soveel oortuiging vashou aan die vier 

klassieke kenmerke wat deur die kerkvaders ten opsigte van die Skrif geformuleer Is, 

naamlik dat dit gesag het, dat dit noodsaaklik, duidelik en genoegsaam is, dit wil s& dat die 

kanon geslote is en die modeme mens nie in buitsBybelse bronne m e t  soek na hierdie 

unieke stem van God nie (vgl. Berkwwer wat hierdie kenmerke van die Skrif bespreek in 

extenso; 1975:240 e.v.) 

Die Skrif hoef nie verdedig te word nie (vgl. Cilliers. 2003:24). Dii spreek vanself. At sou 'n 

mens in die lig van die menslike aard van die Skrif heelwat kon sB oor die feitelike 

leenstrydighede in die teks, sou dit moontlik wees om in die lig van die Goddelike aard 

daarvan te kon wys op die werkmgsgeskiedenis van die Skrif. Die Sktif is 'n instrument van 

God, deel van di6 pmses waardeur Hy dew sy Woord en Gees sy kerk van die begin van die 

w6reld af tot die einde toe vergader, beskerrn en onderhou (Heidelbergse Kategismus 

Sondag 21, Vraag en Antwoord 54). Daarom word die boodskap van die Skrif ook nie net 

deur liter& wetenskaplike metodes ontsluit nie - hoe belangrik dit ook al mag wees - maar 

ten diepste deur die innerlike getuienis van die Heilige Gees self (testimonium spiritus sancti 

internurn). 

Alhoewel daar baie kritiek vanuit die kader van die Bybelwetenskaplikes ten opsigte van die 

aard van die gesag van die Skrif ontstaan, soos wat dit deur die Reformatore geformuleer is, 

is daar we1 een ding wat die moderne mens in enige debat rondom die Skrif van die 

Refomasie kan leer: die eerbied vir die Skrif, die nederige gehoorsaamheid aan die stem 

van God - om dit te hoof en te gehoorsaam, selfs teen 'n mens se eie smaak in. Dit is die 

mens se reformatoriese erfenis waarin hy die lewende God dank, en wat 'n mens bewaar 

teen outoritisme en geesdrywery. Maar 66k vir die liberale rasionalisme wat die historiese tot 

norm verhef, wat die werk van God in die openbaring en teboekstelling van die Skrif 

probeer relativeer. verpsigologiseer en verkontekstualiseer. Met hierdie rasionele 

kunsgrepe kan jy die Skrif nie van sy krag beroof nie. en ewe min sy gesag bewys. Want 
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die Gees en die Wmrd transendeer die tyd Bn die mensiike rede. is nie gebonde nie en 

werk onnaspeurlik soos die wind (Schulze. 198037). 

Eweneens word in aansluiting by Berkouwer (1966:140) gestel &I, alhoewel die gesag van 

die Skdf in die Reformasie nie in person0 gssetel is nie, dif logies volg dat die vertoiking en 

wrldaring van die Skrif van essensiele Wang is met die oog op die venkiilende vrae 

waawwr die kerk (etikus) gestel word. Janse van Rensburg (2001:ll) vestig die aandag 

&amp dat om die w a g  van die Skrif te erken inhou &I die rnodeme mens nie die Skrif 

veramwoordeiik moet maak vir die verldaring wat hy gee nie. Nee. 'n mens hou biddend aan 

om te soek na die korrekte verklaring, om w k  ten opsigte van die onsekemede wat noq 

bestaan, steeds meer duidelikheid le wrkry. In hierdie soeke na wat die Skrii die modeme 

mem wil leer, gfyp die gelowige etikus vas aan die belofie van Chrislus dat die Heiiige Gees 

'n mens in die wlle waarheid lei. Oor die groot gekmfswaarhede het die modeme mem in 

elk geval klaar duidelikheid. Oor die praklisseliese sake sal die gerefoneetde etikus 

nederig aanhou om God se openbaring hierwr in die gssagwlle Skril te pmbeer ventaan en 

waak daaneen om nie in die teorie nie, maar ook nie in praMyk die gesag van die Skd te 

misken nie (Janse van Rensburg. 2001:tZ). 

Betmubare Skrifebeges? hang uiteindelik nie af van hoe omvattend of noukeurig die 

hermeneutiese model is waarmee gewerk word nie, en w k  nie van rnenslike 

verbeetdngrykheid nie. In die eeme en die laaste instansie is betmubare verklaring van die 

Skrif afhanklik van die Heiiige Gees as die eintiike Verklaarder van die Skrif (vgl. Jordaan. 

1991:30). Die Skrif is die openbaring van God. 

Die Skril most vanuil sy eie inhoud mder leiding van die Heilige Gees ventaan word en nie 

besludeer word deur filosofiese vwmpstellings wat van buite af ingedra word nie. 

Waamm lees mmige  teoloe dieselfde leks dan so anders? Die lout 18 wlgens Uon- 

Cachet (1995:41) nie in die S W  nie maar by die swakheid en mensllkheid van aile teoio4 

wat menslik oordeel. Di is we! wn t l i k  dat teold met verskillende metodes en paradigmas 

by dieselfde resultate kan uitkom. Net so kan teoloe met diesdfde Skrifbeskouing 

verskillende vefiolkings gee. Gereformeerde teolo4 het 'n algemeen-geidige wetenskaplike 

paradigma (wat met 'n openbaringsmatige, literare en historiese metode werk), uitgaande 

van die vwwemderstelling dat die Skril met gesag van die Goddeiike realiieit spreek. Di is 

'n openbarings-reaiistiese of openbarings-kognifiewe uitgangspunt (God se openbaring 

ge8 die geieentheid om kenbare, baglypbare, toetsbare, evalueerbare, ontleedbare en 

Sistemaliseerbare kennis te verkry). Hierdie oortuiging is gebou op die Skrif se eie 
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getuienis van die historiese werklikheid dat God Hwn geopenbaar het (van bo na d e r )  

en die getuienis van die Heilige Gees. Die SkM verklaar dat die Heilige Gees mense tot 

optekening gedrywe hel (2 Petrus 121: 2 Timoteus 3%) en &t Hy di6 eintlike Verkiaarder 

van die Skrifte is (2 Pelrus t:20). Mel bostaande uiteensening word die gesag van die 

geopenbaarde Wwrd en die Goddeiike waameid aanvaar. 

Eksegese - deegiike eksegese - mod sowel die bmn as loasterrein vir elke disktiewe 

hermeneutiek wees. In soverra die hermeneutiek diensbaar aan die sksegese wit wees en 

dus die struktuur vm die Bybelse opeobaring as leidraad neem, is 6% van die eksegese 

afhankiik vir die verkryging van relevante rnatetiaai. As kerugmatiese getuienis van die 

haiisgebeure verteenwwrdig die SkM sell 'n bepaalde interprelasie van hierdie gebeure, wat 

van deurslagQewende belang vir hermeMHniek is (41. Lategan. 1973360). 

In die p r a m  blyk dit dus &I Skritbeskouiike uitgangspunte in grod mate bepalend is vir die 

wyse van Skrifgeb~ik (vgl. Van Deventer & KERig. 1989:306). Die vertrekpunt vir die 

gerefoneerde etiek is en bly die beiydenis &t die hele Skrif die Wmrd van God is (NGB. 

1987. art. 5.7:489-490). Die gesag van die S M  as die onfeilbare Wmrd van God moet die 

absolute uilgangspunt vir die Skrimeroep wees (Buys, 1988:436). Niks anders as die Wwrd 

van God mag in die kerk die gewetens van mense bind nie. Net die Slnif, maar dan die hele 

Slnif, he1 die laaste wmrd in aile sake wat die leer en iewe van die Christene raak. Die Skrif 

moat beskou word as die bnhrende dokument van die kerk en vorm dus daarmee em van 

die basisse vir etiese -rekings (vgl. Botha. 1999:1103). 

Om tot 'n korrekte wyse van SkMxrmp te kom moet die hermeneutiese model wat die Skrif 

ons self bied, gevolg word. So 'n Skriftuurfike model gaan mder andere uil van die eenheid 

van die SkM (wat Skrif-met-Skrif-vergeI#ing 'n eis maak): die tydsgeriglheid van die Skrif: 

die gesagmlheid van die Skrif: die deursigligheid van die Skrt die genoegsaamheid van 

die Skrif en die geYnspireerdhM van die altyd geldende Wwrd van God. 

Die feil dat die Christeiike etikus we1 in teorie w r  'n Bybels-gefundeerde hermeneutiese 

model beskik. Mywaar hom nog nie om ten spyie daarvan steeds in die praktyk 'n foutiewe 

Skritberoep te maak nie. Tot dusver is dus vasgestel dat hermeneutiek binne die kader van 

die Christelike etiek imlerdaad 'n brug slaan tussen Wwrd en werMMeid, tussen eksegese 

en smiale anaiise, tussen btedraal en makplein - rnaar sodode tog tussen ongelyke 

gmothede. Dit ontbreek by Josiaie amiises aan die krag om te verander: dit is n6g 

vredebringend, n6g lewegewend. En, indien die kerk (daarby ingereken die elikus) daar 

is as 'n agent vir verandering in 'n samelewing wat in 'n kakofonie om hutp roep, dan 
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moet dit 'n lewegewende en vredebringende boodskap ha. Daarin I6 die uniekheid van 

die kerk se boodskap en identiteit: om die boodskap van die lewende God. van die 

vleesgeworde Geknrisigde as Opgestane Christus en die teenwoordige Gees te verkondig. 

Maar hierdie boodskap I& vir die modem mens vandag v e d  op die intervlak tussen Woord 

en werklikheid. En hierin is die tewende God nie alleen Brugbouer nie, Hy is setf die brug 

tussen eksegese en sosiale analise (vgl. Mfiiler, 1992:30). 

Vewolgens sat gefokus word op die vraag van Skrifberoep (begronding in die Bybei) vir alle 

besluitnernlng ten opsigte van rnoderne etiese vraagstukke en daar sal in besonder gefokus 

word op die huidige skriftuurlike grondslae van Skrifberoep in die gereforrneerde etiek, soos 

wat dit in die praktyk van etiek op twee verskillende wyses manifesteer, naamlik in 'n 

biblisistiese (ook bekend as 'n fundarnentalistiese) en 'n SkriRvitiese beroep en omgang met 

die Skrif. 
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HOOFSTUK 4 - 
HUlDlGE SKRIFTUURLIKE GRONDSLAE VAN 

SKRIFBEROEP IN DIE GEREFORMEERDE ETlEK 

VOlgenS die opskrif van hierdie hoofstuk moet die inhoudelike weergawe wat volg in 

samehang met die Marafgaande hwfstukke (2 en 3) gesien word. in Hcofstuk 2 is efiek 

gedefinieer en mskryf - met die fokua veral op die teleolcgiese- en deontologiese 

benadering. Prinsipieel is w k  vasgestel dat, as die Heitige Skrif werklik die Wcord van God 

is -en dii is so -&n dwing dit die etikus opnuut m die Skrif voluit van toepassing te maak 

op die modeme eliese vraagstukke. Juis hierdie genonneerdheid van die gerefonneerde 

eliek am die Skrif bring die bespreking by die paradoksaie probleem van Skifberoep in die 

etiek. Vemlgens is in Hoofstuk 3 'n kofl historiese corsig gegee met die fokua op die 

pmMematisering van die SWgesag. Skrifbeskoulng en henneneutiese verfrekpunte in die 

gerefonneerde etiek. Daar is gepoog om bepaalde gesap en SWifbeskouings te ondersmk 

en in die lig van 'n gerefonneerde Sloifbeskouing ta weeti&. Daar is vcorfs bepaalde 

henneneutiese vertrekpunte geidentifiseer om sodoende van hulp te wees om 'n beroep op 

die Skrif te doen, wal in wese Skrifgetrou en volgens die wil van Gad is. Die doei van 

Hoofstuk 4 is dm om in die lig van die Morafgaande hwfstukke vas te stel watter 

Sloifbeskouing en Skrifgebruik nonaahveg in die gerefonneerde etiek in die Skrifberoep 

tmgepas word. 

Binne die gerelonneerde tradisie wat daalvoor bekendstaan &I daar in die godsdiens (lewe) 

en teologie (leer) 'n ho8 premie op dim SW geplaas (die S d a  ScripturaP-benadering) word. 

is dit beslis die geaardheid om leikens vir die eerste opsie te gaan: Die S W  wil verstaan 

word uit dit wat dasr geskrywe slaan. Daarom is daar ncg aW 'n Skrifverldaring a f g W  

wat die betekenis ager die teb of langs die leks of enige ander plek as in die leks gaan 

smk (Jordaan, XN)1:1). Saie Christene sal dus &annee saamstem dat die Skrif gesapol is 

en dat dit as gesagvolle bron iets te sb het vir etiese vraagstukke. In teorie maak dit sin, 

maar hoe dit presies in die p r a w  we*, is egler nie so eenwwdig nie. Smmige etici wl die 

S W  amper soos 'n Wboek hanteer. Dan word een leks of 'n paw aangehaal m 'n etiese 

argument te beslis, sonder &I die verband van die gedeekes noodwendig behoorlik in ag 

geneem word (Van R q ,  2001b:130. 131; vgt. Long. 1965:148154). Ander wii weer die 
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Skril hanteer as 'n bron van beginsels en none of ideale, wat verskillend in 

verskillende situasie toegepas kan word. Soms word die Skrif gebruik om anatogieb (of 

ooreenkwmte) te soek met modeme siluasies (vgl. Gustafson. 1970:442454). Van Rooy 

(2001b:131) noem weer dat ander geleerdes daarvan oortuig is &t 'n mem nie moa verwag 

om 'n eenvonlge boodskap uit die Skril te ~ IY  nle, met die gevolg dat daar seb 

weersprekende voorstelle uit die Skrif gemaak scu kon word (vergelyk in hierdie verband 

5.3.3.1-5.3.3.13). Die wlle konsekwensie van so 'n verskraalde Skrimeskouing kan gevind 

Wdrd in die woorde van Gustafson wat beweer dat "Scripture is, however, no final court ot 

appeal on ethical matters" (Gustafson. 1970:455). 

Die Skrif moet en kan as die basis vir none en waardes beskou word vir die Christelike 

etikus (vgl. Arangies. 1991:563). Die Skril bevat immers waamede en none wat van 
besllssende betekenis vir die wetenskap is, en wat rigting en leiding aan mense gee (Stoker. 

1941:41). In die lig hiewan is dit die togiese aanname &1 die meeste Christelike etici die 

Skrif as gmndliggende waarde vir die Christelike @iek aanvaar (vgl. Smil, 1990:17). 

Geparafraseer is Skrifberoep 'n sine qua non vir 'n standpunl In verband met etiese 

vraagstukke. Van Deventer (1914:49) betrek hierdie stelling veal op sy standpunt in 

verband met die doodstraf as etiese Yfaagsluk. Hierdie stelllng word ondersteun deur die fee 

&I Christene buite en blnne Suid-Afrika, wat hulk op dieselfde Skdl bemep, dikwels tot 

totaal verskillende standpunte oor die konkrete implikasies van die S W  se boodskap vir kerk 

en samelewing k m .  Hoewel die Skrif uiteraard nie alleen ten opslgte van etlese kwessles 

op verskillende maniere verstaan word nie. is dii tog veal rondom die Skrifbemep in die etiek 

waamor daar veral In die laaste dekades 'n stygende onws en onbehae in gereformeerde 

kringe te bemeh is (Cmbrink. 1990326: vgl. ook Buys. 1988444; Kuilen. 1970). In 

hierdie verband beweer Combrink (1990:330) dat die geskiedenis van die verskillende 

interpratasies van die Skdl met die c q  op aMuele sake oor baie @re heen 'n boeiende maar 

ook tragiese stuk van die kerkgeskiedenis in Suid-Afrika is. Combrink (1990:331) i9 w k  

heeiiemal korrek as hy opmerk dat Mnneer 'n mens kennis neem van die verskeidenheid 

standpunte en lasings wat almal op die een Skrif gebaseer word, daar beslis rede is m te 

oordeel dat die gesag van die Skrif In die gedrang kom' (vergelyk 3.2.3). 

In die Christelike etiek word lmmers 'n beroep op die Skril gedcen en as die Skril fwfief 

VerStaan en uitgel8 en $6 toegepas word, dan is din met die etiek en die nos noadwendig 

mis. Ten spyte van varskeie moedige pogings om 'n bydrae te lewer om die vraagsluk van 

'etiek en hermeneutiek' te ontspan, bly &ar nog steeds onsekerheid in die verklaringxhaos 
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sonder om te vewal in biilisisme edof SkrMiek (vgl. Heyns. 1982159.173: Van 

Wyk, 198W16 e x )  

Skrifberoep is dus sonder twyfei 'n saak wal vandag beslis in dm sentrum van belangstelling 

staan (vgl. lieratuur by Van Wyk, 1991ba 198Wly37: verder Gustafson, 1970; Verhey. 

19W154 0.v.; Ogletree. 1985: Hoek. 1987: Kirk. 1987; Buys, 1988). Hiermee saam toon 

Smit (1992308.312) ook aan &I 'n beroep op die Skrif alleen nie genoegsaam is om tot 

geldige etiese besluitneming te kom nie. Die komplebitel van Skrifb%cep word nog meer 

indringend wanneer beset word det die vemlking van die Skrif op soek na 'n anhrwrd setl 

ook 'n ingewikkdds saak is. 

'n lndringende besinning oor hoe die Skrif hanteer moet word, is dus binne die kader van die 

Chrislelike etiek ulers noodsaaklik. In hierdie hodstuk sat die vraag na Skrifbemep 

(begmnding in die Skrii) vir alle beslulneming ten opsigte van mademe etiese vaagstukke 

ondersoek word, met 'n besondere fobs op die huidige skrinuurlike gmndslae van 

Skrimeroep in die gereformeerde etiek, s m  wat dit tans in die praklyk van etiek op twee 

verskillende m i e r e  mifesleer, naamtik die biblisisme en die Skrifkritiek. Hierdie 

tweedeling is ook geldig mel betrekking W Skrifbeskouing. 

In die prediking van die profete, van Jesus Chrislus en van die apostels loop die l p e  van 

leer en lewe, belydanis en belewenis, dogmatiek en etiek dikwels deurmekaar. Soms gaan 

die leer womp en volg die etiese voorskrifle daarna, soos in lalle van die briewe van die 

apostel Paulus. Soms gaan die lewe voomp (Rl. 23-5) en &n volg die leer (Fil. 26-11). 

Soms D die Wee so ineengeslrengel dat hulle moellik van mekaar mderskei kan word, soos 

byvoorlmeld in Galasiers 2 waar Paulus vir Perms in die openbaar vermaan om&t hy die 

eenheid van die gemeente verbreek het dew te weier om saam met sekere broeden 
(Chrislene uit die heidendom) Nagmaal te vier (Van Wyk. 1986:213). Die eenheid van die 

Bybelse leer en lewe as begronding vir die Christelike etiek in die huidige 

samelewingskmteks kan alleen mder die soeklig kom wanneer die Heilige Skrif as die 

enigste norm vir leer en lewe dien. 

Die Heilige Skrif is die enigste norm vir leer en lewe, daamm is Skrifberoep In dogmatiese en 

in besonder eiiese m e  so uiters belangrik. Ook by die huidige eeuwending moet dit die 

'norma normans" (die norm wat alle none en uiigangspunte bepaal) wees (Strydom, 

1994:156). Dit kan natuurlik nie anders as dat die Skrimeroep 'n belangrike plek in die etiek 
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sal inneem en ook sterk neerslag sat vind nie. 'n Beroep op die Heilige Skrif kan w i t  

buite om die regte begrip van die Skrif gaan nie (vgl. Potgieter, 199052). 

Van Wyk (1 986:15) beskou op sy beutl weer die verhouding tussen etiek en hermeneutiek 

(asook eksegese) as van allergrootste belang. Velema (1969:8) maak die volgende 

opmerking rondom die verbouding etiek en hermeneutiek: 'De ethiek wordt in onze ti@ niet 

mlnder dan de andere disciplines van de theologie bepaald door hermeneutische vragen". In 

die teologiese etiek word immers 'n beroep op die Skrif gedoen (vgl. ook Douma. 198442- 

61 ; Van Wyk, l986:l5) en as die Skrif foutief verstaan en uitgelb en s6 toegepas word, dan 

is dit met die etiek en die etos noodwendig mis. Mens kan in hieKfie verband slegs venvys 

na die bekende uitspraak van H. Bavinck (1928:428): 'Lang niet alles, wat in de Schrift staat 

opgetekend, heeft normatief gezag voor ons geloof en leven. Veel van wat door God 

geboden en ingesteld is geweest, of door profeten en apostelen is voorgeschreven en 

verordend, gaat ons niet rechstreeks meer aan en had vroegen levende personen 

betrekking.' Onlosmaaklik hieraan verbind, Is die boeiende vraag, volgens Van Wyk 

(1986:15), dan hoe die wi7 van God vir die wisselende lewensituasies geken kan word. 

Dddrom gaan dit immers in die Christelike etiek. In hierdie verband word dan gestuit op die 

volgende sake: uitlegkunde, inlegkunde, biblisisme en fundamentalisme; individualisme en 

ekumenisme; ideologisering en onthistorisering; tydsgebondenheid en lydsbetrokkenheid; 

situasie en situatisme; (kerklike) eenstemrnigheid en teenspraak. 

Heyns (1982:159-173) wend 'n moedige poging aan om prinsipi&le orde in die 

verklaringschaos te bring deur 'n aantal 'Bybelse kodrdinate', soos hy dit noem, uit te lig. 

Volgens Heyns (1982:159) is die Skrif die bron en norm vir die leer en lewe, en soos wat dit 

hierdie taak verwl, bied die Skrif ook die sleutel vir die wyse waarop dit as bron en nom vir 

die leer en lewe hanteer moet word. Volgens hierdie voorgestelde stnrktuur van 'n 

hermeneutiese ontsluitingsproses van die Skr-bdskap blyk dit duidelik dat die handelende 

mens - individueel Bn kollektief as groep - nie in die proses uitgesluit is nie, maar dat die 

mens onmisbaar deel uitmaak van die verstaans- en konkretiseringsproses. 

Die manier waarop die Skrif gebruik word, veral vir Skrifberoep, is dus baie belangrik. As 

daar byvoorbeeld vir botsende standpunte (soos meermale verteenwoordig m etiese 

problematiek) op 'n absolute, outoritbre en ongenuanseerde wyse waarheids- en 

gesagsaansprake gemaak word deur dit direk en probleemloos terug te lei na die Skrif, plaas 

dit nie net 'n vraagteken agter die geldigheid en geloofwaardigheid van kerklike en teologiese 

uitsprake nie, maar veroorsaak dit ook grmt probleme vir enige denkende mens (Van 

Deventer & Kdnig. 1989:301). Die vraag na die Skrifbewys. Skrifberoep en Skrifgebruik is 
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mee te kwalifiseer; as 'n weerlegging. of as iets om op te terug te vat. In die lig hiervan 

s6 Van Deventer en Kdnig (1989:300) dat die rede waarom daar 'n beroep op die Skrif 

gedoen word, gewoonlik daarin gel& is dat iemand 'n sekere standpunt of handeling wil 

begrond of legitimeer. Die diepste rede is sekerlik dat 'n gelowige gehoorsaam wit wees aan 

die "wit van God*. Nerens in die Kerkgeskiedenis of in die lang verloop van Skrifinterpretasie 

het mense die Skrif eenvormig gelees of geinterpreteer nie (Human, 2003:261). Die 

probleme rondom Skrifverstaan en die lees van die Skrif is te ooweldigend om kortliks op te 

noem of selfs in detail te bespreek. Daarom pleit Human (2003:261) dat die oormag en 

omvang van die problematiek die modeme mens oproep tot nederigheid en toleransie om die 

debat sinvol te voer sodat di die geioof in God stig en rig, en pas by die gesindheid van die 

gelowige en die Kerk. 

Die doel waarvoor daar meermale 'n beroep op die Skrif gemaak word, staan volgens Van 

Deventer & Kbnig (1989:300) ook nie altyd bo verdenking nie. So kan die Skrif byvoorbeeld 

ook gebruik word om die rot van geldige argurnente te vervul; dil beteken dat iemand die 

Skrii kan gebruik of misbruik om vir horn en sy standpunt te praat. 

Alvorens die problematiek van Skrifberoep vir die etiek bespreek kan word, is dit eers nodig 

om onderskeid te tref tussen die terme Skn'fbewys en Skrifberoep. 

4.2.1 Die vraag: Skrifbewys of SkrHberoep? 

Van Deventer (1974:49) stel die vraag: Wat is Skrifbewys oftewel Skrifberoep? In wyer 

verband kan 'n mens s& Skrifbewys wil die spreke en denke van die kerk fundeer in die 

getuienis van God en wil daarmee 'n dan opwerp teen alle mhkeur. Skrifbewys is syns 

insiens betrokke by die betekenis en samehang van die Heilige Skrif en die perspektief en 

draagwydte van die Bybelse getuienis. Skrifberoep in die etiek behels deur die eeue heen 'n 

regverdiging van Christelike handelinge, deur 'n beroep op die gesag van die Heilige Skrif 

wat die haogste bereikbare instansie is in gerefomeerde geselskap. 'n Stelling kan dus uit 

die Skrif afgelei word of 'n mens kan 'n stelling na die Skrif neem en bewys dat dit op die 

Skrif rus. Dit het alleen sin om so iets le doen as 'n mens die Skrif as God se 

gesaghebbende Woord erken. Die gereformeerde belydenis van die inspirasie, 

onfeilbaarheid en gesag van die Skrif is fundamenteel. 

Van Deventer (197454) formuleer 'n voorlopige definisie vir Sktifberoep: "wanneer ons ons 

op die Skrif beroep, moel ons vra wat God se bedoeling in die Skrif is, gesien in die lig van 

die Skrif in sy geheel en dan m e t  ons die normatiewe uit daardie situasie op ons eie situasie 
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toepas". Volgens Van Deventer (197454) mag 'n mens jou ook vir die wedenda en 

agenda op die Skrif bemep. 

Die aedenda is dk wat die modeme mens rnoet glo en wat die modeme mens alleen kan glo 

500s wat God dfl aan die mens bekecd gemaak het in sy Wwrd. Die agenda is dit wat die 

mens vanuk sy gelwtsooftuiging moet doen. 

Buys (of~gsdaleerl) is &awan wtluig dat, temy( &ar in die dogmatiek by vwrkeur van 

'Skrifbewys' gepraal word, die t e n  'Skrifbemep' meer gesldk is vir die etiek. Hy gee dan as 

rede vir die onderskeid aan dat, teMlyl in die dogmatiek 'n waameid onverswak te alle tye 

geld, in die etiek daaremeen die situasle 'n pertinente roi speei: "n Bybake situasie waarin 

'n sekere daad as g o d  bestempel kon word, herhaal horn wit weer presies so nie. 

Diesetfde daad wal deur die Skrif onder bepaalde ornstandighsde as goed beskrywe kon 

word, kan dus nie in huidige omnandighede nwdwendig as goed deurgaan nie' (vgl. Stoker. 

1987:2@4). 

Du Toil (1984:96) stel weer voor dat dn meer slnvol sou wees om in die lig van die aard van 

die Skrif, en in die lig van die heilsgesag van die Skrf, te onderskei tussen Skrifbewys en 

Slnifberoep. Du To% is dus ten gunste van die term SknEeroep (198462). Die rede 

hiewoor is juis die kenteoretiese raa- waamnne die t e n  Skrifbewys huidig 

funksioneer: Van 'n S k M b v p  kan g6praat word wanneer die etikm op 'n heneneutiese 

ontoelaamare en bibiisiniese wyse probleemloes, konteksloos en op 'n sdektiewe wyse as 

'n soon 'geldige argument' leruggeval word op enkele geisoleerde Skriflekste of 

Skrifgedeeltes'. Du Toil verkies veel eerder die gebruik van die term Skrifbermp 'Van 'n 

Skrifberoep is sprake wanneer ons pmbeer om binne die konteks van die getuienis van die 

he@ Skrif - met inagneming van sy komplekse aard en uneenlopende litergre vorme - te 

vra na die W i n g  van die Woord van God vir 6ns IyY (1984:97). 

Van Wyk (198955) huldig ook die slamfpunt dat daar veel eerder van Skrifberoep as van 

SMbewys gepraal rnoet word. Skrifgqewens word syns lnsiens immers anders hanteer as 

matematiese materiaal waar dit om eksakte bewysvoering gaan (vgl. Dwma, 1 9 q  Douma. 

1980:42 e x ;  Heyns, 1982:150 ex.; Botha. 1976 Kuitert, 1974:63). Heyns (1982:172) 
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verkies self ook die term Skrifberoep teenoor die gebruik van Skrifbewys. 

Skrifbewys s6 syns insiens te veel en dit we1 op grond van die veronderstelling wat daaraan 

grondslag 16, nl. dat die modeme mens die Skrif he1 en dat sy boodskap so duidelik is dat 'n 

mens dtt in die moderne situasie na willekeur kan hanteer. Daaruit kan vmrhrloei 'n 

standpunt dat die eie posisie onaantasbaar is en nie deur die ander weerlb kan word nie. 

Wat die term Skn'ftwroep betref, stel Jonker (ongedateer.1) dat dit dui op 'die beroep op die 

Skrif as suprema iudex controversium". Hy stet verder voor dat vir die etiek die term 

Skn'twroep meer van toepassing is as Skrifbewys (vgl. ook Stoker, 1987:204). 

Daar word dus in hierdie studie gekies teen die gebruik van Bybelverse as Skrifbewyse ten 

gunste van Skribroep. Die rede hiervoor is die kenteoretiese raamwerk waarbinne die term 

Sktifbewys huidig funksioneer (vgl. Du Toit, 198462). Van Huyssteen en Du Toit (1982:38) 

meen weer dat interpretasiemoontlikhede eerder op grond van 'n verantwoorde Skrifberoep 

gedoen maet word as om so maklik Skrifbewyse te soek. 

Hoe maet daar nou konkreet met die Skrif omgegaan word? Die antwoord kan gedeeltelik 

by Hoek (1999) gevind word wat sB dat "aan het beroep op de Schrift moet de eis worden 

gesteld dal dit 'consistent' geschiedt, dat wil zeggen overeenkomstig de regels waarop met 

geschriften dient te worden omgegaan. Vaak klinM immers het verwijt dat er nogal 

willekeurig met de Bijbel w o a  omgegaan: sommige teksten worden wel, andere niet 

aangevoerd ter fundering van een christelijk handelen". 

Die term SknT~roep is die logiese keuse wanneer daar vanuit die Skrif tekste aangehaal 

word om sodoende 'n antwoord en oplossing vir die etiese problematiek in die modeme 

samelewingskonteks te formuleer. Die probleem van Skrifberoep in die Christelike etiek 

word egter nie by die eenvoudige keuse van 'n geskikte term opgehef nie. Vewolgens word 

ondersoek lngestel na die problematisering van Skrifberoep in die Christelike etiek. 

42,2 Die problernatisering van S-p in dle Christelike etiek 

Die problematisering van die Skrifberoep in die Christelike etiek kan duidelik raakgesien 

word in die feit dat die werklike skopus (die eintlike bedoding) van die Skrif en die Skrifgesag 

self alreeds stel dat die Skrif as gesaghebbende Woord van God nie aan die mens gegee is 

om 'n duisend-en-een wetenswaardighede mee te deel nie. Die Skrif is nie gegee om 

honderde jare vooruit allemande 'uitvindsels' van die mens van m6re te voorspel nie. Ook is 

dit nie gegee om bloot wetenskaplike gegewens te verstrek nie. 
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Vanuit die primere doel van die Skrif en vanuil die gevolglike gerigtheid van die 

Skrifgesag. Myk dil dat die Skrif nie aan die mens gegee is en nie deur die mens gehanteer 

mag word as 'n wetenskapllke hand& (in die sin van 'n enkehroudige, regstreeks afleibare 

handboek) oor ander sake as dit wat binne die skopus van die Skrif en die Skrifgesag vat nie 

(Arangies, 1991 :564). 

Arangies (1991:564) beweer dat daar aan die ander kant ook nie ges) h n  word dat die 

wetenskap of kuns of pdm'ek of die bedlyrsekommie, e n s m n s  neuMe gebiede is 

waaroor God se Wwrd niks te s8 het nie, veral nie in die wetenshplike besinning daaroor 

nie. Die gerefonneerde etikus bely immers dat God Hom in sy Wood gesaghebbend s6 

openbaar dat Hq ggeer moet word as die God van die ganse skepping: en ook dat God in sy 

Woord sy wil aan die mens openbaar as &I en beginsel vir die lewe hier en nou in a1 die 

fasene daarvan (vgl. w k  Coetlee, 1984:23-25). 

in die iig hiervan is Slrydom (1994:156) daawan wrtuig dal alle gegewens in die Skrif eers 

verstaan moet word binne die bepaalde histonese, kultude en godsdienstige sifuasie waarin 

dii destyds neergepen is. Daar moet dus anyd daarteen gewaak word om op biblisistiese 

wyse altydgeldende Morsklifte uit bepaalde Skrif~egewens te wring. Batha (1985a:4) som 

die pmbleem konkreet op deur te wa: 'Hoe is dii mwntlik dat mense van uiteeniopende en 

onderling uilsluitende standpunte hulle almal op die Skrif kan beroep vir hulk standpunte*. 

Daar bestaan dus syns insiens 'n herineneuliese (ulleg-)pmbleem by die lees en dus by die 

interpretasie van die Skrif. Een van die faklore wat vir hierdie henneneutiese pmbleem 

vemmrdel ik  is, is die kommunikasiesteumis wat vemorsaak word deur die grmt kulturele 

ahtand. taalverskil en fydsverskil tussen die mens van vandag en die Bybelskrywers. 'n 

Ander uiters belangrike fakior wat aanlemng gee tot die verskiilende interpretasies van die 

Skrif is die feit dal mense vanuit venkiliende Morvemnderslellings of aannemes die Skrif 

lees. Alie voorvemndemellings waarmee 'n mens dim Skrif lees, speel uiteindelik 'n baie 

groot ml in die interprefasie wal geheg word aan 'n bepaalde SkrifgedeeHe. Dus kan met 

stellige sekerheid verklaar word dat die Christelike eliek en kritiese Skrifnawrsing uit Meling 

met mekar geraak het. Volgens Birch en Rasmussen (in Villa-Vicencio, 197923) is dit 

ironies dat op 'n tydstlp die kriliese Skihavorsing soveel dinge duideliker gemaak he1 om 'n 

beter begrip van die Skrif te bring, dit werklik v&om of die Skrif eintlik minder dienstig as 'n 

hulpmiddel vir die morele lewe is. Dit lyX asd sommige Bybelgeleerdes die Bybelteks W SO 

'n wyse ontleed en versny dat daar weinig wrbiy wat in die hedendaagse debat gebmik kan 

word. 
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Die probleem rondom die pmblematisering van die Skrifberoep in die Christelike etiek 

word nog verder belig as KrOger (2002294) daaw wys dat daar tans in Suid-Afrika 'n gees 

van morele wfieksrheid heen. Veral m & r  toe gevra is na die mening (of voonkrif) van 

"die keM is opvallend nie gem na deegllke mdivering uit die Skrif nie: daar is eenvoudig 

en vansdfsprekend aanvaar dat 'die kerk" sal wee1 wat die Slnn sB - wat nawdik 'n grool 

versoeking vir die kerk was. Menerlyd is gdowiges gebind aan standpmte, etieSe kodes en 

liturgiese praktyke waarin hulk die Skrif sell nie meer kon sien nie. Die gevdg hiewan 

volgens Kmger (2002295) is dat waar die morele gesprek wBI opgeneem word, dit 

gewoonlik die vorm aanneem van 61 'n fundamentalistiese hamering van emosionele 

kwessies soos abonie, homoseksualiten. genadedood, pomografie en dobbelary, bf 'n 

mens-gesentreerde en Skrifkritiese benadering wat nie wemik vanuil die Skiif wil redeneer 

nie, maar pleit vir modeme, intersubjekiewe moraliieit. 

In die lig van bogenoernde steliing kan die pmblemtiMng van die huidige Skrifluuriike 

grondslae van Skrifberoep in die gereformeerde etiek gevind word in die uifeenlopende 

standpllnte wat daar heen oor die gesag van die Skiif. Hierdie uiteenlopende standpunte. 

YMS beskryf deur Polgieter (1990:24)". wissd van 'n volledig blbliiistiese benadering, wat 

die gesag van die Skrif tot in die noukeurige besonderhede van alles in die Skrif verbind aan 

presiese historiese belroubaarheid. lot die radikaalde vorm van SkriRnitiek, wat die 

geskrewe Wwrd as sodanig van alle Goddelike gesag stmop. In laasgenoemde bly dn dan 

mensewoorde, wat we1 op 'n besondere wyse deur God gebruik kan word om 'n bepaalde 

ides of kerugma by die leser of hoarder tuis te bring. As sodanig is dii egter nie die Wwrd 

van God nie. 

Die problematisefing van Skrimeroep is verder gel6 in die wmwonde feit dat die Skrif hom 

n%rens eksplisiel ow die hedendaagse etiese vmagstukke uilspreek nie, eenvoudig omdat 

die Bybelskrywen nie berms was van dle modeme etiese moontlikhede nie. Die 

gereformeerde etikus bely saam met die kerk van alle eeue dat die heilige Skrif 'die wil van 

God Mlkome bevat', en dat 'die hele wyse waamp God dew ons gedien moel w o f l  daarin 

geskrywe is (NGB, art. 7). Daamm is dii vir die gerefomrde etikus nie 'n vraag ofdie Skrif 

normatiel met betrekking tol modeme etiese kwessies is nie. Die vraag is maar net hoe die 

modeme mens die Skiif moet gebrulk (Strauss. S.A.. 1990:382). Die hermeneuliese vraag 

na koneMe Skraberoep in die etiek word in die resente iyd druk bespreek (Strauss. S.A., 
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1990:382; vgl. w k  Botha. 1976:205-214: SKLAS. 1980; De Villiers. 19825867; 

Heyns. 198215-170; Douma. 19&1:43-63). 

Gereformeerdes (en sogenaarnde evangellase Christene) stem saam dat die Skrif deur God 

gelnspireer is en vlr Christene gesaghebbend is. Die felt dat in veranderende tye na die Skrif 

teNggevra word rnet die oql op leiding in allerlei nuwe pmbleme, is 'n bewys dat die Skrif 

tog nog vir baie die norm is waamlgens hulle hul lewe wil inrig. Die punt waaroor daar 

verskilie km,  is oor die irnplikasie hiervan vir die lewe volgens die Skrif in die verwanende 

en vinnig veranderende tye wat die modeme mens beleef (Combrink. 1990326; vgl. w k  

Dunn. 1987:89). Dan stuit die modeme mens ~w die bekende venkynsel dal venkillende 

Christens d kerke slandpume op ffiesellde Skrif baseer, wat soms diametraal teenwr 

rnekaar kan staan, iets wat dan drelg m die g w g  van die Skrif te re!aliveer. Combrink 

(1990:325) wys juis &amp dat die krisls mndom die SMgesag horn veral manifesteer in die 

wyse waaw venkillende Christene (verskeie etici) hulk op die S M  bemep vir verskillende 

en dikwels uileenlopende standpunte. 

Velema (1990:49) sl6i weer die pmblematisering van Skrifberoep in die etiek baie konkreet 

as hy sB dat "Christelike etiek inderdaad we1 norme vanuil die Skrif Mlneen, maar dat dlt 

makllker g d  is as gedean'. Pdgieter (1990:52) sluii hierby aan en sB dat d ongelukkig 

waar is dat daar 'n lang geskiedenis van rnlsverstand tussen die kerk en die 

naluurwetenskap is rondom 'n verkeerde vorm van beroep op die Skrif. Wanneer die etikus 

(eksegeel) horn op willekeurige wyse op die Skrif beroep, word daar menertyd geen waarde 

meer geheg aan sy bemep op die HeUige Skrif nie (vgl. Potgieter. 1990:53). Van W* 

(1989:55) vra in verband hiemme die volgende m e :  of daar nie in Gereformeerde teologie 

soms sprake is van 'n goeie Skrifbsskouing en 'n slegte Skrifberoep nie? Word die Skrif nie 

tog maar of fundamentalistiese wyse hanteer, sells al is dit nie die bedoeling nie? Is 

Gemformeerdes nie dalk tog wat hulle nie self wil wees nie (en wat ander dikwels meen hulk 

is), naamlik fundarnentaliste? Hoe funkdonear die Gereformeerde Skrifbeskouing in 

sodanige dogmatiese orihtering, in etiese gesigspunte, in sinadebesluite? 
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daarvan in ag le neem (vgl. Greijdanus. 1946:115. 145; COetzW et aL. 1980:19: 

Coetzee, 19W:27 ex.). 

'Christelijke emiek heeft als oropgeelbaar proprim de horigheid aan heel de SchrlH, de 

eerbiedige luisterhouding ten opzichte van al wat Gal geopenbaard he& in de canonieke 

boekw. van Genesis 1 tot en met Openbaiing 22' (Hoek. 1987:132). Chrislelike etiek Is 

volgens Velema (1981:16) 'een ethiek. die zich rich1 naar het gebod van Christus'. Di gaan 

dus in wese daaroor om die norm vir die modeme mens se optrede in die Skrif te vind. Dit 

gaan ook oor die gesindheid waarmee die gebooie gehoarsaam wed, met name om die 

iiefde as velwlling van die wet (Romeine 13:lO). Vervolgens om de doeleinden waarnaar 

we streven: richten we ons in ons handelen op Gods mak, op Zijn koninkrijk? Bedden we 

zijn eer en roeken we he1 welrijn van onze naaste? Bezinning dienl voons te geschieden 

over de vraag weike middelen gsoor(odd zijn om hei gestelde doel le bereiken. Het doel 

heiligt niet z d e r  meer alle nwplijke middelen' (Hoek. 19813323. Hoek (1981:132) stel 

vmr dat gesindheb', doeleindes en middele in die Christelike eiiek anyd weer gmoefs word 

aan die norm van die Heilige Sktif. m a  (1980:19) gee weer op sy beuR die eenwudige 

definisie vir Christelike etiek as: "Ethiek is de bezinning op het veramwoord handelen van de 

mens jegens God en zijn naaste'. 

Volgens Srnn (1991b167) is tM gebmiksgoed om binne die Gerefonneerde dogmetieh etiek 

en kerklike lewe te sB: Wgens die Skrif. 'die Sktif reef, 'die Skrif sP, ieis', iets is 'in stryd 

me? of 'volgens' die SM, iets is 'SkrifluurliK ol nie. Agter al hierdie popul8re maniem van 

praal en dink, skull die Reiormatoriese oonuiging dat die Skrif 'n eenheidvon met 'n enkele. 

duidelike boodskap. Dii is immers waar dat die Skrif 'n bepaalde skopus besl - din leer 

"alles wat die mens vir sy salighekl moel glo' (NGB aft. 7), maar dil impliseer geensim dal 

die Sktif geen lig vir die volle lewe bevat nie - inteendeel (vergelyk Psalm 119:105). Die 

gereformeerde leologie gaan & a m  uit dat die S M  die Woord van God is vir die 

samelewing. vir die gees Bn vir die liggaam (vgl. George. 1988:321). Daar val geen 

skadukolle waar die lig van die Goddelike Woord nie skyn nie. Dit dring deur tot in die 

diepste wese van die mens (Hebr. 412) (Van Wyk, 1995b248). 

Nog 'n verdere identifiseerbam prableem van Skrifberoep in die etiek is *lea in die 

oniosmaaklike feil dat SkriRmroep eintllk net van betekenis is vir die persoon wat nog in die 

Skrif glo en mshou aan dle gesag van die Skrif. In kringe waar selfs net die gedeeltelike 

gesag bevraagteken word en waar onsekemeid geldealiseer word, is relativisme die 

voorland. In so 'n milieu waar geen finale waardes of gesag erken word nie, dring die 

relalivlstiese gees deur tot binne-in die Christelike kringe. Die Sktif se gesag word dus in die 

Hoofstuk 4 - Huldlge Skrilluurflke grondslae van Skrlfbemep In die 

Qerelormeerde etlek 



160 

modeme samelewingskonteks nie meer Smder meer en onwmrwaardelik aanvaar 

nie. Kritiese geieerdes aanvaar die Skrif nie in sy geheei nie. Die historisiteil van sommige 

gedeeltes word betwyfel. Voigens Van Deventer (197448) ontneem baie van die 

sogenaamde geleerdes die Skrif van sy seggingskrag deur allemande hermeneutiese 

sleuteis waarvoigens net sekere aspekte van sekere gedeeltes van die Skrif vir sekere 

mense onder sekere mstandighede scu geM. Daar moet dus in enige Skrifbemep 

deurentyd gewaak word teen 'n subjekiiverende en relativerende begrensing van SkrH. Die 

Skrif mag dus vir geen oomblik gerelativeer en uiteindeiik gesagioas gemaak word nie. 

Telkens weer kom die Skrif ter sprake as bmn vir leghimering 61 limitering van die doodstraf. 

Vwrstanden en teenstanden van hierdie kontensieuse vraagstuk hou hulle intens met die 

Skrif besig. Die ontsteiiende is eger dat aimal met dieselfde Bybet in die hand tot radikaal 

teensleilends konklusies kom. 

Skrifberoep veral ten opslgte van die Ou Testament, sonder m die Nuwe Testament 

daarmee saam te lees, loop dlkwels die gevaar van 'n duatistiese Skritbeskouing. D a a m  

nwet iuis in enige kritiese evatuering van 'n Slnifberoep vanuit veral die Ou Testament g e m  

word of himr te doen is met 'n konekte, kontekstuele en openbaringshisloriese eksegese d 

word himr op dualistiese, gelsoleerde en ongenuanseerde wyse van die Ou Testament 

gebwik en misbmik gemaak? Hier nwet dus baie sterk gewaak word teen 'n dualistiese 

Skrifbeskouing. Di is leologies-eties onhoudbaar om met die Ou Testament om re gaan 

asof daar geen Nuwe Testamem is en asof Christus mil gekm het en asd God nie m&r 

te s.3 he1 en asof daar nie vwrlskryding in sy openbaring is nie. Die Ou Testament moet in 

samehang en in verband met die Nuwa Testament gelees en verklaar word. Bavinck 

(1928:427-428) he1 lereg w m e r k  dat yank nie alles wat in die Skrif owateken is. 

normatiewe gesag vir ons ge!aof en iewe het nie'. 

Wat die Skrifbemep van 6m Skrif ten apeigte van 'n etiese pmbleem aanbetref, mOet steeds 

in gedagte gehou word dat die Skrif nie die optelsom van wene en worskrifte is nie. Die 

Skrif is nie 'n wetboek wat die mens se lewe wii reguleer nie. Dit is ook nie 'n kodeboek 

waarin die etikus kan nasiaan wat mag en nie mag gedoen word nie. Die Skrif is God se 

openbaringsboek, dit is God se Woord wat sig in die eerste plek tot die hart van die mens rig. 

Die Skrif is 'n iewende boek wat iets aan elke mensekind te sb het (Van Deventer. 197452). 

Daar most in besig wees met die Skrif w k  deurentyd in gedagte gehou word dat die 

Bybelskrywers spreek en skryi as kindem van hune tyd en hulle kultuur. Die 

IydsbetroRkenheid en historiese bepaaldheid van die Skrif kan nie onlken word nie. Die Skrif 

beskryf aan die mens hoe God met die mens omgaan in die geskiedenis en daamm gee die 
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Skrif nie tydlose reels en waarhede deur nie, Tog is die Skrif meer as 'n geskiedenisboek, 

dit is God se Woord wat met gesag tot die mens kom. 

Dus bring dit die Bybelse etikus voor een van die modlikste vrae, veral met die fokus op die 

riglyne en voorskrine wat in die Ou Testament ten opsigte van die doodstraf gegee is, of 

hierdie voorskrifte wat daardie tyd vir Israel gegee is, ook vandag nog netso geld en of die 

dieperliggende beginsel van die ho& waarde van menslike lewe nie voorop moet staan hie? 

Die vertrekpunt is dus dat dit noodsaakiik is dat die Skrif as normatiewe teks vir die 

Christelike etiek op die regte manier gehanteer moet word en dat korrekle hermeneutiese 

reels gevolg moet word, want anders kan die Skrif baie maklik as handboek vir etiese 

vraagstukke misbruik word en aanleiding gee tot 'n subjektiewe en biblisistiese Skrifhantering 

en ook dikwels 'n Skrifkritiese benadering tot die betrokke etiese vraagstuk. Tereg maak 

Combrink die stelling dat die oplossing vir die probleem van die uiteenlopende Skriieroep in 

die etiek nie gele& is in 'n terugvlug na 'n biblisistiese en wettiese omgang met die Skrif nie. 

Reeds die Reformatore het so 'n hantering van die Skrif, as 'n wetboek met artikel sonder om 

rekening te hou met die historiese en heilshistoriese situasie van die Skrif, afgewys 

(1 99O:326). 

In sy volle konsekwensie beinvlded Skrifberoep in wese die wyse waarop die mcdeme mens 

die relasie tussen teks en konteks beskou. In veral die deontologiese benadering moet die 

gereformeerde etikus waak teen 'n simpllstiese wyse waarmee sekere morele problerne 

benader word en in besonder die wyse waarop die Skrif gebruik word in 'n benadering tot 

hierdie probleme. 

In die gereformeerde etiek word daar in die l a t e  jam wesenlik twee standpunte verdedig 

wat hier ter sake is (vgl. Heyns, 1982:172). Volgens die een bied die Skrif aan die modeme 

mens slegs modelle, paradigmas of voorbeelde (Combrink, 1990:326). Heyns (1982:150) 

stel insake die problematiek rondorn Skrifberoep wat hy noem die onvermydelike vraag "of 

die game etiese openbaringsinhoud van die Skrif onverminderd en onveranderd ook vir die 

modeme mens vandag nog geldig is? As die rnodeme mens vandag in talle opsigte nie 

(meer) handel soos Israel in die Ou Testament of soos Christene van die vr& kerk nie, en 

as hulle gehandel het volgens die uitdruklike opdragte van God self, is die modeme mens 

dan ongehoorsaam aan die Skrif? TeMlyl die mens baie nie meer doen nie, en ook baie 

m&r doen, en daar dus baie weggeval en heelwat bygekom het, is die ernstige 

gewetenmraag of 'n mens voldoende Skrifgronde het vir wat die mens nie meer doen nie en 

vir wat 'n mens we1 doen? L1 aan hierdie hanterlng van en beroep op die Skrif nie 'n 

Hoofstuk 4 - Huldlge Skriiuurlike grondslae van Skrifberoep In die 

Gereformeerde etlek 



162 

ongenoneerde willekeur ten gmndslag nie, of vind dlt tog plaas volgens 'n definiliewe 

sisteem van herrneneutiese beginsels? 

Dit is dalk nodig om hierdie verband na die invloed van KuiteR op die Skrifberoep in die etiek 

te verwys. Volgens KuiteR (1970:12. 86) kan daar nie sprake wees van 'n direhe 

Skfberoep op bepaalde geben'e as altyd geldende none nie. maar roe1 rekening gehou 

wofd met die mcdelle en Morbeelde in die Skrif wat op 'n ander wyse in 'n ander ty3 en 

situasie kan funksioneer. Combrink (1993326) denlifiseer die ander standpunt deur &amp 

te wys dat daar in die SkMmroep we1 rekening gehou moet word met die versldlle Nssen die 

Bybelse tyd en die mademe samelewingskonteks. Tog geld die beskouing hier dat 

benewens die bly.vende liefdesgebod daar w k  bepaakie %onstante< in Bybelse gebooie is 

wat ook in wisselende histories0 situasies geidig bly. 

Die heneneutiie teologie van Bunmann het volgens Buys (1988:432) vir die Skrifberoep 'n 

negatiewe betekenis gehad. Buys verwys vemlgens na KuiteR se skerp kimek op die 

eksistensialisme in hierdie heneneutiese teologie. Volgens Kuitert val daar in die 

seltverstaan van die mens 'n Morbesfissing waardeur die spreke van God nie W sy reg kan 

kom nie. Die subjektiewe filter van die leser se lewensemring word 'n struikelblok waardeur 

die leser sy ele lewensmnleu aanvaarbaar vind en wat vir hom belangrik Is, neem hy aan en 

die res laat hy by horn verbygaan. Die subjektiewe element word hier w op die spils gedryf 

dat die duideiikheid van die S M  ingeboet word. Vir die Skrifbemap in die etiek het die 

subjeWMsme noodldtige gevolge. Die subjektiewe leser laat die Skrif in etiese Wgsfukke 

bulkspreek, sddal die Skrif elke keer presies 'n uilspraak lewer wal al by Morbaat in die 

gemoed van die leser 'n uilgemaahe saak was. 

Een van die enkele grootste wrsake of probleme ten opsigte van die Skrifberoep in die etiek 

kan gevind word in die kontmversi8le verslag van die Gereformeerde Keken Nederland 

(GKN) mn&m homotilie in 1981 (vergelyk 3.1). In hierdie veelbesproke verslag Is daar 

beslis met die gerefoneerde hadisie gebreek en van die S M  afgewyk Die detail van die 

verslag van die GKN en sy lotgevane is nle nou hier ter sprake nie, maar we1 die ml wat die 

Skrifverstaan hier sped. Die Skrifgebwik wat hierin ter sprake Is, is beslis 'n nuwe 

Skrifgebmik en wat per lmplikasie die versldbnde ehende Rdomtoriese heneneuliese 

beginsels (vergelyk 3.3.4 e.v.) ten opsigte van die Skrifbewp in die etlek in gedrang bring 

(vgl. Combrink. 1993327; Wentsei. 1985:53). Die indruk kan ook ontbtaan dat die GKN- 

rapport eintlik uitgaan van die aanvaarding van 'n spesitieke etiese posisiekeuse en dit dan 

in die lig van 'n br&r Bybeise visie begmnd. Hier dreig die gevaar dat die nomatiwitel van 
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konkrete vmrskrilte te volledig deur die suWtiniewe interpret& op gmnd van 'n 

etiek van karakter en deugde in die gedrang gebring word (Canbrink, 1990:327). 

Die tradkloneie wyse van Skriftemep, naamiik om vanuit die Skrif na die p r a m  toe te 

redeneer is vandag - in die modeme samelewingskonleks - sterk onder verdenking. Di is 

immen die ou, gevestigde manier van Skrifberoep in die gereformeerds wllreld. Die sake 

waamor besluit moe( word, word dikwels deur praMiese omstandighede bepaai. Maar in die 

proses van besluitneming word dan altyd die sola Scriplvmvraeg gevra: Watter lig gee die 

SkfW In die lig van waf die SM1 leer, word dan besluite m r  die praktyk geneem (Jordaan. 

2003:5). Die probleem kan egter onfstaan dat die Skrif heel dikweis ongekontmleerd en 

sonder om die hermmtiese a k s i i  (vergelyk 3.3.4 e x )  in die proses van Skrifberoep in 

ag te neem gedoen word. Die pvolg is dat dit noodwendig 'n Skrifberoep behels wat op 'n 

atomistiese wyse, met andsr wmrde biblisisties gedm word. 

Die ander manier van Skriflmmep, wat uil 'n amiiese ten opsigte van die atornistiese 

Skrffberoep ontstaan hel, is om vanuit die p r a m  na die Skrif toe te redeneer. In hierdie 

benadering wwd ook gevra na wat dim Skrif leer, maar dan word dit oppweeg teen die eise 

van die praklyk. Binne hierdie benadering, wat getipeer kan word as 'n tipies Skrifkrities, is 

dit den geldig om saam met die Skrifberoep ook te vra ria wat die mense wil hB. Jordaan 

(-5) meen ten opsigte hiervan dat dit we1 in orde is cin die siluasie in die praklyk in ag te 

neem. Kerklike besluite (etiese besluite - DS) kan nie in die lug hang nie. Maar wanneer die 

situasie in die p r a m  die venrekpunt word wat ook die Skrifgegewens in 'n ander llg stel, 

dan word 'n nuwe pad ingestaan. 'n Verder moondike gevaar word dwr  Janse van 

Rensborg en Hoffman (2W3:246) geldenlifiseer en din in die kader van die pastorale 

wetenskappe, naamiik dat die bantering van die diek in pastoraat die gevaar kan loop om 

vanuit kont&tuele situasieetiek uil te gaan. In hierdie gevat is nie die mile die bepalenda 

beginsel nie, maer die uitredeneer van wat in die kairos-oomblik van 'n gegewe situasie die 

morels oplossing is (vgl. m k  Fletcher. 1966:47). 

Daar kan dus met redelike sekerheid gestd word dat daar vanuh die Christelike etiik, verai 

500s wat dit deur pmminente preformeerde dici petormuleer word, wil voorkom dat daar 

hoofsaaklik Wee verskillende maniere van SkriPoeroep bestaan, naamiik 'n biblisistiese edof 

Skrlfkritiess Skrifbemep. Hoewel etici hulle op die Skrif beroep, word die Skrif op 

verskillende maniere ha111eer. In br& trekke lyk dii of hierdie venkillends maniere van 

Shifkntering saamhang m d  die vraag na die verhouding tussen Skrif en praklyk, of soos 

die titel van die prrmfskrif gelormuleer is, die vraag na die verhouding tussen dogma en elm, 

leer en i w e  (vgl. Jordaan. 2003:5). Dit is dus duidelik dat die wyse waamp die Skrif m a  
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gesag in die lewe van die gelowige en kerk funksioneer, hier ter diskussie staan. Dit 

gaan dus oor die verskillende lees en verstaan van die Skrif (vgl. Combrink. 1990:326). 

In die lig hiewan kan in die problernatisering van die Skrifberoep in 'n groot mate by Van 

Huyssteen (1 986b:196) aangesluit word met sy oortuiging dat die moderne mens moet kies 

ten gunste van 'n breer en rneer hermeneutics veranhvoorde wyse van Skrifberoep waarin 

die diepste bedoeling van die teks, met al die hermeneutiese kornpleksiteit daaman 

verbonde, vandag nog religieus rigtinggewend kan funksioneer. 

In die lig van die bogenoernde bespreking ten opsigte van die problematisering van die 

Skrifberoep in die Christelike etiek, word vervolgens 'n kursoriese oorsig gebied oor die 

Skriftuurlike problernatiek wat daar tans in die Skrifberoep heers, naamlik die voorkorns van 

of 'n biblistiese enlof Skrifkrtiese beroep op die Skrif. 

4.3 HUlDlGE SKRlFTUURLlKE GRONDSLAE 

Botha (1985a5) beweer dat daar nie 'n eenvoudige "doendit-so-reseppie" bestaan wanneer 

dit kom by die interpretasie van die Skrif ten opsigte van die daaglikse etiese pmblematlek 

nie. Verskillende uitwe(5 vir hierdie pmbleern is moontlik. 'n Mens sou kon redeneer dat die 

saak so ingew~kkeld is en dat alles uiteindelik tog maar relatief bly - elkeen interpreteer tog 

rnaar die Skrif soos hy wit - en dat dii beter sat wees om die Skrif rnaar hewer buite rekening 

le laat in die doodstraf of dan enige etiese debat. 'n Ander rnoontlike uitweg sou wees om 'n 

tipies fundarnentalistiese standpunt in te neern. Hier word dan uitgegaan van sekere 

"fndamentele' waarhede en 'n hwding word aangeneem uit eerbied vir die gesag van die 

leks as norm, die persoonlike inset van die leser teenoor die teks uitskakel en die 

hermeneutiese situasie dus verander in 'n situasie van blinde onderworpenheid en 

aanvaarding. 

In die lig hiervan is dit rnoontlik om le st3 dat daar tans in die gereformeerde etiek, veral in die 

wyse waarop daar op die Skrif 'n beroep gedoen word, wee uiteenlopende Skriftuurlike 

grondslae gehuldig en ondersteun word. Die een uiterste is biblisisme, wat eenvoudig 

omskryf kan word as die rnetode waar 'n Skrifteks gesaek word om vir elke etiese pmbleern 

'n oplossing te gee. Die ander uiterste is die Skrifkritiek, wat op sy beurt weer stel dat daar 

nie so-iets soos Bybelse etiek bestaan nie. Die Skrif is clan volgens die Skrifkritiek net 

bedoel vir die Bybelse tyd en beslis nie geldig vir die rnoderne samelewingskonteks nie (vgl. 

Vorster, N., 2003:10, 11). Jordaan (1998:6) verkies weer om eerder te verwys na een van 

twee Skrifbeskouings: die van die Fundamentalisrne of die van die Modernisme. Hierdie 

tweedeling is egter onvoldoende, omdat dii bloot na Wee ekstreme stforninge verwys. 
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Daarom is din syns imiens beter om naas die lundementalisme ook die geretormeerde 

Skrifbaskouing te onderskei, en om die modemisme verder te verdeel in die relativism0 en 

die Skrifkritiiese beskouhg. 

S o x  met enige moderns etiese problesm waaroor die Skrif geen direhe uitsprake lewer nie. 

mOBt op 'n deduklitiewe wyse te weh gegaan word wat reg sal laat geskied aan die religleuse 

gerigtheid van die Skril en die konkrete gerigtheid van etiese probleme in die moderne 

samelewinakonteks. Die bedoeling van hierdie studie is beslis nie om in 'n uitpmende 

hermeneutiese debat betrokke te raak nie. Daar sal veei eerder gepoog word om sover as 

mwntiik 'n korl uiteensening van die vernaamste teologies-hermeneutiese benaderings in 

die etiek te gee, en om dan 'n gepaste hermeneutiese metode as komktief vir die teologiese 

verstaan van die etiek aan te beveel (vgl. Vorslar. N., X)02:233). 

in die modeme mens se nadenke m r  die plek en betekenis van die Skril vir die ebek, in ons 

soeke na 'n verstaan van die wll van Gcd vir leer en lewe is 'n indringende besinning oor hoe 

die Skril hanteer moat word, weliswaar in die etiek 'n noodsaaklikheid. Waf hier dus v w ,  is 

'n kursoriese oonig oor die huidige pmblematiiek wat die toneel van die Skrifbemep in die 

gereformeerde eliek mheers. Twee totaal uiteenlopende benaderingswyses, naamlik die 

biblisisme (dazaby ingereken die lundementalisme) aan die een kant van die spektrum en die 

Skrifkrifieb? aan die ander kant daarvan, sal onde& word. Eerstens moet vasgestel 

mod word watter moontlike invioed hiirdie metodes van Skfiantering inhou, om sodoende 

in die Mleede plek te kan besin oor 'n moontlike voorstel vir 'n meer konsekwente en 

Skrifgetroue benadering ten opigte van die Skrifberoep in die etiek in die modeme 

samelewingskonleks. 

Alvorens 'n metodologiese uiteensening van die tsotogies hemeneutiese benadering van die 

Fundamentalisme en die Biblisisme bespreek kan word, is dit ncdig om wrs die betrokke 

begrippe te omskM om derhaiwe te verseker dat enige moontlike onsekerheid uit die 

weggeruim word. 

OW Wat presies met die term of uitdrukking lundamentalisme bedoel word, is daar naNurlik 

groat meningsverskit. Definlsies verskil namate die betmkke teokq  se afliniteite verskil. 

Die rigting wys egter op 'n ekstreme stmming, en daarom is dit nie voldoande vir 'n 

DB ~~teurni6vm niemur ~emasar m at m l s * l v a n  me nwraur d ~ m e r w o m  
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klassifikasie van alle riglings nie. Daamm is dit nodig m 'n eie wnskm'ng en in 
indeling van die betmkke Skrifbeskouing te gee. 

Alhoewel Fundamentalisme nie noodwendig etimologies dieseiide Mekenis as Biblisisme 

het nie, wil dit tog in die lileratuur MMkom dat 'n fundamentslistiie omgang met die Skrif 

we1 dui op 'n naiewe biblisisme waarin daar probleemloos en kontekslcas op geisoleerde 

Skriftekste teruggeval word (vgl. Vos. 1988:212). Vwster. N.. (2002237) verkies om in sled8 

van die term biblisisme eerder te verwys na die leltedike benadering, wat syns insiens 

gekenmerk word deur 'n fundamentalistiese a-historieses verstaan van die Skril. 'n Aantal 

teksle uit die Shil word op 'n fragrnenlariese wyse gebruik as 'n bewys dat 'n betmkke etiese 

probleem (bv. die sanksionering en die uiteindelike handhawing van die d d t r a f )  direk uil 

die Skrif afgelei kan word. Kaiser en Silva (1994:3134) tipeer weer dim vwrkoms van 

biblisism as 'n tip9 bewysteksmetode. Du T& (1990:510) verwys weer daama dat daar 

onder ander in die verabsoluteringstendens sekere wrme van die biblisisme en 

fundamentalisme na vore tree. Floor (198315) wys ook daanyl dat die fundamentalisme 'n 

sterk neiging tot biblisisrne tom. Van Wyk (1 995b260) gabruik mk onder andere die terme 

reduksionistiese en Mektiese Shilgeb~ik. 

Die woord fundamentalisme word baie wyd gabruik: daar is teolcgiese fundamentalisme, 

godsdienstige fundamentalisme. polili ie fundamentalism, ekonomiese fundamentalisme 

en ander tipes fundamentalisme (Krugar. 1993:584). Kruger wys daamp dal 

hmdamntalisme sowel as modemisme soms in die teologie as handige etikene gebruik 

word M teenstanden mee hok te slaan. Veralgemening geskied dikwels cuk op groot 

skaal. Wanneer iemand op 'n bepaalde pm fundamentalisties is, word hy dlkwels as 'n 

algshele fundamentalis beskryf. 

Du Plessis (1987:2-3) verwys weer in hierdie verband onder andere daama dat 

fundamenfalisme in venklllende lande wKJer venkillende name bekendstaan. As 

altematiewe gebruiksname kry 'n mens te lese van 'extreme fundamentalism'. 'strict 

fundamentalism', obskurantisme. Puritanisme en sdaariese peiieksionisme'. In ander dele 

van die dre ld  wMd weer voorkeur verleen aan die terme 'konservafisme'. 'evangelicalism' 

of 'conservative evangelicalism'. 'n Algemene gebruikslerm h i e w r  is cak die bsgrip 

ibral ime. Altematiewe sws b~blisisme en minder vleiend. 'Metodisme', pi&tisme' en ncg 

sovesl meer, vind 'n mens word losweg gebruik in verwysings na dieselMe soort 

venkynsels. 

" U M ~ ~ ~ ~ m v e M D m v s n d l , ~ M B o d m m M d * , N a o ~ b W h l l M n ~ b l a @ D W q e M  
worn mgndsrwrwar 4. 
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James Barr (1981:l)~' beweer dat di moeilik is om die fundamentalisme te beslayf en te 

definieer en aanvaar eerder dat 'n groep eienskappe saam bydra tot die f m e e n  

fundamentalisme: Onder andere noem hy die volgende: 

3 'n baie sterk klem op die foutloosheid van die Skrif; 

:, 'n skerp vyandigheid teenoor die modeme teologie en die metodes, resultate en 

implikasies van 'n modeme kritiese bestudering van die Skrif en 

3 'n aanname dat diegene wat nie hulle standpunte deel nie, nie ware Christene is nie. 

Nog 'n verdere kenmerk van die fundamentalisme wat nie deur Barr (1981) In besonder 

genoem word nie, kan soos by Du Plessis (1 9877) beskryf word as "n totalit6re karakter wat 

onder andere insluit: onfeilbaarheid van die Skrif. eksklusiwiteit van /ewe en leer (eie 

kursivering - DS), distansigring van die w6reld en bestryding van teologiese en politieke 

liberalisme" (vgl. Rushdoony, 1983:62). Met ander woorde. die fundamentalisme word 

gekenskets as 'n diversiteit van leer- en lewenmerskynsels. 

Biblisisme word ook soms 'n atomistiese hantering van Skrifgegewens genoem. Buys 

(1988:434) met verwysing na Kuitett (1970). noem dat 'n goedbedoelde maar willekeurige 

beroep op die Skrif, volgens Kuitett, 'n vorm van biblisisme is. Hierdie willekeurige 

Skrifberoep wat die Skrif nie volgens sy ware aard hanteer nie is atomisties en kan daamm 

nie aandui waamm daar 'n beroep op sommige tekste gedoen word en op ander nie. 

Dit is egter baie duidelik dat die begrippe fundamentalisme en biblisisme, alhoewel nie 

etimologiese verwant nie, tog in betekenis innerlik met mekaar verband hou. Hierdie 

verbondenheid - so mag daar voorlopig vasgestel word - is op die een of ander wyse 

identifiseerbaar as 'n vorm van verabsolutering. Hierdie begrip vorm die verbindingsdraad 

lussen die verskynsels. 'n Eenvoudige antwoord of definisie is dus nie moontlik of sews 

wenslik nie (vgl. Du Plessis, 1987:2). Jordaan (1998:6) verwys self na die feit dat die 

fundamentalisme dikwels hand aan hand gaan met die sogenaamde biblisisme, wat teen 

kerklike dogma (belydenisskrifte) gekant is. 

Kruger (1993586) omskryf teologiese fundamentalisme as dit wat beteken "om vas te haak, 

met leer en lewe, by iets wal jy dink dat die Skrif d, maar wat die Skrif nie werklik si3 niew. 

Di kM syns insiens neer op 'n simplistiese gelykstel van 'n eie interpretasie aan die 

bedoeling van die Heilige Gees. Hoe dit ookal mag sy, die feit bly staan dat die 

DR k moartlk cm aanslulthg le vlnd by Barrsa krllletc teen dia hmdamnhllsme. m a r  tan enigte van sommge van 

sy teologiese aandpunle kan dl1 nie mar horn gedael word nle. 
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fundamentalistiese en die blblisistiese benaderings met 'n reduksionistiese 

Skrifbeskouing omgaan. In die bespreking gal daar ter wiile van duideiikheid ondenkei word 

tussen die begrippe fundamentalism en biblisisme, maar die reg word voorbehw om tcg 

we1 die Wee begrippe uitwisselbaar te gebruik sonder om weer na die onderskeid daarvan te 

verwys. 

Die term fundamentalisme word volgens Jordaan in verskeie betekenisse gebruik (2000:l). 

Die fundamentalisrne is 'n losse koalisie tussen stmings soos die Amerikaanse 

herlewingsbewegings. die Puritanisme, die PiBtisme, die Evangekals, die Millennlalisme 

aswk die Baptistiese tradisionalisme wat kragle saamsmer in reaksie op die modemistiese 

teologle (Jordaan 20002: vgl. Granum. 20028). Vorster, N. (2005:29) wys weer daamp dat 

die fundamentalistiese Skrifgebruik nie 'n moderne ontwikkeling is nie, hoewel die Christelike 

fundamentalisrne as 'n beweging 'n hvintigste-wse verskynsel is wat in Noord-Amerika 

ontstaan het. Vonne van fundamentalistiese Skrifgebruik is deur die loop van die kerkiike 

geskiedenis gevind. 

Deist (1986:124) loon aan dat die fundamentalisme 'n konsenvatiewe reaksie op die 

negeMiende-muse Liberal8 teolcgie is, wat sy ontstaan het in 'n aantal "Biblical 

Conferences" of "conservative Pmtestants'. Die Niagara-konferensie van 1895 het 'n 

verklaring ullgereik waarin die sogenaamde 'tyl punte van fundarnemalisme' opgesom is. 

Daarvolgens is die Mlgende l e e m e  onaanvegbaar en behoorl tot die wese van 

ChristeilKe teologie: die lettertike feiiimheid ("verbal inerrancy") van die Skrif; a e  m e i d  

van Christus; die maagdelike geeborte van Christus; die leer dat Christus se dood 

plaasvewangend verslaan moet word; die liggaamiike opstandiig uit die d 4  en die 

liggaamlike wederkoms van Christus. imeressent genoeg sB Vorster. J.N. (1988:156) dat 

hierdie beskrywing van die fundsmemaiisme egter onvoldoande is, aangesien die meeste 

Pmteslante hierdie sen& oorluigings ondenkrywe. 

Deist (1989:5) noem tog dat wanneer cur die fundamentalisme gepraat word, jy wesenlik 

venynj na wee sake, naamtik die woordelikse inspirasie van die Skrif en gmlgllk m k  oor sy 

fellloosheid ('inerrancy"). Ander sake wat g m n l i k  onder T4undamentalisme" genoem word. 

byMorbeeld die aanvaarding van die Godheid van Chrims, sy rnaagdeiike geeborte, sy 

plaasvewangde sterwe aan die h i s  en sy liggaamlike opstanding, Weer nie noodwendig 

die beweging nie. Die gaan syns insiens in die fundamentalisme nie SlegS w r  die g m t  

heilswaamede waarvan die Sksif getuig nie, maar veral daaroor dat elke wwrd. elke siliabe. 

elke letter van die Sksif die Goddelike stempel van wearheid dm. Eikeen wat dus enigiets 
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teen enige wood in die Skrif sB, verwerp daarmee die gesag van God asook die 

heilsboodskap wat God in die Skrif aan die modeme mens bekend maak. 

In wese berus die fundamentalisme op &n punt, naamlik 'n bepaalde beskouing oor die 

inspirasie van die Skrif, dl is dat die Skrif letterlik deur God ingegee is - dus op 'n 

meganiese inspirasieleer (vgl. Vos. 1988212: Floor. 1983:15: Drummond, 1951:352 e.v.). 

As die fundamentalis of biblisis egter "organiese inspirasie" d, bedoel hy eintlik "verbale 

inspirasie", en as hy "verbale inspirasie" s6, bedoel hy eintlik "meganiese inspirasiea" (Du 

Toit, 1990510). Hier is dus in wese 'n soort kenteoretiese dosetisme wat hoegenaarnd nie 

aan die menslike karakter van die Skrif reg kan laat geskied nie en wat telkens verontrus 

raak wanneer dit enigsins lyk of die menslike aspekte van die Skrif te sterk beklemtoon word. 

Marsden (1991:1, 2). wat die fundamentalisme weer op sy beurt vanuit 'n Amerikaanse 

perspektief beskryf, maak die opmerking dat dit moeilik Is om tot 'n definitiewe definisie te 

kom, omrede fundamentatiste nie 'n bepaalde georganiseerde groep mense is nie. Sowel 

fundamentalisme as Evangelicalism is eintlik bewegings wat gemeenskaplike trekke het en 

'n gemeenskaplike agtergrond deel. Daarby saam het die historiese ontwikkeling van die 

fundamentalisme in Engeland en in Amerika tot gevolg gehad dat hierdie woord 'n bysmaak 

van onwetenskaplikheid gekry het. Dit wil tog voorkom dat daar nie ontken kan word dat die 

fundamentalisme in Amerika 'n sterk neiging tol biblisisme vertoon nie (Floor, 1983:15). 

Van Wyk (2002:602) verwys onder andere daama dat die modme fundamentalisme sy 

oorsprong het in Noord-Amedka aan die begin van die twintigste eeu, hoewel die aanloop 

daarvan reeds terug te vind is in teologiese ontwikkelings aan die einde van die negentiende 

eeu (vgl. Cole, 1963; Dollar, 1973; Broekhuis, l987:%96; Du Plessis, l987:1-32; Vorster, 

J.N., 1988:155-175 en KBnig, 1998:103-109). 

Die publikasie van 'n reeks pamflette The Fundamentals: A testimony to the truth (1970- 

1915) in die VSA was die begin van 'n beweging wat die ortodokse teologie teenoor die 

modemisme wou afskerrn. Die opkoms van die evolusionisme en die deurwerking van die 

Duitse idealisme en rasionalisrne teen die einde van die negentiende eeu is deur talle teole 

as 'n bedreiging vir die Christelike geloof ervaar. Die benaming 'Yundamentalisme" is eers in 

1920 deur Curtis Lee Laws aan die beweging gegee (Van Wyk, 2002602; vgl. Marsden, 

l98O:lO7: Kruger, l993:586). 

" Dh is vrr die Wang van hierdle sbldle nk nodig om op ander tsode6 m te gam nie. W a l  die meganiese 

insDiraaieteode ehflik die em Is rmt later eenle.mw gegee het tot tunbamenlkmre (vgl. D W  1989:3). 
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4.3.1.3.1 Analise van die fundamentalisme 

'Het fundarnenlallsme is dilnvijls de benaming geworden van een opvaning die de Bijbel 

ZOVBBI nwgelijk lenetiijk w i  verstaan' (Van Genderen & Velema. 1992:95). Wanneer die 

konteks van woo& of perikape - of selfs omvangryke Skrifgededtes - verontagsaam of 

misken word, lei at votgens Potgieter (1990:31) noedwendig tot 'n biblistiese of selk 

fundamemalisliese Sktifhantering. Die logiese gevolg hiewan IS 'n reglynige toepassing van 

Skrihvaarhede op die huidige sluasie (vgl. Kruger. 1993:591). Kmger (1993591) loon aan 

dat die volle konsekwensie van so 'n Skrifgebruik noadwendig lei tot veiwmnge dogmas. 

H~ermee tesame vra Van der Wall (1989:194. 195) of die Skril soos 'n handboek met Maar 

gef0nnulWrde antwoorde vir die etiese vraagstukke gebruik mag word? Watler invloed het 

dle subjektiewe Momordele (~oweronderstellings) in die uitleg en toepassing van die 

Woord? 

Vos (1988:212) Is van mening dat die leerstellings wat volgens 'n fundamentalistiese patmon 

gmrm is, as gssaghebbende en betroubam beswings van die Bybetse grondlyne 

aangebied word. Die beskrywings word letterfik as 'n direKte 'replikam van dl1 waama dit 

velwys, vemaan. In hierdie paradigma word daar uil eerbied vir die gesag van die teks n ib  

mew g e e  as wat die leks self J nie, al word die sin van wat dle teks sB, nie ten volle 

verstaan nie. Wat die etiese vrae W, beywer die fundamentalisme horn d a a m r  om 'n 

geheel van onhisloriwe, objektiewe en altyd gddende waarhede -of tydlose beginsels - 
in die Skrif aan te loon. 

De Villiers (1995561) wys weer damp dal fundamenterime veral gepaardgaan met 'n 

identiteitsverlies. Mense hou nie daalvan om onsekerheid te ervaar nie, veral nie as dn orn 

godsdienstige sake gaan nie. Een manier cfn die onsekerheid te besweer is om terug le 

gfyp na tradisionele oorluigings en praklyke en eenvoudig Mindweg, mde r  enige paging tot 

verantwoording, daaraan vas te hou. 'n Kenmerk van sulke fundamentalisliese lidmate is dal 

hulle ongenuanseerde en eenduidige standpmte in- en onverdraagsaam is teenoor 

almal met standplnle wat enigslm van hdle afwyk (vgl. De Villiers. 1999:26). 

Die opvaning w r  die foutloosheld van die Skrif en die aanvaarding van 'n lmpaalde 

inspirasieleer (in die geval van die fundamentalisme is dit gewoonlik die meganiese 

inspirasideer, maar dit word in hierdie seleMiewe k"ng len sterkste onLen) gaan hand aan 

hand in die fundamenlime (Kruger. 1993:587). Volgens Young (195748) handhaaf die 

fundamentaliste we1 die standpunt van 'n voliedige en verbale inspirasie van die Skrif in sy 
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geheel en in al sy dele. Met 'n teksverwysing ne onder andere 2 Timotws 

316 is dit dm fundamentalisme se qvaning dat, omdat die Skrif geinspireerd is did 

noadwendig foutloos Is. Christophersm (1980111) merk 4, &I votgens hierdie opvaning 

gemeen word &I as die Skrif footloos is, niemard op die Skrif kan venmu nie en dat gem 

betmubare leer dan op die SkrH gefundeer kan word nie. Ban wys daarop dat dii inderdaad 

ironies is dat die fundamentalis, wat hom beroep op sy Skrifgemuheld, juts die inspirasie van 

die Skril in die gedrang bring met sy pretensie van die maantasbare sekerheid van sy em 

Skrifbeskoulng (1984:124; vgl. Van Huyssteen & Du TOR, 1982:W). Du Plessis (1987:9) 

som die siluasie reg op as hy opmerk dat hierdim inderdaad 'n heneneutiese pmbleem is. 

een waarin die Skrif verabsoluteer word. 

'n Fatale fundamentalistiese benadering is om ook die onfeilbaarheid van die Skril @yk te 

stel met 'n Skrif sonder f&e-fwle in die sin van wetenskaplike eksaktheid (Potgieter. 

1990:31: vgl. Vorster. J.N.. 1988:155-156). We die objekliewe geinspireerdheid van die 

Skrif as gegewe aanvaar, is daamm nag nie 'n fundamentalis nm. Alles hang af van hoe hy 

daardie Woord verstaan en laat spreek (Potgieter. 1990x32). Du Plessis (1987:16) meen 

weer dat fundamentalisme dim verabso4utering van Sklifmfailbaameid is. Kruger (1993587) 

wys daamp dat daar met so 'n interpretasie venkeie pmbieme is - by nadere ondersoek 

word dit duidelik &t die foulloasheid van die Sknf nie gekmkludeer kan word op grond van 

die geinspireerdheid van die Skril nie. Van Aarde (1981:14) reken weer dat die o~lodokse 

fundamentalime werk met 'n voorlngenm vw~emodemelling (vergetyk 3.3.4.1) wat vir 

die Skrifgesag bepalend is. 

lnteressant genoeg is dat Calvyn sen by die aanvaarding van die gesag van die Skrif en die 

feit dat dit God se gelnspireerde Woord is, nie aanvaar dat die Skril noodwendig foutloos 

moet wees nie. Die klem op die foulloosheid is dus na atle waarskynlikheid 'n M- 

refonatoriese mtwikkeling (vgl. Kruger. 1993589). KNger dui baie duidelik aan &l die foul 

wal fundamentalisme maak deur inspirasie te kopm am foulloosheid, gel06 is in die prernis 

dat hulie daarvan oarmig is dat die gesag van die Skril sal verval en dat die geinsplreerdheid 

van die Skrif nie meer bely sal kan word as daar foute aangetoon kan word nie. Die gesag 

van die Skrif is egter nie afianklik van 'n foullose opskritsteliing nie, maar is juis sodanig dat 

Ondanks menslike foute dit steeds God se gesagwiie Woad is (Kruger. 1993:589). Vorsler. 

N. (200529) wys oak &amp dal die fundamentalisme die siening handhaaf dal die Skd 

sonder oneffenhede (verskille in histoliese detail) is. Hierdeur word 'n dogmatiese gesag 

aan die Skrif toegekm sonder dat die gesag op inhoudelike gmnde wat uit die Bybelse leks 

self werhrloei, begrond word. Deur die gesag van die Skrif afnanklik te maak van 
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'oneffenloosheid" word die gesag van die Skrif juis gekompromitteer, aangesien 

historiese oneffenhede maklik aangetoon kan word. 

Die Christen-etikus kan vir gem oomblik sy 06 sluit vir die onbetwisbare feit dat na a1 die 

goeie werk en denke wat uit die Reformasie voortgespruit het dit daama ook 'n 0rtodoksieS 

ten gevolge gehad het nie. wat uiteindelik uitgeloop het op fundamentalisme. Du Toit 

(198457) wys daarop dat een van die M o r e  wat as bewys kan dien vir die feit dat daar nie 

rekening gehou is met die ontwikkeling op teologiese en wetenskapsfilosofiese gebiede nie, 

die algemene voorkoms van 'n biblisistiese en fundamentalistiese gebruik en interpretasie 

van die Skrif is. 

Fundamentalisme word normaalweg beskou as 'n reaksionere rigting in die teologie. Die 

negentiende-eeuse positivisme het dte sogenaamde liberale teologie tot gevolg gehad. Die 

positivisme met sy klem op wetenskaplik waameembare bewysbaarheid het die metafisika in 

sy geheel betwyfel. Daarmee saam is die Skrif se waarhede ook in twyfel getrek. Die 

liberale teologie het gepoog om die Skrif se waarhede teen afwysing van die positivisme te 

beskerm deur 'n middeweg tussen die positivistiese kultuur en die evangelie te vind. 

Die liberale te0l06 tref 'n onderskeid tussen die histories menslike vefpakking of vorm en die 

Goddelike inhoud of boodskap van die Skrif. Die memlike verpakking kon volgens hulle wet 

op 'n posftivistiese wyse beoordeel word, maardie Goddelike boodskap is bo menslike kritiek 

en beoordeling verhewe. 

In hierdie poging was die liberale teoloe egter nie baie positief teenoor die kerkleer nie. Hulle 

het eetder 'n tipe leervryheid voorgestaan wat hut weer in botsing met die kerk gebring het. 

In hierdie konteks het die fundamentalisme sy ontstaan gehad. Vir di6 rigting was dil uiten 

belangrik om sekere fundamentele waarhede aangaande die godsdiens te bly handhaaf 

(Doubell, 199536). Volgens Deist (1986:31) was die belangrikste van hierdie waarhede die 

letterlike onfeilbaarheid van die Skrif. 

Met die letterlike onfeilbaarheid of feilloosheid van die Skrif reageer die fundarnentatisme 

teen die liberale teologie se onderskeiding tussen menslike verpakking en Goddelike inhoud. 

Vir die fundamentalisme is beide die vorm en die inhoud van die Skrif onaantasbaar deur 

menslike kritiek en dus feilloos. Die fundamentaliste was 'n groep in Amerika Wat wou 

oie werkyrse van db  bfiodobie. mgepaa in die tea-e. was om w 'n sisfematiese wyge vanuk die obielctiewe 

welMndreLd van die Skrlf en dk, gemtormeerde erfents dle kennis en waahld fe abmheer, te logtseer en re formuleer. Lem 

die weg van skew lormulermge, duldellke deflnlsies en Mngende bewysvoefing Is dam pkm tot goed Inmhargsweefde 

learslsleme Die Onadoicsle hel gelei lot 'n dogmafiese wyse van teologie-Woefenmng Binne dw, oncdolcse beSkoulnLI k daar 

feMtk geen rufmte vlr 'n histotlem verJtnan van die Skm nia (Van Devenfer 8 KMg. 1989501). 
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terugkeer na 'n reeks fundament& en onvehandeibare leerslukke in die 

Christelike ge ld .  Din wou hulle doen as teenvoeter in die stryd teen die opkomende 

modemisme (Doutmli. 1995:lOl). Dit was 'n doeistelling wat positiewe gevolge ingehw het 

(Van Genderen 8 Velema. 199295). Riierbos (1968:59) wys daarop dat dl belangrik is 

om daarop te wys dat vir die begrip Yeiilwsheib (innerancy) nog meer as vir die begrip 

"onfeilbamhefl geld dat dit geen Bybeise begrip Is nie en dat hierdie teologiese liwessie nie 

in die Skrif workom nie. Hier kom die meganiese inspirasie van die Skril weer by die 

agterdeur na binne. Die fundamentalisme bektemtoon die Goddelike karakter van die Skril 

sweel so dat daar van die mensiike sy van die S M  mln temg kom. Die gevoig is dat die 

fundamemallsme daamm gmeig is om elke Bybeise uitspraak as 'n ewiggeldende begimel 

w r  te h w  (Vorster. N., 2005:29). 

Van Huyssteen en Du Toit (1982:36) is daarvan oomig dal die kempmbleem van 

fundamentalisme nie siegs gel* is in die fell dat dit krampagtig vasklw aan die foutloosheid 

van die SkM, of In verset is teen kritiese Skrifsnkjie nie, maar dal die kempmbieem setel in 

die pretemie van 'n maantasbare sekeheid waarmee 'n Slnimeskouing geformuleer word. 

Kruger (1993:586) som die pmbleem go& op rnet sy opmerking dat die foul van die 

fundamentdisme nle modwendig in die eksegese gel* is nie, maar beslis in die 

warvemndetstellings ten opsigte van Sktilbeskouing. Van Genderen wys weer &amp dal 

die furdamentaliste krampaglii oor die Skril dink. Hy wys daarop die gedagte af dat die 

Skdl foullws moet wees om 'n betroubare maatstaf en Woord van God te wees. soas wat dit 

by die fundamentaliste voorkom (Van Genderen 8 Velema. 1m95) .  

Van Wyk (1989:49) wys daamp dal w a m r  daar getokw word op die fell dat die Skrif 'n 

betmubere (onfeiibare) openbaring is, hierin getrag moet word om die gevare van biblisisme 

(vgl. Jonker. 197650 0.v.) en fundamentalisme, waf die tmtroubaameid van die Skrif pmbeer 

soek in taile sake behahw die skopw en doel van die Skril, noukeurig te venny. 

Van Wyk (198953) verwys. in 'n tmspreking oor wegwysers wat syns insiens 'n positiewe 

bydrae kan iewer by die verstaan en toepassing van die Skril. na die feit dat daar rekening 

gehou moef word met die struktuur en slrekking van die h6le Skrif se boodskap en nie net 

rnet 10s tekste hier en daar nie - sws by die biblisisme en fundamentalisme alte dikwels die 

gevai is. 

Coelzee et al. (1980:24) wys daamp dat die wyse waarop die Skrif hanleer word asd dll 'n 

boek van bolydelike uitsprake is en oral net so geld sws dl daar geskrywe staan, die 

fundamentalisliese Skrilgebruik genoem kan word. God se worskril(te) in 'n destydse 

konkrete siluasie word dan eenvoudig en direk net so uit die SkM op 'n konkrefe pmMeem 
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van vandag oorgedra. 'Dit staan so in die Skril geskryi en d a a m  is dit W .  Hierdie 

standplnt vfoei kategories voort vanu* 'n skeefgetmkke houding en handhawing van die 

onfeilbaarheid van die Skril en dit lei gewmlik tot wetlisisme. 

Om die gesag van Skril op grond van hierdie rnqlaniese inspirasielee? te wil erken, kom 

neer op fundamentalisme. In die fundamentalistiese benadering is daar by die SMeser 'n 

geWell ing van die eie verstaan van 'n tetmkke Skrifgedeelte, en die Skrifgedeene self. In 

praktyk kom dit daarop neer dat die Skrifleser optree asof daar rpan venkii tussen die eie 

ventaan van 'n Skrifgedeelte en die bedoeling van die Gees bestaan nie. Op hierdie manier 

kom die gesag van die Skrif eger juis in gedrang, hoe goed die bedoelings ook al is. Daar 

word aan die eie verstaan van die worskrifte in die Skril Goddeiike gesag toegeken, en 

enige perroon wat nie die eie verstaan deel en gehoorsaam nie, word tot 'n ongehoorsame 

enlof 'n ketter verklaar (Janse van Rensburg. 2001:4-5). 

De Viilien (198262) teweer dat voigens die nomatief-etiese-teorie van die 

fundamentalistiese teolo6 die Heilige Skrif nie meer s tep  die konmks van onMskkng van die 

meeste mre le  nome is nie - met ander woorde nie meer die plek is waar Christene 

indenlaad die meeste moreie proMeme wnd nie. Die Heilige Skrif is ook die konteks van 

regverdiging van die moreie nome van Christene, dil wil s6 die biote fen dat 'n norm in die 

Heilige Skrif workom, is reeds 'n afdoende rede om dit oak te gehoorsaam. Die pmbleem 

met die nonnatief-etieseteorie van die fundamentalisme is dat aile spesifieke mofeie rigiyne 

wat in die Heilige Skrif workom, nie vandag so geldig is as wet dit in die vsrlede die geval 

was nie. De Viniers (108262) sien egfer 'n probleem daarin dat Ou-Testamentiese m8lings 

in verband met die iandbou of die hvwelik voigens die nonnatiefetieseteorie vandag net so 

op die modeme sarnelewing toegepas kan word. Alle m m l e  nonne wat wr die Christene 

vandag nodig mag wees, is syns insiens nie, soas wat die fundamentalisle impiiseer, reeds 

in die Heilige Skdf gegee nie. Die omstandighede het sedertdien, me& as gevoig van die 

* Volgens Janse van Rensburg (2W1:4) Pmbeer bale getbwigm die Qesag van dle Skrlf elken 

deur 'n meganlsse lnsptrasieleer te handhaaf. 'n Meganlese inspirasieleer hou in dat daar van die 

standpunt uitgegaan word dat die behokke Skrifskry.ver self blmt instwmenl in die hand van die 

Heillge Gees was, dat .om 'n hedendaagse beeld te gebruik - die SknWvver net dle funksie van dle 
sleUIelbWd van 'n rekenaar venig he1 en dat die Heilige Gees die Een is wat tik Hiemigens lewer 

die Sktilskrywer sell geen l ~ e l  by dh wal uiMndellk gssknlf man nle. Hy is blmt net die Instrument. 
die medium. Dle ulteinde van hlerdle standpunt is die oortulglrq eat die leks van die Skdt In lenerlike 
618 mmrd.vlr-mard deur die Heillge Gees gernsplreer is. En dlt op sy Wurt lei daarloe dat 

Skrihlltsprake BbSOluut ienerllk verstaan word. 
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onlwikkeling van die wetenskap en tegniek, so ingrypend verander dat vele moWe 

kwessies wat vandag brandend aktueel is, dsstyds met die totstandkming van die 

Bybelboeke nie ter sake was of seiis kon wees nie. 

De Villiers (1982:M) som die pmbleem van die normatief-atiese-teorie van die 

fundamentalism konkreet op deur te wys op die gevaar dat die Heiiige Skrif nie meer 

werklik dien as die uiteindelike gesagsbron oak fen aanslen van morele kwessies nie. Daar 

word eerder van morele oomiginge waaroor fundamentaliste r&s beskik na die Heilige 

Skrif beweeg en 'n bepaalde teks of tekste so geselekteer en uitgeia &I die heersende 

morele wrluiginge slegs bevestig word. Die meeste van die lyd funksioneer so 'n 
fundamentalisrne terseiidertyd as 'n nalewe biMisisme wanneer dm problmloos, onkrities 

en konteksloos teruggeval word op geTsoleerde Skriftekste (Van Huyssteen,1986b:195). 

Van Huyssteen (1986b:196) pleit daarvoor &t die fundarnentelistiese Skrikewysmetode 

laal vaar word ten gunste van 'n br& en hermeneutiese verantwwrde Skribemepmetode. 

Die beiangrikste twlogiese kenmrke van die fundamentalism word deur Van Wyk 

(X02:@32-603) aangelwn in onder andere die SWeer, teologiese styl en etiek. Wat die 

Skrifleer betref, is die debat wmeers deur die m a g  na die (absolute) gesag van die Skrif. 

Die fundamentdiste het die beginsel van inenantisme (foutloosheidneillwshea) onderskryf. 

Die S M  is foutloos sowel ten opsigle van sake sms g e l d  en dogma as sake soos 

geskiedenis, wetenskap, gwgrafie en psigologie (vgl. Vorster, J.N.. 1988:164: Kbnig. 

1998:90). As daar sprake van foute mag wee% d m  geld dil die afskrywers. maar nwit die 

artograh nie. As sodanig bevat die Skrif objeldiewe en ewige waamede wal deur middel 

van die (Skotse) metode van naiewe realisms msluit kan word. Harmonisasie, veral by die 

SinopBci, bied 'n eenvwdige verklaring vir die (skynbare) teenstydighede. Die probleem ten 

opsigte van hlerdie benadering is dal die Skrifgesag afhanklik gemaak word van 

inerrantisme. Die fundamentalisme maak horn in die eerste plek (onbedoeid) skuidig man 

rasionalisme. Die gesag van die SW word afhanklik gemaakvan en begmnd in 'n bapaalde 

teorie (inenantisme) oor die Skrif. Dii is 'n mosie van wantmue in die Skrif wanneer sy 

gesag afhanklik gemaak word van 'n twrie w r  die Skrif. Vir die fundamentalisrne bastaan 

&ar geen hermeneutiese vraagstuk nie (vgl. Rossovw. 1981:20). Die fundamentalisme 

maak hom skuldig aan apologetiese eensydigheid en twiogiese rigidiieit (Van Wyk. 

2002:ml). 

VOlgenS die fundamentalisrne is die ab60lute gesag van die Skrif direk gekoppel am die 

inspirasie daarvan. Die 'menslikheid' van die Skrif word geminimallseer en die 

"goddelikheid' word oorbeklemtoon. Fundamentaliste maak verder ook gebruik van die 
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metode van hamisering om skynbare teenstrydighede in die Skrif weg te veMaar. 

In die fundamentafistiese paradigma funksioneer die Skrif as 'n soort objektiewe sernwm van 

gesag. d as 'n supreme mtmliing facto? (vgl. Ban. 1981:37). 

Dit is verder begrfplik dat die teologiese sty1 van die fundamentalisme gekenmerk sou word 

deur opposisionalisme, anfi-modemisme, anti-ewolusionisme, mi-sekuiarisme. pessimisme 

en heel dikweb c& biMisisme (Van Wyk. 2002603). Die invlaed wat die fundamentalisme 

op die Christelike etiek hel, is veral vir hierdie studie van onfsaglike belang. Wat die 

Christelike etiek aanbetref, merk Van Wyk (2002:603) op &I die fundamentalisme hulk 

dikwels bevind in die bmp van patriotisme. militarisme en kapitalisme enersyds, maar 

andersyds is hulle grool kampvegters teen pornografie, aborsie en hornoseksualisme. 

In die fundamentalisme ward meesal van die melode van Skn'tbewys in plaas van 

Slnitberoep gebruik gemaak (vergelyk 4.2.1). Vdgens Van Wyk (-:604) kom dit daarop 

neer dat vir die bewysvoering van 'n bepaalde stetling 'n hele reeks tekste aanwngefyg word 

om daardie stelling te fundeer (loca pmtemia), dit dikwels op naief biblistiese wyse. Die 

groot pmbleem hiermee is egter dat m m i g e  van daardie tekste dikwels heeltemal buite 

konteks aangehaal en daarom misbrulk word. In plaas daarvan om die stelling te 

ondersteun, word dit deur Miewe Skriifundering juis ondennyn. As hierdie metode al in die 

dogrnatiek sy kw018 vrae oplewer, word dle aanwending daarvan in die Christelike efiek nog 

'n groter pmbleem (vgi. Douma. 1996355-390). Di is 'n kenmerk van 'n fundamenlalistiese 

Shifhantering om op die klank af met die Skrif om te gaan - 'n beduidende gevaar vir die 

etikus. 

Die gereformeerde teoiogie loop voortdurend die gevaar om hom aan fundamentalisme 

skuldig te maak en om in skohsfisisme en ortodoksisme te vewal vanwe sy akmt  op die 

Skril (Van Wyk. 1995b249; vgl. Van Huyssteen. 1986b:195196). Geldeerde en 

ongeeksegetkeerde Skrihekste word d m  agter 'n teologiese stelling ( d  agter 'n etiese 

antwoord - DS) ingeryg om die waarheid te 'bewys'. S6 'n Skrifhantering maak geen ems 

met die ele aard van die Skrifgesag en met die leks binne konteks nie, en kom (onbedoeld) 

by dieselfde punt as 'n Skdfkrifiese benadering uit. naamllk dat die gesag van die Skrif 

ondermyn en sy boodskap verkeerd verstaan word (Van Wyk. 1995b'249.250). 

Human (2093263) wys daarop &t wanneer die W d e  histories9 en laerare konteksfe 

van die uitsprake, baeke en literere versamelings, soos wet dit weneem is die Skrif. 

gelgnoreer word, daar die gevaar bestaan dat die belmkke tewe fundamentalisties en 

bibfsislies geinterprefeer sal word. Deur t&gedeeltes konteksloas te I-, maak dit van die 

Skdf 'n loorbaek. Om Bybe.it&te verantwoordelik te lees beteken dil dat sy hisleriese en 
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br&r laerare kontkste emstig g e n m  m t  word. Juis daarom kan Kruger 

(1 98834) na die fundamentalisme vemys as 'n beweging wat simplisties die Woord van God 
en die Skrif as sinoniem aanvaar met eksegese wat nie die toets kan deurstaan nie. 

Die a-hiioriese gebruik van die Skrif beteken dat die fundamentalisme nie die 

verskeidenheid van die teologiese perspekliewe (bv. verskillende teologiese doelwlne van 

Evangeli), die verskillende lilerbre genres (bv. pohsie, pmsa) in die Skrif en die 

heilshistoriese ontwikkelingsgang van t6paalde temas (bv. die vraag oor lyding) in die Skdf 

voldoende in ag neem nie. Hierdie Skrifgebtuik gaan gepgard met 'n a-histories aanpak 

wal nie die Skrii binne sy historiese konteks intetpreteer nie. Skribmyse word die een na 

die ander ingeryg sonder dat hulle historiege verband verreken word. Gesn onderskeid word 

gemaak tussen universele beginsels (bv. naastelielde) en lydsgerigte beginsels (bv. dra van 

hoede) nie. Nuwe-Testamentiese temas, veral met betrekking tot Christus, wod dikwels in 

die OuJestamentiese leks ingelees sonder dat die oorspronkiike historiese betekenis van 

die Ou-Testamentiese leks nagegaan word. Ou-Testamentiese gegewens word dlkweis 

eksernplaries (gebeure soos die ulnog word direk toegepas op vandag) en tipdogies 

(parsone of dinge word as Christustipes beskryf) verklaar (Vorster. N.. XX)5:29). 

Janse van Rensburg (2W1:5) wys weer damp dat daar binne dm paradigmaaese raamwerk 

van die fundamentalisme 'n ontkenning van interpretasie (= verstaan) tydens die lees- of 

verklaringspmses plaasvind. Die fundamenlaliste maak asof hulle God bloot nas8, en 

daarom kan hulk op 'n simplistiese wyse hulk verstaan van die belroke Skrifdeel met die 

bedoeling van die Gees gelykstel. 

Ktuger (1993:590) wys onder andere op dm neiging van fundamentalfste W isolasie. Daar is 

volgens horn die teofcgiese isolasionisme, wat daamp neerkom dat fundamentaliste step 

teoiogiseer binne hulk eie paradigma en dat ander paradigmas apriories venverp word. 

lsolasionisme kom ook Mor op die vlak van ahondaring van ekumeniese tmwegings. Die 

Sknfbercep h i e m  is ook teken van 'n fundamentalislies hantering van die Skril. Hierdie 

fundamentalistiese trek rnanifesteer homself ook op 'n ander wyse wat syns insiens (Ktuger, 

1993:591) as eksklusivisme gesien kan word. Dit kom damp neer dal die eie rigling gesien 

word as dm enigste ware geloofsmanifestasie. met uitsluiting van ander wat anders bely. In 

hierdie geMl word ander gelowiges maklik as naamChristene afgeskryi as hulle ander 

sondes doen of anders bely as wat die eie groep bely. 

In die fundamentalisme try 'n mens dus 'n onhoudbare dekontekstuatisering van die Skrif. 

Dit tmteken dat die Skrffwoord gehanteer word aSOf dit nie in 'n spesifmke konteks gespreek 

is wat bepaalde kontroles op die verstaan uitoefen nie, maar direk tot die mens spreek. Oolc 
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die gebruik van Skrifuitsprake as dicta pmbantia in kerklike venlae vartoon alte 

dikwels 'n fundamentalistiese kaalder. Die Mote wcordklank besil reeds gesag. Dit velXry 

magiese karakier (Du Tol. 1990:510). 

In sy bespreking van die Skn'Eskouing: deurslaggewende fakior by SkrilveManng pleit 

Jordaan (1991:6) dat daar 'n deeglike onderskeid gemaak moet word tussen wat hy mskryf 

as die gerefonneerd-fundamsnlele Slnifbeskouhg (vergelyk besprekjng in 3.3.5) en die van 

di6 fundamentalisme (wk bekend as die Amerikaanse fundamentalisme). 

Die volgende fundamentaliitiese benaderings word byvoorbeeld deur die gereformeerde 

benadering (vergelyk bespreking in 3.3.5) vewferp: 

Die fundamentalisme handhaaf 'n verbale of meganiese hspirasiebeskwing (waarin die 

menslike karakier van die Slnif ontken word of ten kosle van die Goddelike karakter 

onderspeei word), tenyl die gerefonneerde beskouing van die organiese inspirasie 

uitgaan (wat die vokome Goddelike karakter en tegelyk volkme menslike kamkier van 

die Skrif handhaaf). Binne die lcader v8n die organiese inspirasie onhnensiik die 

Goddeiike openbaring nie die Skrif nie. maar werk dit deur menslike swakheid. emrings 

en konteks heen. Die skr'wen van die Skrif dikteer nie God se wcord nie, maar huile 

gebruik bmnne en orden hulk matariaai op 'n selekiiewe wyse, me( spesifieke Mogiese 

doehv'ie en vir 'n spesfieke gehoor. Hierdie menslike elemente moet in interpretasie 

verreken word (vgl. Vomer. N.. 2005:30). 

. Samehangend hienee beskou die fundamentalisme die Skril as feilloos (d.i. sonder 

enige historiese, rekenkundige of geografiese oneffenhede), tefwyi die gereformeerde 

benadering die Skrif as onfeilbaarbeskw (dus absoluut betmubare openbaring van God 

en sy wit). 

. Die fundamentalisme beskou die Skrif ss 'n corpus van tydlose uifsprake wal atomisties 

Rgureer (vgl. V O W ,  J.N.. 1988:163), temyl die gereformeerde benadering 'n ho4 

premle damp plaas &t elka Skrifuispraak nie uit varband geruk moel word nie, maar 

binne sy konteks (ook histon'ese konleks) m i e n  moet word. Omdat die Skrif normatief is 

moef binne die Gerefonneerde Skrifgebruik die oorspronktike hiitoriese konteks van Skrif 

se uttsprake deeglik bestudeer word. Alvorens Ou-Testamentiese gedeeHes op Christus 

toegepas word, moet eers vasgestel word wat die oorspmnklike bedoeling van 'n Ou- 
Testamentiese gededte is (Vorsler. N.. 2W5:30). 

Die fundamentalime bied ook huisvesting aan die biblisisme, wat in sy wese anti- 

konfBssionaBties is. Daamm wil baie fundamentaliste niks van dogma weet nie (vgl. De 
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Die gereformeerde benadering daarenteen handhaaf psifief die belydenis as betmubare 

samevatting van die geopanbaarde Skrihvaarhede (Jordaan. 1991:6.7). 

Daar is dus benewens 4~ punte van wreenkms 'n raaikale onderskeid tussen 

fundamentalisme en die gerefomeerde benadering. Die gerefomeerde benadering rnaak 

hwfsaaklik gebruik van 'n grarnmaties-historiese of anders gestel. 'n literbrhistoriese 

ekegetme metode. Kaiser en S i b  (199433, 34) noern die metode wat huile graag 

gebruik weer die sintakties-teologiese metode'', wal in wese nie verskil van die sogenaamde 

grarnrnaties-historiese eksegese nie. Met hierdie melode word op die letterlike en historiese 

betekenis van die leks van die Skrif in sy huidige vonn gekonsentreer. 

Ten opigte van die ekswgetiese metodes wat in aie verklaring van die Skrif aangewend 

word, gaan die fundamentalisliese of gerefonneerde wyse -wan uit "dat bedoel word wat 

daar in die Skrinek geskryue staan', derhalwe word die boodskap in die leks gesoek en 

word die rnetode(s) dus teksgerig aangewend (vgl. Jordaan. 1991:lO). Die grammaties- 

historiese verklaringsmetodes gaan u% van 'n dimkte verband tussen wood en boodskap. 

Daarom is dil nie vreemd dat Vorster, J.N. (1988:169-172) dan w k  die grammalies- 

historiese eksegese beskryf as lipies aan Vundarnenlalistiese Skrifgebruik' nie. Dit is dus 'n 

metode wat by uitstek in die fundamentatistiese en die gerefomeerde benaderings gebruik 

word (Die grarnmaties-historiese verklaringsmetodes gaan uit van 'n direkle verband tussec 

mwrd en boodskap. Daamm is dii nie vreernd dat Vorster. J.N. (1988:16%172; 1993a:67) 

dan ook die grammaties-historiese eksegese beskryf as tipiese "fundamentalistiese 

Skrifgebruik' nie. Dil is dus 'n melode wat by uitstek in die fundamentaliese en die 

gerefomeerde benaderings gebruik word (vgi. Jordaan. 1991:ll). 

Vorster. J.N. (1993x67) beweer dat die gramrnatles-hlsloriese Skrifgebruik 'n v e w  

geTnspireerde Skril vemnderstel waawan die betekenis in die leks gel64 is en nle daaragfer 

nie. Dit veronderstel dat 'n mens die Mekenis van die leks kan vasslel en op w d a g  kan 

toepas. Di vemnderstel verder dat die Skril duldeiik (deursigiig en verstaanbaar, vergeiyk 

3.3.4.3) is vir almal wat flfi lees. pis mdat din lenertik verstaan word, behalwe waar dit &I 
aanduiding gee dat dii figuurtik of simbolies verstaan is. Jordaan (2000:6) ys egter h r o p  

dal hierdie y s e  van Skdfhanlering nie deur aie fundamentalisme onhverp is nle, rnaar reeds 

net so by Calvyn aangetmf kan word en gaan trouens nag verder terug. W by die 

n V i r d ( e ~ v a n M d i e ~ ~ t ~ . i n ~ ~ I ~ s n ~ m S M l ~ m i m & f 0 0 * ~ L M V l r m 9 ~  

\W&Ss b W M g .  W s l  dle qmmaW Rww!@l# nM h n Q n  W db gebrulk ugl CM go- aa&r Pa CM 

oarPpWWkS bBQXBntl Mn Ole Dnenhe 
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grammaties-historiese Skrifgebruik van die Antiocheense skwl in die vyfde eeu. Om 

grammatieshistoriese Skrifgebruik as fundamentallsties af te maak is syns insiens n i b  

andm as 'n anachronisms nie. 

Grammatieshistoriese metodes vereis dat wwrde en wwrdvonne analiies verklaar word 

(Vorster, J.N.. 1988:172). Jordaan (1991:tl) wys tereg daamp dat die fvndamentalisme die 

wwrdverklaring egler op 'n totaal ander wyse hanteer as die gerefonneerde benadering. 

Die fundamentaiisme handhaaf 'n konstante wwrdverklaringspraMyk. dit wil sB hulk staan 

daarop dat wwrde rsgdeur die Skrif dieselide betekenis moet dra (bv. die Griekse wwrd 

pneuma mod altyd heenwys na die Heilige Gees, en die w r d  sarks hou altyd verband met 

die mdige vlees van die mens). Hieneenoor word wwrde vanuit die gerefonneerde 

benadering deurgaans binne hulie konteks verklaar en vertaal (bv. pneuma in Romeine 8:2 

dui op die Heilige Gees, in 1 Korintiers 211 op die mmslike gees, in t Korinti8rs 2:12 op die 

w6reidse denkwyse en in Johannes 38 op die wind). 

Nog 'n bdangrike komponem van die grarnrnaties-historiese rnetode is Skrif-met-Skrii- 

vergefyking (vwgelyk 3.3.4.5). Ook met hierdie espek van die grammaties- historiese 

Skrifhantering het Vorster, J.M.. (1993a:M) 'n pmbieem en tipeer hy dit as tipies 

fundamentaiisties. Die praklyk van Skrifmet-Skrif-vergewing is syns imiens gekoppei aan 

die siening van die fundamentaiisme dat die Skrif betmubaar en fouiloos is. Hy beskryl die 

fundamentalistiese standpunt soos volg: 'Die taak van die eksegeet is om hierdie feite 

(vanoor die hele Skdf) met mekaar in verband le bring en daarom kan w k  die 

Fundamentalisme hul aansiag onder 6e w gerefmeerde banier ioods as 'n beweging wat 

die Refonnasie wii wortsit, en vergetyk hulle & Skrif-met-SkriP (Vorster. J.M.. 1993a:M). 

Skrif-met-Skrif-vergelwng is slegs sinvol binne die raamwerk van 'n Skrifbeskouing wat die 

eenheid van die Skrif onderskryf. Die bantering van Skrif-met-Skrif-veqelyking verskii egter 

hemeisbreed lusten fundamentalistiese eksegese en gerefonneerde eksegese. 

Eersgenoemde verbind Skrifuitsprake as? ware op die kiank af aan mekaar sonder om met 

die konteks van elk0 uitspraak rekening te Mu. Gereformeerde eksegese daarenteen he1 

ten &el om in Skrif-met-Skin-vergelyking die openbaringshistoriese situasie van elke 

Skrifwoord deeglik in ag te nwm, asook die feit dat die openbaringshistoriese lyn in die Skrii 

'n ahyd dudetiker wordende iyn is (Jordaan. 1991:ll; vgi. Coetzee, 0.a. 1980:28). 

Die fundarnentdistiese beskouing van die Skrlf, dat dil 'n corpus van lydtcse waarhede is, lei 

daartoe dat dit die historiese karakter van die Skrif minimaliseer. Die gerefonneerde 

benadering tmu egler deurgaans rekming met die historiese karakier van die Skrif. Daamm 
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doen dit grammatiese ontiedings binne die konteks van hiioriese analise (Jordaan. 

1991:lZ vgl.Vomer. J.N.. 1988:172). 

Jordaan (1991:13) wys daarop &t aangesien die fundamentalisme Bybelse tekste as a- 

hiioriese waarhede beskou. die smiobgiese verklaringsmetode nie deei is van die 

gereedskap waannee fundamentdistiese eksegete werk nie. Vir gereformeerde eksegete is 

hlerdie rnefode egter btuikbaar in sovene d% die historiese konteks waarbinne dke 

Skriiuitspraak plaasgevind k t .  kan bellg. 

Jordaan (1991:14) dui verder aan dal die verskeidenheid van Medre vonne in die SkrW reeds 

van vroeg af deur Skriiverklaarders erken en op 'n wye fmnt In hulle eksegese verdiskonteer 

is. Die enigste uitsondering word aangetref by die radikaie fundamenlaiisliese Skfifhantering 

wat die eenheid van die Skrii ten koste van die venkeidenheid beklemtm en gewiglik 

venkillende Skriftekste op presies dieselfde manier bensder en verstaan. 

Uit die aard van die saak sai penone wat hierdie verskiilende moddle of benaderings 

gebruik, venkillende metodes volg by die lnterpretasie van 'n leks en nonaaiweg wk 
venkiilende resultate bereik. Hierdie aspek van verskiilende ~efod0s en interpretasies toon 

die samehang tussen uitgangspunt. rnetode en resuhaat Wan Rwy. 1997:12). 

Cm die invloed van venkiliende benaderings aan te toon - seHs by person0 vial basies 

dieselfde uitgangspunl deel - verwys Van Rooy na die lesing van Genesis 9:6= by Kidner 

(1968) en by die studierapporl vwr die Sinode van die GKSA in 1994 (vergelyk 5.3.3.8). 

Kidner werk binne die lradisionele grammatieshistoriese model en het basies 'n 

konserwatiewe benadering tot die Skrif en tot Genesis in die besonder. Dit Iyk nie volgens sy 

kommentaar of daar iets in sy standpunt is wat vir mense binne die refmatoriese tradisie 

onaanvaarbaar sd  wee6 nie. Daar kan dus aanvaar word &I sy teoretiese en 

henneneutiese vertrekpunte en did van die opstelien van die studierapport gmtendeeis 

ooreenslem. Tcg is daar 'n venkii in hulle slandpunte oor Genesis 96. Die venkii is daarin 

gele(! dat hy binne die grammaties-hisloriese metode klem 18 op die verband van die 

betmkke Skrifgedeelte, terwyl die opstdlen van die sludierapport nie eksptisiel aan daardie 

verband aandag gee nie. Die nudierapport is dus volgens Van Rooy (1997:12) eerder 

verteenwoordigend Mn die bewysleksrnetode ('n biblisistiese benadering tot die Skrif). Van 

Seims (1979123) wys daarop dat 'n meganiese Skrifgebruik hierdie leks as begmnding van 

die dmdstraf gebruik en die afskaffing daarvan as oortreding van God se gebod beskou. 
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Die gereformeerde benadering is vanwee sy belang by die konteks van elke Skrifdeel 

daamp gesteld om liter8re oorwegings by die eksegese te betrek. Vorsler, N. (2004a:27) dui 

aan dat daar tereg in gereformeerde kerke baie klern geplaas word op die Goddelike gesag 

van die Skrif. Hy vra egter die vraag: Is daar nie dalk die geneigdheid dat daar te rnaklik 'n 

eie interpretasie van die Skrif tot die enigste waarheid verhef word deurdat daar onkritiese en 

naief met eie voorvemnderstellings (vergelyk 3.3.4.1) omgegaan word nie? Hy merk verder 

op dat dle fundarnentalisme die interpretasie van die Skrif gelykstel aan die openbaring van 

God. 'n Objektiewe toegang tot die oorspronldike bedoeling (in wese die doel van die 

heneneutiek, vergelyk 3.3.1) van die Bybelse outeurs word as haalbaar beskou, omdat die 

interpreteerder gelei word deur die Heilige Gees. Die fundamentalis besef nie dat sy eie 

voorveronderstellings 'n beduidende rot in sy interpretasie sped nie. Die Skrif bevat we1 God 

se openbaring, maar die Skrif rnoet terselfdertyd gelnterpreteer word deur 'n sondige mens 

wat maar net ten dele ken. 

Die gevolg van hierdie naiewe omgang met die Skrif (vergelyk 4.3.1.3.2) is dat sommige 

gerefoneerdes met 'n rigiede waarheid-valsheidskema werk. Baie klem word op waarheid 

gel&. dikwels ten koste van eenheid (vergelyk Saairnan, 2003 vir 'n bespreking ten opsigte 

van die waarheid wat dikweis ten koste van die eenheid in die polemiek - kerklike diskussies 

- oorbeklemtoon word). Die gevaar van die fundamentalisrne 18 volgens Vorster. N. 

(2004a:27) daarin dat dit sy eie leologiese interpretasies as direk ge7nspireerd deur die Gees 

beskou, terwyl opponerende sienings afgemaak word as valsheid. 

Die fundamentalisme kom we1 in verskillende grade en nuanserings voor, maar terselfdertyd 

moet daarop gewys word dat selfs die mees verbete fundamentalis hierdie benadering nie lot 

sy uiterste konsekwensie voer nie. Van die fundamentalisrne in al sy skakerings geld dit 

egter dat dit, vanwe& sy tendens tot onthistorisering, tot dekontekstualisering en tot 

beklemtoning van die Goddelike ten koste van die menslike, neig tot absolutisme. Dit 

hanteer Skrifuitsprake in rneerdere of mindere mate as tydlose, direk toepaslike Goddelike 

waarhede wat almal op dieselfde vlak L En vanwe& hierdie oorspanning van die Skrifgesag 

werk dit dikwels juis kontraproduktief. Die grootste probleem met die fundarnentalisme is juis 

sy onwetenskaplike, waarheidsontwykende karakter (Du Toit, 1990:511). 

Vorster, N. (2005:30) verwys ook na die feit dat meer gematigde fundamentaliste egter 

onkrities omgaan met hulle eie voorvemnderstellings, deurdat hulle in die proses van 

Skrifberoep die mens se interpretasie van die Skrif gelykslel aan die openbaring van God. 

Volgens Du Plessls (1987:12) word die fundamentalisme veral in hulle Skrlfberoep 

gekenmerk deur die teks te atorniseer (fragmenteer) en dan die betekenis in die leks 'in te 
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lees', om sodoende klaarblyldike lemtes aan te vui. Wegverklaring sowel as 

inverklaring is ti* van die fundamentillistiese Slnifgebruik (Du Plessis. 198733). Hierdie 

Skrifflantering van die fundarnentalime om die leks tot in sy kleinste deel af te breek (te 

atomiseer) is 'n duidelike kenmerk van die biblisisme. In die iig hiewan pleil MGller (199230) 

dat die spiritualiserende en pi8tistiese hermeneutiek van die fundamentalisme vir g o d  

agtergelaat moel word. Vervolgens sal 'n analise van die biblisisme gedoen word om 

sodoende die verband en die ooreenkoms lussen die Skribaroep en Sktifhantering van die 

fundamenfalisme en bibiisisme utt le lig. 

4.3.1.32 Anallm van dle blbllslsme 

Wat is biblisisme? Biblisisme kom voor wanneer daar op 'n 6kSinnige man& met die Skrif 

omgegaan word; wanneer daar met die Skrif omgegaan word sonder om ag te slaan op wat 

die Kerk bely en wat die Kerk leer. Biblisisme gaan daamr om iets uit die Skrif te kry om 'n 

bepaalde siening te ragverdig - soda1 Un ten minste klink asof daar voldoen is aan die 

gehoorsaamheidseise van wii van die HERE (vgl. Durand. XX)4:28). Van Deventer & Kbnig 

(1989:304) beskou die biblisisme as 'n reaksionh venkynsel of beweging wat onntaan het 

in reaksie teen die skolastiese hantering van die Skrif, en ook as 'n prdes teen 

konfessionalisme, tradisionaiisme, inteiiektualisme en 'n wetemkaplike besigwees in die 

teologie. Daar kan dus met redelike sakeheid gestel word det biblisisme net soos in die 

geval van die fundamenlalisme 'n reaksion8re of antitetiese venkynsel is en 'n reeds 

bekende problem in die Skrifberoep veneenwoordig. 

Strauss (197W38) definieer die term biblisime as daardie opvatting wal meen dat die 

gesag van die Skrif sl&s gehandhaaf kan word indien daar In die Skrif direMe uitsprake oor 

elke moontlike Christelike &iwiteit gevind kan word - dergelike Skrifgegewens word maklik 

bestempel as Skrifbeginsels vir die volle lewe van die mens. Die biblisisties.venkraalde 

siening van die lig van die Skrif is juis op die terrein van die wslenskap opvallend 

ontoereikend. In die pram kom die biblisistiese 'program' dan ook slegs &amp neer dat 

bepaalde sake waamr die Skrif w4 een en ander sB, uttgelig word, lerwyl al di6 sake 

waaroor daar @em direkle aanwysing in die Skrif gevind word nie, mslig gelaat word binne 

die bre€ sfeer van die mens se 'gesonde verstand' (behorende tot die tenein van die 

'algemene genade'). lndien die gesag van die Skrif werklik afhanMik was van direkte 

umprake oor elke saak waarmee die Christenmens, ook in die wetenskap, te doen kan kry, 

sal juis hierdie uitgangspunt direk daartoe aanleiding gee dat die weMike lewensomvanende 

gesag van die Skrif totaal ondergrawe word (Straws. 1979b:S). 
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Bijlsma (196484) sf3 weer van die biblisisme: "Daaronder wordt hier verstaan 

een schriftgebnrik, dat de bijbeltekst regelrecht overbrengt naar de eigen tijd en situatie, 

zonder met het vetkondigingskarakter der bijbelse geschriften, en hbn tijd en situatie, 

rekening te houden'. 

Wielenga (199231) beskou weer die intuiriewe bmadering waarin daar 'n direkte lees van 

die Bybelse leks onder die direkte leiding van die Heilige Gees gepropageer word, as 'n 

vorm van biblisisme. Hy beweer selfs dat "one of the dangers of the intuitive approach is that 

the assumption of the direct accessibility of Scripture under the guidance of the Holy Spirit 

prevents people fmm serious, scholarly study of the text in its own historical and literary 

context. One detects a mostly unconscious over-contertualisation of the Biblen (eie 

kursivering - DS). 

Durand (200428) beskryf die werkswyse van die biblisisme soos volg: "Die biblisis neem 'n 

besluit (dikwets uit gewoante, of selfs onder dmk van sy omstandighede, pomnngroep. of 

kultuur) wat reg en verkeerd is. Wanneer hierdie biblisis sy besluit oor wat reg en verkeerd is 

moet verdedig. weet hy dat hy iets uit die Skrif moet kry om hom fe verdedig. Anders sai die 

konfrontasie moontlik net toenem, Dikwels word die biblisis deur gelowiges in die Kerk oor 

sy verkeerde besluite gekonfronteer. Die biblisis doen dan naarstiglik in die Skrif 'n soeMog 

na gedeeltes om sy siening te verdedig. Hy soek na Skrifgedeeltes om redes vir sy besluite 

te bied (en nie om uit die Skrif besluite te neem nie). Die besluit kom eerste en die redes 

tweede. Hierdie rasionalisering van reeds geneemde besluite sal aanhou totdat die kritici tot 

bedaring gebring is". 

In die praktyk kan gewoonlik weggekom word met vetwysings na algemene beginsels in die 

Skrif. lemand wat reeds oor 'n betrokke etiese pmbleem besluit het, sal vorendag kan kom 

met die beginsel van naasteliefde of die sogenaamde goue reel van Matteus 7:12 (Alles wat 

julle wil htS dat die mense aan julle moet doen, moet juNe ook aan hulle doen. Dit is tog 

waarop dit neerkom in die wet en die profete). Sodoende word die Woord van God 

gereduseer tot 'n paar inhoudlose abstrakte morele re&. Wanneer die biblisis nie toegelaat 

word om met sy rasionalisering weg te korn nie is daar 'n paar ander Skriftekste wat vlr hom 

'n ontsnaproete kan b id .  'n Gunstelingontsnapmete is gewoonlik Johannes 8:7 (Toe hulle 

aanhou om Horn te m, het Hy regop gekom en vir hulle gesl: 'Laat die e m  van julle wat 'n 

skoon gewete her, Berste 'n Mip op haar god'). Wanneer geen van die biblisistiese 

rasionaiiserings geslaag het nie, is die laaste uitweg nog die sogenaamde 

verdraagsaamheidsontsnaproete van Romeine 14:5 (Vir die een is een dag belangrfker as 

ander dae; vir 'n ander is aNe dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig 
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wees van sy opvatting). Durand (X)04:28) beweer dat dit in die biblisisme nie om die 

besluite, keuses en handelinge wan wal voomtom n4 die besinning oor die Wet van God 

nie, maar dat dit gaan om die besluite, keusas en handelinge wat aileen maar beskerm word 

deur 'n klomp aanhalings ult die Skrif. 

Een van die kenmeIkeMe eienskappa van die biblisiste is &I hulie 'n besonder groot 

waarde a m  sekere Skrifuihprake heg, sondar om d* in die lig van die Skrif as geheel te 

beskou (Velema, 199379) (Vergelyk 3.3.4.7). Douma (1996363) waarslol SCQS tale ander 

Christelike e t i i  m k  teen die gevaar van biblisisme. Hy verstaan onder biblisisme: That 

appeal to Scripture which uses the Bible texts in an atomistic (isolated) way by lifting them 

out of their immediate amtexts or out of the whole contea of Scripture". 

Velema (1990:79) se hoofbeswaar teen die biblisisme is dat 'n biMisis in wese niks met 

hermeneutiek te doen wil hO nie. In sy eie wmrde sB Velema fiat "door de invloed van de 

wijsbegeerle op de hermeneutiek is deze voor de ethiek soms meer een gevaar dan een 

huip. Nienemin hebben we toch gepleit vmr een goede, bijbels veranhvoorde hemeneutiek. 

Wij moeten op tiid en omstandigheden lenen en op de plaats van een teksl in de 

geschiedenis van de Openbaring. Dan zien we dat de Bijbel Mijvende gebodeo kent en 

wisselende bedelingen. Het komt emp aan he1 onderscheid tussen deze hvee op te sporen 

en in rekening te brengen. Een bibUcist is daartoe niet bereid Hi] maaM van de Bijbei sen 

boek MI m c h r l l l e n  die zomaar naast elkaar gezet worden, nadat men ze uit de 

verschillende bijbalboeken he& wegge@uW. 

Van der Walt (1989:194-196) wys egter op die gevaar om die Skrif as handboek vir etiese 

waagSukke te pmbeer gebmik deur te waarsku teen 'n subjektiewe en biblisistiese 

Skrifhanlering en wys op die onderskeid tussen die tydsgerigtheid en tydsgebondheid van 

die SlnH (vgl. Hoek. t993:255). Hy beklemtoon w k  dat Skrifuitsprake nie sommer direk na 

vandag mrgedra kan word nie (vgl. Van Rooy. 1997:7). Die gebruik om te s6 "die Skrif leer 

of "die Skrif leer duideiiU vind sy wortels in die Ottodoksie. Die Skril word in hierdie 

benaderingswyse as 'n leerboek geb~ik.  

'n Bspaatde standpunt word met beroep op die Skril, as objeki7ewe en bdydelike gmdsheid. 

gehuldig en bekragtigas goeie leer (Van Deventer & Kbnig. 1989:306). 

Die biblisistiese bantering van die Skril we* onder meer me1 'n direMe verband tussen die 

samelewing in die Bybelse tyd en die hedemlaagse samelewing. SMuurlike riglyne in die 

konteks van die destydse sartmlewing word dan ook op vandag van toepassing gemaak. 'n 

Ander vorm van 'n biblisistiese Skrifhantering kan eweneens gevind word wanneer daar in 'n 
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oorvereenvoudigde, direkte verband tussen gebeure en persone in die Skrif en die 

toepassing vir vandag gel6 word. So 'n eksemplariese Skrifberoep hou, sonder in agneming 

van die openban'ngshistoriese verband en voottgang, gebeure en persone as gesagvolle 

voorbeelde voor wat vandag nagevolg moet word (Van der Watt, 1989:195. 196; vgl. ook 

Deddens, 1988:45). 

Strauss (1979a:258. 263,264) bespreek ook die gevaar van biblisisme teen die dekor van 'n 

belangrike eksegeties-teologiese kwessie (vgl. Strauss. D.F.M., 1990:36, 80-86; Smit. 

t980:lgg; Ouweneel, lQ92:ll3-ll4). Die positivering van enige etiese beginsel gebeur nie 

noodwendig aan die hand van toepaslike Skriftekste nie, asof dit vryelik nagelaat sou kon 

word waar sulke tekste nie beskikbaar is nie. Sowel die literalisfiese gebruik van Skriftekste 

as die veronderstelde onafhanklikheid van die Skrif waar geen direkte Skrifuitsprake gevind 

word nie, is vetwerplik (Ouweneel, l992:ll3). 

Volgens Du Toit (198446) is die feit dat daar in die onderskeiding tussen die objektiewe en 

subjektiewe karakter van die Bybelgeskrifte 'n duidelik keuse gemaak word teen 'n dosetiese 

beskouing van die Sknf waarin alle geskrifte en verse op "diesetfde vlaK beskou word, 

omdat dit die gehspireerde Wood van God is. Scdanige siening maak syns insiens die 

deur wyd oop vir 'n biblisistiese gebruik van die Skrtf wanneer dii as 'n arsenaal van 

gelykwaardige, ewigdurende waarhede gesien word, waaruit dan vir 'n bepaalde saak of 

argument enersluidende tekste geselekteer word ter stawing daarvan. Bowendien word 

sodanige anhnroord dan gesien as outorit& afdwingbaar op almal wat bely dat die Skrif God 

se Wood is en word so verval in volslae fundamentalisme. Hoek (1 999) waarsku weer dat 

"ook waar terecht onverkott vastgehwden wordl aan het gezag van de Schrift kan men de 

hermeneutische vraagstelling nie zomaar overslaan. Dat leidt tot selectief bijbelgebruik, 

wardoor we ondanks de schijn van het legendeel niet werkelijk recht doen aan de Schrift en 

waardoor de geloofwaardigheid van de orthodoxie bij andersdenkenden onnodig wordt 

aangetast". 

Ouweneel (1989:4) beskou weer die probleem van die biblisisme as 'n verabsolutering van 

die gesag van die Skrif oor die mens se ganse lewe, insluitend die wetenskap, en om in die 

proses te vergeet dat die Skrif geen wetenskaplike handboek is nie. Hier kan 'n mens 

allereers die gewone biblisisme onderskei. Ook hierdie "isme" hou 'n oorskatting in, en we1 

in sy opinie 'n oorskatting van die Skrif ten koste van die gebruik van die eie rede en die 

waarnemingsvermo6 van die mens. Die biblisisme word gekenmerk deur 'n anti- 

wetenskaplike houding, 'n bewuste of onbewuste verset teen die gebrulk van die rede en die 

waameming in die wetenskap. Gewoonlik kom hierdie verset voort uit 'n afkeer aan baie 
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sogenaamde Yeori&" wat in totale teenspraak met die Skrif is, maar as 

wetenskaplik aangebied word. Natuurlik simpatiseer 'n mens met hierdie afkeer, maar nie 

met die vlugreaksie waartoe dit lei nie. 

Die biblisistiese idee van die "seHgenoegsaamheid" van die Skrif is 'n valse oorskatting van 

die Skrif ten koste van daardie andef openbaring van God, naamlik die skepping in bre6 sin. 

Die biblisisme is 'n verabsolutering van die Skrif as die enigste openbaring van God. Nie net 

die Skrif nie, maar ook die (ander) werke van God se skepping vorm 'n openbaring van God. 

m s  duidelik blyk uit Romeine 1 :20 en Psalm 19:2 (Ouweneel. 1989:5). Die presiese relasie 

tussen die sogenaamde Woordopenbaring en die sogenaamde werkopenbaring van God is 

'n taamlike moeilike probleem, en val beslis nie in die skopus van die studie nie. Tereg maak 

Ouweneel (19€?9:5) die opmerkhg dat alles wat 'n mens in die Skrif vind waar is. maar dat 

nie alles wat waar is, noodwendig in die Skrif gevind kan word nie. Waarheid kom syns 

insiens tot die mens vanuit die werke van God se skepping in bre& sin (ook die Skrif is 'n 

skeppingswerk van God), en dit is nou juis die taak van goeie, Skrifgetroue wetenskap om 

hierdie waarheid op te spoor. 

Jordaan (2001 :I) verwys onder andere na hierdie idee van die "selfgenoegsaamheid" met 

die vraag: "Hoe gemaak met buite-Bybelse gegewens?' Daar word volgens Jordaan m die 

hedendaagse teologie op verskillende maniere met buite-Bybelse gegewens en oowegings 

omgegaan. 'n Moontlike manier is om die buite-Bybelse gegewens eenvoudig ignoreer. 

Hierdie benadering is dikwels die vrug van 'n oo~ereenvoudigde 'Sola Scripturag-benadering 

(vergelyk 3.3.4.7). Sommige gereforrneerde teolo6 maak hulle dikwels hieraan skuldig, meer 

dit is 'n benadering wat in werklikheid by die biblisisme en die Amerikaanse fundamentallsme 

tuishwrt. 

Vorster. N. (2002:237) verkies om in stede van biblisisme te vennrys na die letterlike 

benadering. Onder die letterlike benadering verstaan hy 'n fundamentalistiese a-historiese 

verstaan van die Skrif, waarin in 'n aantal tekste uit die Skrif op 'n fragrnentariese wyse 

gebruik word as 'n bewys dat menseregte (met name enige etiese probleem - DS) direk uit 

die Skrif afgelei kan word. 

Kaiser en Silva (1994:31-34) gee 'n tipering van die letterlike benadering, maar verkies in 

stede daarvan om te praat van 'n bewysteksmetode. Hierdie bewysteksmetode word 

volgens hulle vandag onder andere algemeen in die interpretasie van die Skrif gebruik. 

Hierdie metode is eintlik verouderd, maar word nog gebruik. veral deur mense wat die Skrif 

wit gebruik om hulle standpunt le ondersteun. Met hierdie metode word 'n enkele teks, 

gewoonlik buite sy konteks, gebrulk om 'n sekere standpunt te bewys of te ondersteun. 
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Gewoonlik impliseer dit 'n naiewe lees van die Skrif. Die gebruik van tekste buite hulle 

konteks is 'n gevaar waarteen 'n Christen-wetenskaplike steeds moet waak, asof die aanhaal 

van tekste wetenskapsbeoefening Christelik maak (vgl. Van Rooy, 1997:ll). 

Die probleem met so 'n letterlike benadering is dat enige iets met behulp van fragmentaries- 

versamelde tekste bewys kan word. Afsonderlike tekste kan, as dit op 'n a-historiese en 

geisoleerde wyse gefees word, as 'n bewys vir beide die bestaan of die nie-bestaan van die 

betrokke etiese probleern gebmik word (vgl. Vorster, N., 2002:237.) Anderson (1984:154) is 

self baie krities teenoor die bewysteksmetode - 'n metode wat hy tipeer as die gebruik van 

Skriftekste as dicta probantia vir etiese of teologiese standpunte wat op ander gronde 

ingeneem is. Anderson (1984:153-157) 18 setf baie klem op die konteks van die 

interpretasie. 

Die letterlike benaderiftg verdiskonteer nie die historiese konteks wat sosiaal-etiese 

voorskrifte in die Skrif onderl6 nie, want dit gaan a-histories en moralisties met Skriftekste om 

(Vorster, N.. 2002237; vgl. ook Velema. 1980:30). Die historiese onhvikkeling en 

samehang van die Godsopenbaring word nie genoegsaam In ag geneern nie (vergelyk 

3.3.4.6). Teenoor die letterlike benadering moet dit duidelik gestel word dat nie alle tekste in 

die Skrif ewige beginsels bevat nie. Sommige uitsprake in die Skrif is partikulier en 

tydsgerig. Baie van die sedswette in die Pentateug het byvoorbeeld 'n spesifieke historiese 

agtergrond, en word deur die Nuwe Testament self as vend in Christus en &arm as 

tydsgerig verstaan (vergelyk Galasi&rs 5:l-12). Vorster, N. vennrys onder andere na 

Greidanus (19846) wat meen dat: "One cannot simply draw historical equation marks 

between then and now and between there and here". 

Nog 'n verdere probleem wat Vorster. N (2002237) identifiseer, is dal die verskeidenheid 

van genres in die Skrif nie aHyd voldoende verdiskonteer word nie (vergelyk 3.3.4.8). Elke 

gerlre vereis 'n ander verklaringsrnetode. Digterlike stof beskryf byvoorbeeld die mens se 

ervarings van God en die realiteit, en kan daamrn nie noodwendig as ewiggeldende 

Goddelike uitsprake vit die bestaan of nie-bestaan van menseregte gebruik word nie. Die 

letterlike benadering vewal syns insiens ook in positivismem. Die Skrif se objektiewe 

Goddelike gesag word sterk beklerntoon deurdat allerlei tekste as 'n bewys vir 'n bepaaide 
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saak aangetoon word. Die mens se subjektiewe voowerstaan van die Skrif word 

egter dikwels buite rekening gelaat (vergelyk 3.3.4.1 en 3.3.4.2). 

Strauss (1979:46) wys op die fundamentele onderskeiding tussen beginsel en positivering 

wat uiters noodsaaklik is indien daar ontkom wil word aan die valstrikke van biblisisties- 

vermeende Skrifbeginsels (Vergelyk 2.4.6). Die biblisis is immers geneig om steeds 

bepaalde positiverings in die Ou entof Nuwe Testament te wil verhef tot algemeen-geldige 

beginsels, terwyi daar in die proses vergeet word dat die besondere konkrete omstandighede 

van elke positivering in die algerneen veroonaak dat 'n positivering 'n unieke historiese 

karakter Mi en dehalwe nie sonder meer van toepassing gemaak kan word op alle dnder 

historiese omstandighede wat uiteraard daarvan verskil nie. Die willekeur waarmee sekere 

positiverings in die Skrif w61 uilgelig en verhef word tot algemeen-geldige 'Skrifbeginsels" 

berm by nadere beskouing op die volgende "eksegetiese prosedure": Wanneer dit enigsins 

voorkom of 'n bepaalde positivering in die Skrif (grootliks) ooreenstem met 'n positivering wat 

ons vandag in die modeme samelewingskonteks nog ken, byvoorbeeld die doodstraf, word 

gekonkludeer dat ons met 'n "Skrifbeginsel" te doen het. Al dAArdie positiveringe wat egter 

duidelik radikaal verskil van dit wat ons vandag ken, word sonder nadere verantwoording 

verontagsaam, hoewel ons dikwels nog gebind word aan positiveringe wat selfs in die Nuwe 

Testament agtergelaat is (vergelyk in hierdie verband die verskil tussen die Ou- 

Testamentiese Sabbatsheiliging en die viering van die Sondag in die nuwe bedeling). Omdat 

positiveringe in elke historiese tyd verskil, impliseer hierdie "prosedure" tegelykertyd dat elke 

tyd sy eie Sknfbeginsek sat M (Strauss, 1979:47). 

Die biblisisme het geen oog vir die histories afstand tussen die moderne mens se eietydse 

w&eldbeeld/bepaalde praktyke en die w6reldbeeWpraktyke wat bestaan het ten tye van die 

Ou en Nuwe Testament nie, juis daarom gebeur dit maklik dat agtergelate praklyke opgedis 

word as synde normatief vir die moderne tyd bloot omdat dii &ens in die Skrif opgeteken is. 

Die onderskeiding tussen beginsel en positivering (toepassing) is hier belangrik, want 'n 

mens mag nooit enige eietydse positivenng aansien vir die onderliggende beginsel nie en 

ewe min mag ons gevolglik die eietydse positiveringskant van gebeure in die Skrif 

(biblisisties) verhef tot vermeende uewige Skrifbeginsels" (Strauss. 2002576). 

Mare (1991:106) waarsku dat daar in die soeke na die beginsels en riglyne in die Skrif. 

daarteen gewaak sal moet word om die Skrif te laat buikspreek. Die onmiddellike verband 

(konteks - DS) van elke teks wat aangehaal word, maar ook die plek daawan in die hele 

Skrif en die bedoeling van die Skrif in daardie teks self, sal bepaal en gehandhaaf moet 

word, anders kan in bibliokrasie, biblisisme en fundamentalisme vewal word. Onder 
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bibliokrasie verstaan Mare ( 1  991 :lO7) daardie verskynsel wanneer die Skrif as 

boek die kerk regeer en die Skrif 10s van God gesien word. Wanneer iemand met 'n 

Skrifwoord gekonfronteer word, moet hy duidertk onder die indruk daawan gebring word dat 

dit nie die Skrif as Boek is wat ham aanspreek nie, rnaar we1 die God van daardie Boek. Dit 

is baie maklik om iemand van bibliokrasie te verwyt deur te sB dat daar nie so streng letterlik 

na die Skrif geluister moet word nie, maar daar ruimte vir die Heilige Gees gelaat rnoet word 

- asof die Heilige Gees teenoor die Skrif staan. Wie egter die waarheid wit losmaak van die 

Woord verval in subjektivisme. 

Wanneer die Skrif alleen in ag geneem word, met w i n g  van die leer van die kerk (wat tog 

op die Skrif gegmnd is) word in biblisisme verval. Die gevolg daarvan is dat die oproep van 

die Reforrnasie (Yerug na die Skrif of sola Scnptura) rnisbruik word om eie sieninge te 

regverdig en onder die skyn van 'n Bybelse beroep suiwere belydenisse te deurstreep of te 

omseil (vgl. Mare 1991:107). 

Nog 'n kenmerk van 'n biblisistiese Skrifbenadering is gel& in die moontlikheid dat daar in 

die verklaring van die Skrif uitsprake as grondbeginsels beskou kan word en s6 streng 

aangehang word dat daar in die proses glad nie rekening gehou word met die historiese 

situasie waarin dit geskryf is - of met die andersheid van die eietydse omstandighede nie 

(Mar&, 1991 :107). Nie alle uitsprake in die Skrif geld vir alle tye en alle ornstandighede nie. 

Wanneer nie met hierdie feit rekening gehou word nie, word in fundamentalism vewal (vgl. 

Strauss, 1989:83). 

Die biblisisme kom dus in wese neer op 'n verabsolutering van die Skrif in die sin dat die 

Skrif se openbaring as die enigste openbaring van God geag word - genoegsaam vir alles. 

Die Latynse woord a& beteken eenkant, afgetmkke, en solufus beteken losgemaak, 

alleenstaande, selfgenoegsaarn, kompleet. Op di6 standpunt word die Skrif gewoonlik vir 

alle praktiese doeleindes as 'n opsigselfstaande openbanng beskou - losgmaak van die tyd 

en omstandighede (geskiedenis) waarin dit gestalte gevind het. As vryswewende 

openbaring is alle waarheid vir eens en altyd daarin opgeteken en gestol. A1 wat te eniger 

tyd vir enige pmbleemsituasie nodig is, is om die waarheid van die Sknf pmbleemloos en op 

sigwaarde daaruit af te lees en dan pmbleemloa oor te bring na ons eie tyd om dit net so op 

die situasie voortmde toe te pas. Di6 aflees en toepassing geld vir alles - vir enige 

problem te eniger lyd li3 die antwoord klinkklaar in die Skrif (Smith, 2000:12). 

Die biblisistiese bantering van die Skrif werk onder meer met 'n direkte verband tussen die 

samelewing in die Bybelse tyd en die hedendaagse samelewing. Skriftuurlike riglyne in die 

konteks van die destydse sarnelewing word dan ook op vandag van toepassing gemaak 
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(Van der Walt, l989:195). Deddens (1988:45) wys weer op 'n ander vorm van 

biblisistlese Skrifhantering waar daar onder andere in die prediking eweneens 'n 

oorvereenvoudigde, direkte v e b n d  tussen gebeure en persone in die Skrif en die 

toepassing op vandag gel6 word. Hierdie eksemplariese prediking hou, s d e r  inagneming 

van die openbaringshistoriese verband en voortgang, gebeure en persone as gesagvolle 

voorbeelde voor wat vandag nagevolg moet word. So is dit ook die geval wanneer daar in 

die etiek 'n beroep op die Skrif gedoen word sonder om die openbaringshistoriese verband in 

ag te neem. Ten opsigte van die doodstraf as modem etiese probleern, en veral in die lig 

van Skrifuitsprake in hierdie verband vanuit die Ou Testament, redeneer Heyns (1982:158, 

166) dat daar egter tussen die skuatiewe en universele aspekte van die wil van God 

onderskei moet word. waarmee die Skrifgesag nie gerelaliveer word nie, maar juis 

geaktualiseer word. Die hele Skrif is en bly dus normatief, maar die aard van spesifiek die 

normatiwiteft van die Ou-Testamentiese voorskrifte moet in die konteks van die 

openbaringshistoriese gang, die verskeidenheid tussen die Ou en Nuwe Testament en die 

bepaalde vormgewing van 'n verbondslewe tot eer van God in daardie lyd verklaar word (vgl. 

Van der Walt, 1989:196). 

In die Skrifberoep in die gereformeerde etiek moet teenoor 'n biblisistiese hantedng van die 

Skrif ook die tyd- en plekgerigte karakter van die Skrif in ag geneem word (vgl. Van der Walt, 

1989:196). Volgens Coetzee et a/. (1 98O:l7) is die hermeneutiese riglyn dat die Skrif we1 

tydsgerig is, rnaar nooit tydsgebonde nie (vergelyk 3.3.4.4). 'n Skrifberoep wat die 

lydsgerigtheid van die Skrif doelbewus ignoreer, wil 'n Skriftuurlike voorskrif in 'n destydse 

konkrete situasie direk op 'n konkrete probleem van vandag oordra. Skrifberoep wat we1 die 

tydsgebondenheid van die Skrif benadnrk, fokus slegs op die etiese vraagstukke van die 

moderne tyd en ignoreer die gesagvolle leiding van die Skrif, omdat die Skrif sogenaamd 

lydsgebonde is. Die Woord van God is egler met die tyd, rnaar nie aan die tyd verbind nie 

(Van der Walt, 1989:196). Die tradisioneel-gereformeerde teologie het by die interpretasie 

van die Skrif nog ahyd 'n ho8 premie geplaas op die konteks waarbinne die Skrifwoord sy 

ontstaan gehad het, dit teenoor 'n tipiese biblisistiese benadering waarin Skrifgedeeltes 

ongenuanseerd van toepassing gemaak word op die eie situasie. Die reformatore was van 

die begin daarteen gekant. 

In die praktyk van Skrifberoep is dit so rnaklik om in 'n poging om die etiese probleem aan te 

spreek vanuit die Skrif op 'n biblisistiese wyse met die teksmateriaal om te gaan. De Villiers 

(1982:62. 63) probeer om iets van hierdle problematiek uit te wys wanneer hy verwys na 

onder andere die rnedies-seksuele probleme wat een van die kategoria van morele 

kwessies is wat nie noodwendig (eie kursivering - DS) in die Heilige Skrif aan die orde gestel 
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word nie. Tot die verleentheid van die fundamentaliste ontbreek gevolglik in die 

Heilige Skrif ook enige direkte voorskrif mr medies-seksuele probleme. Een van die gevolge 

hiervan is dat fundamentaliste soms op 'n hoogs willekeurige en biblisistiese wyse by 

ervaring van medies-seksuele probleme op die Heilige Skrif 'n beroep doen. Slegs op tekste 

wat op die oog af 'n mate van steun bied vir die standpunte wat hulle reeds ten opsigte van 

aborsie, die gebruik van geboortebeperkende middele. sterilisasie en terapeutiese 

inseminasie ingeneem het, word 'n beroep gedoen. Tekste wat op die oog af hulle 

standpunte weerspreek, word eenvoudig buite rekening gelaat of so verklaar dat dit nie meer 

hulle standpunte weerspreek nie. 

Die volle implikasie van 'n biblisistiese en fundamentalistiese hantering van Skrifgegewens is 

dat daar sprake kan wees van 'n voorskriftelike model vir etiek (vgl. Villa-Vicencio, 1979:12- 

16). Hierdie voorskriftelike model beskou die Skrif as bloot 'n bron van sederegls of 

sedewette om sedelike leiding aan die mens in die modeme samelewingskonteks te gee. 

Die modeme voorstanders wissel van persone wat volhou dat a1 die woorde van die Skrif 

presies dieselfde as die Woord van God is (asof Skrifgedeeltes waar Paulus di duidelik stel 

dat hy sy eie mening oor etiese sake gee, ook die Woord van God is), tot vertolkings wat 

onderskei tussen voorskrifte en kodes. Die Skrif sawel as die modeme konteks word egter in 

die toepassing hiervan rneestal nie verdiskonteer nie. 

4.3.1.4 Definllring en samevattende gevolgtrekking 

Die gevaar van die fundamentalisme word konkreet deur Momberg (2004) opgesom met sy 

opmerking dat dit moontlik as dii as die gevaarlikste aspek van die krisis van die 

Skrifbeskouing gesien kan word. Gevaarlik, vanwe6 die mate waarin hierdie benadering 'n 

vetwarring is van die suiwer Skrffbeskouing (eie kursivering - DS) (vergelyk 3.2.2). Die 

historiese gedateerdheid van die opskrywing gepaard met die historiese ontwikkeling van die 

openbaring tot en met die boek Openbaring, word nie nugter vemken nie. Ook die 

fundamentalisme maak dieselfde grondfout van die subtiele Skrifkritiek om deur hulle eie 

agenda na die Skrif te gaan en die Skrif te wring (die keer met beroep op die letter van die 

Skrif buite die konteks) totdat hulle hulle saak geregverdig het. 

Die Skrif is nie en mag vir geen oomblik hanteer word as bloot 'n versameling teoretiese 

begrippe wat slegs wag om deur die teologie "uitgelig" te word nie (Ouweneel. 1991:174). 

Fundamentalisme is in die eerste instansie 'n divergente teologies-kerklike verskynsel, 

waarvan die vernaamste kenmerk die volgende is: die onfeilbaarheid van die Skrif as 

histories-gekwaliiiseerde waarheid en werklikheid. Die fundamentalisme bestaan nie as 'n 

bepaalde fenomeen in individuele kerke, kerkgenootskappe of kerklike organisasies nie. 
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Bepaalde kerke en organisasies kan we1 as fundamentalisties van aard of neiging 

aangedui word. In die kern van die saak is fundamentalisme 'n gevaarfenomeen. In sy 

ekstreme vorm verstar dii voo~etonderstellings tot vooroordele. Dan word slegs die eie 

besef van Skrifgesag, die kerklike organisasie en gemeentelike lewe as legitiem aanvaar. 

Die fundamentalisme is. per definisie, intolerant en eksklusief. Fundamentalisme is, in die 

laaste instansie, nie slegs die handhawing of postulermg van Skrifonfeilbaarheid nie, maar 

die verabsolutering van hierdie kwaliteil. Dit is moontlik om die gesag van die Skrif te bely en 

te beleef sonder om noodwendig die diktatuur van die fundamentalisme aan te hang (vgl. Du 

Plessis. l987:15-17). 

De Smidt (1998:39) waarsku terselfdertyd ook teen 'n ongenuanseerde etikettering van almal 

wat onbevange aan die belydenis van die gesag en onfeilbaameid van die Skrif vashou: 

"One does not escape a charge of unfairness if one labels all who regard the Scripture as 

authoritative and inerrant as fundamentalists". 

In die lig van bogenoemde bespreking is die voorkoms van 'n biblisistiese en daarrnee saam 

'n fundamentalistiese hantering van die Skrif ten opsigte van 'n etiese pmbleem beslis nie 'n 

oplossing om die spanning tussen die Dogma en Etos te vertig nie. Daarvoor is meer nodig 

as 'n beroep op enkele losstaande tekste, maar moet die boodskap van die Skrif in sy geheel 

m berekening gebring word. Die normatiwiteit en betroubaameid van die Skrif vir leer en 

lewe is nie van historiese, dogrnatiese of kerklike onfeilbaarheid afhanklik nie. Wanneer die 

Skrif egter verobjektiveer en verabsoluteer word, word dit noodwendig in 'n eksklusiewe 

kategorie geplaas (vgl. Du Plessis, 198729). 

Biblisiste gaan met hul vrae en hul eie insigte na die Skrif en gebruik di clan pmbleemloos. 

konteksloos en letterlik om "Skrifbewyse" te vind en te s6 -daar staan geskryf" (Van Deventer 

8 Kbnig. 1989:304). Daar sal dus konsekwent gewaak moet word teen enige biblisistiese 

verskraling deur 'n totale gehoorsaamheid aan die lewensomvattende 

gehoorsaamheidsaanwmak van die Skrif, wat slegs in hierdie sentrale sin lig bied vir alle 

wetenskappe (vgl. Strauss, 1979:49). Di geld telkens vir die etikus se beroep op die Skrif. 

Die letter op sigself rnaak dood, maar die Gees rnaak lewend (2 Kor. 3:6). Da geld vir 

dogmatiek en etiek, (leer en lewe) in die algemeen, maar vir laasgenoernde In die besonder. 

Terwyl dit in die leer basies gaan om wat God eens en vir altyd vir ons gedoen het in 

Christus, gaan dit in die etiek om dit wat God van ons verwag om in Christus daagliks te 

doen onder leiding van sy Woord en Gees. Daarvoor wys die Woord die koers aan om die 

etikus te help in die konkrete konteks van die modeme sarnelewing. 
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Van Wyk (2002:604) merk tebops op dat daar 'n bepaalde punt is waar die 

fundamemalisme en kritisisme mekaar raak: die fundamentalisme, vanwe8 sy 

rasionalistiese Skr i ikouing en biblisistiese Skrffgebruik, ondennyn die gesag en kcdskap 

Van die Skrif net so veel as wat die kritisisme met sy uitgespmke Skrifkritiek dit doen. S6 

gesien, kan fundamentalism ook as vonn van Skrifkritiek beoordeei word. Samevattend 

kan gestel word dat die kritiek teen die fundamentalisme en bibiisisme indringend en gmndig 

is en in dle algemeen aan toegegee kan word. Kruger (198833, 34) wys daarop dat die 

fundamentalisme ook SkriRcrities is omdat dit werk met voomordele wat nie die Skriftoets kan 

deurstaan nie. 

Vorster. N. (200530) waanku egler dat ons nle so slerk mod reageer teen die kritiese 

leolcgie dat ons in ander uitemes val nie. Dim fundamentalisme is weens sy leologies- 

n a l w ,  tradlsionaltstiese en onverdraapame aard net so gevaariik vir die kerk en die gesag 

van die Skrif as die kritiese teologfe. Die gesag en behoubaaheid van die Skrff moet 

gehandhaaf word sonder om in fundamentalisme te verval. Die feR My staan dat die 

pendulum In die leologie en in die besonder die Skrifbemep nwi l  op 'n neulrafe punt te staan 

kom nie, maar dat die pendulum van een uiterste na die ander mi. In reaksie teen die 

Skrifhamering van die fundamentalism word daar d i i e l s  geglyp na die antflese van die 

SkriRriHek. Afhoewei hierdie wee benaderings Id die Skrff, fundarwnialisme en Skrifkritiek. 

in leone hemetsbreed vm mekaar verskil. kom albei egter neer op reduksionistiese hamering 

van die Skrif. Vervolgens word 'n kritiese bespreking van die Skrifkritieso omgang met die 

Skrii gedoen, om sodoende die gevaar sowel as ooreenkomste van hierdie betmkke 

benadering uit te lig en te vergetyk met die Skrifhantering van die biblisisme. 

Abrens 'n rnetodologiese uiteensening van die henneneutiese benadering van die 

SkriRcritiek bespreek kan word, is din nodig om eers die betrokke begrippe le omskryf om 

dewlwe te verseker &I enige rnoontiike onsekerhetd uit die weggeruim word. 

Skrifkritiek kan mskryf word as die bedrywigheid wat die Skrifgesag vanuil 'n mionallstiese 

of 'n ander Skrifverlrekpunt (as die van die geretonneerde Skrifbenadering) aflakel. Dit Mnn 

wesenlik deel van die gevaar van die modemisme (sekularisme), waar die teolcgie Mor die 

tydsgees swig Van wyk. 1995b261). 

Die t e n  'kritiM word op wee maniere in die teologiese vakleninologie gebmik. Di word 

eerstens gebruik in die sin van 'n strenge wetenskapiike analise wat nie vanuit 'n negatiewe 
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en Skrheemde verlrekpunt bepaai word nie. Tweedens word di gebNik in die sin 

van 'n wetenskaplike analise wat we1 vanuit sodanips verkekpiml bepaai word. Die term 

.fekskritiekm word in die eerste sin gebmik, ferny1 in die tweed0 na die t e n  "Skn'fkritielC 

vemrys word (vgl. Potgieter, 1990:63). 

Met 'krities' in die vemrysing na kriti- Skritbeskouing word vdgens Kwger (1988:z) nie 

bioot bedoel bsoordeel, c o m g ,  beskou nie. Di word in negatiewe sin gebruik, naamiik 

waar die norm vir Skrifverkiaring ontieen word aan 'n ander bmn as aan die Skrif sen, 

byvoorbeeid die verstand, en dit in stlyd met die eie aard van dle Skrif (vgl. ook Fryer. 

1987:4445). Hierdie kritiese benadering van die Skrif word deur Janse van Rensburg 

(2001:5) mk getipeer as die relatinsme (oak bekend as die Skrifkritiek), omdal daar by die 

relativist0 'n blatante ontkenning van die gesag van die Skrif is, en deannee saam dat daar 

nie so iets soos .die m i n g  van die Gees" is nie. Die Skrif self het nie betekenis nie. 

maar betekenis word deur die leser daaraan twgeken. Wanneer 'n men8 die Skrif lees -so 

beweer die relativide - word betekenis geskep. Die betekenis is dus nie reeds daar nie, 

maar word geskep t e w i  die leks gelees word; met die gevolg dat enigiemand dus enigiets 

uit die Skrif kan had en alles is maar reg (tiperend van die reiativisme). Du Toit (1990:511) 

voeg die voigende feil by, naamiik &I die Skrifkritiek dikwels verwys na die 

relattveringstendens waarin gesag van die Skrif gerelativeer word. Jordaan (1998:17) is 

daarvan oorluig da( die relativistiese en die Skrifkritiese beskouings op huiie bur l  wear baie 

in gemeen het, maar met tog van mekaar onderskei word. 

Die Skrifkritiek ondwsoek slags die menslike lad en v m e  waarin met behulp van hierdie 

kommunikasiemediurn cor God gepraat word (Loader, 1988:51). Skn'fkritiek k m  in verskeie 

gedaantes wor wat onder andere beskM word as die Historiese Kritiek (of histories-kritiese 

benadering) en die relasionele waarheidsbegriplmodei. Voigens die eksponente van die 

histories-kritiese benadering is die Skrif nie die geinspireerde Wood van God nie en nie 

onfeilbaar nie. Die menslike karakter van die Sloif word oorbskiemtoon (vgl. Grilnum, 

2002:9). 

Vorster, N. (2002236) verkies om veei eerder te praat van die Mese benaderlng waarin 

daar groot Hem gel6 word op wetenskaplike metode en die Skrif benader word as 'n losse 

vemmeling van mensiik geinspireerde tekste wat as gevolg van hulle historiese 

kondsionering teenstrydighf.de vellwn (Vorsler. N.. 2002237). Hierby siua hy die 

kontekstualistiese benadering ook in by die bespreking van 'n kritiese benadering en voer as 

rede daarvoor aan dat 'die konfekstualish'ese benadering se Skrifbeskouing in 'n gmot mate 

aansluit by die kritiese benadering'. 
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In die bespreking van die Sktifkritiek as Skrifbeskouing en Sktfbnadering sal 'n 

onderskeid getref word tussen 'n Skn'RRih'iese mlafivistiese, fwl~siionsle en konteksluele 

benadering van die SM. Vir die doel van die studie sal hierdie term egter as wisselvone 

gebwik word om le verwyr; na die vwrkoms van 'n Skritkrilies bemep op die Skrif. 

Wanneer gehandel word oor die kontekslualisering van Sktifkritiek, bring dii 'n mens 

noodwendig by 'n baie ou filosofiese vraag: Wat was eeme daar: die hoender of die eief? 

He1 die fundamentalisme met sy bibliiiniese Skrifhamering lot gevolg gehad dat die 

Skrifkritiek as raaksieverskynsel of anliteses daarop ontwikkel her of was dit andersom? Die 

antwoord, myns insiens, kan verskil word as daarop gfwys word dat die heel eerste kritiek 

op God se Wwrd so vroeg as in die Paradys voorgekom het toe die slang aan Eva in 

Genesis 3 vers 1 die vraag dd: 'Het God werklik gese jufle mag van geen boom in die tuin 

eet nie?' Maar tegelykertyd moet ook in gedagte gehou word dat die slang hom ook tot 'n 

biMisistiese Sktifberap wend deur God se Wood aan te haal buile die gegewe konteks 

daatvan. Dus kan met grod sekerheid gestel word dat sowel die Skrifkritiek en die 

biMisisrne 6 4  v o n  van 'n skeefgetmkke Skrifgebruik waf dan die weenkame van 'n 

eenderse munl m. 

Daar is so vrceg soos in die eersle heMe van die hveede eeu (deur Marcion) en aan die 

begin van die derde eeu (deur Origenes) al krities na die Skrif gekyk. Die werke van De la 

Peyre're. Smler en Lesslng in dle sewentiende en agtiende wu, en opgrawings in die 

negentiende eeu en die onldekking van samehange en parallelle tussen Bybelse en buiie 

Bybelse vemale het 'n meer historiese en krHiese benadering van die Skrif orontwylrbaar 

gemaak (Van Devemer 8 Kdnig. 1989:304). Die wetenskap van die Skrifkritiek het voigens 

Coetzee (1997:12) een seden die einde van die agtiende eeu sterk ontwikkel. Die belydenis 

dat die Skrif die onfeilbare Woord van God is, is nie langer kfiiekloos aanvaar nie en in baie 

gevalle oopgelaat vir die opvatting dat die Skrif die getuienisse van mnse bevat of die 

neenlag is van mense se ervaring van die openbaring van God. CMn2ee (1997:12) se 

definiering van die Skrifkritiek is eerllk, maar nie naadenby volledig genoeg om die diversiteit 

en daarmee saam die kompleksileit van die Skrifkritiek en die gepaardgaande invloed 

daarvan op die g m g  en die beskouing van die Skrif saam te vat nle. 

Voigens Vorster, J.N. (1988361) is een van die uitstaande kenmerke van die 

fundamentlisme dat dit die bedreiging van die modemisme op militante manier afwys. 

Hieileenwr sou met goeie gnnd beweer kon word dat die modemisme inderwaarheid die 

"kontra-beweging" is wat die fundamentalisme me1 aggressie afwys (Jordaan. 1991:7. 8). 
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daar gepraat kan word van Skrilkritii nie. Sens as die Goddelike gesag van net 'n 

klein gedeelte daawan in gedrang kom, is Skrifkritiek ter sprake. Daamm die belydenis. 

NGB, arlikel 5: "Ons glo sonder rwylel anes wat daarin vervat is...". 

Die worlds van Skrifkritiek is wlgens Krugsr (198830) selfs verder in die geskiedenis terug 

le vinde in 'n beweging wat reeds gelyktydig met die Refonnasie bestaan hel. Uii 'n laet- 

middeleeuse Spiritualisme. Rasionalisme wat reeds gedurende die Reformasie aan die werk 

was, moralistiese tendense van die Humanisme, en met bykomende invloede van die 

Anabaptisme. het die latera Wee gmot kragte in Engeland ontstaan wat uitgeloop het op 

Puritanisme en rasionalistiese Liberalisme. Uii die rasionalibtiese Liberalism het die 

Latitudinarianisme gespwit ('n rigting wat gepleit het vir ruimte in die godsdiens en hulle 

verset het teen die Engelse staatskerk). Erasmus van Rotterdam het as voomper van die 

rigting reeds Wens die Reformasie gepleit vir ondsrskeid tussen adiaphora en fundamentele 

sake. 

Die Verligting het ook volgens Kwger (198831) 'n bydrae gelewer tot die vemerping van die 

tradisionefe binding aan die gesag van die Skrif, die handhawlng van die verstand as die 

finale maatnaf en d a a m  saam die venverping van die bonatuurlike. Die huidige tyd word 

egter gekenmerk deur 'n metode-diktatuur by 'n groot persentasie van die voorstanders van 

die histories-kritiese metode (Kruger. 1988:32). Floor (1997:16) huldig bykans dieselfds 

standpunt, alhoewel hy voel dat die worlds van SkriRdtiek veel eerder gesoek moel word in 

die begin van die agtiende eeu. Dit was volgens Floor (199736) die lyd van die Aufklarung 

of Verligting. Hierdie beweging verloon veral hvee kenmerke: 

Dit staan lm van die gesag van die Heilige SkrH en kerk en 

. het 'n onbegrensde verlmue in die menslike rede. 

lnteressanl g e m g  word die atwysing van die histories-kriliese metode van Skrifondersoek. 

en die sterk klem op die inspimie en die Goddelikheid van die Skrif, gesien as tekens van 'n 

fundamentalistiese beskouing (Van Deventer & Khig. 1989:306). Die bepaalde invloed van 

die kn'tiese SMbeskouing van veral die Histories-kriliese metode word deur Kruger 

(198834) bestempel as Anti-fundamentalisme waarin die volgende onwetenskaplikhede 

Morkom: 'n oordrewe inslelling om foute in die Skrif uit te wys; 'n onnamrlike en onlogiese 

vrees vir Skrifmet-Skrif-vergelyking; 'n afkeer van harmuni6ring (nie hanonisering nie - 
wat kunsmatig is); 'n mriging om doebiette sonde? voldoende red0 as basend te sien: 'n 

oormatlge ywer om pseudonimiteit aan le twn; toespitsing op fragmente waar dit nie 

eerslens ten dienste van die kerk is nie, met gevolglike verwaarlming van die geheel- 
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konteks; 'n hoogmoed (onbedoeld) ten opsigte van die eie navorsing en metode 

met geringskatting van die ml van die Moee kerk en die gehalte van hulle arbeid, lewe en 

beslissinge. Daar word ook dikwels geen ag geslaan op die leiding van die Heilige Gees in 

die kerk en gevolglik die interpretasie van die Skrif as God se betmubare Woord nie. 

4.3.2.3 Evaluering en konkretisering 

4.3.2.3.1 Analise van die Skrifkrltiek en relativisme 

In die analisering van die Skrifkritiek kom Jordaan (1991:8) tot die ge~lgtrekking dat waar 

die fundamentalisme en dle Gereformeerde benadering baie in gemeen het, die Skrifkritiek 

en die relativisme weer op hulk beurt baie in gemeen het. Die sterkste punt van 

ooreenkoms is syns insiens daarin gelee dat beide benaderings die Goddelike gesag van die 

Skrif op een of ander manier afskaal (relativeer - DS). Die menslike karakter van die Skrif 

word by albei benaderings ten koste van die Goddelike karakter beklemtoon. 

Skrifkritici se rnaatstaf van ware godsdiens is geleg in die rasionele verstaanbaaheid en 

wetenskaplike bewysbaarheid van dit wat in die Woord van God staan. Die Goddelike gesag 

van die Woord van God word dus stadig maar seker verswak en later ontken. tot voordeel 

van die humanistiese verabsolutering van die rasionele of die modeme wetenskap. Slegs dit 

wat die menslike verstand kan begryp of dit wat die wetenskap kan bewys, word as ware 

Woord van God aanvaa?. 

Wanneer Skrifkritici hulle op die Skrif beroep, is dit baie duidelik dat hulle nie die Wood van 

God wil "verklaar" nie, rnaar dit veel eerder wit "interpreteef. Enige interpretasle het egter 'n 

vertrekpunt buite die objek wat geinterpreteer word. In die geval is dit gewoonlik die mens 

se "gevoel of gem& wat die rnaatstaf word van wat we51 en wat nie Gods Woord is nie. Die 

vertrekpunt is dus nie die Woord van God self wet Goddelike gesag dra nie. maar die 

wisselvallige emosie van die mens, wat van persoon tot persoon en van tyd tot tyd bepaal 

wat in die Woord van God jou "aanspreeka en wat nie. Slegs dit wat jou "trev en 

"aanspreek", is dus die Woord van God. Dit kan daarom, as gevolg van die wisselvalligheid 

" Jordaan (1931:8) dul aan dal die rad lW Skdlk%k die Goddenke karakfer van dle Skrll totad en al ultshkd. Dil 

beskw dC S k M  as 'n UlMumR mensllke Uokumenf sonder enlge f3od&m(e gesag. Die Goddellke msplr& van die SkMe 

w m  gececfuseer tot hoglslens 'n aanvankllke stlmulm wm dte Bybalslnywers dam08 be- het om to tmgin s-. 

Gevolglik her dle skryv.ets by dkr bcehaawing sen b l m  hole ele SubjeWewe ewarings d denke of nadenke oor God 

mrgesklyf (vgl. Coetzee. 1981:85). Van GoddeRke openbaring oi 'n Godddlke boodskap is daar by die rndlkale Skfiilrrluek 

welnig d sslk geen sprake vie. 

Hieneenoor is die rslammtlssa benaderfng mlnder rndlkaal in dk opslg dat d l  nlo dla Goddellke gesag en 
gehSQlreefC+ kareMar van dle Sknt verwerp nie, maar dB slegs rel&hk% Volgens dle relativtsm he! dle Skrtl nie ln s w r  

gesag nle. maar slegs lunkslonele gesag (Jordaan, 1991 :9). 
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van die menslike e m i e .  van persoon tot persoon en van dag lot &g verskil. 

Daarenteen is die ware toedrag van sake die "verklaring' van God se Wwrd. Dan is die 

vertrekpunt die Wwrd self. &at God sy eie Wwrd verMaar deur sy Wwrd en Gees 

(Malan. 2000:6). 

Volgens Malan (=:6) gaan die Skrifkritiek meeslal uit van, of imerpreleer Skrifdele vanuit 

die kultuurhistoriese agtergmnde van die betrokke leks of die skrywer daawan. Daar moel 

egter van Malan se siening van die kultuurhistoriese agtergmnd verskl word. Malan se 

beskrywing van die kultwrhlstoriese agtergmnd word binne die Gereformeerde 

hemleneutiek veel eerder getipmr as 'n sosio-historiese of sells sosiologiese benadering 

waarin die klem vetskuH vanaf die leks na 'n wrbektemtoning van die konteks waatin die 

leks ontstaan. Jordaan (2001 3.2) sluil in 'n grwt mate aan by Malan deurdat hy velwys na 

die feit dat 'n eksqsel buiW3ybelse sosio*storiese gegewens kan verhef to1 die sleutel 

van die Slnitverslaan. Hiervolgens 16 die einllike betekenis van die Skril opgesluit in die 

sosio-hisforiese konteks. Hy noem onder andere die verskillende rigtings in die teologie wat 

die Skrif w wil interpreteer, waaronder die sosiowetenskaplike eksegese, waf die Skrif as 

prcduk van die destydse sosio-historiese situasie lees: die sasioiogiese eksegese, wat die 

Skrif vertolk aan die hand mn samdewingsanalises wat die modeme wetenskap bid:  

sosiologie-vadennis-benadering, wat die verskillende Bybelboeke beskou as sosiale 

konstruksies, deur die onderskeie skrywers geskep, om die nce8 kerk binne die destydse 

samelewing te posisioneer (eintlik 'n besondere toesplsing van die taalfilosofie). 

Die kuHuurhisforiese benadering gebruik as vettrekpum volgens Malan (2000:67), buite- 

Bybeise gegewens wat nie Goddelike gesag dm nie, en nie noodwendig korrek is of van 

toepassing hoef te wees in die verklaring van God se Woord nie. Daar wwd byvoorbeeld 

glad nie op gmnd van suiwer eksegese deur middel van SkrifmetSkrif-vergelyking na 'n 

antwwrd in die teks g w x k  nie. Dit dm syns insiens in wese humanistiese gesag en is 

spekulatief, ongegmnd, onvas en in baie gevalle onwaar. Kultuurhistoriw agtergrond is we1 

bruikbaar, solank Skrif-metSlaif veMaar word en hltuurhistoriese agtergmnd 6% ondersteun 

en nie noohvendig weerspreek nie. 

Jordaan (1991:3) v&il van Malan (203033) hieloor en beweer &I &ar wei in die pmses 

van eksegese deeglik kennis geneem kan word van buite8ybelse gegewsns (selfs van 

buite.Bybelse wrwegings), maar dat dt mm g w t  omsigtigheid by Skrifverklaring gebruik 

moet word - nie as sleutel to1 Skrifverstaan nie, maar ter toeligting van wat daar geskwe 

staan. Die sleulel t d  die Skrifverslaan word nog steeds in die Skrif self gesoek. Dit is syns 
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insiens die gebalanseerde sola Scriptura- benadering wat eie is aan die 

Gereformeerde Skrifbeskouing (vergelyk 3.2.2). 

Skrifkritiek buig die Woord van God om te sB wat die modeme hoorder graag wil hoor en om 

aan te pas by die "snel onfwikkelende modeme tydvlak'. Daar word uitgegaan van die valse 

veronderstelling dat, aangesien alle menslike wetenskappe "groei" en "ontwikkel" teologie 

soortgelyk moet "groei" en "ontwikkel", omdat dit na bewering in alle opsigte gelyk en 

eenders in wese aan alle ander menslike wetenskapsvelde is. Die beginsel dat die Woord 

van God nooit oud word nie, altyd aktueel sal bly en dat daar geen ontwikkeling of groei in 

die Wmrd van God kan wees nie, omdat dit afgeslote, volledig en volmaak is, word vandag 

al meer ontken of bevraagteken. 

Skrifkritiek verander dus die ewig vaste, ewig geldende en ewig aktuele Wwrd van God wat 

afgesluit, volmaak en voldoende is vir ons geloof en redding, na 'n grotendeels menslike 

geskrif, wat hier en daar we1 "Goddelike waarhede' bevat. Verder word hierdie "nwe 

Skrifkritiese waarhede" op dieselfde wyse en trant as "opspraakwekkende" media- 

beriggewing weergegee en oorgedra en aan elke hoorder die geleentheid gegun om self te 

besluit wat hom tref en dit dan as Woord van God te kies. Die res van die Woord word geag 

as gewone mensetaal sonder enige gesag. 

Du Toit (1990:511) beskryf onder andere die faktore wat gesamentlik of afsonderlik hulle 

invloed in die relativering van die gesag van die Skrif laat geld. Hy wys daarop dal daar 

sederf Kuitert 'n sterk reaksie in die denkende Weste teen die 'metafisiese teologie" van die 

Protestantse skolastiek ontstaan het. Verskeie ander strominge en werklikhede van ons tyd, 

waarop nie hier ingegaan kan word nie, werk mee om hierdie anti-metafisiese tendens 

vandag nog selfs sterker te bevestig (vergelyk in hierdie verband die uitsprake van die 

sogenaamde Nuwe Hervormers in die populgre pers). Daarom kan verwag word dat die 

Skrif se wonders, die goddelikheid van Jesus Christus, die werklikheid van sy opstanding en 

so meer steeds sterker onder skoot gaan kom. Daar moet egter met die moontlikheid 

rekening gehou word dat die anti-metafisiese ingesteldheid hom in die toekoms ook nader 

am huis sal manifesteer, omdat dit, veral in wetenskaplike kringe, bewustelik of 

onbewustelik aanvaar word as een van die kriteria vir die mondigheid van die mens (vergelyk 

5.3.1.3) en derttalwe ook van ware wetenskaplikheid (Du Toit, 1990:512) 

Die Skrifkritiese benadering hou dus dan wwr dat alles wat in die Skrif strydig is met die 

menslike verstand nie net so aanvaar kan en mag word nie. Die menslike verstand word dan 

die gemene deler wat die gelwf voorskryf wat nog van die Skrif geglo kan word. Die 

Skrifkritici wat die Skrif krities benader, dui baie duidelik aan dat resente Skrifnavorsing 
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aangetccn het dat daar in die Skrif 'n wrskeidenheid van tekste, literare vorrne. 

vewysingsraamwerke. sieninge en oorluigings gevind kan word. Wat dus met die verstand 

h t s  en wat daarmee saam nie wetenskaplik bewys kan word nie h n  eenvoudig nie waar 

wees nie - a1 staan dii ook in die Skrif. PraMies beteken dit die Skrif bestudeer moet word 

vanuil 'n histories-kritiese m e r i n g  (vgl. Floor, 1997:16). 

'n Kritiese Skrifbeskouhg sien die aard en die gesag van die Skrii anders as wat dit vanuit 

die Skrif self gesien behood te word (Kruger, 1988'). Die resukate van die moderne 

Skrifbeskouing veroorsaak ook dat die menslike labor van die Sk18 s6 nerk beklmtwn 

word dat die Goddelike faklor nie meer in berekening gebring word nie. Die Skrif is nie 'n 

h e k  van Goddelike openbaring nie, maar 'n geslnif van menslike ervating; nie 'n boek van 

God nie, maar hoogstens 'n boek w r  God. Twee dinge bly dus in die slag wanneer die Skrif 

krlties benader word: die emheid van die Heilige Skrif 6n die Goddelike gesag van die 

Wwrd van God (Floor. 1997:16). Hierdie kritiese Skrifbeskwing is niks anders as 'n stuk 

liberal0 rasionalisme nie. Die kritiese Skrilbeskouing het nie soos die Reforrnatore die 

nodige eerbied rir die Skrif nie. omda dit in werklikheid die werk van God in die openbering 

en teboekstelling van die Skrif nie n a  relativeer nle, maar ook verpsigologiseer en 

verkontekstualiseer. 

Kaiser en Silva (1994.31-34) gee 'n tipering van die histories-lnitiese rnetode wat volgens 

hulle vandag onder andere algemeen in die interpretasie van die Skrif gebruik word. Hierdie 

metode is steeds die ooheersende paradigma in bibliologiese studies aan die einde van die 

lwintigste eeu. Meenale word die openbadngskarakler van die Skrii deur die gebmiken 

van die metode m e n .  Met hierdle rnetode word dikwets op dle bmnne agter die leks 

gekonsentreer en word g e m  om die sosiale raamwerk waarbinne die leks, sy bronne en 

tradisies ontstaen het te bepaal. Die historiese betekenis is die lokuspunt (vgl. Van Rooy. 

1997:ll). Hierdie histories-kriliese metodes neem die historiese konteks of teologiese 

intensies agter die teks as vertrekpunt vir die ebegese. Dit spmek verskillende diakroniese 

fasene aan om die ontstaan en ontwikkeling van 'n teb te onbafel. Tekortkominge van 

hierdie metode, naarnlik om alle m e  mndom die leks en sy stmkluur te beanlwwrd, het 

stimulus am vorm- en strubuurari~erende benaderings verleen (Human. ZOW2653. 

Vorster. N. (XKn:236) tipeer weer die Skrifkritiese benadering as 'n kritiese benadering 

waarin die Skrif o(, geen besondere Goddelike gesag aanspraak kan maak nie. Die Skrif is 

eerder menslike histories gekondlsioneerde getuienis aangaande God. D* is daarom 

noodsaaklik dat die Skrif binne nuwe historiese Mnslandighede herlees mod word, sodat dit 

vir die rnodeme mens gesagswaarde kan ha. 
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Die kritiese benadering se klem op die verdiskontering van die historiese geldigheid 

van die Skrif moet volgens Vorster, N. (2002:237) positief gewaardeer word. Tog skep 

hierdie benadering volgens hom ook enkele probleme: 

Die kritiese benadering 18 groot klem op wetenskaplike metode. Teenstrydige en 

onvanpaste tekste rnoet deur rniddel van 'n kritiese wetmskaplike herlees relevant 

gemaak word vir die hedmdaagse konteks. Deur rnedi6ring van interpretasie word as? 

ware openbakgswaarde aan die Sknf toegeken. Die problem is daarin gel& dat die 

kritiese benadering net soos die lettedike benadering positivisties met die Skrif omgaan. 

Die volgende vrae kan in verband met die bogenoemde stelling g e m  word: Verhef die 

kritiese benadering nie die wetenskaplike metode lot 'n allesoorheersende beginsel nie? 

Kan die mens deur die mediering van interpretasie openbaringswaarde aan die Skrif 

toeken? Bedryf die kritiese benadering nie 'n sekulhre vorm van teologie, wanneer die 

mens die agent van openbaring gemaak word nie? Lei so 'n hantering van die Skrif nie tot 

relativisme en subjektivisrne wat universele teologiese aansprake oor menseregte 

onmoontlik maak nie? 

Die kritiese benadering hanteer voorts die Skrif as 'n I w e  versameling van rnenslike 

geinspireerde tekste wat as gemlg van hulle historiese kondisionering teenstrydighede 

vettoon. Netsoos die letterlike benadering gaan die kritiese benadering dus fragmentaries 

met die leks oms. Volgens die bevinding van hierdie studie vorm die Skrif we1 'n 

inhoudelike openbaringshistoriese eenheid. Die eenheid van die Skrif is in Christus self 

gel@. Christus maak die beloftes van die Ou Testament op Homsetf van toepassing en 

toon so a m  dat die Skrif self 'n struktuur van belofte en vervulling toon. Die Skrif se gesag 

18 dus daarin dat dit nog steeds dieselfde Christus verkondig deur die leer van die apostels 

oor te dra. Die eenheid van die Skrif is daarin gel& dat dit saamtrek in die koms en 
vemeerliking van Christus. Daar kom inderdaad vele tekste in die Sktif voor wat op die 

oog af menseregteskendings legitirneer en die eenheid van die Skrif bedreig. Hierdie 

tekste moet egler verstaan word binne hulle historiese konteks, amok die historiese 

ontwikkeling van God se bemoeienis met sy volk Vorster s6 dat die Skrif nie heriees hoef 

te word nie, maar bepieit dat dit we1 reg gelees moet word (Vorster, N., 2002:238). 

Amgash die SkImMiek en dle mlanvisme dle Heillge Gees as Eerste Skrywer van die Skr(t nrlnfmalisaer, venveo 
beme benaderlngs die gedagte van 9 e n M  van dte SW (vergelyk 3.3.4.7). Die gevolg is dat elke ByWboek as 'n loglraande 

eenheM bhne 'n bundel van boeke beskou en bstudeer word en vat vreernd genoeg '0 ooreenkorm m o o n  me1 die 

hmdamenralisme, wal Skrittekste atomist& bulte kont&s wll hanteer (vgl. JOrbaan. 1991:a). 
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'n Moontlike pmbh-m wat vanuit die Skrifkritiese benadering ten opsigte van 

Sluifgegewens kan ontstaan, is dat sekere algemene beginsels uit die Skrif afgelei word 

(byvoo~Deeld l i d ,  waarheid, geregtigheid) en dif d m  as middel tot analise aan te wend 

sodat dil in die rnoderne efiese debat gebtuik Ran word. Die lnhaud wet aan die beginsels 

gegee word, word egter meestal deur sowel die hedendaagse waardes as die waardes van 

die teks beinvloed en bepaal. Dit skep egter baie duidelik alleriei hermeneutiese pmbleme 

waar subjektiewe bagasie eerder die &I as die uasondering is. In hierdie geval sB Hoek 

(1999) dat "de algemene of de beperkte geldigheid van een Schriftwoord won3 dus bepaald 

door normen die aan de Schrifl z& zijn ontieend, niet met behuip van sen buitenbijbels filter. 

dus niet eigenrnachtig of eigendunketijk. 2 Petm 1 :20-21. Wij magen dus nmt 'seleaeren' 

vanult het rnoderne levensgevoel, het veranderd zedelilk gedrag of de gewijzigde situatie, de 

watenschappetijke mdekkingen of de technische oniwlkkelingen, he! oplreden van 

emancipatoire pmcessen of iets dsrgelijks. Slechts door studie van de Schrifl zelf, door de 

Schriflen voor zichzetl te laten spreken. kunnen hier verantwoorde besiissingen genomen 

worden". 

Die histories-kritim beskouing s8 dat die teks nie uit die hemel geval he1 nie, maar dat dit 'n 

eie ontstaansgeskiedenis k t .  'n produk van sy tyd is en dat die leks " o n t l w  kan word. 

Daar word aandag gegee aan die wording (tyd, mslandighede, skrywer) en funksie (werking 

of gebruik in oorspmnklike rnaatskappy) van die teks. Die rnetode van eksegese is anaiiiies 

(tekskriliek, literhre Miek en oorleweringskritiek) Sinteties (oorieweringsgeskiedenis. 

redaksiegeskiedenis) en interpretalief (vormkritiek, vormgeskiedenls, tradisiekritiek en 

tradisiegeskiedenis). in die histories-kritiese denkmodel word daar ems gemaak rnet die 

'menslikheid" van die Skrif en rnet die historim verstaan van die Skrif (Van Deventer & 

Kbnig, 1989304). 

Ten opsigte van hierdie eksegeiiese metodes wat in die verldaring van die Skrif aangewend 

word gaan die Skrifkritiek egter op Skrifkriliese of relativistiese wyse daarvan uH dat dil wal 

daar geskrywe staan nie die bedoeling van die leks is nie: dit soek die bmdskap agter die 

leks of buite die teks en wend die metode(s) dus juis nie teksgerig aan nie (vgl. Jordaan, 

1991:lO). Aangesien beide Skrifkritiek en relafivisme die gedagte van 'n objekliewe Bybelse 

boodskap wat in dim teks teenwwrdig is, vewerp, vewerp dit ook byvoorbaat die 

grarnrnaties-hisloriese benadering as verMaiingsmetode (Jordaan, 1991:ll). Daarmee 

saam word ook die metode van Skrif-metSkrif-vergeI*ing, orndat dit as voorvereiste die 

eenheid van die Skrif onderskryf, deur die Skiifkitiek en die relativisrne vewerp (vergeiyk 

3.3.4.5). 
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Die fundamentalisme minimaliseer die historiese aard van die Skrif. maar die 

Skrifkritiese strominge verabsoluteer egter die historiese aard daarvan, waaruit gevolglik die 

histories-kritiese metode gebore is. Die histories-kritiese benadering het naamlik die 

historiese karakter van die teks oorgedra op die betekenis van die teks (Jordaan, 1991:12; 

vgl. Fiorenza, 1990:358). Hiervolgens is die Skrif se uitsprake tydsgebonde en he! dit geen 

betekenis vir vandag nie. Vir die historiese kritiek Is die waarde van die Skriftekste daartoe 

beperk dat dil die modeme historikus 'n insae gee in die religieuse denke van Israel en die 

vroeg4hristelike kerk. 

Die paradigma van die historiese kritiek word soas volg saamgevat (Van Deventer, 

1996:445; vgl. Spangenberg. 1994:156): "[die Skrif is 'n versameling Ou Nabye-Oosterse 

godsdienstige geskrifte wat deur beperkte. feilbare mense geskryf is. Verskeie van hierdie 

geskme het oor 'n tang periode ontstaan en is dikwels nie net deur een outeur geskryf nie. 

Die geskrifte bevat die geloofsinsigte en geloofsgetuienisse van daardie mense en hut 

tydgenote. Hierdie mense het gedurende 'n vasomlyTtde tyd in die geskiedenis op 

aanwysbare plekke op aarde geleef. 

Vir 'n korrekte verstaan van die Skrif moet die leser oor grondige kennis beskik van wider 

andere (1) die geskiedenis van Israel an ander Ou Nabye-Oosterse volke, amok die vrod  

Christendom; (2) die kulturele milieu van daardie mense; (3) hulle whldbeeld; (4) die 

godsdienstige oortuigings, praktyke en strominge van daardie tyd". 

Spangenberg (1994:161) $om die paradigma van die modeme literatuurwetenskaplike 

benadering soos volg op: '... die Skrif [word beskou] as 'n versameling Ou NabygOosterse 

godsdienstige liieratuur. Hierdie literatuur kan volgens die gangbare literatuu~letenskaplike 

metodes ... ontleed word. Vanwe6 die nuwere ontwikkeling in die literatuurwetenskap word 

die klem tans meer geplaas op die leser(reseptor) van die teks (kurslvering - Spangenberg)' 

(vgl. Van Deventer. 1996:445). 

Van Deventer (1996:445) voer aan dat die rede waarom daar sprake is van 'n nuwe 

paradigma in bogenoemde gevalle is volgens Spangenberg (1994:160) "omdat daar op 'n 

nuwe rnanier na die Skrif gekyk word'. Die drie maniere van k c  na die Skrif binne die 

sogenaamde drie paradigmas word soos volg opgesom: binne die Hervormingsparadigma 

word die Skrif as 'Woord van God" gesien, binne die histories-kritiese paradigma as "Gods 

Woord in mensetaar en binne die liter&-wetenskaplike paradigma as gnloorde oor God" 

(Spangenberg, 1 Q94:161; vgl. ook Van Deventer, 1996:445). 
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Wielenga (199231) ornskryf die Skrifkritiese benadering as die sogenaamde 

wetenskaplike benadering. Hierdie benadering tot die Skrif word vandag grootliks gekritiseer 

as 'n produk van die Aufklarung (vgl. Bosch, 1991:269): dit is te teoreties en abstrak om van 

enige nut te wees vir die gemeenskap van die gelowiges; dit vergroot net die afstand tussen 

die leks en die hedendaagse leser; die oorbeklemtoning van die historiese vraag na war die 

teks oorspronklik beteken het, maak dat die historiese aspek van die teks net eenvoudig 

v e m g  in histonsiteit; die in-beslag-neem van dit wat van minder belang is, terwyl die 

geheelbeeld van die Skrif se boodskap uit die oog verloor word, maak dat die werke wat In 

hierdie tradisie daaroor geskryf word arnper onverstaanbaar is vir buitestanders - selfs ook 

vir teolo8. 

Jordaan (1991:12) toon verder aan dat die Histories-kritese rigting, met sy belangstelling in 

die historiese fasette van die Skrif ander historiese metodes gegenereer het, soos die 

bronnekritiek, die 'Forrngeschichte" en die "Redaktionsgeschichte". Mien hierdie rnetodes 

van die Skrifkritiese beskouing losgemaak word, kan dii met groot vrug gebruik word, ook in 

die gerefomeerde eksegese. 

D a a ~ i t  kan belangrike inligting verskaf word oor die bronne wat skrywers - onder inspirasie 

van die Heilige Gees - gebruik het; ook oor die besondere sty1 en vormgewing van elke 

skrywer, wat deur die Heilige Gees gebruik is om die Godsopenbaring op skrif te stel. 

Die Historiese kritiek het egter die kiem van selfvemietiging in hom orngedra. Dit het uit die 

staanspoor die gesag van die Skrif vemil vir die gesag van die historiese wetenskap (vgl. De 

Vries, 1970:25). Die seepbel van die histories-kritiese aanspmak op objektiewe 

wetenskaplikheid het uiteindelik onder die spanning van die tyd gebars. Selfs Skrifkritiese 

teoloe verwerp deesdae die idee van neutraliteit in die histories-kritiese metode. 

Vorster, J.N. (1988:36) meen dat die histories-kritiese rnetode net 'n vervreemding tussen die 

moderne leser en die teks veroorsaak het, deurdat dit die moderne leser die afstand tussen 

sy eie w6reld en die van die Skrif laat beset. Hierdie vewreemding is natuurlik nie produk 

van die metode nie, maar van die kritiese Skrifbeskouing. Daarom leef die vervreernding 

voort in die Skrifkritiese en die relativistiese eksegese (Jordaan. 1991:12). 

Skrifkritiese eksegete en eksegete vanuit relativistiese kringe maak ook deeglik van die 

sosiologiese verklaringsmetodes gebrulk, rnaar vanw& hulle besondere Skrifbeskouing 

gebruik hulle die rnetode met die oog daarop om die sogenaarnde verborge betekenis agter 

die teks te bereik. Wr hierdie eksegete is die betekenis van die teks immers nie in die leks 

self opgesluit nie, maar veel eerder in die effek wat die teks op die destydse sarnelewing sou 
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h& bewustelik (voigens die sosio-historiese benadering) of onbewustelik (volgew die 

sosiologiese benadering) (Jordaan, 1991:13: vgi. Botha. 1990:58-59). Die resunate wat met 

die sosio!qiese metode bereik word, word eger nie deur die metode bepaat nie maar deur 

die Skrifbeskouing van die eksegM. 

Die Iier6re verklaringsmetode en daarmee saam die gepaadgaande liter& oorwegings kry 

in die kritiese of relativistiese eksegese 'n ander daanplek. Enefsyds word die liter&- 

wetenskaplike uitgangspunt, &t eike literere dokument slegs uit sigseH (en nie uit ander 

dokumente nie) verklaar moet word, in hierdie eksegese sitwito op die Slaifeksegese 

oorgeplaas, uiteraard omdat die eenheid van die Skrif ontken word. Andersyds maak die 

relativistiese eksegese van die liler6re eksegese gebruik om die Skrifboodskap te relativeer. 

Die liter6rwetenskaplike uitgangspunt &I die skrywer nie 'n boodskap in die leks plaas nie, 

maar deur simbole en beelde 'n boodskap aan die ieser suggereer, wat dan deur die ieser 

verder gegenereer word, is vir die relativistiese eksegeet water op die meul. 

Hlerteenoor gaan dle gerefonnwrde eksegeet daarvan uit &I die boeke van die Skrif elk in 

mindere of meerdere mete 'n literhre karahier dra (dit is immers deur mensllke skrywers 

geskrywe), maar dat Skriftekste w k  op ander vlake as die l i t e rh  funksioneer. Die iite6re 

karakter is maar net 'n idan deel van die werklikheid van Skriftekste en moet daarom n s  

verabsoiuteer word nie. Die waarde van die boodskap van die Skrif beNs immefs nie op sy 

Iier6re W i e i t  of effek nie maar op die feit dat di Godsgeinspireerde openbaring is 

(Jordaan. 1991:14. 15; vgl. Barr, 1985:76). 

'n Nuwer benadering wat veal in die hem~eneuties-eksegetiese gereadskap van die 

SkrifkMek 'n groot rol sped en tans groot veld wen, hou vePxnd met ontwikkeilnge in die 

1ieratuurwetenskap, naamlik die gebwik van resepsie-estetiese (reader-msponse) metodes. 

Met hierdie benaderingswyse word besondere aandag aan die rot van die leser gegee, in 

aansluiting by hermeneutiese modelie ontwerp deur persone soos Gadamer en Ricoaur 

(Kaiser & Siiva. 199432. 33). Die resepsie-esienese verklafingmetode vind maklik 

aanklank by eksegete met 'n relatiMstiese benadering tot die Skrif. Hierdie metode maak 

immem die deure wawyd w p  vir die eksegeet om sy eie mdiewe in die Skrifixcdskap oor te 

dra (Jordaan. 1991:15). 

Jordaan (1991 36) gee we1 toe dat die resepsie-beskouing b i te  die kritiese en relativistiese 

kringe ook bruikbaar is. maar uiteraard dan binne die grense van die eie Skiifkkouing. 

Ook vir die gereformeerde eksegese is din 'n aanvaarde feit dat die eksegew die taak he1 om 

as onlvanger die bedding van die leks te bepaai. Maar uitgaande van die beiydenis dat die 

Heilige Gees nie net die Inspiralor van die Skrif is nie maar ook die einfiike Eksegeel (vgi. 
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Coe(ree. ef al.. 1980:29). is dit vir die gereformeerde eksegese w k  'n feit dat die 

mens die bedoeling van die leks nie maar vanuil sy eie verbeelding kan bepaal nie, maar &t 

hy daarin deur dle Heilige Gees as VeMaarder van sy eie Boek gelei word. Daarom vereis 

betmubare eksegese, waarin gepeil wil word wat die Gees aan die gemeente sP. volie 

kongenialitsit (vergelyk 3.3.4.9) tussen die eksegeet en die leks, wat dan nie net as 

objekliewe leesinnruksies dim nie, maar wal oolc deur die Henige Gees gedra word. 

Volgem Flwr (199737) word die vemkil lussen diegene wat die Skril as gesagvolle Wwrd 

van God aanvaar en hulle wat die Sluif Mies benader, beskou as die verskll tussen g e l d  

en verstand. Die Skrifgetroue Christene - so word gesP - skakei hulle verstand af en 

aanvaar nalef en kindeflik-gelowig &t die Skrif wlledlg die Wwrd van God is. Hulk wat 

hulle ventand gebruik, aanvaar net uit die Skrif wat nie met hulle verstand bats nie. Daarom 

word die werk van Skrifgetmue teoloe dikwels as onwetenskaplik beskou. Di kry die 

wrmeh van fundamentalism. In hierdie verband sB Moor tereg dat die geloof in die Skrif 

(wat nie verwar moet word met 'n afgodiese aanbidding van die Skrif nie, & genoem 

bibliolaterie niegB) as die onfeilbare Wwrd van God skakel die &e of verstand nie uit nie. 

Die gerefonneerde teologie wat w h o u  aan die Goddelike gesag van die Skril a a n w  God 

se openbaring as die norm vir leer en lewe. Dit word eenvoudig gelowig aanvaar, &at die 

Skrif homseil so aanbied. Dii staan teenoor die Skrifkritici vir wie die verstand en red0 die 

norm is wamee hulk die Heilige Skril klities knader. Die gereformeerde teologie 

(benadering en beskouing) aanvaar God se openbaring as normatief. Waar die rede as 
normatief aanvaar en as maatstaf gebwik word wn die Skrif te verklaar, daar word die Skrif 

op die ou end a1 hoe Meiner. 

Die Nederlandse teolwg, Klaas Schilder, he1 &ens geskryf dat die Skrii nie slegs uifsprake 

van (Skrifkrilci sou s6: wr) God bevat nie, maar veral die aampraakvan God (op gmnd van 

Wie Hy is en wat Hy doen). Die Skrif gee dus nie sondw meer inligting weer nie; dit is 

tegelyk God se magtige appBl op ons om Hwn heelhanig aan te hang, te veltmu. lief te ha. 

te dim en te gehwmam - Hy venvag dit van ons (sms dit onder andere in die verbond 

gestahe kry) (vgl. Smith. 2000:lO). In antwoord op die Skrifkritiese bermdering tol die Skrii 

sB Wielenga dal kritiese teolo8 moet besd dat hulk we1 'n bydrae moet leww tot die 

toeganklikheid van die Skrif in die gemeenskap van die gelawiges. As deel van diesend0 

gemeenskap van geiowiges bestudeer die kritiese leal04 die Skrif nie net blwt akademies 

nie, maar moet hulle die SkrH inlullid lees en bestudeer tot die venterking van hulle eie 

cmem (mm) w 'tk0rtom: 6. s.,n I$ M ~~d sari m. sn map c i ~  m* MW 01 m die pie* ~n GW m 
m 'n wcww van am- D w d  nu) 
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geloof en tot die van die gemeenskap van die gelowiges. Die sogenaamde 

perspicuitas Scripfume moet ook hulle vertrekpunt wees in die bestudering van die Skrif 

(1 99232). 

4.32.3.2 Anallse van dle relasfonele benadering 

Waar die radikale Skrffkritiek ontken dat die Skrif 'n boodskap vir vandag he!, erken die 

relativistiese benadering dat die Skrif we1 so 'n boodskap he!. maar 'n boodskap wat relatief 

staan tot die mens se ervaring daawan. Hierdie beskouing het in reaksie op die 

negentiende-eeuse radikale Skrifkritiek van die histories-krftiese skool via Bultmann (met sy 

klem op die eksistensiele mens) en Barth (met sy dialektiese teologie) gegroei tot die 

relasionele waarheidsbeskouing van Kuitert in die sewentiger- en tagtigerjare van hierdie 

mu. Die relasbnele waarheidsidee korn daarop neer dat daar nie so-iets soos objektiewe 

waarhede bestaan nie, maar dat waarheid akyd binne 'n relasie tot die mens te voorskyn tree 

(Jordaan, 1991 :9; vgl. ook Botha, 1990:13). Dit geld ook vir Skrifwaarhede. Die mens en sy 

omstandighede is medebepalend aan die Skriboodskap en die waarheid daarvan. 

Gustafson (1965:309-316) pleit vir 'n relasionele en veranhnroordelikheidsmodel as die 

prlmbre wyse waarop die Christelike etiek verstaan kan word. Hartin (1991b:3) verwys ook 

daama dat die oplewing van die histories-kritiese rnetode bygedra het tot die relasionele 

benadering. Die histories-kritiese model of metode wys onder andere daarop wat 'n 

moontlike geldige norm in die konteks van die Bfielse wbreld was en wat noodwendig nie 

beteken dat dit gelykluidende waarde vir vandag het nie. Hartin (1991b:4) verkies hierdle 

metode bo ander metodes om 'n beroep op die Skrif te doen. Soos wat hy did stel: 'Morality 

is no longer limited to the narrow legalistic carrying out of stipulated laws. Instead. morality 

emerges from the very context of the Christian faith as a way of life which is led as a 

response to the gifl of falh which the believer has received. 

The Scriptures give us a picture of the understanding which God's people had of themselves 

as they lived their lives under God's covenant and in relationship to Jesus". 

Die relasionele waarheidsbeskwing word heel breedvoerig deur Vos (1988:212) bespreek in 

die lig van die volle implikasie daarvan vir die Skrifgesag en prediking. Die relasionele 

benadering word veral verteenwoordig deur die sinodale Rapport wat in 1980 deur die 

Sinode van Delft behandeln. Dit is aan die deputate opgedra om dit te verwerk vir gebruik in 

gemeentes en is aan die einde van 1980 gepubliseer onder die titel: God met ons... over de 

Ole deal1 van dle vemlag van die GKN en sy WgevaIR Is nle nou hlei vwdef lsr sprake nle, mear wl die rol wal die 

Skrltverstaan en d a m w  saam de Skrlfberoep hier $peel. 
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van he1 Smriftgezag ... In hierdie rappoll, naamlik God rnet ons (GKN. 

1981:11-14) word volgens Lion-Cachet met 'n relasionele waarheidsbegrip gewerk. 

Waarheid word nle subjeMief deur die mens ontwiel nie en ook nie objektief deur God 

ultgemik nie. maar relasion& (dew God en meris) gekonstitueer (1995:37). Binne hierdie 

verslag van die GKN word 'n mens gekonfmnteer met 'n Skrifgebruik wat nuut is en 

Verskiilende erkende Reformatoriess hermeneutiese beginsels ten opsigte van die 

Skrifberoep in die etiek in die gedrang bring. Voigens Combrink (1990:321) kan daar ook die 

indruk ontstaan &I die GKN-rapport einllik uitgaan van die aanvaarding van 'n spesifieke 

eliese posisiekeuse en dit d m  in die lig van 'n br@r Eybelse visie begmnd. Hier dmig die 

gevaar &t die normatiwileit van konkrete vwrskrifte volledig deur dim subjekliewe 

interpmtasie op grond van 'n etiek van karakler en deugde in gedrang gabring kan wad. 

Die vraag kan egter ontstaan: waamm is dit enigsins nodig om d e r  die opskrif Skrifkritiek 

en in besonder in 'n sludie oor Skritberoep in die etiek die verslag "God met ons" te bespre%k 

en te evalueer? Combrink (1990328) anlwoord die vraag deur te sB dat dit in die verslag 

reeds duidelik geword her &I die Bintlike verskille mndom die interpretasie van die Skrif na 

vom gekom het, en &I die Skrifberoep van die rapport nie van mekaar losgemaak kan word 

nie. 

Die hde rapport van die GKN staan in die teken van die hermeneuliek. Die hcofdoel van die 

rappoll was bedoel om te vra hoe die gesag van die Skrif in die praklyk van die gdoof 

funksimeer Nos, 1988:213). Tog is dit duidelik dat baie lesers van die venlag onder die 

indruk gekom het &I daar in die verslag te koll gedoen word aan die gesag van die Skrif 

(Combink. 1990,328; vgl. cok Dmst, 1982: De Boer. etal.. 1981). 

Die venlag is ook bekend rir die uiteensening oor die %lasimele waarheidsbegrip" 

waarmee die opstelters trag om 'n ander weg te volg as die objeMiwistiese of die 

subjektiwistiese siening van die waarheid (Combrink. 1990:328). VolgenS Vos (1988:213) se 

interpretasie van die rapport konfronteer dii ons rnet die grondprobleem van elke denkende 

Christen: die feit dat die Skrif deur verskillende mense op verskillende wyses gelees word 

en dat 'n 'Bybelse standpunt" of "Eybeke waarheid" deur verskillende mense verskillend 

ga7nterprMeer kan word. Die venvarrende feit &I mense die Skrif verskillend lees, hang 

natuurlik saam met die feit &t mense d e r  "waarheid" beslis nie almal dieseifde verstaan 

nie. Die moeilike m a g  Is: wat is volgens die Skrif 'die waarheid") Dit word in die 

geskiedenis van die Skrifgesagpmbleem gewoonlik volgens Wee uiterste standpunte 

beamwood. 
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Die mees gangbare en popuiire standpunt oor wat Bybels gesproke 'waar" is, is di6 

waarin benadruk word dat iets waar is wanneer dl objektief Msstelbaar is, wanneer dit 

byvOorbeeld klop met 'n feitelike toedrag van sake. Tosgepas op die denke car die Skril sou 

dii beteken dat altes wat geskryf staan presies so gebeur het as wat dit lenerlik daar staan. 

Teenoor hierdie 'objekiewe' opvaning van wat Bybals gespmke war  is, is daar ook die 

"subjektiewe" waarheidsopvaning. Hiervolgens word die waameid van die Skril gemeet aan 

die mens se wysgerige of wetenskaplike insig. Die groot gevaar wat hier dreig, is di6 van 

subjekhvisme: die gelowige mens word self die enigste maatstaf van wat as Skrif gesien sar 

kon word. Ten einde aan die gevare van sowel die objektivisme as die subjeklivisrne te 

ontkm, kies die rappon 'n relasioneie waameidsbegtip. Hiemnder word verstaan dat die 

waMeid nie iets iouter objektief is wat 10s van alle menslike kennis daalvan bestaan nie. 

maar dat dit ook nie net IUer  subjektief is in die sin dat die mens self kan uitmaak wat waar 

is nie. Die waameld soos ons as mense dit ken, is altyd die produk van die subjek en die 

objek gesamennik. Die waahid M ailyd 'n objeMlewe en subjekiewe kant wat gelyMydig 

en onafskeidbaar in ons kennis van die waahid t w m r d i g  is. lets is altyd waar 'vir my'. 

maar die resunaat van my insig is iets 'objektief' wat van buite onder my aandag gekom het 

(Vos. 1988213-218). 

Combrink (1990:328) me* op dat daar uit die aard van die saak 'n bdangrike 

waariwidselernent in hierdie visie teenwwrdig is. Die waameid van die Skrif is nwit net 'n 

objeMiewe kermis van feite las van die persoonlike geloof in Christus nie. Die vraag is egter 

of daar nog hoegenaamd van die Skrif as die suprema iudew mntmversarium gebruik 

gemaak kan word. Combrink wys w k  op die vraag of die menslik fahior in die ventaan nie 

w ~ t e m t o o n  word wanneer verklaar word dat die ind~duele lees van die Skrii so 

penwnlik en intiem is dat dii haas nie gefonnuteer of met ander bespreek kan word nie, of 

dat dear iets fundamenteel ve*eerd is wanneer kinden in hulle tyd nog diesetfde dinge in 

die Skrif lees as hulle ouen. Verskillende Christene sal feitlik onvennydelik tot 'n ander 

interpretasie van die Skrif in nuwe situasies km.  Op hiedie wyse k m  die Refonnatoriese 

belydenis van die claritas Scripume ( v e r w  3.3.4.3) tog in die gedrang en word 'n 

geweldlge taak op die skouers van teolc4 get& hoewel selfs hulle nie ems tot eenvonnige 

veltoikings van die Skril kan geraak nie. 

Vas (1988214) beklemtwn ook die feit dal die waarheid van die Skril nie eers waar en 

normatief word binne die relasioneie ken van die waarheid nie. Die waaheld en die 

mrmatiwiteit van die Skrii 18 nie in die mensllke geloofsantwwrd nie, maar in die gesagvoite 

spreke van God. 

Hoofstuk 4 - Huldlge S)oMuurllke pnds lae van Sklfbercep in dle 

Gerefonmntrde alek 



212 

Volgens Ridderbos (7982:56) is die eintlike probleem waaroor dit in die diskussie van 

die relasionele benadering gaan nie oor die relasie tussen objektiwiteit en subjektiwiteit nie, 

maar die relasie tussen die werk van die Heilige Gees en die van die mens (vergelyk 

3.3.4.9). Binne die raam van die relasionele waarheidsbegrip word die inspirasie deur die 

Heilige Gees, anders as in die gereformeerde teologie, nie beperk tot die ontstaan van die 

Skrif nie, maar uitgebrei tot die proses van orngang met die Skrif in kerk en teologie. Die 

gevolg van hierdie opvatting van die inspirasie van die Skrif lei daartoe dat uitsprake in kerk 

en teolog'i normerende in plaas van genormeerde gesag kry (Vos, 1988214). wat op sigself 

'n tipe van fundamentalistiese benadering inhou. 

Die volle konsekwensie van so 'n relasionele benadering word duidelik wanneer dit in die lig 

van Du Toit (198494) se bespreking van sy studie oor die P i e  aard van Skrifgesag en 

waarheid -teen die agtergrond van die Nederlandse verslag 'God met ons'" gesien word. In 

hlerdie studie verwys hy onder andere na wat hy noem die feit dat die Skrif nie op dieselfde 

wyse historiese gesag het as wat dit heilshistoriese gesag het nie. Du Toit verwys onder 

andere na die voorbeeld van Genesis 1-1 1, wat anders as boeke 500s byvoorbeeld Konings 

en Esra, nie vir ons historiese beriggewing deurgee nie. Vrae soos: het die skepping werklik 

in sewe dae plaasgevind; was Adam en Eva werklik die eerste mense; he1 die slang in die 

paradys werklik gepraat, is dus vrae wat verkeerdelik aan die bepaalde liter&e vonne waarin 

di6 verhale aan ons oorgelewer is, gevra word. Ewe-eens moet die litergre vonne van boeke 

soos byvoorbeeld Ester en Jona (novelles), Daniel en Openbaring (apokaliptiese literatuur) 

net soos by die profetiese literatuur (byvoorbeeld Jesaja) en die Evangelies in ag geneem 

word voordat die gesag daarvan vanuit ons twintigstseeuse situasie afhanklik gemaak word 

van die vraag of die vehale wat daarin vertel word, werklik aftyd presies so gebeur het 

(1 984%). 

In wese kom di dus daarop neer dat Du Toit met sy onderskrywing van die relasionele 

benadering tog Skrifkrities met die Skrif omgaan, deurdat hy die gesagsvolheid van die Skrif 

degradeer tot 'n e m u d i g e  interpretasiemodel. 

Klopper (1990:175) kies beslis die relasionele Skrifbeskouing (benadering) as vertrekpunt in 

haar bespreking oor die Skrifgebmik in die beoordeling van uitsprake oor die doodstraf. 

Volgens haar moet daar in die uitsprake wat op grond van die regsvoorskrifte van die Ou 

Testament gelewer word, die ontstaansgeskiedenis en genre van die geskrifte in ag geneem 

word, asook die feit dat sodanige uitsprake gebaseer word op (a) 'n regsisteem wat twee- tot 

drieduisend jaar gelede in werking was in (b) 'n voortdurend veranderde gemeenskap wat (c) 

boonop kultureel ingrypend van 'n modeme laat twintigste-eeuse Westerse gemeenskap 
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verMl. Binne die konteks van 'n opvaning van waarheid as reiashele waarheid word 

die Skrif se ncrmatiwitelt dus hanteer as medebepaald deur die eise en aard van die siluasie 

waarin dn verwag word om as maatstaf en ieidraad te dien, maar a l w  met 'n openheid vir 

ander Standpunte vanuit ander sifuades. 

Klopper (1990.183. 184) s8 voorts dat die stem a n  God in die S M  in m e n s W  gehoor 

word en daarom altydgeldende beginsels of univemele instellings agter die woMde van die 

S M  soek, ios van die omstandighede waarin dit verwoord is, of om die omstandighede as 

histories kofrek en daarom as absduut waar te verstaan en dan op outorit8re wyse deur te 

gee, maar dit is 'n ontkenning van die Skrif as relasionele waarheid (kursivering - DS). 

Hopper (1990:179) handhaaf beslis in haar koofdelir-g van die dwdstraf 'n gereduseerda 

SkrifLmskouing, want sy s8 set dat daar weinig, indien enige Ou-Tesfamentikus is wat dit nie 

eens is dat Genesis 1-11 tot die voorgeskiedenis behoon en dus nie hbtoriese ben'ggewing 

bevat nie, maar na vorm verhalende literatuur is met soos wat sy din stel, h dieper religieuse 

bedmllng (kursivering - DS). D l  is volgens haar so dat spreke oor God in verhalende vorm 

nie minder gesagvol is nie, maar dan word met gesag nie histon'ese gesag M I  nie, maar 

heilsgesag of gelwfsgesag relasioneel tot die bedoeling van die leks en die gelwfsrelasie 

van die leser (Hopper. 1990:179). 

Die grootste bron van krinek teen die rapport .God met ons' en daarmw saam die 

relasionele benaderlng senhesr veral mndom die voigende aspekte: 'n wysgerige 

waarheidsbegrip as die vemekpunt van die versiag (D'Assonvilie, 1990:31 beskryf onder 

andere die rehsionele waarheidsbeskouing as 'n filosofiese denkmodel waf syns insiens 

sonder mwr op die Skril toegepas word, aivorens dit gmdig aanwoon is of die model 

enigsins in lyn is met die Skrif): g e l d  mag nooit konstitutief wees vir waadwid nie: die 

Standpunt dat net uit die IewenspraMyk van 'n mens blyk of hy die waarheid ken: die 

onduldellke grens tussen historiese kritiek en Skrifkritiek: die fail dat die unieke karakter van 

die inspirasie in gedrang gebring word, dat inspirasie met illuminasie verwar word en die 

distansie wat daar tussen die iidmaat en die Skrif ontstaan, telwyl die beiydenis van die 

duideiikheld van die Skrif in gedrang kom. 

Samevanend gaan dfl om die vrees dat die unieke karahler van die Skrif op 'n inglypsmle 

wyse gerehtiveer word (Combrink, 1990:329). Vos (1988:215) wys self ook in sy 

slotopmerkings oor die reiasionele benadaing Qat alhoewel die uitgespmke oogmwk van die 

relasionele waarheidsopvaning is om die gesag van die SkrH te esrbiedig, dk egter nie 

ontkom aan die gevaar van 'n relativering van die Skrifgesag nie. Die Skrif~esag word 
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gerelativeer omdat dit uileindelik afnanklik van die mens se relasionde betmkkenheid 

by die openbaring gemaak word (D'Assonville, 1990:31) 

4.32.3.3 Anallse M n  die kontekshlaiistlew benaderlng 

Die wood kontekstuele of konleksNaliserlng is In modema konleks nogal swaar belas. Die 

konteksluda bepaal nie atleen wat &want Is nie, maar ook wat omtrent die omstandighede 

gedoen moet word (Engelbrecht. 1989:374). Die vethouding tussen die Skrif en die eie 

siluasie kan op baie verskillende maniere bepaal word. In elkeen van hierdie vehudings 

sal M die Skrif M die konteks uileindelik domineer en staan teenoor die Reformatoriese 

model of beskwing wat die Skrifuitleg in di6 omstandighede indra (Engelbrecht, 1989:376). 

Die geskledenis van die verrkillende impretastes van die Skrif met die cog op akluele sake 

oor baie jare heen, is 'n boeiende maar daamee saam ook 'n hagiese stuk van die 

kerkgeskiedenis in ons land. Hoewel die teologie nooil kontekslm beoefen word nie. kom 

&ar in die onlangse jare 'n nuwe dimansie na w e  wanneer op doelbawusle w e  vir 'n 

konteksluele hermeneutiek gekies word. In die Skrif tref ons immers reeds die verskynsel 

aan dat die eens koherente evangelie in wisselende kontekste telkens anden verklaar word 

om juis dieseifde evangelie deur te gee. Vanat die sewentigerlare funks imr  die begrip 

kontekstualisering veral bmne die kader van die bevrydingsteologie en die stn/d om 

geregtigheid, hoewel dit tog ook na die aspek van die inheemswording van die evangelie kan 

v e q s  (Combrink. 1990330; vgl. Engelbr&t. 1989:374). In die Suid-Afrikaanse debat 

word van die k m  van die bevrydingsteologie steeds stelker vanuit di6 konleks as 

vertrekpunt geredeneer. Dit spreek vanself &I die bevrydingsteologie geen alleenreg het 

om met die konteks van die leks rekening te hou nie (Cornbrink. 1990:330). Tog mag die 

ernstige student van die Skrif nie vir w n  w m b l i  die bydrae van die konteksluele benadering 

misken nie (Wielenga. 1992:32). 

Du Toil (1990:512) waarsh ook in die lig van die relativering van die Skiif teen 'n eensydige 

beklerntoning van kontekstualiteit ten koste van algemeen-geldigheid. Teenoor die 

dekontekstuallsering van die fundamentalisme word die belang van kontekstualiteit deur die 

hermeneutiek sowel as die Smguistiek tereg sterk beldemtoon. Geen Skrifuitspraak is 

kontekslm nie. Nou verbonde aan konteksN&eit is kwessies so05 die relasimditeit van 

die Godsopebanbaring, cNN historisit&t van die Skrifuitlegger, asook die beklemtoning van die 

subjektiewe karakiar van alle verstaan. Wannear hlerdie VersubjeMveringstendans op die 

splts gedryf word, kan dil egter omslaan In die bewgtekenmg van die geldlgheid i,b&upl 

van enage Bybelse uitsprake vir vandag. Vanaf Kant loop d ~ e  versubjektiverende 

verlolkingslyn breed ow Schleiermacher, H m n n ,  Ritschl. Eultmann en andere. 
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Hiewolgens is die eksegeet met sy spesifieke voorvemnderstellings so 

onhenoeplik betrokke by die verstaanspmses dat daar einllik nie rneer wake kan wees van 

'n blywend-geldige GegenOber in die Godsopenbaring wat ook in ander kontekste gasagvol 

is en wat die Bybeiskrywen se kontekstualiteit en subjektieit, sowel as ons eie. 

lranseodeer nie. Om midde-in die kontingente Bybelse situasie 'n lmpaalde normatiewe 

kontinuum te aanvaar, om can lmpaalde heiisgebeure te glo en hulle te bely, soos 
byvoorbeeld in die Aposloliese Gelwfsbelydenis, word beskou as ongeoorloofde 

dekontekstualisering en objektivering. 

Volgens Vorster, N. (XK)2:238) slu% die kontekstualistiese benadering in 'n groot mate aan 

by die kriliese benadering se SkrHbeskouing (veral h die lig van die debat mndom 

memeregte, waamnder die beperking op die doodstrat as deel van die fundamernele regle 

beskou word). Die kontekstualistiese benadering word veral onder kontekstuele 

bevrydingsteologie4 soos die Lalyns-Arnerikaanse bewydimgstedogie, die Feminisme en die 

'Swarl" teologie amgetref. Hoewel die kontekstuele teologie 'n wyd-uheenlopende tradisie is 

kan venkeie algemene tendense in hierdie tradisie onderskei word (vgl. Wielenga, 199232). 

Teologie kan volgens die kontekstuele teologiese tradisie nooh buhe die huldige historiese 

konteks om M e n  word nie, anden vervai dit in Idealisme (Vorster, N., m2:238; vgl. w k  

Conn.1988:89]. 'n Spssiiieke konteks van ewaring en aksie word daamm as uitgangspunt 

geneern ViseHon, 1992:410). 

Moderne sosiale analises word gewoontik gebruik om die sosi& konteks wat as vertrekpunt 

dien te onneed. 

Die Skdl word as niks meer gasien as 'n model van etvaring nle. Dii is nie 'n afgeslote 

normatiewe openbaring nie, maar we1 'n leks van menslike refleksie c a  God wat cop is vir 

Mortdurende interpretasie. Aangesien die Skrif oop is vir herinterpretasie word dh met 'n 

doelbermste voowerstaan krities herlees, warn die praxis of konteks gaan die teologie 

vomt. 'n Spesifieke tema in die Skrlt word as mtisf gebruik in die lig waarvan die 

hde Skrif gelees word. Die bevrydingsteologie gebruik veral die exodusrnotief, die 

feminisme gebruik temas 500s stiydvehale van sterk m u e  en God se heelmaak van die 

skepping, terwyl die 'Swart' teologie dikwsls sliylvemale en bevrydingsvehale as 

uitgangspunt neem (Vonter, N., 2002:239) Tekste wat nie die lig op die huidige historiese 

konteks werp nie, word as irrelevant vemerp. 'n Kenrnerk van die bogmmde leoiogie.3 is 

dat hulk in die menseregtedebat hulleself net vir 'n spesilieke stel regte sterk beywer. Die 

bevrydingsteologie beklemtoon sosiaie en ekonomiese regle, die feminisme Moueregle. en 

die swart leologie selbskildcingsregte. Jordaan (2001 :2) noem dat die kontekstualistiese 
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benadering die samelewingseise van ons tyd as die vrtltrekpunt ( h i e  die Skrif) neem 

ten einde die Skrif "vir ons tyB te verklaar. 

Van W* (1995b:2W) waarsku teen die gevaar dat die evangelie nie na die konteks @bring 

word nie, maar uit die konteks atgeleiword. Die kmteks, hoewei 'n tmlangrike faktor, mag 

egter n o d  deunlaggewend wees nie; die prioritdl kom die Skril toe. 

VOlgenS Du Toil (1990:513) was dlt veral die klem wat die jongste tyd van die kant van die 

resepsiekritiek op die ml van die leser in die kommunikasieproses geplaas Is wat aanleiding 

gegee het tot die bevordering en verbreiding van die kontekstualistiese benadering. Vanal 

die wo@re klem op die sender en daama op die boodskap he1 die pendulum nou 

deurgeswaal na die lese?. In hierdie leser-georienleerde benadering val die klem op die 

leser wat Mekenis aan die leks toeken. Hoe sterker die klem egter op die kreatiewe ml van 

die leser MI, hoe groter word die spektmm van betekenismoontlikhede en, uiteraard, hoe 

miatiewer word die gesagsprslsie van die leks. Dit is binne die Nimte van hierdie leser- 

geori6nteerde teksverstaan dat ldeologlese iesings van die Skrif 500s di6 van die feminisme 

en die bevrydinpleologie hulk teoreties tuis maak. DR is egter die dekonstwksie- 

benadering van Demda en sy p r o l e  wat die tmtekenisplurallteit van taal so ver voer dal dR 

uiteindelik Mekenisloas" word. Hier kan die leser bloot nog "speel" met die leks en het 

hierdie spel uiteraard 'n onelndige reeks vanasiemoontlikhede. 

Vomer. N. (2022239) raken dat die kontekstualistiese benadering veral ten opsigte van 

menseregte verskeie ooglopende probieme skep: 

Di lei tot ideolcgisering. In die neem van 'n spesifieke konteks van ervaring as 

uitgangspunt, en die interpretasie van die konteks In die lig van hedendaagse ideologi& 

806. w m n  y. t n q  d.arw d a  M n*. van Qe 51 die mmppua van dis ve-nsgebeun, k. oie lsxr 
v m d i s S M I h e ! w s t a n d p k m s s w ~ ~ n ' n  komnunlWvr-snmWdwUgdaervan~ma*ln'nus*den 

l u m m u l i w n  * m k w .  &a MI nie ry opsnbannp m 'n ~xj- m~ - ~y hst mmM aan m e a  
psoDenbslr soOet mar Ham Lw M. In mm +a aaar W dne m m a  M s d r .  db  medium 

e n a e m q a r .  M m ~ ~ ) . d l l ~ M I W r ~ s k l y ~ e s m Q e S ~ . W r ~ d d ~ v ~ ~ i s ~ v a n d ~ S * o l ' n  

WU.P am dl, lwmwb$n MI kmmunimr, In Mmie k m m H W a i w h w e  k & WUB die kn~ppun l  van MB 

v e m m ~ u n .  / u * s l m w d . p ~ l a M B l e * s ~ ~ M S r m d .  O n a l s d u l ~ a d i p e a n ~ a y s ~ Q d l ~ . * r v ~ M B S M I .  

P S o m v a ~ s ~ ~ M W s L . . b ~ v ( r o n . ~ h m n ~ a x x o m n r m * a u s m e r a e ~ a a v r m w e l M n d ~  
leb. Oll bl h M swta pHk dl@ -me 4- d. ms dm SM1 mt 1- m &es&&+r M n  dle hsnd van h 

w a ~ a p l l k  vemmmosre twtmn. PS w -1 hw maprewe aiv w a d  rnder ae dwplhsm dle Irks en 

iy t ~ n r  oi ail nop ~n(no. dl. g ieraam maws w. nee tuagm m a  aannam is. waduidsnk ecn meni W 
came m e ,  w m p e ~ e  SMI in M ~anw=e(og*- ~o(memsp in dte ~ e q ~ ~ ~ o p l e l  pnw mdc-ale oil aan~a* 
lnam van wm%4me+n van niaaa osas sel- *om. *om on w -Ilk a a  Mle vm hulls die -is sn 

polinae o m -  mnn fdb v a w r  es wme*purn s e l  io M i s  InamraaW van M SkM. So Mm dear dur vanulf 

d l e a u & n e d ~ W w m n m ~ p l e k n s v s n a ( d e I s O n a d i e ~ e n l e  
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soos die Marxisme en die klassieke menseregtediskoers, word sekul6re 

ideologie& dikwels onkrities aanvaar, terwyl die Skrif daarenteen krities gelees word. 'n 

Onkritiese aanvaarding van modeme ideologi& deur die kerk kan verreikende gevolge h6. 

Die kontekstualistiese benadeting verval deur sy onkritiese oomame van modeme 

ideologiese uitgangspunte in 'n vorm van sekuibre teologie. 

Dit lei tot subjektivisme en relativisme. Wanneer die Skrif met 'n doelbewuste 

vwrverstaan vanuit 'n spesifieke ideologiese perspektief gelees word, kan enige iets met 

behulp van die Skrif geregverdig word. Die Skrif word dan niks meer as 'n kapstok vir 

sekulare ideologic nie. Natuurlik word die Skrif altyd met 'n element van voorverstaan 

gelees. Daar is egter 'n groot verskil tussen 'n metode wat sy teologiese uitgangspunt in 

die Skrif self prober vind, en 'n benadering wat sy uitgangspunt vanuil die huidige 

konteks neem (Vorster, N., 2002:239). 

DH is reduksionisties. Die kontekstualistiese benadering werk met 'n reduksionistiese 

siening van die werklikheid, want die hele werklikheid word vanuit 'n spesifieke ideologiese 

perspektief, soos vooruitgang deur klassestryd, materialisme of patriargale oomeersing, 

geinterpreteer. Die Skrif word ook op 'n reduksionistiese wyse gehanteer. Dil word 

selektief gelees, met die gevolg dat die totaliteit van die Skrifopenbaring geensins in ag 

geneem word nie (Vorster, N.. 2002:238,239). 

Die gesagvolheid van die Skrif word aangetas. Die kontekstualistiese benadering tas die 

normatiewe gesagvolheid van die Skrif aan deur die Skrif bloot as 'n model vir ervaring te 

sien. As die Skrif selektief gelees en voortdurend geherinterpreteer kan word, is dit 'n ope 

vraag hoe kerke nog lidmate se gewetens aan die Skrif kan bind, en hoe die kerk sy eie 

uitsprake as gesagvol kan behou3'. 

Teenoor die Skrifkritiek staan die feit dat die gereformeerde teologie we1 kontekstuele 

teologie is. In kontekstuele teologie word die Woord en werklikheid sodanig op mekaar 

betrek dat die Woord in die werklikheid ingaan. maar nie daarin opgaan nie (soos in die 

geval van die kontekstualistiese teologie of benadering). Gereformeerde teologie verleen 

erkenning aan die konteks waarbinne dit beoefen word, sonder om aan die konteks voorrang 

bo die Wmrd te gee. Gereformeerde teoiogie is antidosetisties (Van Wyk, 1995b:259; vgl. 

Berkhof. 1982:68; De Gruchy. 1991:70). Van Wyk (1995b:260) waarsku ook teen die 

I J a m  van Rensburg (2001:8) dul in Mardie verband am dat die @alMs die g%sag van dle Skrtf aanm dewdat hy 
ale SkrH beskou as m t m k  wa! haogstens ieis te sB he! dr die manse van dle Bybefse tyd: so maak die mlativk db gesag van 

ale Skm ty&@bonde. 

Hoofstuk 4 - Huldige Skriftuurllke grondslae van S k r i n r e p  in die 

Gereformeerde etiek 



218 

gevaar dat die evangelie nie na die konteb gebn'ng word nie, maar uil die korneb 

afgelei word. Die konteks, hoewel 'n Wangrike faktor, mag egter n& deurslaggewend 

wees nie: die prioriteit kom die Skrif toe. Verder is daar die ander groot gwaar dat (die wil 

van) God met die histories0 proses geidentifiseer sal word en dat di6 proses gesakraliseer 

word (met vemrysing na Nolan. 1988:166). 

Dit is baie duiddik dat in die kontebtualistiese benadering ons hier te make het met 'n 

hermeneutiese program met ingrypende konsekwensies ten opsigte van die &sag van die 

Skrif. Tog sai die gerefonneerde eksegese nie hierdie hermeneutiese vwntel net kan 

ignoreer nie, maar sal dii behooriik teologies aan die ode &stet en beoordeel moet word 

(Combrink. 1990:331). Engelbrecht (1989:3Tj Is d a m n  oonuig dat die Refonnatoriese 

grondpatrmn" in seat is om 'n sinvolle antwoord op modeme vrae te gee. 

'n Element van die Refonnatoriese henneneutiek wat in die huidige kontekstualieitsdsbat 

baklemtoon moet word, is die objektiewe b k t e r  van die evangelie. Die blye bocdskap bly 

Steeds vreemd aan om mstandighede. Hiennee word bedoel dat die Woord van God ons 

van buite om eie situasie aanspreek, dat die Woord sy aanspraak op die menslike 

maandighede kan handhaaf. Hierdie objektiieit van die evangelie is ten nouste verbonde 

aan die unieke karakter van die Woord, naamlik dat dlt God se Wwrd is. Aanvaar ons die 

Refonnatoriese gmndpatmon sal die unieke karakter van die Wwrd in twee rigtings 

funksioneer. Die Wood sal uileindelik die vrae uitwys wet beslissend is vir menslike 

bestaan. Aan die ander kant kan die menslike bestaan n ib  aan die betekenis van die 

Wwrd toevoeg nie. lndien die objektiewe karakter van die evangelie beklemtwn word, hou 

dit ook gevolge in vir Skdfuitleg. Die Refonnatoriess hermeneutiek stel dil duidelik dat die 

S M  as die Woord van God hierdie veheede uitleg sat uitwys (Engelbrecht. 1989:378). 

De Gmchy 58 (in Widenga. 199232) dat .the socio-ecunmic context of both the text and 

the reader of the text has to be taken seriously. Context analysis Is pan of the hermeneuticai 

taslC. Vijwer wys (in Wielenga. 1m32) egter daamp dat die eksegeef versigtig moet wees 

vir 'n mdimensionele analise, so asof die sosic-ekonomiese aspewe alleen belangriK is vir 

ons verstaan van 'n konteks. Wtelenga (1992:32) sB self dat "problems arise as soon as one 

tries to formulate the mum1 relationship between the text of the Bible and the presentday 

context. There are two possibilities which might be labelled inducmg and deducfive. But 

maybe we have to irnroduce a third term, ratroductive, in order adequately lo describe the 

relationship belween text and mnlen, in which the text has a thealcgld pnorih containing 
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the Word of God but in which the mntext has a logical priolity because of the simple 

reason that this is the place in whim we are situatd. Waamp dit epter neeIkom, is dat ons 

deuremyd moet waak teen 'n ideologiese leas van die teks Waf gepredetermineer word deur 

ons analise van die konteks Welenga, 1992:32 Gouzwaard. 1982; 1988). 

Saam met Engelbrecht (1989:380) word gepleit dat die Refonato!iese paradigma 

herbeMemtwn moet word om 'n relwanle word In die modeme samelewingskonteks te 

spreek. Hier'e beklemtoning vind by die absolute basis van die paradigma p l a ~  -by die 

~odsleeS'. Hierdie beklemtoning het dan tot gevolg dat die horisontale liddesopdrag. 

medemenslikheid, asook die daantel van 'n regverdige SOSiale StNMuUr 'n vast0 deel van 

die teologiese besinning en &ese p r a m  sat wees. 

4.3.2.4 DeRnf&ing en eamavatiende gevolgtrekking 

Die basiese verlrekpunt van die Skrifkrifiek is dus dat die SWf nie d,e Woord van God is nie. 

Variasies daarvan is dat dit nie onfeilbaar die Wmrd van God is nie, of dat nie die hele Skrif 

die Woord van God is nie. Dit is egter vir die gereformeerde etikus onaanvaarbaar. 

lnderdaad moet ons s6 dat sekere van die fibofiese voorveronderstelllngs waanran die 

Skrifkritiese benadering ultgaan vir 'n verantwoorde Slnifbeskouing en Skrherlotking 

onaanvaarbaar is. 

Hierdie standpunte korn voort uit die histories-kritiese ondersoek van die Skrif. Daar is 

natuudik nie foul daarmee om die Skrif te ondersoek nie. Daar is selfs nie foot daarmee om 

Wies in die ondersoek te wees nie - dn is Juis d a m  dat 'n wetenskap ap Tekskdtiek tot 

stand gekom het. Dit was noodsaaldik om sover moontlik wetenskaplik vas te stel waner 

manuskripte die mnpmnklike teks weergee. Verder moet daar eerlik met die Skrif 

omgegaan word, soda die ondersoeker nie die Skrif laat buikspreek of dit anyd bloot ap 

sigwaarde getees word nie. Die ondersoeker moet juis die bedoeling van 'n leks of Skrildesl 

pmbeer gryp. Hy moel rekening hou met die direkle en wyer verbande waarin elke w r d  

staan. Maar die punt is: Dit is dan nie 'n kritiese ingeneidheid t e e m  die Skril nie, maar 'n 

bedagwms &amp of die Skrif reg verstaan word. 

Wit bogenoernde bspreking van die Skrifhhiek kom dit baie duidelik na vore dat die 

Skritkritiek die Woord van God buig om te s6 wat die modeme hoorder graag wil hoor, en om 

aan te Pas by die "snelontwikkelende modeme tydvak'. Malan (XKX):6) is daarvan wrtuig 

dat daar In die Skrifktitiek uitgegaan wrd van die valse vemndentelling dat, aangesien alle 

menslike wetenskappa .gmei" en 'cntwikkel' teobgie soorlgelyk most 'gmei" en 'ontwikkel", 
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omdat dit na bewering in atte opsigte gelyk en senders in wese aen die ander menslike 

wetenskapsvelde is. Oor hoe akkuraat Malan se steliing is, heers 'n mate van omekeheid. 

Daar is met tunn eens dat die Woord van God nie mag buig m r  die menslike re% nie, maar 

wat die ontwikkeling op die wetenskap, veral die modeme lhatuurwetenskap aanbetref. kan 

enige teoloog en w k  die etikuh nie naief wees en nie kennis neem van die oniwikkeling in 

die ondersoekveld nie. Die verskil 18 egler in die feit dal die gelowige etikus nwit die gesag 

van die Wwrd van God as per se sal behvy(el nie, maar tog kennis sat neem van die 

modeme ontwikkeling en hities gebmik sal maak war "andef mwntlike literere instrumente. 

Tekenend van die Sloifkritiese bnadering in al sy mukidimensionele fasene is die fell dat dit 

in 'n meer of minder mate die we* van die Heilige Gees ignoreer en handhaaf dat die Skrif 

'tekste w r  Go@ is, die perspiwiias van die Skrif nie erken word nie, die "w' uitgediende 

Skril van die Reformatoriese Skrbkouing met 'n 'nuwe' meer metodologies en 

wetenskaplik veraniwoorde Skril vervang word en dat die Skril soos wat dit aan ons 

wrgelewer is nie as "ons hete wyshe'k? aanvaar word nie. 

Van Wyk (2002612) wys &am dat die kritiese denke, hoe bevrydend hulle hulseIf wil 

vwrhw, nie aan fundamentalistiese kenmerke oontkom nie, maar dan 'n sterh gereduseerde 

fundamentalisme. Wie anderkant kritisisme wil beweeg, moet noodwendig in agnostisisme 

of ateisme teregkom. 

Wanneer die kritiese 'n verheffing bo die boodskap, bo die leer van die Skrif, bo die 

inspiasie van die Skril word, word dit onaanvaarbaar. As die kritiese ingestddheid nie op 

my vemaan van die Skd gerig is nie, maar op die Goddelike gesag van die Skrif: as my 

uitgangspunt 'n benadering vanuit die ongelwf is, of as ek myself W die Skril stel omdat ek 

die betmubarheid daarvan afhanklik van my logika maak, of m n  die mens se insig of ander 

menslike kriteria, dan is daar gem sprake meer van 'n Gereformeerde Skrilbeskwing nie 

(vergelyk 3.2.2). 

Die gevaar wat dim histories-kritiese metode van Skdondersoek vir die Skrifbemep in die 

etiek inhou is en bly die onornwonde feit dat daar te veel Mem gel6 kan word op die 

historiese sonder om die konteks te verdiskonteer. Die pmbleem en die gevaar vir die 

Skrimemap is egter nie vemgaande en denkbeeldig nie, want Van Deventer en K6nig 

(1989:310) s6 in hulle bespreking van die Skrilbeskwirg en Skriigebmik - verskuiwinp 

soos gereflekieer in die ~skussie wr die plek van die vmu h gereformeede ke*e dat so 

ver dit die Skrifgebruikaangaan, daar 'n verskuiwing plaasgevind het vanaf 'n problemlose. 

direkle, lenerlike en onhistoriese gebruik van die Skril na 'n meer historiese verstaan van die 
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Skrif (eie kursivering - DS). Daar het volgens hulle algaande meer ruimte 

ontstaan vir die histories-kritiese metode van Skrifondersoek. 

As slotopmerking oor die invloed van die Skrifkritiek kan ges& word dat 'n eksegese wat die 

Skrifboodskap relativeer nie duidellkheid bring nie, rnaar juis verwarring. Die 

teenoorgestelde is egter ook waar 'n Eksegese wat e m  verklaring kanoniseer, kniehalter 

die waarheid (vgl. Jordaan. 1991:28). 

4.3.3 'n Sintese 

Die toepassing van bogenoemde (en ook ander metodes waarop nie ingegaan is nie) lewer 

dus soos duidelik aangedui in die praktyk die probleem dat 'n eksegeet die betrokke metode 

verabsoluteer. Hy wil die hele Skrif histories verklaar, of sosiologies, of liter&, of struktureel. 

Die gevolg is eensydige en daarom onbetmubare eksegese. Jordaan (1991 :17) stel voor dat 

dii vir die eksegeet impemlief is om sy metode so omvattend moontlik te ma& sodat Be 

leks vanuit soveel kante as moontlik belig word en daar uiteindellk 'n moontlike antwoord 

gebied kan word vir die etiek van die modeme samelewingskonteks. 

Gevolglik kom dit al meer voor dat eksegete van die bestaande metodes hul sieninge 

kombineer. Daarom word daar in resent8 litemtuur a1 mew pleidooie gelewer vir 'n 

multidimensionele benadering in die eksegese (vgl. bv. Botha, 199077-80; Du Toit. 

1990:515; Combrink, 1990:333). Daar Is ook onder andere Van Aarde se gedagte van 'n 

holistiese benadering (1 988b50). Die multidimensionele of holistiese benadering mag dalk 

die vetwagting skep dat dit die veelheid van intetpretasies kan verrninder. Aan hierdie 

verwagting sou egter nie voldoen kon word solank die veelheid van Skrifbeskouings 

voortbeslaan nie. Onafhanklik van metodes of metode-kombinasies lei verskillende 

Skrifbeskouings tot verskillende Skrifbenaderings en lewer dit uiteindelik verskillende 

interpretasies van die Skrif. Daarom gebeur dit dat Van Aarde (1988b:SO) die holistiese 

benadering vaarwel toeroep en toevlug neem tot die gedagte van 'n eksegetiese toleransie 

(Jordaan, 1991:17). Stuhlmacher (1977 & 1979) verkies om te praat van 'n hermeneutiek 

van instemming met die Bybelse teksfe. In sy henneneutiese standpunt verdiskonteer hy die 

waardevolle elemente van die histories-kritiese metode, die uitbreiding daarvan om kmnis te 

neem van psigologiese. sosiologiese en ander aspekte in die interpretasie 

(genitiefteologie8), wat uiters belangrik is. Sy standpunt impliseer dus dat 'n 

verantwoordelike hermeneuliek moet funksioneer binne die belydenis aangaande die Heilige 

Gees, soos vervat in die derde deel van die Apostoliese Gebfsbelydenis (vgl. Kruger, 

1993:597). 
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Daar is egter volgens Cilliers (2003:21) lank nie meer wnstemmigheid ander 

Bybelwetenskaplikes oor wat n w  die enigste of legitieme lnterpretasiemodei sou wees nie. 

'n Konglomeraat van inletprelasiemetcdes is tans op die henneneutiese honson te bespeur. 

byvoarbeekl di6 van die feminisme, liberalisme, postliberalisme, postmodemism en 

resepsie-estetiese. Hy SB ook dat daar al hoe mwr aanvaar word dat die histories-kritiese 

metode in besander, maar in die algemwn alle melodes, nie neutraal is of b n  wees nie, 

maar opkm uil bepaalde ldeologiese vooweronderstellings (vergelyk 3.3.4.1) in verband 

met die aard van betekenis. Daasmee saam het die siening van wat die Skril is, en hoe dit 

funksioneer, boonop ook verander. Sam met die versbiwing in hermeneutiese paradtgmas 

het daar 'n onvermydelike skuif in die SkMmskouing gekom. 

Jordaan (1991 :17) Neil dat dit nogtans steeds die strewe van die &segeet moet bly om 'n 

omvanende mtodOlogiese bemdering in sy henneneutiek te vestig. Daarby moet hy 

posiiief standpunt inneern ten w ig l e  van Skrifbeskouing. So 'n omvanende hermeneutiese 

benadering is nie vreemd aan die gerefonnwrde benadering tot die Skril nie. Trouem. die 

eente eksegeliese tree wal die Reformasie gegee het, het reeds in kbm so 'n omvanende 

hermeneutiek ingehou: en dan juis vanuit die raamwerk van 'n gerefmeerde 

Skrifbeskouing. Hiewan is die hermenevtiese uitgangspunte van Calvyn, soos in sy 

lnstitusie en kommenlare weerspial word sigbare bewys. 

In dim eksegese word daar verskeie welenskaplike metodes gebruik om dm Skrif le veWaar. 

Sommige van hierdie metodes is direk athanklik van die een of ander Skrifbeskouing. Tog is 

daar 'n g m t  aantal verklaringsmetodes wat deur alle Shifverklaarders - ongeag hulle 

Skrifbeskouing - gebruik word. In sulke gevalle gebeur dil dat Skrifverklaarders met 

diesel& leks werk - en met dieselfde metodes - maar by verskillende antwoorde uitkom. 

Wanneer SkrifveWaaM dan met botsende verktarings van die Skrif vorendag kom, moet 

'n mens nie in die wnte plek vra m die meMdes wat elkeen gebruik het nie, of na hoe 

d66glik elkeen die metodes gebruik het nie, maar na wat elkeen sa siening van die aard en 

gesag van die Skrif is (Jordaan. 1998:17). 

Enige mens wat in die etiek die S M  as die normgewende bron wil aanhaal, het die 

verantwoordelildleid om enersyds die gevaar van die fundamentatisme duidelik uit te wys. 

maar andersyds ook aan te Icon op waner wyse 'n meer genuanseerde verstaan en beroep 

op die 8 r i (  en die egmenslike karakter daawan die Skrifgesag nie aftakei nie, maar sy 

wesenlike aard vaspen en daardeur juis ons bantering van en raspek rir die Skdfgesag 

verdiep en varryk (vgl. Du Toil. 1990:515). Wat we1 duidelik uit bogenoemde bespreking oor 

die invloed mn die lundamemalisme (bibl isim) en die Skriflnitiek na vore kom, is dat 'n 
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modeme ontwikkelinge en vetfyninge in die hemeneutiek word gebruik gemaak en 

daarop voortgebou, maar steeds binne die raamwerk van genoemde Skriibeskouing 

(Jordaan, 1991 :30). 

VotSter, N. (2004a:27) stel voor dat 'n verskeidenheid van metodes gebruik moet word. Hy 

waarsku dat godsdienstige ekstremisme kan ontstaan wanneer een metode van interpretasie 

as die enigste aanvaarbare metode voorgehou word (vergelyk 4.3.1). Om ekstremisme te 

voorkom moet 'n verskeidenheid van metodes gebruik word. Die geldige momente van elke 

metode moet erken word, maar die leemtes van elke metode moet ook verreken word. 

Sbdoende kan eensydighede vemy word en die geldigheid van teologiese gevolgtrekkings 

beter gekontroleer word. In 'n latere artikel wys Vorster, N. (2004b:35) daarop dat dii dalk 

nodig is dat die modeme mens besef dat daar geen volmaakfe metode bestaan vir 

Skrifinterpretasie nie. Volgens hom moet al die wetenskaplik aanvaarde metodes tot 

beskikking van die eksegeet (litergre analise, struktuuranalise, grammatiese analise, sosio- 

historiese analise, kontekstuele analise, openbaringshistoriese analise, ensovoorts) gebruik 

word, sonder om die een metode bo die ander te verhef. Deur die verskeidenheid van 

metodes te gebruik wat outeur-, teks- en IesersgeoriiWeerd is, kan eensydige interpretasies 

verrny word. 

Die Skrif is en My 'n instrument in die hand van God, deel van die diB proses waardeur Hy 

deur sy Woord en Gees sy kerk van die begin van die w6reld af tot die einde toe vergader. 

beskerrn en onderhou (HK, Sondag 21 vraag en antwoord 54). Daarom word die boodskap 

van die Skrif ook nie net deur liter& wetenskaplike metodes ontsluit nie - hoe belangrik dit 

ook al mag wees - maar ten diepste deur die innetlike getuienis van die Heilige Gees self 

(testimonium spiritus sancti internum). Dlt is egter belangrik om nie uit die oog te verloor dat 

die een nie leenoor die ander staan nie. Wie die menslike en Goddelike karakter van die 

Skrif teenoor mekaar stel, loop die gevaar om eensydig te word en juis nie die unieke stem 

van die Skrif te hoor nie (Cilliers. 2003:24). 

Metodes is dus op sigseH nie verwerplik nie, maar alle metodes moet onder die primere 

leiding van die Heilige Gees en die Woord staan (Kruger, 1988:35). 

Met groot vrug kan elke gerefomeerde eksegeet gebruik maak van die resuttate van 'n 

verskeidenheid van metodes in soverre dit nie bots met die gesag van die Skrii nie. Die 

verstand mag egter nie oor die geloof heers nie. Ook mag aan die verstand nie voorrang bo 

die geloof gegee word nie. En daarmee saam mag wetenskaplike metodes juis nie op hulle 

beurt s6 krities en afbrekend met die Skrif omgaan dat die eksegete hulle vertroue daarin 

verloor of hulle verwagtinge prysgee dat God se stem inderdaad hier in die vroee verlede 
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van die leks mag optdink nie. Wetenskaplike metodes is hulpmiddeis om 

die boodskap van die leks beter te hoor, nie muiibende wat die mond van die teks ttoebind 

nie. Om 'n bemep op die Skrif te doen het die etikus onomwonde te make met 

welenskaplike melodes, maar jy bemep jou nie op wetenskaplike metodes nie (vgl. Cillien. 

2003:26). 

Binne die mmwerk van die gerefoneerde Skrifbeskouing moet daar 'n balans gevind word. 

sodat ai die verskillende fasette van die hermeneutiese proses met inagneming van die 

modeme wetenskaplike interpretasiemodelie tot Mordeel van die Skrifberoep in die etiek kan 

diem In so 'n raamwerk moel die hisroriese krakter van die Skrif gehandhaaf word sonder 

om dl. m die historiese kritiek, te vetabsoluteer. Die bedoeling van die skrywer moel 

nagevors word, sonder om die boodskap of die ontvanger in die proses te ignorer. 

Daanee kan vrygekom word van die verabsolutering van die omanger soos die 

resepsieteoretici dikwels doen. Die onmiddellike konteks van die Skrifdeel moet in ag 

geneem word. asook die konteks van die hele boek en die hele Skrif. Sodoende word 'n 

teksimanente verklaring gehandhaaf sondar om die teks van die konteks te isoleer. Daar 

moel ook binne so 'n raamwerk rekening gehou word met die kultumle konteks waarbinne 

Skrifuitsprake gemaak is, sonder om, soos die sosioiogiese eksegese, die sosiale asp& te 

verabsoluteer. Daar moet wldoende rekening gehou word met die lile@re aard van die 

wfhande teks, sonder om, 800s dikwels vanuit die liter& kritiek g e m  word, die liter& 

karaMer van die Skrif se dohen te  te verabsoluteer en eike leks Id literere produk te 

Verne?. En in die laaste plek moel daar ook meer interpretasiemoont(iMlede van een teks 

gehandhaaf wwd. sondar an daanee die betekenis van die teks te relativeer. 

4.4 FINALE SAMEVAmNG EN GNOLGTREKKING 

Aile gereformeerde belydende etici aanvaar dat die Skrif die Wood van God is. Dit beteken 

egter nie dat die Skrif nou skieiik ondubbelsinnige antwoorde bied op al die hedendaagse 

morele probieme nie. 'n Hele reeks etiese pmbieme waarmee die modeme mens vandag 

gekonfronteer word, word geensins in die Skrif aan die orde gestel nie, omdat dit etiese 

probleme is wat eers in die modeme sameiewingskonteks, as gevolg van wetenskaplike en 

tegnologiese ontwikkelinge, na vore getree het. Dit beteken nie dat die Skrif aan die 

modeme mens geen morele ieiding gee nie. Hierdie leiding geskied egter meestal indirek. 

via die interpretasie van beide die Skrif en die situasie en via die vemuwing van die modeme 

mens se denke wat deur die verkondiging van die evangelie en die Wet en die deelname aan 

die sakramente in die gemeenskap van me gelowige plaaswnd (vergelyk 1 Kor. 122) (De 

Viiliers. X)W:43). 
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Uit die voorafgaande is dii duidelik dat daar oor di6 m g s t u k  van die Skrifberoep In die 

etiek beslis nie eenstemmigheid bestaan nie. Die verklaring en toepassing van die Skrif 

moet rekening hou met die feit dat daar in die Skrif sowel normatiewe geskiedenis as 

normatiewe mrskrifte is, dat die openbaring van God se wit in die doen en late van die 

mens 'n eeuelange historiese gang deurloop het, dat daar 'n samehang, maar ook 'n verskil 

tussen die Ou en Nuwe Testament is en dat beroep op die Ou Testament steeds in die lig 

van die Nuwe Testament gedoen moet word. Voons moet by die Skrifberoep in die etiek op 

konsentriese wyse agtereenvolgens rekening gehou word met die liefdesgebod as die kern 

van God se geopenbaarde wit, die dekaloog as die vergestalting van die hefdesgebod en 

talle etiese uitsprake in sowel die Ou as Nuwe Testament wat in die verlenging van die 

deMoog I&. In die etiese vraagstukke waaroor die Skrif swyg, moet die gelowige etikus hom 

deur die analogia fideilaat lei sonder om dit te verabsoluteer (Buys, 1988:444,445). 

Die Skrif kan en mag nie slegs as 'n kristalbal gebruik word om antwoorde op at d e  modeme 

probleme te b i d  nie. Derhalwe bly Skrifberoep, wat die uitleg van en die omgang met die 

Skrif behels, in die etiek 'n onafgeloopte opgaaf. Naas die objektiewe probleme wat in die 

Skrif self gel& is, is daar ook nog probleme van subjektiewe aard, gelee in die sondige 

natuur van die mens en in die onsimpatieke omgang met die Woord. Daarby kom nog die 

gedurige nuwe insigte met betrekking tot die agtergrond van die Skrif. Daarom sat ook die 

consensus ecdesiae nie verontagsaam mag word nie. Alhoewel verstaan en uitleg van die 

Skrif 'n 'agtergehaalde" uitfeg kan word en gem indiiidu die monopolie vir hom kan opeis 

dat hy alleen kan uitmaak wat Skrif is en wat nie, hou dit nie in dat uitleg van, en beroep op 

die Skrif in die etiek op enige bepaalde tydstip kragteloos gemaak word nie (vgl. Botha, 

1976213). Bykomend moet bekiemtoon word dat die boodskap van die Skrif, in die volheid 

daawan, normerend in die sin van bepalend is vir alle Christelike lewensuitinge van die mens 

en nie s l w  vir sy engere godsdienstige en geloofslewe nie - die sentrale liefdesgebod 

ondewang immers die ganse Christelike lewensroeping (Strauss. 1979:48,49). 

Die gelowige etikus (wetenskaplike) kan (en moet) hom op die Skrif beroep. In die hos 

daawan moet hy egter die nodige onderskeidingsverrno6 en veranhvoordelikheid a m  die 

dag 18. Opreg oorgegewe het 'n mens daarin die belofte van die Heilige Gees se leiding 

(Johannes l6:13). 

Bogenoemde bespreking bring na vore dat daar in die lig van die uiteenlopende aard van die 

modeme samelewingsproMematiek en wisselende ornstandighede die riglyne ten opsigte 

van die etiek 'n nie-kasuistiese karakter moet M. Grondliggende riglyne gebaseer op die 

Skriftuurlike en konfessionele bevindinge en in die lig van die historiese en eietydse situasie 
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is nodig om die probiematiek van die huidige SMuurlike gmndslae in die geEfOrmeed-3 

etiek aan te spreek. 

Die absolutisme van die fundamentalisme wat die menslikheid van die Skrif afwater en aan 
die gelowlge 'n valse en gevaarlike soorl selo~riten bied. sal vermy moet word, maar w k  die 

relativisme wat op sy h u r l  alle geloofsekerheid ondergrawe. Teenoor die fundamentalisme 

moet die feit van die menslikheid van die Skrif, van die radikale Weeswording" van die 

openbaring in die geskiedenis en die belang van kontebtualiieit beklemtoon word. Aan die 

ander kant moet teenoor die relativisme beklemtoon word daf g e l d  in h lewende, 

transendente God wal Horn in die geskiedenis van Israel en in Jesus van Nasaret 

geopenbaar hel, in die wese van die Skrif se geloof en die Hoof van die kerk 18. Die anti. 

mstafsiese standpunt kan inderdaad gem plek in die kerk hB nie. 'n Christelike tsotoog wat 

'n konsekwente anti-metafisiese posisie handhaaf. Is inderdaad 'n mtradictio in terminis. 

Hy mag reiigieuse studies of godsdianswetenskap beoefen, maar hy beoefen nie Christelike 

tsologie nie. 

Alie Skrifuitsprake het we1 'n konteks, maar daar moet ook in gedagte gehou wonj &I die 

Skrifgesag nooil In die konteks mag opgaan nie (Du Toit. 1990:517). 

'n Saaklike ondersoek is ingestel na die benaderings van fundamenlalism~iMisisme en 

Skfifkritiek (kritisisme) en daar is bevind dat albei, elk op sy eie w e ,  die gesag en 

boodskap van die Skrif in gedrang bring. In die geval van die fundamentalisme en bibiisisme 

word die Goddelik geinspireerde karakter van die Skrii wrbeklemtwn en word alle uitspiake 

in die Skrif eenvwdlg op dieselide vlak gestel, met die gevdg dat die Skrif misbruik word om 

enige saak te regverdig. In die geval van die Skrifkritiek word die menslike karakter weer 

oorbeklemtoon ten koste van die Shii se duidelik normatiewe gesag rir die Chrlstelike etiek. 

Die konktusia van die voorafgaande kan niks anders wees as dat na 'n "derde weg' gesoek 

sal most word nie wat sowel die gevare van fundamentallsme/biblisism as di6 van 

Skrifklitiek (kritisisme) in die Skriibemp ten opsigta van 'n modeme eliire probleem sal 

vermy. Van Wyk (2002:613) wys egter tereg op 'n moontlike StruikelblcA ten opsigte van 'n 

'derds we@ as hy konkludeer dat, wat die een teoloog as 'n "derde wag" beskou. maklik 

deur 'n ander as 'n vorm van fundamentalisme (of ortodoksisme) of kritlsisme (of 

modemisme) beskw kan word. 

Teenwr die Skritbeskwing en Skrihrerklaring van die fundamentalisme en biMsisme aan die 

een kant en die Sfrffkritiek aan die ander kant, wad eerdw verkies om le praat van 'n 

gereformeerde S k m k w i n g  (vergaiyk 3.2.2; Bavimk. 1911: Van Wyk. 1989:6062: 
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Doubell & Strauss. 2001:302-314). Met die Gereformeerde Skrifbeskouing word 'n 

standpunt bedoel Wat probeer ontsnap aan sowel die gevare van biblisisrne as diB van 

kritisisme, 'n standpunt dus waar bely word dat die Skrif Goddelik Bn menslik is en we1 so dat 

in en deur die mensewoorde die Woord van God tot die mens kom, betroubaar en duidelik 

(vgl. Van Wyk, 1989:60, 61). Dit is wel duidelik dat die twee uiterste standpunte om talle 

reeds vermelde redes sonder meer onaanvaarbaar is. Die keuse I6 in 'n standpunt tussen 

kritisisme en fundamentalisme, tussen anti-fundamentalisme en anti-kritisisme (Van Wyk, 

1989:61). 'n Teoloog wat horn tuisvoel in die geloofstradisie en denkfyn van wat algemeen 

as die 'refonnatoriese tradisie' bekend staan, sal 'n "hoe visie" van die Skrif daarop nahou. 

Van Wyk (2002613) waarsku egter dat juis in so 'n benadering die gevare van 

fundamentalisme lewensgroot dreig en dit noulettend vermy sat moet word. 'n 

Reformatoriese benadering bied immers nie 'n outomatiese waarborg vir 'n juiste 

Skrifverstaan nie. 

Van verskillende kante af is dit beklemtoon dat die etikus horn nie net op uitdruklike 

Skriftekste hoef te probeer beroep nie, maar dat daar veral na die bree beginsels in die Skrif 

gesoek moet word. Dit kan dan as die geopenbaarde riglyne aanvaar word waaraan die 

lewenswandel gekoppel kan word - tot eer van God en tot heil van die naaste. By die 

identifisering van sodanige beginsels moet die etikus steeds met die skopus van die Skrif 

(vergelyk 3.3.4.5). dit wil s6 by sy bedoeling. rekening hou. Hierdie herrneneutiese reel moet 

ook by elke Skrifgedeelte afsonderlik toegepas word: by elke teks moet gevra word na die 

bedoeling daarvan binne die historiese konteks waarin dit opgeteken is. Alleen op hierdie 

manier sal die talle vorrne van onverantwoordelike Skrifberoep, soos 'n willekeurige, 

wettiese, eksemplariese, biblisistiese of Skrifkritiese misbruik van die Skrif vermy kan word. 

Bo alles moet daar egter onthou wid dat die korrekte verstaan van die Skrif nie primer van 

knap akademiese navorsingsmetodes afhanklik is nie, maar van die genadige leiding van die 

Heilige Gees. Hy sat 'n mens die begrip en fyn aanvoeling moet leer, sodat 'n mens die 

dinge waarop dit werklik aankom, kan onderskei (Rlippense 1:9-10) (vgl. Strauss, S.A.. 

1 990.382). 

Daar bestaan beslis spanning in die eenheid van die Bybelse leer en lewe. Die voorkoms 

van 'n fundamentalistiese en Skrifkritiese omgang met die Sknf beTnvloed ook verder die 

wyse waarop 'n mens die relasionele verhouding tussen Skrif en konteks beskou. Dit wil 

egter vmrkom of die fundamentalisme met sy naief-biblisistiese omgang met die Skrif die 

teks verabsoluteer en in die proses die historiese konteks waarin die teks ingebed is, 

relativeer. Aan die ander kant is die Skrifkritiek weer skuldig daaraan dat dit nie die teks van 

die Skrif as norrnatief en ewig geldend beskou nie en in die proses kontekstueel met die Skrif 
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omgaan en as't ware die gesag van die Skrif met 'n relativistiese Skrifbeskouing 

degradeer. Daar moet 'n altematief beskikbaar wees om die Christelike etikus wat horn aan 

die Woord van God wit onderwerp te help om 'n geloofwaardige beroep op die Skrif te doen 

ten opsigte van die etiek in die modeme samelewingskonteks. 

Vervolgens word gefokus op 'n beoordeting en evaluering van die Skrifbemp ten opsigte 

van die doodstraf as 'n modeme etiese vraagstuk in die lig van die Christelike etiek, om 

sodoende aan te dui dat daar inderwaarheid dringend 'n konektief binne die kader van die 

Gereformeerde Skrifbeskouing vir die huidige Skrifiuurlike grondslae van Skrifberoep in die 

gereformeerde etiek nodig is. 
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HOOFSTUK 5 - 
'N BEOORDELING EN EVALUERING VAN DIE 

SKRIFBEROEP TEN OPSIGTE VAN DIE DOODSTRAF AS 'N 

MODERNE ETlESE VRAAGSTUK IN DIE LIG VAN DIE 

Die Suid-Afrikaanse gemeenskap beleef 'n tyd van radikale veranderinge en aanpassings op 

byna eke gebied. Vir die Kerk was dit nag altyd van kardinale belang dat die beginseis van 

God se Wwrd op alie lewensterreine eerbiedig moet word. Dit geld ook in besonder vir 

wetgewing en regspleging. Die grondwellike hof het reeds geoordeel dat die dccdstraf as 

verpligte straf ongrondwetlik is en dus word die doodslraf as strafmaatreei nie meer in Suid- 

Atrika toegepas nie. Op die oog af is dt direk in stiyd met die Skrif: Wie iemand doodslaan. 

moet doodgemaak worU (Eksodus 21:12) (vgl. Van Zyl, 19922). Die argumeme vir en teen 

die doodstraf, asook die algehele afskalfing of herinstelling daarvan, s x s  dikwels in 

geieetde en popllbre titeratuur voorkom, wissel van wetenskaplike na Moot pragmatiese of 

utiiit6re en h& dikwels suiwer emosionele argument0 (vgl. Van Devmer, 19743). 

Die pmbleern rondoin die toepassing van die doodstraf aan die een kant van die speMNm of 

die algehele moratorium of afskaffing daafvan aan die ander kant is 'n aktuefe magstuk 

w6reihvyd. Die rede hiervoor is gel& in die fen dat die Universele Verkiaring van 

Menseregte, die Wee menseregte-konvensies en ander gebeurtenisse s m s  die Weens0 

Kmferensie w r  Memeregte (1993) daarin geslaag het om 'n nuwe etos van menseregte in 

die intemasiomle poliiiek tot stand te bring. Dil het die g m l g  dat al him meer lande in die 

&reM begin het om 'n handves van menseregte te aanvaar (Vower. J.M.. XKMa:128). 

Daar bestaan wye konsensus dat die reg op lewe 'n fundamentele reg is en dat dt deel van 

die owemeid se taakis om 'n lewe te beskerm (Vorster. J.M.. 2002186). Volgem Maltmann 

(196858, 101-103) is die kw&e van menseregte van die beiangrikste vrae wat die teoiogie 

tans besig hou. Daar kan met reg g d  word dat die Hendves van Menseregte saos in die 

Gmndwet van Suld-Afrika, wat op 8 Mei 1996 aangenesm en op 11 Oktober 1996 geWySig is 

deur die Grondwetlike Vergadering. 'n hoeksteen is van die demolvasie in Suid-Afrika. Dif 
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verskans die regte van alle rnense in Suid- Afrika en bevestig die demokratiese 

waardes van rnenswaardigheid, gelykheid en vryheid. Die Handves van Regte is van 

toepassing op die totaliteit van die reg en bind die wetgewende, uitvoerende en die 

regsprekende gesag en alle staatsorgane. Volgens die toepassing het elke individu die 

ingebore waardigheid en die reg dat daardie waardigheid gerespekeer en besken word. 

Elkeen het dus die reg op lewe. Tog rnoet daar in die Menseregte besef word dat 

Menseregte as etiese beginsels veel wyer is as fundamentele regte (vgl. Vorster, J.M., 

2001 a:6). 

Vorster, J.M. (2001a:6) beweer dat menseregte in wese te doen het met 'n bepaalde etos, op 

grond waarvan bepaalde sarnelewingswaardes ontwikkel kan word. Sulke regte is nie deur 

die owerheid juridies afdwingbaar nie, maar geld as beginsels in 'n gerneenskap en die 

gerneenskap rnoet volgens daardie beginsels ontwikkel word. Die Christelike etikus rnoet 

dus deeglik bewus wees van die onderskeiding tussen wat fundamentele regte behoort te 

wees en wat mmseregte is - veral as hy betoog vir optrede van die owerheid om sekere 

regte te beskerm. Volgens Van Wyk (1991b:253) formuleer die Christelike etikus 

menseregte vanuit 'n bepaalde beginselbasls - die Woord van God. Vorster, J.M. (2001a:7) 

wys we1 daarop dat die etikus kan betoog vir fundamentele regte, maar dat hy die finale 

oordeel oor die juridiese toepaslikheid d a a ~ a n  aan die juris rnoet oorlaat. 

Daarmee saarn is die beklerntoning van die reg op lewe in ooreensternming met die Bybelse 

siening van die heiligheid van lewe en die roeping van die rnens om lewe te besken, te 

bewaar en tot ontplooiing te bring (vgl. Vorster. J.M., 2000a:l). Volgens WOstenberg 

(1998:124) rnoet lewe as 'n kosbare gawe van God beskerm word, orndat lewe van God 

korn. Uit hierdie hoek gesien, kan ges8 word dat lewe 'n voorreg is en nie 'n reg nie, orndat 

God alleen beskikkingsreg oorlewe het (vgl. Vorster, J.M., 2002:186; Lategan, 1991:15). 

Plaaslik in Suid-Afrika het daar eweneens tussen teoloe en juriste rneningsverskille oor die 

ondennrerp ontstaan wat steeds uitdrukking vind In die popul6re pers. Die rnees voor die 

hand liggende rede vir die kontensieuse aard van die onderwerp is dat die doodstraf per 

definisie 'n strafrnaatreel is wat die beredeneerde beeindiging van 'n rnenselewe tot gevolg 

het - optrede wat om ernstige besinning vra (Klopper, 1990:174). Overberg (2004) verwys 

onder andere daama dat die debat rondom die doodstraf lei tot 'strong emotions that impacts 

people's lives, and so demands careful moral reasoning*. Wat hierdie etiese aspek nog 

meer kornpleks maak, is die feit is dat lewe per se nie b e ~ s  by die mens nie, rnaar by God 

self. "Die HERE God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy 
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neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het.' (Genesis 27). Wie dus 

'n lewe neem, neem iets waarwr alleen God beskikkingsreg he1 en wat Hy alleen kan gee 

en m. 

Vir die doeleindes van hierdie studie is dt belangrik om die gmndwetlike wwaardes te 

onderskei van menseregte en fundamentele regte. Volgens Venler ( m 6 )  word 

menseregte omskryl as universete &ale wat regsdenke lei, t e r n  fundamentele regte 

subjektiewe, afdwingbam en gekonkrel'iseerde regte is wal 'n sentrale rol in die Grondwet 

speel. Gmndwetlike war&% onderle fundamentele regle en verskaf fundamentele riglyne 

vir die interpmtasie en toepassing van 'n Gmndwei. Hoewel hierdie drie begrippe - 
Gmndwet. Menseregte en fundamentele regle - MHI vewant en interafhanWik is, kan dit nie 

as sinonieme gebruik word nie (Venter, ZUOO:6). 

Die reg op lewe as fundamentele reg het eers in 1995 daadwerklik van krag geword na die 

inwerktreding van die nuwe Gmndwet loa die Konslitusionele Hof in CW belangrike uuitspraak 

(Staat versus Makwanyane - afgekori S v Makwanyane) beslis het dat die dwdslraf strydig 

is met die mensereglebepalings van die nuwe Gmndwet en dus ontoalaatbaar is in Suid. 

Afrika. Hiermee is 'n einde gebring aan meer as 300 jaar van strafregspleging waartydens 

vir misdade soos verkragling, moord. kinderdiefdal, menserod, gewapmde rod en 

hoogvenaad die hoogste straf opgel8 k m  word. Die Hof erken in sy uinpraak oor die 

doodstraf gem h@r bron van reg en verkeerd as die Gmndwet nie. By die uitleg van die 

Gmndwet word die waardes onderliggend aan die Grondwet we1 as etiese bmn aangewend. 

Theron (2000:7) gee derhahve die volgende redes waarom en wanneer die Regering die 

doodslraf afgeskaf het. Die laaste teregstetling in Suid-Afrika het op 14 November 1989 

piaasgevind. Hiema het die Nasionale Partyregering 'n moratorium op die voltmkking van 

die doodsvonnis ingestel (wat eers op 27 Maan 1992 formeei afgekondig Is), sodat vir ellike 

iare daama die eienaardige toastand geheers het dat die doodstraf steeds opgele is, maar 

nie loegepas k m  word nie. 

Van Wyk (2003a:lO) st4 dit onder die opskrt 'Die doodshaf op die keper beskou - neem 

konleks en msfendghede in 'n land in a#. die vraag of daar 'n moootiikheid bestan van 

die herinstelling van die doodstraf. Van Wyk (1998278) maak die volgende opmerking: 

' M i i d  mag w n s  ook uhgelok word vanwe8 'n ontoereikende en oowol regsisteem. 'n 

Misdadiger wat weet dat hy nie net moeilik gwang gaan word nie, en dat hy w k  sOrgeiooS 

deur die (owvol) howe vethoar en gevonnis gaan word. en daf daarby by die moonllikheld 

van omsnapping grod Is, sal nie baie pmbleme h& om misdaad as 'n lewenswyse te kies nie. 

Hoafshlk 5 - 'n Beoordellng en evaluerlng van Skr[memep ten oplgte van die 

doodaraf M 'n modem eUes megstuk In die llg van die Christelike etkk 



233 

Vandaar die sterk pleidooie tot herinstelling van die doodstraf." In die lig hiewan is die 

hofultspraak van Regter Kentridge (S  v Makwanyane, [par 1911) vir die doel van hierdie 

hoofsluk so belangrik as hy sB: "Capital punishment is an issue on which many members of 

the public hdd strong and conflicting views." Daar bestaan dus tussen die publiek, teolo(! 

(etici) en juriste meningsverskille oor die ondewerp wat steeds, ofte we1 toenemend. 

uitdrukking vind in die populbre pers. 

Die probleem rakende die toepassing of afskaffing van die doodstraf, is nie net 'n eg Suid- 

Afrikaanse probleem nie, maar is wel ook 'n aktueie probleem wareldwyd (vgl. Kloppers, 

1990:174). In die lig van die Christelike etiek is die Skrifberoep 'n sine qua non waar 'n 

sfandpunt in verband met die doodstraf ingeneem word. In die geval waar die owerheid nie 

in God en sy Woord glo nie (soos dit we1 die geval in Suid-Afrika is), is dii steeds die 

gelowige se plig om te staan vir God se ordinansies en vir sy eer. Die Skrif mag vir geen 

oomblik gerelativeer en uiteindelik van alle gesag gestroop word nie (vergelyk 4.3.2.3.1). Die 

probleem wat hier aandag kry, is dus daarom in wese 'n herrneneutiese een (vergelyk 3.3.4 

e.v.). Die kem van die probleem is dat uit die menings van etici tereg mew as een 

Skrifbeskouing veronderstel word. Omdat elke Skrifbeskouing as menslike perspeMief 

histories-sosiaal deur omstandighede en traasies mede-bepaal is en 'n bepaalde 

Skrifbeskouing nie noodwendig "waar" of die mees "Bybelse" omdat dii vanuit 'n gesagsvolle 

tradisie oorgelewer is nie. Volgens Klopper (1990:175) is 'n Skrifbeskouing altyd iets wat 

voorlopig is en wat gekorrigeer en verfyn kan word. Dit mag we1 die mees betroubare 

Skrifbeskouing wees nadat dit eers vanuit die aard van die Bybel self getoets is. 

In hierdie hcafstuk en in die verdere ondersoek van hierdie proefskrif sal 'n keuse gemaak 

word teen 'n Skrifgebruik, of eerder 'n Skrifbeskouing, wat op 'n 

biblisistieseKundamentalistiese wyse met die Skrif omgaan deur geisoleerde Skrifgedeenes 

willekeurig en konteksloos te gebruik as legitimering of bewys van 'n standpunt oor die 

doodstraf in die tyd en konteks van die hede. Daar moet dus gewaak word teen enige 

Skrifbeskouing wat fundamentalisties so met die Skrif omgaan dat die historiese 

gesitueerdheid en afgestemdheid daaNan uit die oog verloor word en geneig is om met 

onaantasbare sekemeid en min toleransie vir ander standpunte hom te laat gekl (vgl. 

Klopper, 1990:175). Met 'n beroep op die Skrif en die daarop gefundeerde ieologie is die 

probleem ongelukkig nie sonder meer opgelos nie. God se Woord en die gesag d a a ~ a n  

word nie meer allewe& aanvaar in die modeme wereid nie. In kringe waar God se Woord 

we1 nog aanvaar word, is daar vele versklllende interpretasles daawan. 'n Delikate 
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pmbleem, soos die behwd oi die algehele afskaffing van die dwdstraf. word op hierdie 
pun1 geweldig ingewikkeid. 

Die verskillende vertolkings van die Skrif het Id g w l g  dat mense met teenwrgastelde 

standpunte hul op d i d d e  Skrifgedeeites beroep. Dfi aiies dra by t d  die geweldige 

akiualiteit van die pmbieem (Van Deventer, 19742). 

In hienfie hoofstuk word in hoofsaak gefokus op die beoordenng van 'n modeme etiese 

vraagstuk in die lig van die Christelike etiek, in besonder die fokus op die docdstraf as w n  

Van straf en met die hemeneutiese verlrekpunt van die reg op iewe volgens die Grondwet 

van die Republiek van Suid-Afrib, 1996 (Wet No. 108 van 1996). Met die aard en die 

omvang van hierdie hoofstuk in gedagte is bssluit om verskeie Suid-Ahikaanse etici binne 

die gereformeerde teologie, en waar nodig ook prominente internasimie etici, se opinies en 

uitsprake m n h  die doodslral te bestudeer om sodoende te bepaal hoe dim Skrif en die 

daampwlgende Skrifgegewens mndom hierdie uiters sensitiewe saak gautiliseer is. 

Uiteraard kan nie at die verskillende standpunte en besprekings hierin venfiskonteer word 

nie: din is w k  nie die dcel van hierdie hoofstuk nie. 

Die doel van hierdie hwfstuk is slegs om 'n kursoriese wnig te bied w r  die akiualieit van 'n 

etiese problem, naamlik die doodstraf as verteenwoordigend van die modeme etiese 

pmblematiek. Die besprekmg het egter nie ten doel om op gmnd van Skrifgetulenis 'n 

uihpraak te iewer w r  die handhawing of afskaffing van die doodstral nie. Die ondersoek val 

veel eerder in die kader van die heneneutiek, omdat dit die hermeneuliese beginseis 

(aksiomas) en Sktifbemep wat in die iig van die problem toegepas word, wil idenlifiseer om 

sodoende die probleem van die huidige stand van Sktifberoep in die Christelike etiek uit te lig 

en 'n korrektief d a a w r  aan te Eed. 

5.2 HERMENEUTIESE RIGTINGWYSERS 

Die geskiedenis is wl vethate van Christene wat nie net w r  leenldlige vrae nie, maar w k  

w r  etiese vrae van mekaar veekil. in ons eie tyd sou aborsie, hamoseksualiteit, doodstraf 

en pasifisme as 'n paar voorbeelde ganoem kon word as etiese kwessies waarwr Christene 

(wk etid wat hulk vertre!$wnl neem vanuit die Christelike etiek) nie saamstem nie (Burger. 

2000:232). 

Aivomns dkar w r  eniga etiese probleem 'n standpunt Ingeneem en gefohrs kan word op die 

gehalte van die Skrifberoep moet die aandag op enkele hermeneutiese rigtingwysen 

gevestig word. 
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Twdrlei kennis is by morele kwessies van deurslaggewende betekenis, naamlik kennk 

van die Woord (die werklikheid van die Bybel as norm) en kennis van die werklikheid (vgl. 

Van Wyk. 2001 :8). 

5.2.1 Kennis van die Wood 

Alleen in die lig van die Bybel as Woord van God kan die rnens tussen g o d  en kwaad 

onderskei (vergelyk Romeine 16:19; Hebreers 5:14) en die oersonde vermy word deur sdlf 

te probeer uitmaak wat goed en kwaad is (Genesis 3). Die kriterium vir goed en kwaad rnoet 

uit genade aan die mens gegee word; hy kan dit nie in wye outonornie self uitdink nie. 

Daarmee is nie ges6 dat antwoorde op alle rnorele vrae pasklaar in die Skrif te vind is nie. 

Die bree lyne (beginsels) is we1 daar, maar die toepassing daarvan moet nog gemaak word 

(nome). Daar moet in hierdie proses onderskei word tussen dit wat Skriftuunlik verantwoord 

is, wanneer iets direk uit die Skrif afgelei kan word, en wanneer iets Skrifmatig is, di wil s6 

alleen by wyse van indireMe afleiding begrond kan word (Van Wyk, 1984204; vgl, ook Van 

Wyk, 2001:9). 

In hierdie proses waarin die Skrif g e b ~ i k  word om die dinge te onderskei wat werklik saak 

rnaak, rnoet daar ook rekening gehou word moet die proses van intellektualisering. Alhoewel 

die volle aanslag van die AufkIawng die kontinent Afrika nog nie getref het nie, kan dieselfde 

nie van Afrika gesg word nie. Wat is dan die invfoed van die AufMBmng? Wat is die 

konsekwensies daarvan vir die etiek waarin die Skrif as bron gebwik word? Die volle 

konsekwensie daarvan is dat die mag van die menslike verstand vir baie die finale maatstaf 

word. lets Is aanvaarbaar of oneanvaarbaar na mate dit redelik of onredelik is. Op die 

etiese terrein is sedelikheid a1 in 'n groot mate met redelikheid geidentifiseer. 

Deurslaggewend is nie rneer die vraag of 'n saak Skriftuurlik-verantwoord is al dan nie, rnaar 

of dit redelik of onredelik is. Ook hier sat die Bybelse etikus katvoet moet beweeg. Sonder 

rniskenning van intellektuele vermo&s en die rnenslike verstand, veral die verstand soos 

geheilig deur die Heilige Gees (Romeine 12:2), sal voortdurend gewaarsku moet word teen 

die gevaar van oorbeklemtoning van die menslike verstand (intellektualisrne). asof dit die 

hoogste en enigste maatstaf van alles mag wees. Die mens kan nie van sy verstand alleen 

leef nie: rasionalisme kan ook nie alle probleme oplos nie. Met kennis alleen word die 

w6reld nie behou nie (vgl. Van Wyk, 1995a:6). 

Volgens Van Wyk (2001:4) is dR duidelik dat daar tussen Skrifbeskouing en morele praMyk 

die allernouste verband besfaan, dus tussen dogmatiek en etiek, leer en lewe. Hieroor sB 

Van der Wait (1996:521) dat daar al 'n paar dekades lank 'n aksentverskuiwing van leer na 
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lewe, van teOri0 na praktyk, van die aabstrakle na die konkrele, van die 

objekliewe waarhede na subjekliewe belewing a m  die gang is. Da is immers die wereld 

waarin die Christelike etikus mmo l~ewe, waarin ook lemwaarhede van die Gerefoneerde 

leer" moet funksioneer. 

'n Foutiawe Skrifbeskouing loop uit op 'n foutiewe moralieil. 'n Juiste SMfhkouing bring 

egter nie nwdwendig outornaties 'n korrekte nmraleeitsbeskouing met h m  rnee nie (Van 

Wyk, 2 1 : 5 )  (Vergelyk in hierdie verband 3.2.1 en 3.2.2). By 'n juiste Skrffbeskotling kom 

dus 'n juiste Skrlfgebruik en Skrifberoep ter sprake (Vergelyk in hierdie verband 4.2.1 en 

4.2.2). Die Skrif mag vir geen oombllk op 'n ullers subjekbwistiese wyse hameer word en we1 

sodanig dal die persoonlike slandpunt van die etikus einttik nel in die Skrif bevestiging vind 

nie. Die vraag m t  altyd ontstaan of die leks in sy konteks ter sprake k m  en in die wydsle 

sm van die wwrd is die m a g  of die leks in Christologiese konteks ter sprake kom. Daar 

moet nougeset rekening gehou word me1 die feit &I die Woord van God in 'n heel spesifieke 

sin svanpIii~Wwrd is, Vleesgeworde Woord. Hierdie skopus van die Skrif, waarwr 

Befkouwer so indringend skryf (vgl. Van Wyk. 198915-25), moet in dte Skrifberoep altyd 

veneken word, anden kan die Skrlf sernroudig nie reg ventaan, gelnterpreteer en in die 

wefklikheid van die praMyk toegepas word nie. Hierdie psmpeklief, asook die feil &t die 

etikus hem anyd diep aiknklik voel van die verligtende werk van die Heilige Gees 

(Johannes 16:13). vorm waarskynlik die baste afweer van 'n fundamentalistiese en daannee 

saam 'n Skrifkriliese Skriimgang. 

Die slotswn is dus dat Skmennis we1 'n belangrike rol sped by Sloagebruik en dat hierdie 

belangnXe kmponent nie in die Skrifberoep a g t e W  gelaat mag word nie. 

5.2.2 Kennls van dte werkllkheid 

'n Mens hoor dlkwels die argument &I die modeme lewenspmbleme te ingewikkeld geword 

het en die pluraliteit van slandpunte In die modeme samelewing te gmot geword het om 

enigsins tot 'n eliese vernandhouding w r  openbare kwessies te kom (De Villien 8 Smit, 

199554). In die lig hiervan moet die etikus. wat w r  'n sekere eliese probleem 'n standpunt 

wil inneem, besef dat hy nie in 'n vakuum lewe nie. Buite sy vemysingsraamwefk is daar 'n 

hele wbreld waarin hy sy standpunt m t  formuleer. Hiewan s6 Geisler (1989173) dal 

"ethical ddsions are not made in a vacuum; they are made in within a world view". V0lgenS 

Van Wyk (199986) is die vraag na beoordetingsmerea nie 'n neutrale vraag nie, maar hang 

Hoofstuk 5 - 'n Beoordeling en evalwring van SkrHberoep ten opslgte van dle 

doodstlaf w 'n modeme etiass vraagstuk in die lig van dle Chrinelika etlek 



237 

did saarn met 'n lewens- en wbreldbeskouing, met die (filosofiese) 

paradigma" wat iemand bewusteiik af onbewstelik aanvaar. Van Wyk (2Wt:g) w m  

hierdie handeiing van 'n etikus die kennis van die werkiikheid. Van Wyk is mrtulg dsan'an 

&t die Wmrd by die weMikheld gebring moet word. In dl6 sin is slegs kennis van die 

Wood onMldoende as die wefilikheid (die situasie) waarop dfi betrekking het onvoldoende 

of eensydig in berekening gebring word. Hoekom dan 'n kennis van die weMikhei07 MDller 

(199228) dui die rede aan deur te sb dat die kefi legelyk lee1 in Wee 'wOreldem: In sy eie 

'wbreld", die w6reld van die vdle Skrifopenbaring met Chfistus as sentrale fokuswnt van sy 

lewe en diem en, in die whreld van die samelewing nmt sy rykdom aan kultuur en pluriforme 

lewensuitinge. Elkeen van hierdie twee 'wbrelde" het hulk eie sto!ies en miles: hulle eie 

simboliese rsamwerke en "universes of discourse' wat eiendomlike *communities of 

character" m. Juis Om hierdie red6 bestaan daar tans 'n gtmt behoefie aan 'n 

kontelatuele hermeneutiek. 

Die Skrif (en dan veral 'n bepaalde Skrifbeskouing) word as norm en kenbmn gerespekteer. 

maar daar word tog ruimte gefaat vir kennis van die konkrate praktyk. Laasgenoemde dien 

egter slegs as kenbron. In die lig h i e m  is Pieterse (1992334) van oordeel dat die Bybel as 

norm egter op 'n ander viak 18 as die intembie Nssen (praktyk)teorie en praxis. Hierdie 

interabie ken nie die waarheld van die S M  bepaal (bevestig of ontken) nie. maar kan slegs 

'n invloed hO op die konteks van interpretasie. 

In die lig van Barlh se 'etiek van gehoorsaarnheid' (vgl. Villa-Vicenclo 1979:1621) is die 

werklikheid beslis nie die wig% kriteria in die maak van 'n etiese besluit nie. BaRh se 'etiek 

van gehoorsaamheid bied immers 'n gelwfwaardige allematid vir sowel 'n voorskrinelike as 

'n kasuistiese (sttuasigetiek) model. Hoewel Bath 'n bepaalde situasie baie emstig 

opneem, is hy m s  ander "nonnatiewe' Protestante gekant teen 'n situasimtiek. 

Wie dus oor die doodstraf as veneenwoordbpnd van modeme elmse pmbleme besin. maar 

nie bewus daarvan is &I dit deel uitmaak van die huidige maatskaplike en moreie krisis in 

Suid-Afrika nie, met ander woorde niks weet van die konkrete pmblematiek nie. kan 

onmoontiik met 'n korrekle Skrifberoep vorendag kom. Hierdie waarheidsmoment het die 

situasie-etiek tereg benadruk (vgi. De Graaf. 1969:4245). Volgens Van Wyk (2M)1:9-10) 

kom die waarheid wei nie uit die situasie na vow nie, maar die waarheid moet in 'n bepaalde 

situasie gestane aanneem. Daarom gebruik die etikus die Skrif dihels so verkeerd, 
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eenwudig omdat hy die wwklikheid om hom so wak ken. Om sonder die nodig0 kennis 

van die werklikheid 'n etiese uitspraak op gmnd van 'n gebrekkige Skrifgebruik te maak hel 

tot gevolg &I die moraliiePskrisis net vehoog word. floor (1979:17) reken dat die teokog 

(met name die etikus - DS) han nm mag isoleer nie. Hy moel met sy gebwige, 

wetenskaplike gebruik van die Skrif 'n handreildng doen aan ander. So 'n Christelike 

handreildng moet natuurlik nie gedoen word vanuit die opvattimg dat die teologie die regina 

sdentianrm is nie. Die leoloog sat, as hy w d l k  diens wil lewer, hom veeleer meet beklee 

met die wxirskeol van die ancila, die diensmaagd. Waar die regsgeleerde. ekonoom of 

wysgeer n a  om eksegetiese materiaat moet die diensmaagd gereed wees om dit aan te dm. 

Dit is egter baie belangrik dat daar deurgaans gawaak moet word teen die moannikheid dat 

die etiek ontaard in situasie-etiek, waarin die situasie Mwskriffelik die Wood van God 

voors8. Tog is dit ook so dat die konkrete situasie waarin ons led ook fwdebepalend mOel 

wee ten opsigte van enige etiese pmbleem. In wese kom dit daarop neer dat enige eliese 

waardeuitspraak en getuienis konkreet, op die siluasie gerig, dit wil s6 kontekslued meet 

wees. Daar is vanselfsprekend goeie en slegte kontekstuele teologie en go& en Slegte 

kontekstuele getuienisse (Van Wyk. 1991a:188). Di is sleg wanneer die konteks die Wood 

oorheers, en wk  verder sleg wanneer die Woordgeluienis geen adres he1 nie en in 

vaaghede gehul My. Dii is dus nie onbelangfik om 'n bepaalde (sosbpoMiese, nmreel- 

diese) situasie of konteks noukeurig en indringend te ana l i i r  ten einde 'n behoorlike 

a n b r d  d a a m  te probeer vind nie. 

Volgens Engslbrechl (1978:23) word daar nie net aan die kanl van die Skrif en SMgebruik 

in die Christelike Etiek die meeste gesondig nie, maar aan die kant van die noukeurige en 

objektiewe vasstelling van die sake wat beoordeel moef word. Vanuil die Christelike etiek 

k k o u ,  is daar geen ander opsie as om die grwt mode eise van die koninktyk van GGod 

w k  in ons aardse politiek te laat gestane kry nie (vgl. Van Wyk, 1988:186-197: verder 

EngelbracM. 1 W 7 5  ex ;  De Klerk, 1980:32-42: Enerhuyse. 1979: 198294 ex ;  

Degsnaar. 1976:18-29: 1980). Daar bestaan tans konsensus dat 'n Handves van Regte. 

Wat Skrifluurlik gemotiveer is en nie humanisties gdundeer is nie, die politieke moralReil van 

die Suid-Afrikaanse samelewing kan vehoop (vgl. Van Wyk. 1987a:31-39: Du Toil. 1984, 

1988). 

De Viliiers (2004:812) vesta die aandag &amp dat di! nie net 'n geval is dat Chrinene oor 
h e  van hierdie hedendaagse moreie kwessies van nuuts af moet dink nie. Dil is dikwels 

w k  die geval dat denken buite die kerk tech6 voorgespring het en reeds waardevolle 

aarwoomerk het. Ons in die kerk kan dikwels dankbaar van die vrug van hul etiese 

HootSuk 5 - 'n Beoordeling en evaluering van Skrifbemep ten opaigte van die 
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besinning gebfuik maak. Sms wat die Bybelskrywes self dikwels gedoen het 

(byvoorbeeld Paulus wat aan die Stoisynse etiek geleen het), onlleen hedendaagse teoloe 

ook dikwels morele riglyne aan nie-Christelike bmnne. De Villiers (2004:812. 813) vestig tog 

die aandag daamp dat, alhoewel baie B W s e  riglyne vandag nie meer net so van 

toepassing is nie en dat die Bybet oor baie hedendaagse etiese kwessies gem direkte 

morele leiding bied nie, dl1 egter nie beteken dat die Bybel nie meer normatief is vir 

Christelike besluitneming w r  hedendaagss morele Wessles nie. 

Volgens De Villiers (ZOM813) is die b e s r i  waag in bogenoemde verbad of ons op 'n 

geloofwaardige wyse aan die Bybel. soos wal hy tit stel. 'n basiese orienfering of andm 

gestel 'n grondliggende morel8 perspekilef kan ontleen met behulp w a a m  hedendaagse 

morele kwessies hanteer kan word. Beide hieidie begrippe dui syns insiens op 'n stel 

sentrale morele waardes of oonuiginge wat 'n mens as die morels skopus van die Bybelse 

boodskap kan beskou. indien so 'n tashse, morel8 orieotering we1 op 'n gelodwaardige 

wyse aan die Bybelse ontleen kan wcfd, kan tii benu( word as krilerium vir die keuring van 

konkrete Bybelse r i m e  en rigme u% t!uiieByblse bmnne en kan dit dien as gmndslag vir 

die formulering van nuwe morele riglyne vir die hantering van hedendaagse morele 

kwessies, insiuhende sosiaal-etiese kwessies. 

De Villies (XK14:813) is persoonlik daarvan oortuig dat so 'n basiese morel0 ori6ntering we1 

aan die Bybel ontleen kan word. Hy verwys onder andere in hierdie verband na die Kerk en 

samelm'ng (par 121-215) se onderskeiding van Bybels-etiese riglyne vir medemenslike en 

gmepsvefhoudige: 

die Christelike naasteliefde, 

geregtigheid en reg. 

waameid (waaragtigheid, betroubaarheid). 

. eerbiediging van die Godgegewe waardlgheid van die men3 

Strauss (1990:379) beklemtoon weer op sy beun die feit dat daar in dm teoIq7iese etiek 

rekening gehou moet word met alles wal in die w h l d  gebeur, maar dan waarsku hy dat dit 

steeds vanuit 'n bepaalde gesigspunl gedoen moet word. 

Die etiese vrae wat deur die hedendaagse ontwikkelinge op talle gebiede opgelewer word, 

sal dil nie kan omseii nie. Maar in sy beoordeiing d a a m  moet hy steeds op sy prim6re 
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taak konsentreer. Dh moe( naamlik die lig van die Bybd as Wood van God op did 

pmbleme laat sky. 

5.3.1 Kennis van die werkllkheid In perspektlef 

Die Bybel bied geen blowlrukvir'n poliieke stelsel of beleid nie. Daar is we1 dudelike etiese 

begins& wat direkte implikasies het vir die poliliek. Hierdii beginsels kan soos voig Omsk* 

word: Dil is in die eersle plek die w ' n g  en die task van die owerheid om sodanig te regeer 

dat daar sprake kan wees van 'n ordelike, regverdige en wye en daarrxn vreedsarne 

samelewing (Rmeine 131-7: 1 Perms 2:13-14; NGB, artikei 36a). Di hpliseer dat 

owerhede in vemntviwrdelikheid die kwaad in die sameMng sai teenstam. Fundamentele 

reg% most kcnonstitusioneel verskans word, sodat slaatsabsolutisme veny kan Wrd. Voom 

moet die owerheid godsdiensviyheid as& die wyheid van ander samelewingsvertends in 

die samelewing besken, en hy mag gem godsdiens of samelewingsverband manipuleer of 

misb~ik nie. So moet die kerk van Christus volle ruimte h8 om sy evangeliese en profetiese 

roeping te veml. 

in die tweede plek bahoort die onderdane aan die owerheid onderdanig en gehwrsaam le 

wees 'in alks wat nie met die Wwrd van God in stryd is nie' (NGB, arlikel 36b; Maneus 

2227; Romeine 131.2; Tnus 3:1; 1 Petrus 2:13-14; Heidelbergse Kategismus 39:104). 

Onderdane moet ook vir die owerheid M i d d i n g  doen 'sodat ons 'n rustige en stil iewe kan 

lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid (1 Timoteus 21-2). Daarby 

behoort Christen-onderdane die geleentheid le h6 om, wanneer d i g ,  hulk pmfetiese 

roeping teenwr die owerheid te ken uitleef (2 Samuel 12:7; artikel 28. Kerkorde). Verset 

moet indien enigsins moontiik lang kontiisionele we8 geskied. 

Volgens Vorster. N. (2002:347) het die totstandkoming van 'n regstaat in Suid-AMka nuwe 

implilcasies vir die verhouding tussen ken, oweheld en onderdane gebring. Die Gmndwet 

maak as die hoogste wet in Suid-Afrika nie voorriening vir 'n poliiieke bestel met teokratiese 

elerrmnle nie, maar wei 'n neutrale staat. Die reaiiteit daarvan word weempieel in die feit dat 

die owerheid nie meer uit hulle pad gaan cm Christelike samelewingswaardes te handhaaf 

nie. Vorster, N. (2002:348) verwys in besonder na gevaile waar die owerheid beginsel- 

besluite geneem het sonder dat die Christelike samelewingswaardes gehandhaaf is: '...die 

owerheid het abonie op aanvraag, pomografie en dobbelary gewettig." Demalwe het daar 

dus 'n verskuiwing in die vemouding tussen kerk, owerheid en onderdaan piaasgevind. 
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Die prentjie is egter nie heeltemal so duister nie. want Vorster, N. (2002442) wys daarop 

dal die Handves van Regle ook die mag van die owerheid inperk, sodat die kerk nou 'n 

regskanaal het waarop beroep kan word as die owerheid sy mag sou misbruik. In hierdie 

proses moet die etikus egter rekening hou met die feit dat in die formulering van menseregte, 

soos vervat in die Handves van Regte, die etikus vanuit 'n bepaalde beginselbasis opereer - 
in die geval van 'n Christelike etikus, die Wood van God (vgl. Van Wyk. 1991b253). 

Volgens Vorster, J.M. (2001a:7) formuleer die juris uit hierdie menseregte as etiese 

beginsels fundarnentele regte as juridies-afdwingbare regsmorele beginsels. Hoewel die 

etikus kan betoog vir fundamentele regte, m e t  hy die finale oordeel oor die juridiese 

toepaslikheid daarvan oorlaat aan die juris. Dus mag hierdie regte nooit verabsoluteer word 

tot 'n ideologic nie. Volgens Douma (1990:38) het dit in wese alles te make met die 

regmerhouding tussen oweheid en onderdaan en die vetttoudinge van mense binne 

bepaalde samelewingskringe. 

Die nuwe polilieke en maatskaplike konteks, sowel as die foute wat kerke in die verlede 

gemaak het, vereis dat die kerk opnuut moet besin oor die wyse waarop sy haar profetiese 

roeping met betrekking tot die owerheid nakom (Vorster. N., 2002442). Vorster identifiseer 

voorts verskillende aspekte waaroor die kerk moet herbesin: 

Die strafreg moet nie gebruik word om sosiale euwels te bekamp nie. Vorster, N. 

(2002443) wys daarop dat die GKSA dikwels in die verlede van die owerheid verwag het 

om deur wette moraliteit te handhaaf. Hierteenoor stel hy dat, as die owerheid die 

strafreg sou gebruik om sosiale euwels te bekamp, die staat 'n totalit&re staat sou word 

wat in die sake van privaatinstansies inmeng. Die owettieid het ten taak om die 

vreedsame naasbestaan van mense te bevorder. Daar is ander maniere waarop 

moraliteit in 'n land gehandhaaf kan word, onder meer dat die kerk sy profetiese roeping 

teenoor die inwoners van die land self nakom. Voorts vra Vorster. N. (2002:444) die 

vraag of die kerk glad nie meer met die owerheid oor morele sake mag praat nie? 

Volgens hom is dit beslis nie die implikasie nie. Die kerk moet egter nie van die 

owerheid eis om wette oor did sake te maak nie. Die owettieid se taak is om reg en 

orde, en die vreedsame naasbestaan van die samdewing te bevorder. 

Die kerk moet teen dwlisme waak. Die kerk sal in die loekorns, nie net daarteen moet 

waak om alleen aandag te gee aan mikro-etiese sake nie, maar sat ook moet waak teen 

'n nuwe vorm van dualisme waarin alleen gekonsentreer word op probleme wat deur 

minderheidsgroeperinge ervaar word. Dit is verontrustend dat kerklike vergaderings, 

binne die kader van die etiek, gedurende die negentigejare hulleself feitlik glad nie 

Hoofstuk 5 - 'n Beoardeling en evaluering van Skrifberoep ten opsigte van die 

doodstraf as 'n modeme etiese vraagstuk in die lig van die Chrlstellke etiek 



242 

uitgespreek het oor sake soos armoede, sosiaal-sfrukturele etiek, die bewaring 

van natuurbronne, kormpsie, die noodsaak van 'n kultuur van menseregte, ensovoorts 

nie. Verder is dit ook belangrik dat individuele etiese sowel as sosiaal-etiese 

vraagstukke. soos byvoorbeeld die huidige moraliteits- en gesagskrisis wat tot gevolg het 

dat daar feitlik min of geen respek vir lewe is in ons huidige samelewing nie, dringend 

aangespreek moet word. 

Die kerk m e t  'n gemeenskaplike gespreksbasis met die owerheid vind. Om effektief 

met die owerheid 'n gespreksbasis te kan voer moet die kerk bereid wees om saam te 

werk sodat 'n nuwe gespreksbasis gevonn kan word, omdat die nuwe owerheid nie 

vatbaar is vir kerklike dogmas nie (Vorster. N., 2002:445). In die vestiging van 'n nuwe 

gespreksbasis stel Vorster, N. (2002:445) voor dat die konteks van die regstaat deeglik 

verreken moet word. Die rede daarvoor is dat die owerheid in die uitvoering van sy 

uitvoerende gesag gebonde is aan 'n Handves van Regte. Die Handves van Regte 

bepaal tot 'n groot mate die moraliteit van die nuwe Suid-Afrikaanse samelewing. 

Derhalwe stel hy voor dat die kerk in haar gesprek met die owerheid aansluiting moet 

probeer vind by die maatskaplike omstandighede. Die beginsels van Skrif en belydenis 

sal in nie-religieuse taal vertaal moet word en konkreet binne die maatskaplike 

omstandighede toegepas moet word, orndat die owerheid nie vatbaar is vir die kerklike 

dogmas nie. Die Handves van Regte kan hiewoor as 'n belangrike aanknopingspunt 

dien, mils daar deur die owerheid en howe kennis geneem word van 'n Christelike 

siening van menswaardigheid. gelykheid en vryheid (Vorster, N.. 2002:344). In die 

verdiskontering van die Christelike geloof se siening van menswaardigheid, gelykheid en 

vryheid behoort die howe slegs te let op die juridiese relevansie van die morele inhoud 

wat die Chrisfelike tradisie aan hierdle begrippe gee (Vorster, N., 2002545). 

De Villiers (2004816) vestig tereg die aandag daarop dat in die openbare morele diskoers in 

Suid-Afrika etici egter nie net met 'n librale grondwet en 'n pluraliteif van lewensbeskouinge 

rekening moet hou nie, maar ook met die funksionele waardes wat in samelewingsverbande 

soos die ekonornie en die poliek geld. In die lig hiervan stel die twee begrippe, naamlik 

kennis van die Woord en kennis van die werklikhed, besliste eise aan die Chrisfelike etikus. 

Die begrip kennis van die werkl~kheid bepaal die wyse waarop die Christelike etikus 'n etiese 

probleem in die lig van die modeme samelewingskontdts gaan benader. Die begrip kennis 

van die wemikheid stel dan ook die verdere vereiste dat die Christelike etikus deeglik kennis 

dra van die konkrete situasie soos wat dit tans in Suid-Afrika daar uitsien, met name die 
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alvorens hy enigsins 'n poging aanwend om 'n Skrifgetmue oplossing uit die God se Woord 

te bid. 

5.3.1 .I ~wallteit in krisis 

In 'n gesprek wat handel m r  moralifeil maet daar lussen moraal en moraliteil - en ook 

tussen sede en s&ikheid - onderskei word. Moraal(sede) is wat die mens nou eenmaal 

d68n en moralileif is wat die mens baWn a doen of ni6 behoort te doen nie (vergelyk in 

hierdle verband ook 2.2.3 en 22.4). Volgem Van Wyk (2W12) raak hlerdie behorensmatige 

aspek egter nie net die mens se konkrete dade nie, m a r  mk tin wat daaraan voorafgaan, 

naamlik sy gesindheid. Bn tin wa damit voorhrfaei, naamlik die gevolge van sy &de. 

Omdat die mens 'n relasionele wese is, kan hy immoreel oplree in sy vemouding lot God en 

sy medemens. In teenstdiing hlennee is God heilig (moreel volmaak) en is Hy begaan mr  

sy wbreld se morele gesondheid. Omdat Hy driemasl heilig is, hoof Hy nie aan 'n standaard 

vir rnoralilel te voldoen nie: Hy is die standaard. Hy is absoluut heilig, met 'n oneindige. 

onbegyplike voiheid van reinheid, vlekkdwsheid en onverdomenheii wat nie in staat is om 

anden te wees as wat Hy is nie. D a a m  het Hy heilighea die m d e  W a n d  gernaak wal 

noodsaaklik vir die gesondheid vir sy wbreld is. All= wat heilig is, is gesond, teMlyl 

boosheid 'n morele siekle is wat uneindelik op die dood sat uitloop. Ten einde sy skepping te 

bawaar, vernietig God all- wat dit wii vemietig '... and save the wow fmm irreparaWe moral 

collapse' (Tom. 1984:113). 

Die Ail dat die doodstraf weereens op die agenda van die etikus in die modeme 

sarndewingskonteks is, kan hoofsaakilk gevind word in die heenende krisis in die aflakeling 

van die elos en moralneit van die modeme samelewing. Alvorens die etikus 'n moedige 

poging kan aanwend om B w s e  kobrdinate ten opsigte van die heenende pmblematiek te 

gee, is d nodig dat die etikus horn vergewis van die bestaande klnis in die moraliieit, om 

sodoende 'n goaie begrip van die konteks van die kennis var die werklikheid te wrm. Enige 

etiese besluit word immers nie in 'n vakuum gemaak nie, derhaiwe moet die etlkus deeglik 

berms wees van sy direbe omgewing en kennis dra van die eise wat die wedlikheid 

daarbuite siei. 

Din is 'n onomwonde feil dat daar In die huidige konteks 'n W i s  in die moralinen van die 

modeme samelewing bestaan. Orals word gesoek na die mnaak en moonflike oplossings 

vir die heerssnde mraliteitskrisis. Die Christelike etikus waf die Wood van God as 

normgewende bron gebiuik in sy banademg ten opsigte van die eenheid van die Bybelse 
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leer en lewe weet &I die moraliiilskrisisu, Reformatories benader, reeds met die 

sondeval begin het. Was daar geen sondeval nie, dan was dasr geen krisis nie en daarmee 

saam gem mwalitehskrisis nie. Volgens Tozer (1984:113 ex )  ly die msm aan morele skok 

sederl die sondevai - iets wat by elkeen 'n permanente trauma vemorsaak he1 en elke aspek 

van hul nahlur geaffekleer het. Daar is oral siekle as gevolg hiewan - nie net in die mens 

nie, maar ook in hul omgewing. Tog is 61 w k  waar dat hierdie kiisis in elke eeu nuwe 

dirnensies vwoon en nuwe gestaites aanneem (Van Wyk. 2001:Z). As daar dus nou van 'n 

krisis gepraat word, dui dii op wrdeet, beslissing, keuse of seleksie. Dii beteken dat 'n 

beslissende stadium of keerpunl bereik Is, dat 'n oordeei gevel en 'n keuse gemaak moet 

word - 'n keuse tussen wal God wrskry( of dlt wat die mens worskryf. 

Wanneer daar dus van 'n mwaliienskrisis gepraat word, hou d in 'n gmot mate verband met 

die opkoms van die 'Nuwe Moraal'. Met 'Nuwe Moraal' word dan bedoel nie maar net 'n 

koersuvrjiging ten opsigte van die tradisionele moraal as sodanig nie. maar veral 'n 

verandering ten opsigte van die Iundering van moraal. En dlt hang weer in 'n gmot mate 

saam met 'n relathering van die Skrif as gesagvolle Wood God (Van Wyk. 2001 2-3). Du 

Toit (1994:487) reken dat die morel0 pmbleem gefundeer is in 'n wydlopends 

identifeitsverlies, en hy koppei daaraan ook die grensvewaging tussen kerk en w8rald. De 

Viiliers (1995:561) tow, weer aan dat die resunaal van so 'n idenlileilskrisis redeiik 

wrspelbaar is: M vewreernding van die keh 6f fundamentalistiese verset. 

Suid-AMh sit i n d e w  mat 'n problem mndom die mode karakler van die land en sy 

mense, en die tekens is daar dat die pmbleem besig is om krisisafmetings aan te neem. 

Statistiek in verbnd met misdaad, kormpsie en geweld is ontstellend hccg. Dii hws &em 

'n bietjie om le weet dat hierdie nie 'n uniek Suid-Afn ise pmbleern is nie. Die ganse 

Weae (en selfs wyer) is in 'n greep van apetie oor die morele (Burger. 2-320229; vgl. Le 

uurr 14805:210) is v e t  m m ~ m e r  ~.n( m i t , v e W ~  M fe pma mn k r n m ~ W ~ W ~ i s .  V o l m  mm klink dl1 

ras~&hsVlurmavinpmegIrahlwterton W M l x b M l m a t & m h m o r s l i ~ s s V 8 8 b r l e p ~ l v a n ' n  

MlvaruranMlh w m M r i s ,  9 bspmnd gwhg In die IUt d d d b  k e m m r n m s l  in n t rmsm die Sk61 yshcid I*. 

Oehmrraamheld aan God m die rn van I&@ en wwWda mu & ocp ep m ' n p  en m r d s m g  usn Vasm a 
t&m h dia kern vm mRm#~ Tan. Wesf Sum-Alnb nie in me aem pla 'n rnra l i tMwm Be. m a r  
~midop~ bhme & sopsnaam(s Cnnnsllke waters k w u r  x~ burn-e ew san oor cnriswike lrnsgnlen m 
v M i d  gaan st# ILOU*, 1m:210-2n). vdgm LOW 1?993:2~ 1) aaan ms tm & RU vwr dl. -: wst m e n  W 
10 Gcd en & m&gnad van & n*m wnnar alie M L s  sum m ' n  CnhtMIXs W a v i n g  Jundh en 
omnt le m. stgnaw wrd* Km die ken OmanWIk van m aaat rmslllg hmlalonser da! garaenla ty db L o n M  
p r a m  van n*ns ss mm m w i n g  Mlmlda r-9 um die M 4 fvmoionaer in 'n m m i e d n p  wasmme Chnann, 'n 

rmmsma r mm n roemme p- van w e n  wb-w T- a# LM m l  len 

wWe m & mmmQ mm- IS vm w (2031) u m s k w n g  eo m t e n n p  m ' n  mk n dia mramut mear 
MDan *.I dm MI W as ow- em Om. M I X  sonde. 
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Roux. 2003:146). Die modeme mens led dus in 'n revolusionOre en snel 

veranderende *eld wat skynynbaar sy morele ankeriare laat vaar het (Le Roux. 2003:147). 

Dit het m r  die afgelope jare steeds baie duldeliker geword dat ons samelewing hom in 'n 

emstige morele knsis bevind. Die voohoms van witboordjiemisdade soos bedrog en 

kompsie kom steeds meer en meer voor. Opvallend was w k  die toename in 

geweldsmisdaad: mwrde, aanrandings, skakings, gewapende roof en verkregfing. Die 

morele krisis kan waarskynlik aan 'n samespel van faktore uit die verlede en die he& 

toegeskryf word. Die ontwrigting van die gesinslewe deur die trekatbeiderstelsel, die kuIluur 

van geweld wat in swart vmnbuunes onhnikkel het in dle slryd teen die vorige regering, die 

morele afstomping by deelnemers aan die st@ wat ter wilie van 'n 'gmer saak" bereid was 

om morele grense re mrskrei deur le moor en te manel, is alrnal faklore uil die verlede wat 

tot die krisis bydra. Die atgemene onsekerheid wat gepaard gaan met 'n oorgangstyd, die 

feit dat werkloosheid sedert 1994 eerder toe- as afgeneem het. 'n mentalieit van vat wat jy 

kan, terwyl daar nog iets is om te vat, die vlye beskikbaameid van wapens en die groeiende 

invloed van misdaadsindikate is nog faMore in die huidige samelewing wal tot die mode 

krisis bydra (De Villien. 1999:17-18). 

Die fsit d a  misdaad besig is om veral SuibAhka se elm op 'n katastrofale wyse negatisl te 

beinvloed, dui inderdaad daaw dat die situasie in Suid-Afrika we1 op 'n mrele krisis 

afstuur. Juis daarom is die vraag na die herinstelling van die doodstraf so hoog op die 

agenda van bespreking. Om egter die akiualiieit van die etiese pmbleem mndom die 

doodstraf te belig is dit d i g  om Kg te werp op die debat wal tans in die popul6re pers en op 

die strafe van Suid-Afrika heem. In 1991 (formeel aan@akondig op 27 Maari 1992) is daar 'n 

moratorium op die optegging van die dmdstraf geplaas en is dii in 1994 finaal afgesfel. 

Sederi daardie besluit ervaar Suid-Afrika tans 'n krisis wat die hari van die samelewing raak. 

Talk Suid-Afrikaners eis die herinstelling van die doodstraf, omdat d volgens hulk mening 

'n doeltreffende afskrikmiddel is. 

In Suid-Afrika kom 'n mens letlerlik met mood weg. Ontstellende syfers toon aan &t soveel 

as 94 persent van vrygelate misdadgem hulle misdadige aktiiteite voortsil nadat hulle hul 

vonnlsse uitgedien hel, of weens die mrwl tmnke ontsnap het (vgl. Durand, 2000:15). Nel 

(200238) vra ten opsigte hiervan die vraag of die rnisdaadkultuur en oorvol tmnke nie sal 

elndig as die dwdstraf weer ingestel en sodoende as rehabilitering en afskrikmiddel dim 

nie? Nel (200240) std dan verder die m a g  of die owemeid wat die taak het om die mense 

se lewe te beskerm, dii huidig effaklief toepas? Hy plea verder dat daar deur die owrheid 

besin moel word oor hoe om sy verantwoordelikheid om sy landsburgers se lewe te beskerm 

Hoofstuk 5 - 'n Beowdcllng en evaluering van Skrlfberoep ten opsigte van die 

doodstrdas 'n m&me etlsse vrsagauk in die llg van die Christellke etiek 



en daarmee saam misdadigen meer suksesvol te verhoor. Die snuasie waar 

Suid-Afrika geteister word dwr  'n misdaadgoll Bn dle huidige wetgewing, blyk volgens horn 
nie die oplossing te wees nie. Hy kom na sy ondersoek tot die gevolgtrekking dat Suid-Ahika 

en sy inmxlers geteiken word deur immorele gedrag waar daar byna geen waardes" meer 

W a a n  nie (Nel. 200241). 

De Villiers (1995:559) stei dit dan ook baie &&lik dat die skeiding lussen kerk en moraal 

teweglaebring het dat die kerk nie slegs sy tradisimde mag in die samelewing verloor het 

nie, maar ook nie meer kan reken op die vanselfsprekende instemming en gehoorsaamheid 

van baie lamate as dit oor morele kwessies gaan nie. Dit dies spel w k  immers 'n 

beduidende rol in die verdieping van die reeds beslaande kisis in die mmliieil. 

In die lig van bogencarnde wys Breed en Joniaan (XKX):207) juis daamp dat dear dringend 

aandag gegee mod word aan die morele vewal wat in SuidAfdka plaasvind. Reeds in 1998 

besktyf president Thabo Mbeki (Mbeki. 1998) in 'n toespraak tydens 'n spnsberaad w r  

korrupsie op 10 November 1998 die toestand op daardie stadium as 'n "threatening state of 

moral degradation of our society' en sB hy dat hierdie toestand "is reRected in the high levels 

of crime, disrespect for authority and the rule of law, and the erosion of key ins t i lu t i i  such 

as lhe family'. Burgar (2000:230) cord& dat alhoewel niemand die verband tussen 

misdaad en armoede kan ontken, of die balangiikheid van strenger wencapassing onderskat 

nie. 18 die wemike problem v& wyer en dieper. lndien 'n mens 'n go& samelewing wil 

skep, is meer nodig as SnansiBte voorspoed en 'n effekliewe polsirnag - iy het ook goeie 

mense nodig. En gmie mense (hier in 'n algemene sin bedoel) word nie gebore nie; hulle 

word gevorm (of hervorm, sou sekere Chrktene sB), opgevDed en gesoshliseer. Dil word 

tradisioneel aanvaar dat hiirdie vormingswerk gedoen word dwr  drie instansies: die kerk (of 

godsdienstige instansie), die gesin (of br&r familie) en die skool (of opvoedingsisleem). 

De Wet (1998:lO). die redakteur van die dagblad EewM. skql in 'n hwfariikel oor die morele 

Vewal in Suid-Afrika: '...kerke en nie-regeringsinsteltings het 'n belangrike roi in die proses 

m die land se nmrele vesel te h e h u  en te vemwig". In dl4 enikei ssB hy ook verder: "Die 

beginpunt van die opksings van W e  van Suid-Afrika se knellendste vraagstukke I6 in die 

terugkeer na daanjie universele lyaardes wat die loels van die tyd deuntaan her. Breed en 

Jordaan (2000:208) vra dan tereg die vraag: wat is hienjie unlverseie waardes waameen 

daar teruggekeer moet word en hoe kan daar na hierdie waardes leruggekeer word? 

., W U ~ * n m M a r D s M o v n a e m - r d e u r ~ ~ ~ n u n w m . h n e ~ s n o p  

M W r  1Vpl. &UmR. XOO.81. 
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Christene in Suid-Afrika verskil vandag net so henig oor die weniging van aborsie op 

versoek en die afskaffing van die doodstraf. Waamm versldl Chridene so oor wat die wil van 

God is? Eniga verklaring wat gebied word vir die voorkm van teenstrydige sieninge van 

die wil van God hang noodwendig nou saam met die beskouing wat 'n mens huldig oor die 

wyse waamp die wil van God geken word. Christene leer die wil van God of die moreel juis 

nie anders ken as in en daur die proses van morele wrdeelsvorning nie (De Villiers & Smit. 

1996:31). L o w  (1993212) is dii eens dat ons inderdaad met hellende vraawkke op 

morel8 en sedelike vlak te kampe het. Niemand b n  ontken &I daar inderdaad morele 

pmbleme in die RSA bestaan nie. Hy wii egter die stetling maak d a  pmbleme we1 'n 

graacWenki1 het as gevolg van die kmplekse venegniseerde en materialistiese samelewing 

waarin ons leef. Daar bestaan egter nie 'n aa&rskllin vergetyking met proMeme in vorige 

kunuurlases van die menslike geskiedenis nie. L o w  soek veel eerder die oplossings vir die 

sogenaamde moraIMskWs in die noodsaaldikheid daarvan om die anlwoorde in die 

kunuurverskuiwings in ons sarneiewing te Hentifiseer. 

Volgens Regter Mokgom vereis gmndwetlike interprelasie van howe om botsende rege en 

vryhede met mekaar te balmseer. Dit kan elleen gedoen word met behulp van 'n 

waardesisteem ekslem tot die gmndwetlike leks sell (S v Makwanyane. [par 3021. Daamm 

is die ontwikkeling van 'n samehangende waardesisteem wat kan help met die grmdwetlike 

interprelasie in 'n oop en demokratiese samelewing noodsaaklik 7he Constitution makes it 

particularly imperative for Couns to develop the entrenched fundamental rights in terns of a 

cohesive sat of values, ideal to an open and democratic society' (vergelyk State v 
Makwanyane. [par 3021). Daarnee saam erken Regter Kfiegler (S v Makwanyane, [par 207 

dat eniga juridiese pmses (in hierdie geval die fokus W, dim doodstraf) nie in 'n miese 

vakuum kan geskied nie. want juridiese konsepte dm waardeoordele saam. Veral in 

gmndwetllke regspraak kan waardeoordele nie verrny word nie 

Van der Spuy (m3:13) slnyr dat daar voigens Interpol beweer word dat Suid-Afrika naas 

ColomMa die hoogste per capita moordsyfers van all0 lande het. In 1998 was die 

moordsyfer in Amerika 5 per 100 MM leenoor Suid-AMka sa 59 per 100 MM. Di is 

waarskynlik waarom soveel Suid-Afrikaners die doodshaf wil terug ha. Van der Spry 

(XK)3:13) s6 verder dat halsmisdade sedert die moratorium op die doodsfral drasties 

toegeneem he1 en dat die kanse dat 'n onskuldige die doodstraf in Suid-Afnkaanse regstelsel 

opgele kan word, weens die modeme forensiese toetse en die reg lot &I uiters skraal is. 

Die groot gevaar van die voonslepende geweld in Suid-Afrika is dat mense hierdeur 

afgestmp en onsensitlet gemaak sal word en aanvaar dat die menslike lewe goedkoop is. 

Hwfstuk 5 - 'n Bwordeling en evaluerlng van Skrimemep ten opsigte van die 
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Arlikel I 1  van die Grondwet wat bepaal dat eikeen die reg op lewe hel, verleen ten 

opsigte van die huidige moraliteihkrisis wal lans in Suid-Afrika hem, geen beskenning aan 

die onskuldige landsburger nie, maar wei 'n waarborg aan die moordenaar en verkragter dat 

hy nie ter dood vemordeel sal word nie. Daamm is deurlopende besinning m r  geweld en 

misdade dringend nodig, veral vanuit 'n galoofspempektief (Van Wyk, 2001:250). DH is mk  

geen wonder dat Van Wyk (1997:125) opmerk dal dit al gerneenplaas is m !e sB dal die 

samelewing in Suid-Afrika in 'n mMaliieitskrisis verkeer. Hy sP1 verder dat dim huidige ktisis 

mMr mvat as 'n moraliteitsloisis - dit is 'n krisis wat ons tmale lewe en 61 sy fasene raak 

(waawan moraliteit maar 'n enkele asp& is). Hierdie krisis raak ons vemouding tot God, 

medemens, tot onsseff en td die mtuurlmgewing, aimal aspeMe wat lans tereg onder die 

soeklig km.  

Ten opsigte van die skokkmde misrhadstatistiek is Cilliers (2000:Il) daawan mfluig dat. 

alhoewel stalisliek meedai relatief en soms misieidend kan wees, dil duidelik is dal daar 

Brens 'n groot skroef 10s is in die waardesisteem van die Suid-Afrikaaw nasie. Gegewens 

war die amplelike datistiek haal, is trwens blmt 'n simptoom van 'n dieperliggende 

pmbleem. 'n aanduiding dat die samelewing se mrme (etos) aan die verbmkkel is. of ten 

minsle onder groot dmk verkeer. 'n Tolale gebrek aan respek vir lewe en eiendom, vir 

waaheid en geregtigheid word nie net weempie81 in die ekstreme geweldsmisdade rondom 

ons nie, maar ook in die talle, talle gevalle van witboordjiemisdaad, bedrog. konupsie. 

onbetmubaameid en gebrek aan integriteit wat ons samelewing kenmerk. in die lig van 

hierdie moraliteilskrisis he1 die Christelike etikus 'n Bybelse veranlwoordelikheid om by die 

owemeid en onderdaan aan te dring op moralfieit, dit wil s6 moreel verantwmrde 

gesindhede, hwdings, modes, dade en W i e .  As die Christelike etikus op grond van 

God se Wwrd vir orde en vrede plea, moe! dii altyd in die beset gedoen word dal dil op 

geregtigheid gebw muel wees (Psalm 85:ll: Jesaja 3217; Jakobus 338). 

Volgens Van Wyk (1991a:190) most die Christelike etikus pleii vir medemenslikheid, dat 

mense mekaar, individueel en sosiaal-pollies, as mense. as beeld van God, sal respeMeer 

en behandel. 

Van der Wall (20049) is daaivan mrluig dat di nie nodig is m die samelewing te mfluig 

dat &ar  tans 'n toenemende morele verval in ons eie land en die res van Afrika is nie die 

media is daagliks vol van die immoreie @rag van baie mense. Die Christelike etikus sal 
ten opsigfe van die morel8 basis van die samelewing 'n bydrae m68l lewer. Hlerdie bydrae 

moet saam met die beginsels soas liefde en geregfigheid mk  nog in die kader van ander 

Skrifbeginsels soos vrede, wyheid en vemning geskied. Al hierdle begrippe is in die 
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eerste piek verbondsbegrippe, en hulk moet dus in die eerste plek verstaan word as 

uitdNkking van die verhdsverhouding tussen die Verbondsgod en sy verbondsgemeente. 

Van hieluit kry huile egter 'n betekenis wat wyer uitkring om die volle lewe in al sy faselte te 

raak. Dim nuwe lewe wat God uit genade aan sy kinders skenk, m e t  ook buite die mure van 

die kerk in die samelewing gestalt0 aanneem as 'n lewe in vrede, vryheid en vemning: 

dus as 'n lewe in hamnie met God en die naasle. 

Vosloo (tS35:281) bekiemtoon bogenoemde deur te s6 dat daar in die hutdige ufidagende 

lyd waarin ons tans in SuidAMka led, dikwels daaw gewys word dat godsdienstige 

gemeenskappa 'n beiangrike mi het om in hierdie oorgangsiluasie te speel. Soos mq nwit 

tevore nie, is daar 'n behoefte aan gemeenskaplike waardes en norme wat kan keer dat 

haat, bitterheid, geweld en mmenslikheid &vier. Wat rnoralieil betref, is dii iets w a a w  

die kerk natuurlik ten noude gemoeid is (Visagie. 199633). Tog waarsku K ~ g e r  (2002294) 

&I verai die kerk as die wrmer van momle opinies nie, som in die veriede, mag toelaat dat 

daar 'n gemeenskap %an mense geskep mag word waarin huile nie gefeer word om eie 

morele veranlwoordelikheid te dra nie, en ook nie geieer word om prinsipieel oor morele 

kwessies te dink, keuses te maak en daardie keuses te handhaaf of te motiveer nie. In 'n 

nuwe samelewing waarin daar ongekende blootstelling aan 'n wye spaMm van 

altematiewe momtlikhe.de is. raak mense vemard en verdwaal, met ingrypende morele 

onsekerheid en ueeindelike vewal tot gevolg: wanneer daar geen moontlikheid van 'n keuse 

is nie. wlg mense meestal huile instfnk of parsoonlike voorkeure (vgl. De Villiers, 1995560). 

Ciiliers (XKX):l4) wys egter daarop &I dii nie so eenvoudig is om net te praat van die 

verandering van die elos of waardestelsel van die Suid-Afrikaanse samelewing nie. Daar 

besfaan syns insiens vendag die m g  d daar hoegenaamd in 'n multi-kulturele samelewing 

soos SuibAfn'ka van 'n gemeenskaplike nasionale etos gepraat kdn word. Selk die feit dat 

so 'n groot persentasie Suid-Afrikaners (meer as 70%) mina le  Chridene is, waarborg nie 

noodwendig konsensus oor eliese aangeleenthede nie. 'n Bepaalde etos ontslaan dikwels 

as't ware "van onder aP; dit i6 in sekere waardes wat deur ewe heen in verskillende kulture 

uilgekristalliseer het en 'n uitgespmke d onuitgesproke funksie binne die raamwerk van 

daardte kulture v e ~ l l  (Cillien. 2000:IS). Cillien is ook daarvan oortuig dat die vorming van 

etiese waardes en etiese handelinge self grootliks relatid van aard is, wat nie dieselide is as 

om te s8 dat die waarheid geheel en al uitgelewer is aan relati&me nie. Dit is egter so dat 

die meeste mense nie elke dag, van oomblik tot mb l i k ,  gekonfronteer word met 

iewenskuddende keuses nie. Menige k e r n  word gernaak sonder die teenspraak van ander 

opsies, gewwn uit gewwntes, aangeleer deur herhaling en emring. Baie besluite is syns 
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insiens slags vansdfspr&ende uitvloeisels van die een of ander primere besluit wat 

lank gelede reeds in ons lewe geneem is (2000:15). Cilliers (2WXl15) som die verhouding 

tussen moraliteit en die werklikheid op in die gepaste woorde: 'om Id n w  nie in die 

eimlike (hemelse) Wreld nie, m a r  die werklikd. 

KNger (2002295) loon aan dat waar die morel0 gesprek wBI opgeneern word. dfl heel 

dikwels die vorm aanneem van 61 'n fundamemelistiese bantering van emosionele kwessies 

soos abonie, hmoseksualiteit, genadedood, pomografie en dobbelary (in 'n Maarblyklike 

poging om die wye sosiale verval te pmbeer nuit deur ste* morele standpunt in te neem), bf 

'n mens-gesentreerde en Skriffcriliese benadering wat nie werklik vanuit die ByM wil 

redeneer nie, maar pUt vir 'n modem, inlersubiektiewe moraliieit. Gmter kwessies word 

syns insiens hoegenaamd nie in die morele geapreek hanteer nie 

In die lig van die bogeiwemde krisis in die moralileil en die negatiewe gevolga wat uil 

immraliteit kan ~ o r l s p ~ i l ,  asook die emstige kommer w r  die sigbare morele dekadensie in 

die Suid-Atikaanse samelewing, raak navorsing mlrenl Christelike moralneil in Suid-Afrika. 

veral in die lig van die modeme samelewingskcnteks, dringend nwdsaaklik (vgl. Le Roux, 

m:148). 

Bogenoemde bespreking loon duidelik &I Sui&Afrika. ongeag daarvan dal hy oor 'n 

modeme Gmndwet beskik, net 600s die modem samelewing w k  gebuk gaan onder die 

stygendr, krisis in aflakeling van die samelewing se etos en moraliteit. Pluralteit is inderdaad 

aan die orde van die dag (vgl. Pieterse. 1992:326). Vervolgens word nog 'n verdere 

cnrusbarende tendens in die rodeme samelewing ondersoek, naamlik die krisis in die 

!wag. om sodoende die etikus nog 'n beter begrip te gee ten opsigte van sy kennis van die 

werklikheid. 

5.3.1.2 Gesag in krisls 

Ale gesag vind sy grondslag en sy aanvangspum by God self: Gad, die Skepper, die 

Alrnagtiga. is die enigste ware. absolute gesag (Coetzee. 1965:271). God is dus die bmn 

van alle gesag. alle gesag kom prim& van H m  (Van Wyk. 197327). Van der Wall 

(198415) voer as bewys h i e m r  am dal velwys kan word na die kunuumpdrag van die 

mens in die paradys: toe reeds, heel aan die begin, is die mens deur God in 'n 

gesagsposisie geplaas. C W  elders in die Bybel tref 'n mens bewyse h i e m r  aan (vengelyk 

Rom. 13: Ef. 5 en 6; 1 Petr. 2:13 ex. en Joh. 19:ll). In die lig hienran kan tot die 

gevolgtrekking gekm word dat &e m g  in hierdie lewe geworlel is in die outoriteit wal God 

daaraan verleen, en die funksie van die gesag Is om orde in die samelewing b verskaf en te 
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handhaaf. Daarmee word veneker dat die mense wat in hierdie samelewingsverbande 

lewe, hulle take en roeping in vryheid binne sodanige lewemverbande kan u i m r  en nakom 

(vgl. Van der wan, 1984:15). 

Een van die mees fundamentele kenmerke van 'n saat senveer dus mndMn sy sientng en 

uitoefening van gesag. Die vraag na die aard, die wese en oorsprong van die gesag van 'n 

staat en aaalsowerheid bring om by 'n area waar die lig van die kerk (die Christelike etikus) 

in die lig van die Wwrd van Gcd getuienis moet lewer (Du Plooy. 1991:124). Die gssag van 

die owetheid kom nie op uil die mens, uit sy rede, ufi die naluur, uk die volk, d uit die vorste 

nie, maar van God. Die staafsowerheid as dienaar van God is geroep om juls Gcd se reg en 

geregligheid te bedien en is nie god op sigself nie (Du Plwy. 1991:124). Alle menslike mag 

en gesag het net dl6 een finale bestemming, naamfik die k m  van God se ryk en 

heerskappy. 

Velema (1985:15) is daarvan wnuig dat gesag inderdaad in 'n krisis is. Daar word 

allerhande teoria uk@nk om hierdie krkis te besweer. Een daarvan is: 'Gezag heen pas 

lnacht a$ het door degene over wie het geoefend word, w k  meuerdaad aanvaardt wordt. 

Gezag he& dan gelegitimeerde macht. Zolang degenen over wie gezag geoefend wordl het 

niet leglmeren, is he1 gem wmig gezag. Regter Chaskalson (S v Makwanyane. [par 117) 

wys in 'n hofunspraak &amp dat 'the level of violent crime in our country has reached 

alarming proportions". Regter Chaskalson d verder dat die ho8 insidente van 

geweldsmisdaad nie eenvoudig toegeskryl ken word aan die onvermd van die howe om die 

doodstral toe te pas nie. Die toenemende vcofkwm van gsweldsmisdade moet volgens 

horn eerder toegsskryf word aan 'n tydsfase van groot sc6iale veranderinge, geasbosieer 

met die politieke onrus en konflik. verai gedurende die 19931994 periode. Daarom kom hy 

tot die gevolg dat: 'It is faale to anribute the increase in violent crime during this period to 

the moralonurn on execuliins. It was a progression that staned before the moratorium was 

announced. There are many factors that have to be taken into account in looking for the 

cause of the phenomenon. It is a rnaner of common knowledge that the polinical conflict 

during this period, particularly in Natal and the Wiitersrand, mulled in violence and 

destruction of a kind not previously experiencsd. Nogo areas, randwn killings on trains. 

attacks and counter-attacks upon political opponents, created a violent and unstable 

environment, manipulated by political dissidenls and criminal elemenh alike' (S v 

Makwanyane. [par 1 1 91). 

In wese korn dil dus daarom neer dat gesag in persoon se hand6 gela is solank as wat hy 

homself daaraan ondemerp. Solank as waf 'n persoon daarvoor nee s&, is die gesag 
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kragteloos. Hierdie relativering van die onderwerping aan gesag k m  in die 

hedendaagse etiese beskwing by sowel die RmKatol ieke as die Pmtestantse teologie 

vwr. Die re& h i e m r  is gel06 in die gedagte van die outonomie van die mens. 

McKenzie (1995:415) beskryf die o u t m e  mens as 'one who acts in accordance with a 

freely senchosen and informed p h '  en 'an autonomous action is one that is not subjected 

to controlling constraint by others.. Veral sedert die koms van die agtiende eeu, met die 

opkoms van die Verligtlng, word daar van die outonme mens gepraat, die mens wat sy 

verstand moei gebmik (Kant), die mens wat God nie meer nodig het nie, ook nie m die gate 

en leemtes van sy menslike bestaan te wl nie (vgl. Bonhoeffer. 1968:121). Gevolglik s& 

Martinez (1983270) dat indiiklualisme tot die dehumanisering van dle ander lei; die gevaar 

bestaan dat o m  mekaar eerder as objekte beskw as persone in eie reg. 'The philosophy of 

instant gratiltion of desires (material, sexual of whatever) and, above all, ethical relativism 

make up a sociological picture in which the rights and responsibiliies of man appear in very 

faded cobrs.' Alies is reg, alles is toelaatbar solank as wat dit nie lemand anden 

benadeei nie. Hler is dus sprake van 'n paradigmaverandering wat sedert die sestigerjare 'n 

vormende invloed op die hele Westerse kuituur uitoefen. 'n verandering waanan die 

oorspmng eintlik ver temg in die Rmantiek I& DH is die verskynsel van die 'ek-etielC: die 

koppeling van morale inlegriteit nie soseer aan 'n objektiewe ode van norme en waardes 

nie, maar aan die omdekking en wye uldrukking van die sen. Die universele etiese norm 

verdwyn of staan ver in die agtergmnd. Wat op vwrgrond tree, is die indlvidualiteit en die 

egtheid van die self (Visagie. 1996:84). 

Volgens Martinez (1986:270) kan daar 'n problem ontstaan van "who decides. and when. 

Ulat my behaviour is harming another. Because if I affirm 'my conduct harms that 

can be a subjective lnrth, just the way I perceive it; but is does not necessarily correspond to 

an objective reality, and possibly my neighhr is thinking qule otherwise.' In diesende 

asem moet gemeld word dat 'n persoon se waardlgheid en die waarde van menslike vvryheid 

van mekaar gemeenskaplik afflanklik is. Wanneer die mens egter vry. mafhanklik van sy 

Skewer is, word hy o u t m  senbepalend in sy verlmuding tot God en MI hy dus weg van 

Gad af. As menslike vryhea dus misbruik en menseregle nie toegepas word om die 

ongeskonde waardigheid van 'n penwn te bevestig nie, kan dil tot meer euwek in die lewe 

en in die wereid aanleiding gee. Volgens Visagie (1996:85) besaan daar beslis die 

moontlikheid dat die 'ek-etiek' kan uitbop op 'n volslae subjekliiisme waar seUekspressie 

nie meer getemper word deur ander waardes en mrme nie. 
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Outonomie maak dit uilers moeilik om die objekiiewe realiteit van die sonde te 

aanvaar. Dus is daar per deflnisie 'n gereduseerds of sell geen besef van sonde nie. 

Volgens Du Toil (1981:96) 18 in ovtonmie per ddinisie opgesluil die eis om nie alieen vir 

jwself uit te maak wat g o d  is nie, maar ook wat kwaad is. Kwaad en sonde sw dus nie 

vesl meer kon wees as atwykende gedrag nie. Wanneer die diepliggende en gmndige 

'ontoiogiese' breuk op hierdie wyse verbygegaan word, het die wet gem sin meer as 

lewenswet nie, word die voorskriftelike en edukatiewe blote vryblywende advies, en goed en 

kwaad siegs oppervlakkige verskille in lewenstyl. Die duideiike posisie en konleks van die 

Ou Testament se wetle en voorskrifte ten opsigte van hierdie saak moel as 'n noodsaaklike 

korreklief op die hedendaagse relativering, ontduiking en ombuiglng van die sonde in baie 

etiese en selfs twiogiesefiese ontwerpe gesien word. 

Die Verligtiing van die agliende eeu het nle net gelei tot ontwaking van die wtonome mens 

as gevolg van die invloed van die humanisties-naturatistiese beskouing nie, maar het ook tot 

g m l g  gehad dat daar meer en meer gepraat is van 'n m d i g e  w8reld. Floor (1974:59) 

beskryl as kenmerk van die modeme samelewing die sogenaamde mondigheid van die 

w6reld. Volgens Van der Wall (198974) word met 'n mondige wareld bedoel &I die whreld 

hum op 'n mondige ontvoogdlng van mkriftel ike inmenging "van buite' beroem, omdat die 

mens in staat is oin sy me probkme te behanig en op te 10s. Hierdie tipe beskouing het tot 

gevolg dat die modeme samelewingskonteks h m  aan die gesag van die Woord van Gcd 

onnrek en sy eie o v t m e  selfstandigheid as enigsfe maafsfat aanvaar. 'n Verdere gevolg 

identaiseer Van der Wan (198976) as 'n mondigheidsaampraak van die w8reld wat op die 

terrein van die etiese manifesteer. De Wolf (1971:25. 30) beskryf dan Morts die opsland van 

'n mondige w8reld as 'the revolt against moral norms" wat etiese kiding wil relativeer en in 

vmet is teen 'n gestruktureerde sistewn van etiek. Volgens Van der Walt (198976) is 

hierdie verse1 teen nomatiewe impraak van buite vergesalt in die samelewing in opstand. 

dweimmisb~ik, vandalisme, terrorisme. seksueie losbandigheid en in wese 'n ondermyning 

van gesag en gesagstruktum. Die emheid van moraal Mxler Christene is meer en meer aan 

die verdwyn (Kuiten. 1981:241). 

Volgens Strydcm (1994:225) sal Christem, die uildaging moet aanvaar van 'n 

Bybelsverantwwrde minderheidskul(uur. 'n kunuur wa doelbewus breek met die 

oomegende kultuur van die Weslerse Humanisme. Ons lkd immers nou in die lyd van die 

mondige mens, die mens wat nie aleen sy eie besluite neem nie, maar ook aanspraak maak 

op outonmie in sy persoonlike (moreelgodsdienstige) lewe. In die mcdeme 

gemeenskappe is die openbare wdreld sonder uitsondering 'n pluralistiese morele wareid. 
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Die I@ is sells verby toe pluralisme 'n aanduiding van die verskille tussen 

Gereformeerdes. Metcdiste en Rooms-Katolieke was (De Jongh van Arkel. 1992:45E). 

h Belangrike gevolg van hierdie opstand teen gesag van 'n mnxlige whreld met die 

o u f m e  mens sentraal daarin is dat dil aan die proses van sekularisasie verdere 

m e n t u r n  gee. Daardeur word God as sentrum van lemt uitgeskuif deur die mondige 

w h l d  en hel venkllende lewensterreine onafflanktik, oulonoom en neutaal geword (RES, 

1979:30). Gewlgllk is die invloed wat die etikus op gmnd van God se Wood as norm in die 

samelewing h a  daardeur ingepaIk. Dil dui verder altes op 'n gesagsveriies. 

Volgens Van Wyk (200t:lS) is die hoolkenrnerke van die modeme (veal Westme) mens 

die van oulonomisme, rasionalime, indi~dualisme en egoisme. Redeliklleid word met 

sedelikheid geldentifiseer. Die memlike verstand moet nie meer deur die evangelie 

genormeer word nie, maar rnoet viy wees om S61 uit te m k  wat god en wat kwaad is. 

Korlom: die modeme mens wil in sy lewe - en dus ook in sy etiese lewe - mondig wees. Hy 

wil diepsinnig agter Gods bedaelinge lngfyp om beter te we&; hy wil eiematig die sigbare en 

die grypbare wbreld inboor om beter te verstaan; hy wil oor die whreld en oor sy lewe Lmter 

heen as wal God dii in sy openbaring aan ons gegee het om dit te doen (Heyns, 1989347). 

Kuilerl he1 veal in sy laaste publlkasies die mens se oufonomileit omskryf as die reg GQ die 

uiloefening van die mens se eie vfyheid in die keuse van ideale en die we8 wat g&es word 

in die venvesenliking d a m .  Verder sB hy ook &I die ontdekking van die outonornie 

tussen ons en Augustinus staan (vgl. Velema, 1985:16). Maar wat is die volle implikasie 

daarvan? Die stelling dat die mem outonoom is, he1 vir die Sklitberoep in die eliek 

vemikende gevolge. Sedelike o u t m i e  legitimeer hornsell. In die sedelike outonomis 

word daar weliswaar van argumente geb~ lk  gemaak, naamlik die argument van die rede. 

Nog 'n verder aspek van die sedelike outonomie is dat dil nie die Nlmte skep sodat die Skrif 

dit tot verantwoording h n  row nb, wat nog praat van kritiek. Skribroep kan we1 moontlik 

wees, maar &n alleen via die skakel van morele argumtasie en van teologiese 

hermeneutiek. Opvallend hiervan is die volgorde: die morele argumentasie paan die 

(inwlling van die) teologiese hermeneutiak vooraf. 

Hierdie tip8 benadering Is kenmerkend van die huidige fydsgees waarin Suid-Afrika horn 

Lmvind. naamlik die posrmodemiteit. Vorster. J.M. (1999:IM) beskryf die postmodemileit as 

die Wdsgees waarin daar 'n toenemende verse1 is teen die mag van die rede, wetenskap en 

tegnologie en die groot super-sosiate stwldure wat dii ten gevolg het. Die eg memlike dinge 

soos ewaring, menslikheid, venkeldenheid en die relatiwiteil van waarheid (ook die 
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waarheid soos gevind in die Wwrd van God) word op die Morgrond genel. Die 

slagkrete van die beweging is 'Ilolhing is sacW en "everything goes" (Vorster. J.M.. 

1999:105.) Absoluuthede en absolutistiese steisels word vewerp (Vonter, J.M., 1999304). 

Die gevolge wat dii inhou, Is dat alle wetemkadike resultate en die mens se ondam& van 

dinge wesenlik bepaal word deur sy Ma~vemderslellings. Die gevolg daarvan is dat 

objekliewe waarhede en etiese r@s volgem di6 denkwyse nie moontlik is nie. Absolulisme. 

gebaseer op 'n reddike, uitgewelkte en verklaarde beginsel van wat reg en vetkeerd is, 

vervaag (Vorster. J.M., 1999:105). Die gevolg is dat wat reg is vir een persccn nie 

nwdwendig reg is vir 'n ander nie, met gevolg dat ook gesag gerelaliveer word. Reg en 

verkmrd word vervang met geldig en 66k geldig. Alle vorme van fundamentalisme waarin 

een stel eliese reels as die basis van die lewe van die mens gestel word, word vewerp. 

Daarom aanvaar poshodemiteit die geldigheid van meer as een moontlike waarheid oor 

diesetfde geleentheid (Vonter. J.M., 1W105). Wit en swan, reg en verkeerd vervaag dus 

in die newels van grysheid. sodat Ales in wese bevraagteken word, en subjekiiwiieit die 

norm word. ObjeMiewe waarheid en absolute beginsels maak dus plek wr rebtiewe 

waarhM en godsdienstige en etiese pluralisme (Vorster. J.M.. 1999:107). Die gebulge 

hiervan is &I gesag gedesentraiiir word en alle innellings word aan 'n 

demoksatiseringspmses onderwerp. Gesag verskutf van 'n magsryke topslrukluur na ldeiner 

eenhede (Vorsler, J.M.. 1999:llO). 

Die proses van demokratisering wal In Suld-Afrika aan die gang is, word gesien as 'n protes 

teen 'n outwit&re gesagsbeskwing. 9 i e  meerderheid beslis." In hierdie proses moel juis 

gewaak word teen die humanisering, waarin die samelewing 'n mensliker gelaat moel 

ontvang. Daar word gmol klem op memeregle gel& Die mem mag egter nie die finale 

kriterium word waaraan dles gemeet word nie. Die hoogne rnaatstaf biy steeds die 

evangelie van Christus, juis omdal n i b  anden soos daardie evangelie ingestel is op die 

welsyn en hell van die mens nie. 

Gesag is beslis in 'n krisis gedompel. Die mens het nie meer respek vir die Gcdgegewe 

regering, polisi8ring en sy medemens nie. Die mens is Ingestel op 'n onmiddeliike 

bevrediging van sy eie behoefies sonder om die daadwerldike konsekwensies daarvan vir sy 

mede-landsburger in ag te nmm. Die SuidAfrikaanse Regstaat wat reeds in 1994 tot stand 

gekm het, het teen die agtergmnd van Suid-Afrika se totalit&re en gwelddadige verlede 

probear om die oppergesag van die reg grondwetiik af te dwing en m die wetgewende 

proses aan 'n Handves van Regle te bind, sodat magsmisbruik deur die owehid sover as 

mwnHik Markom kan word (Vorster, N.. 2002:114). Artikel l(a) van die 1996grondwet stel 
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dat menswaardigheid, gelweid en vryheid die vemaamste waardes van die Suid- 

Afrikaanse Grondwet is (Gmndwet, 1996: artikel (la)). Vorster, N. (2002:1153 m dat die 

gmKhvaardes van menswaardigheid, gelykheid en vryhei nie blote kontempo&re globale 

norme kan bly nie, maar dat dit binne die Suid-Afrikaanse konteks gekontekstualiseer en 

gerealiseer moet word dwr regspraak. Die realisering van die waardes van die Grondwet is 

die belangrikste meganisme om gemeenskaplike respek vir slaat, reg en ode te v e w .  

Vorster. N. ( m : 4 )  is van mening dat dit van wesenlike W n g  vir die suksesvolle bestaan 

van die Suld-Afrikaans0 regstaat is dat 'n etos van menseregte deel rnoet word van die psige 

van die Suid-Afrikaanse nasie. juis omdat 'n Handves van Regte so imegrale deel van 'n 

regstaat Is. Die geweldige ho8 misdaadsyfer in Suid-Ahika is vir horn tekenend dat daar 'n 

etos van menseregte ontbreek by die onderdane in Suld-Afrika. 

Volgens Vorster. N. (2002454455) is die blote besit van 'n Handves van Regte nie 

genoegsame waarborg vir die beskerming van 'n regstaat nie. 'n Goeie regstdsel is d i g  

om 'n Handves van Regte sinvol te interpreteer en te laat funksioneer. Binne hierdie 

regstaat moat nie net goeie regspraak wees nie, maar ook doenretfende polisihring is 

noodsaaklik vir die behoorlike funksionering van 'n regslaat. Sonder effekiiewe polisi8ring 

kan 'n etos van menseregte nie geskep wwd nie. Verder is 'n doeltreffende 

gevangenisdiens 'n noodsaaklike voomaarde vlr die behoorlike funksiiering van die 

regstaat. 

VOrsler. N. (2002:455-456) beskar die armoedeprobleem as een van die grmtste gevare vir 

die Suid-Afrikaans0 regslaat 'Sdank as wat daar armoede in Suid-Ahika is, sal kriminaliteit 

'n wesentlike pmbkm bly, en sal 'n etos van menseregte nie vemesentlik kan word nie'. 

Armoede skep 'n teelaarde vir misdaad. M i i d  floreer omdat die gebiede toenemend 

onder armoede gebuk gaan, weens die toenemende swio-ekonomiese pmbleme en 'n swak 

infrastruktuur (vgl. Vorster. N., 2002467; Stofberg. t998:4 en Van Zyl. 19977). Regter 

Chaskalson (S v Makwanyane. [par 1.201) beam hterdie slelling deur in sy hduitspraak te 

wys op die feit dat hawdoosheid, werkloosheid, a w e  en die fmtrasie as gevolg van die 

situasie deel is van die huidige vlaag van geweldsmisdade. Daarby saam is daar nog wat 

Regter Chaskalson roem ?he important factor that the police and pmseeuting authorities 

have been unable to mpe with this". Sy oplossing daawoor is soos volg: ?he greatest 

detemKn tot crime is the likelihood that offenders will be apprehended, convicted and 

punished. It is that which is presently lacking in our criminal justice system: and it is at this 

level and through addressing the causes of crime mat the Stale must seek to combat 

lawlessness' (S v Makwanyane, [par 1221). 
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Vwster. N. (20023461) stet verder wor dat die owerheid deur die kerk opgemep moet 

word W respek vir die reg op lewe, want dit is noodsaaklik dat die owerheid m e t  toesien dat 

stemes in gevanmkap en in polisimpiredes tot die minimum beperk word. Verder moet 

venkynsels scos plaasmoorde en rasgedrewe haatmisdade onvoonvaardelik dew die 

owerheid Vemordeel word en praktiese stappe geneem moet word om all0 burgers van die 

land se lewens re beskenn. 

Waaraan ons dus in Suid-Ahika 'n gmot behoette het, is 'n vreedsame en regvardige 

samelewing. 'n samelewing waar die vrees en haat geban en die seifsug oonvin is. 'n 

m l e w i n g  waar toegeneentheid en mededealsaamheid heen, waar eikeen 'n werk en 'n 

huis het, waar die omgewing versorg word: saamgevat - 'n samelewing wat op mrele 

waardes gevestig is en wat diensbaar is aan die wort~ang van die koninkryk van God. 'n 

Samelewing dus wat 'n bydrae leWer tot die onlwikkeiing van Afrika en 'n bate is vir die 

w6reldsamelewing (Van Wyk. 1997:132). Louw (t993:214) wonien dat gesag in die nabye 

toekoms meer gaan b e ~ s  op verantwoordelike konsensus en kommunikasie as op 

voonkriftelike, wetlike afdwinging. Die implikasie van hierdie ontwikkeling is dat dit 

geweldige druk gaan plaas op parsone en gameenskappa se graad van volwassenheid 

(verantwoordeiike keuses met inagneming van ander meme se behoehes) en 

kommunikasievermoBns. 

In die hedendaagse 'gesagskrisis" wat ons op alterlei terreine ewaar, sou dii gel* wees m 

te ets dat gsag ten ale koste gehandhaaf moet word. 

5.3.1.3 Samevattende gevolgtrekkhg 

Die fe, dat daar eers 'n moratorium was op die oplegging van die doodstrat en later 'n 

algehele afskaffing daarvan in die lig van die Grondwetlik uitsprake he1 besliste 

konsekwensies vir Suid-Afrika ingehou. Reg en geregtigheid moet as deel van die taak van 

dle owerheid beskou word. As hierdie laak nie daur dm owerheid nagekom word nie is die 

oweheid as dlenaar van God nie gehoorsaam aan hierdie opdrag nie, want die koninktyk 

van God relatiweer alle aardse koninhylw. Daar heers tans in Suid-Amka 'n krisis in die 

kaden van moralkeit en gesag. SMlder dal din aangespreek word, kan die hele 

SamelewingstruMuur daardeur negatief beinvloed word. As wet en orde in die Suid- 

Afrikaanse regstaal onder druk is, kan din later tot gewlg ha dat die samelewing in totale 

wmrde en chaos gedompel word. Die waag wal daaruil ontstaan, is ol die moratorium en 

afskaffing van die doodstraf egter alteen die skuld d a a m r  kan dm as die enkde gmotse 

oorsaak van die huidiga krisis. Dit is std tot nadenke. Tog is dii baie duidelik dat daar baie 
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ander dinge is wat bydra tot die huidige maatskaplike krisis en dat al die probleme 

nie eenvoudig en daarby saam gerieflikheidshalwe voor die deur van die afskaffing van die 

dwdstraf gel6 kan word nie. 

In die bespreking van die huidige moraliteitskrisis en krisis in gesag is gepoog om aan le dui 

waarom daar tans so 'n sterk pleidooi is vir die herinstelling vir die doodstrat as vorm van 

straf. Die hoofrede kan opgeswn word as 'n paging om 'n elm van reg en geregtigheid in 

die Suid-Afrikaanse samelewing te bevordar. Daarmw saam mod w k  rekening gehou 

word met die feit dat die vraag na die herinstelling van die doodstraf absoluut uit pure 

frustrasie en vanuit 'n konkrete situasie gebore is. Sw daar nie 'n moraliieilskrisis en 'n 

krisis in die gesag geheers het nie, sou daar beslis nie gevra word na die herinstelling van 

die doodshaf nie. Dus moet die vraag na die herinsteithg van die doodstraf beskou word as 

'n sterk emasioneel belaaide reaksie teen die huidige stand van sake in die Suid-Afrikaanse 

samelewing. Die emosioneie bagasie waarmee die vraag na die herinstelling van die 

doodstraf gslaal is, moet wrs geskei word van die werktike konkrete situasie waarin ons ons 

huidigllk bevind. naamlik dat elke mens in Suid-Ahib onder die huidige Handves van Regte 

w r  die reg op lewe as fundamentele reg besldk. 

5.32 Die doodmaf h die llg van die Grondwa van SuldAfrika 

Die feit dat SuidAfrika vandag w r  'n verfynde Handves vir Menseregte, vervat in 'n 

geresp!4wrde Grondwet beskik, is deek m f l i k  g e m k  devr dm kompromis om 'n 

amneStiekJouSUte in die interim grondwet van 1993 in te slult. Die (politieke] reg op vrede 

moes Oweweeg word teen die (kriminele) reg op venrolging (Wa-Vicencio. 2003:16). 

In die lig hiewan beskik die Grondwet van Suid-Afrika wat in 1996 aanvaar is w r  % HandveS 

van Regte soos wal dii veivat is in Hoofstuk 2 van die betmkke Gmndwet. Arlikel 8(2) van 

die Gmndwet bepaal dat die bepalinge in die Handves van Regte 'n natuurlike of 

regspersoon W indien en in die mate waarin dit toepasbaar is, met inagneming van die 

aard van die reg en die aard van enige plig dew die reg opgel8. Teen hierdie aglergrond sal 

die voigende bepalinge van die Handves van Regte w k  van belang wws vir kerklike 

ondersmke en moel hulk steeds in ag geneem word in die mate wat hulk van toepassing is: 

Elkeen is gel* Mor de  reg en het reg op gelyke beskerming en voordeel van die reg 

(anikele[l]). 

. Elkeen het die reg op administratiewe optrede wat regmalig, redelik en prmedurwl 

billik is (artikei33[1]). 
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Elkeen wie se rage nadelig geraak is deur administratiewe optrede het die 

reg op die verskaffrng van skriftelike redes (arllkel33[23). 

Eikeen hel die reg dm 'n geskil war deur die toepassing van die reg besieg kan word, in 

'n billike openbare verhwr beslis word Mor 'n hof of, waar dit gepas is. 'n ander 

onafhanklike en onpartydig0 tribunaal of forum (arlikel34). 

Elke beskuidigde p e m  het die reg op 'n billike verhwr, waarby inbeg- is die reg: 

om van die aanMag vemittig te word en bvidoende besondemede om 

damp te antwoord; 

om genoeg tyd en geriewe te ha om 'n vemeer Mor te berei; 

op 'n openbare verhwr Mor 'n g e m  hof; 

op 'n verhwr wat sonder onredelike venraging begin en afgehandel word; 

om by die verhoor teenwoordig te wees: 

op 'n regspraktisyn van eie keuse en om deur daardie regspraktisyn 

verteenwowdig te word, en om onvemyM van hierdie reg verwillig te word; 

om deur die staat op staatskoste van 'n regspraktisyn vwnien te word indien 

dil andenins tot wesenlike onreg sou lei, en om onvewyM van hierdie reg 

veminig te word: 

om onskuldig geag te word, te swyg en nie gadurende die venigtinge te getuig 

nie; 

om getuienis aan te voer en te b e W  

om nie verplig te word om selfinkiminerende getuienis af te 18 nie: 

om verhwr te word in 'n tad wat die beskutdigde p e m n  ventaan en indien 

dit nie doentik is nie, dat die venigtinge in daardie taal ploik word; 

om nie skuldig bevind la word weens 'n handeling 61 versuim wai ingevdge 61 

die nasionale reg of die volkereg nie 'n wrtreding was nie: 

om nie verhwr te word weens 'n wrtreding ten opsigte van 'n handeling of 

versukn ten opsigte waamn daardie persoon vwheen vrygespreek of 

skuldig bevind Is nie; 
Hwhmtk 5 - 'n Beoordellng en evaluerlng van S k r i i p  ten opsl!$e van die 
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(n) op die wordeel van die ligste van die voorgeskrewe strawwe, indien die 

straf wat vlr die oonreding ~orgeskryf word verander is tussen die lydsri 

waarop die oortrdimg gepleeg is en die tydstip van vonnis en 

(0) op appbi na of hersiening deur'n hoH hof (Ccartzen, 1999:4748). 

Hoewei die vereines vir onderswke soos gestel deur die kulluur van menseregle (en veral 

die Handves van Regte, in die gevai van Suid-Afrika) nie netso loegepas kan word wat betref 

kerkiike ondersoeke nie (die eie aard van kerk en leologie rnoet verreken word) moet die 

beginsels van dit wat hierbo genoem is, beslis verreken word as veraistes wat ock vir 

kerkiike ondemoeke geld. Die handelinge wat in kerklike ondersoeke verdg word, is per slot 

van rekening kwasi-judisWe handelinge, omdat die kerkiike liggame wat die handelinge 

venig nie liggame is wat deur die staatsoweriwid ingestel is om as how0 regsgeskille te 

besleg nie (Sadler. 1997:50). 

Die begrip kwasijudisie4l vemys ook na die geregtelike kontmie wat die howe het oor die 

handelinge van administratiewe owefieidsliiame en ander huishoudelike regbanke, soos 
kerkiike ondersmkliggame (Sadler. 1997:5051). Die geregtelike kontrole bestaan daarin dat 

die howe kan ingryp ter beskerming van die 'private belange' van die staalsonderdaan. soos 
verwoord in die Handves van Regte in die Grondwet van Suld-Afrika (CoeRzen. 1999:4849). 

Dit Is verder belangrik om te merk dat daar in die Suid-AMkaanse Gmndwet verskele 

gmndlisgende bepalings gevind word wal spesifieke gmndwellike waardes lot 

sleulelwaardes verhmg (vgi. Venler. 2000:l: Vorster. N.. 2002250 e.v.) 

In Allkel 1 van die Gmndwet van Suid-Ahika word byvoorbeeld bepaai dat die Republiek 

van Suid-AMka 'n soewereinn demokraliie slaat is wat gefundeer word op die volgende 

waardes: 

a) menswamdigheid. die bereiking van g e l w i d  en die uitbou van menseregte 

en vryhede; 

c) die oppergesag van die Gmndwet en die heerskappy van die reg: 

d) slgemem, stemreg vir Mhvassenes. 'n nasionale gemeenskaplike ideserslys. 

gereelde verkiesings en 'n veelpariystelsal van demokratiese regering, om 

verantwoordelikheidspiigti@eid. 'n responsiewe ingesteldheid en openheid te 

wrrseker. 

Hwfstuk 5 - 'n Beoordeling en evaluerlng van SloHbemap ten opslgte van die 
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Vorster. N. (2002:250) dui aan dat venkeie ander bepalings in die Grondwet weer 

terugverwys na die basiese gmndwaardes wat in Artikei I uitgestippel word. Hy verwys 
vwdgens na ARikel7(1) wat stel dat die Handves van Regte die demohtiese waardes van 

menswaardigheid, gelykheid en wyh& bevestig. Anikel 36 bepaal weer dat die regte in die 

Handves van Regte slegs beperk mag word in die mate waarin die beperking redelik en 

regverdigbaar is in 'n oop en demokratiese samelewing, gebaseer op menswaardigheid. 

gelykheid en vryheid. Anikel W1)  bind enige hof, tribunaal of forum by die uitleg van die 

Gmndwet aan die bevordering van waardes wat 'n w p  en demokratiese sameiewing 

gebaseer op menswaardigheid, gelykheid en vryheid ten grondslag 18. Artikel 143(2) slel dat 

die bepalings wat in 'n pmvinsiale grondwet of gmndwetwysiging ingesiuit word aan die 

waardes van Anikel 1 moet voldoen. 

Venter (1999:163) vestig die aandag damp dat daar byvoorbeeld ten minste vyf kategoriea 

fundamemele regte geidentifiseer kan word. Die eerste daawan is syns insiens regte wat 

uitdrulling gee aan essensiele ideale van die samelewing en wat gevolglik meer as ander 

regte gesien kan word as normalief vir die bstekenis van ander regte en ook vir ander 

regsrels, w k  vir die res van die bepalings van die Grondwet. Na hierdie groep regte kan 

verwys word as normaliewe mgie. Hiemnder resoneer die reg op lewe (artikei 1 l), wat 

f u n d e d  is d t  lewe 'n wivereisle is vir all0 ander regte: regte met Mrekking tot 

menswaardigheid (artikel 10) wat ooreenstem (maar nie identies is nie) met die hoogste 

kemwaarde waamp die SuidAfrikaanse staat gefundeer is ingevolge anikels 1. 7(1) en 

WI)(a), en so meer, en regte op gelykheid(artike1 9) wat ook as slwtelwaarde in artikels 1. 

7(1) en 39(l)(a) vermeld wofd. 

Vewolgans wod gelet op momlike kemredes waaran 'n pmfetiese opmep deur Chlistelike 

etici vir 'n etos van moralieit in Suid-Ahka gemaak moet word. Daar sal veivolgens gefokus 

word op die gmndwaardes van die reg OQ lewe en menswaardigheid 

5.32.1 Dle reg op kwe as hermenautiesa sleutel tot dle begrip doodstrst in dle Suid 

Ahikaanse Gmndvvet 

In State v Makwanyane [par 1441 interpreteer die hot die reg OQ lewe, gelykheid en 

menswaardigheid saam as betekenisgewend vir paragraaf 1 l(2) van die Oorgangswet wat 

onder andere die doodstraf as 'n wrede, onmenslike en vemederende straf verbied. 

Die Wbreldraad van Kerke se Kommissie van Kerke w r  Intamasionale Aangeteenthede 

(WCC/CCiA) (XO3) sB dat kerke en menseregteorganisasies daawan oonuig is dat die 

doodstraf as straf dikwels op 'n diskriminerende wyse gebruik word ten opsigle van die 

Hoofshrk 5 - 'n Beoordellng en evaluerlng van Skrifoeroep ten opsigte van die 
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verhef word nie. Nag minder mag dn geminimaliseer word - dil wil s6, ook van 

God losgemaak word en dan p M e s  tot niks of baie min verlaag word (Heyns. 1982329- 

331). Voigens Lategan (1999:1133) is lewe 'n genadegawe van God en daarom is dit 'n 

w n e g  om te 10~0. Omdat God uit genade die gawe van lewe aan 'n mens skenk, het 'n 

mens die reg om re lewe. Hierdie reg M o o n  nle net deur die owemeid beskerm te word 

nie, maar word deur God self beskerm as God in die sesde gebod die wedenegtelike 

doodmaak van die mens vefbied. Om te lewe is sowel 'n m n e g  as 'n reg. Lewe mag nie in 

abstract0 eefbiedig word nie, maar moet as 'n geintegreerde deel van 'n p e m  subjektiet 

beskerm en eerbiedig word. Soos eerbied vir die lewe afneem, neem die huiwering vir die 

dood of anden gestel die neem van 'n lewe ook af 

Op gmnd van God se Wwrd moet die b l s t uk  oor fundament& regle dus die reg op lewe 

erken en vir die beskemling daarvan vooniening ma&. Dit word inderdaad in die gmndwet 

gedoen, maar twee pmbiwmgebiede is onaangeraak, naamlik die van abonie en doodstraf. 

Uit teoiogies-etiese hoek moet aborsie afgawys word, omdat dit wan om die lewe van 'n 

kind (De Bny. 1993137). Voorsiening moet egter gemaak word vir 'n botsing van regte, 

soos in vorige wetg%wing gedoen is. Die huidige owerheid het egter gekies vir die wettiging 

van abmie op aanvraag. Hoe rym hlerdie wetgewing met die reg op lewe? Hierdie saak 

behoon in die Konst~tusionele hof getaets te word. Chrislene behoort huile egter le beywer 

om hierdie wet henoep te fny. Aborsie, wat Morheen onder bepaatde omstandighede 'n 

misdrfl was, word nou tot 'n aansienlike mate gedekrimtnatiir, byvoorbeeid aborsie op 

aanvraag. Artikel 12 van die Handves waarborg die vryhd en sekerheid van die p e m n .  

waarby ingeslui is die reg om besluite oor vcortpianling te neem en M e e r  m r  'n mens se 

eie liggaam uit te d e n .  Dit is hierdie atlikd wat tot die uiters omstrede nuwe wefgewing oor 

abonie gelei het en wat "aborsie op aanvraag' gewettig het (Vorster, J.M.. 1997b:79). 

Doodstraf is enigsins miiiker, omdat etici verskil oor die sake wat docdshaf regverdig. In 

hierdie verband kon &a grondwet, met 'n uilsluitingsklwsule by die reg op iewe, Morsiening 

maak vir die toepassing van die doodstraf in gevalle van moord met verswarende 

omstandighede (GKSA, 1994:617). Doodstraf moet egter me( groot omsigtigheid toegepas 

word en relevante argumente uil regsoogpunt mod deeglik oomeeg word. In hierdie opsig 

skiel die b fs tuk  oor menseregte tekort en behoort in die toekoms verder oor die gebreke 

gedebaneer te word (Vorster. J.M.. 1997b:86: vgl. ook Vorster. J.M., 19933 1). 

in sy hofuitspraak sB Regter Chaskaison (S v MaMnpne.  [par 1241) dal een van die gmd 

redes vir die afskaffing van die doodstraf geld is in die feil 'that allowing me State to kill will 

cheapen the value of human tide and thus (through not doing so) the State will serve in a 

Hwfstuk 5 - 'n Beoordellng en evaluering van Skriimep ten opsigte van die 
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sense as a role model for individuals in sodew. In sy konklusie *ryf Regler 

Chaskalson dat die reg op lewe en menswaardigheid die belangrikste van alle menslike 

regte is, en daarmee saam w k  die bmn is van alle ander peeaonlike regte in Hoofshrk 3 van 

die Gmndwet van Suid-Afrika. 'By cammining outselves to a seciely founded on the 

recognition of human rights we are required to value these two rights above all others. And 

this must be demonstrated by the State in everfling 1 does, including the way 1 punishes 

criminals. This is mt achieved by objectifying murderers and pulling them to death lo serve 

as an example to others in the expectation that they might possibly be deterred t h e r W  (S v 

Makrmnyane. [par 1441). 

Regter O'Regan gee in haar uitsptaak 'n omvanende delinisie van die reg op h e .  Die reg 

op lewe omvat volgens haar meer as net die reg op organiesa lewe. dii dui m k  daarop dat 

die mens sws 'n rnensllke wese kan lee1 as ded van 'n breer gemeenskap en dat die mens 

in die ervan'ngs van die mensdom kan deel (S v Makwanyane, [par 3261). Die reg op lewe 

inkorporeer die reg op menswaardigheid, sodat hierdie regte eintlik ineengeslrengel is. Die 

r q  op lewe vemnderstel immen dat die mens menswaan3g bebendel moel word, terwyl 

daar sonder lewe geen sprake van menswaardigheid kan wees nie (S v Makwanyane. [par 

3271). Omdat die reg op lewe en menswaardigheid die inherente besit van alle mense is. 

kan dit nie die mem ontneem word nie. 

Die reg op lewe as hermeneutiese sleutel tot die begrip menswaardigheid in die Suid- 

Afrikaanse grondwet word verder versterk as dit verpdyk word met dle Universele Deklarasie 

van Memeregte waardeur die Verenigde Nasies 'n dinamiesa invtoed op die nawrbgsa 

poiiiieke sisterne u i t w e n  het en steeds uitoefen, waarin daar in anikel 3 soos volg bepaal 

word: 'Everyone has the right to life, liberty and security of person" (United Nations. 

1995:153). Dii siuit w k  mu aan by die beslu1 wat die Gerelormeerde Ekumeniese Sinode 

van C h i i  1984 g~neem het m menseregte vanuit Bybelse penpektief - '1. the right to 

l ie - challenging us to rise up unitediy in rigMeous indignation at the wanton slaughter of 

millions of unborn human beings, to coumeran the ruthless kllllng of countless innocent 

PeOPle in many lands, and to work fervently for justice and peace in the face of the enomus 

lde-threatening potentials of modem warfare..: (RES. 1983:151-152). Votgens Vorster. N. 

(2002186) kan hierdie kort en kraglige formulering van die Verenigde Nasies w k  gevind 

Wrd in aOe huidige regstate se Handvagte van Fundamentete Regle, so m k  dan in die 

Grrdwet van Suid-Afrika. Daar beslaan dug wye konsensus dat die reg op lewe 'n 

fundamentele reg is en dat dil deel van die owehid se taak is om lewe te beskenn. 

Hoofahlk 5 - 'n Beoordeling en evaluering van Skrifberoep ten opelgte van die 
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Elks mens, elke individu he1 die reg op lewe, vrytleid en sekuriteit. Die reg op lewe is 

immers 'n fundamentele reg en dit is deel van die owerhea se taak om die mens se lewe te 

beskerm (Vorster. J.M.. 20021). In die verskuiiing weg van die modemiteit na 'n 

poshnodemlea het die beklemtoning van menseregte veral gmot momentum gekry (vgl. 

Vonter, J.M., 1999:10&109). Volgens Vorster, J.M. (1999:109) is dle magstate waarin die 

padement die hoogste gesag is. met regstate veivang waarin die mag van die owerhede 

deur kononslilusies en hamh.este van menseregte beperk is. 'n Gmndwet moet egter gedra 

word deur 'n algemene demokratiese ingesteldheid en 'n kunuur van menseregte onder die 

bevolking - anders is dit van geen waarde nie. Aan so 'n kultuur is daar in Suid-Afrika nog 'n 

gmot gebrek (vgl. Jordaan. 1994:33). Daamm is naas die beldemtoning van die beginsel 

van menseregle ook die opbou van 'n kultuur van menseregte belangrik. Juis omdal daar ten 

opsigte van etiese beginsels 'n voortdurende wisselweking is tussen Bybel en situasie 

(Kanig, 1993:56: vgl. Vorster. J.M., 1999:109). 

Die beldernloning van die reg op lewe is in careenstemming met die Bybelse siening van die 

heiligheid van lewe en die roeping van die mens om iewe le beskerm. te bewaar en tot 

ontplooiing le bring (vgl. Vorster. J.M., 20M)a:116 ex.: Vorster. J.M.. 20M)b:l: Vonter. J.M.. 

2002186). Dit is wet so dat die respek vir die reg op lewe opgeneem is die Handves van 

Regte in die Gmndwet, maar dii het weinig waarde as dil nie ondersteun word deur respek 

vir menseregte onder die burgedike gemeenskap nie (vgl. Vorster. N.. 2002:463). Die etiek. 

en in bonder  die Christen-elikus he1 'n profetiese roeping teenoor die modeme 

samelewing met betrekking tot die vestipmg van 'n etos van nmraliieit in ag genome 

menswaardighdd en In besonder die kosbaarheii van lewe as 'n reg in Suid-AMka. 

5.322 Mewwaardlgheld as henneneutissa sleutel tot d k  begrip doodstraf in die Suld- 

AMkaanse Gmndwet 

Atlikel 10 van die Gmndwet omskryf die reg op mansweardigheid soos volg: "E lkm het die 

ingebore waardigheid en die reg dat daardie waardigheid gerespeMeer en beskerm moet 

word". Menswaardigheid word deur die Handves van Regte as die kemwaarde van die 

Gmndwet gehandhaaf (Vorster. N.. 232254). Dit blyk uit die rangorde wat artikels 1. 7(1), 

%(I), en 39(1) van die 1996-grondwe( aan die verskillende gmndwaardes gee; die feit dal 

die reg op menswaardigheid en lewe in artikeb 10 en 11 ongekwaJiiseerd gestd word: en 

uit uilsprake van die KonstHusionele Hof waarin menswaardigheld as die kemwaarde van die 

Gmndwet b k r y l  word. Menswaardigheid het as kernwaarde 'n fondamentleggende en 

samebimdende funksie in regspraak Worster, N.. 2003:229). 

Hootauk 5 - 'n Bcoardeling en evaiuering van Skrifberobp ten opslgte van die 
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Regter Chaskalson stel in Stale v Mahnyane [par 1441 die belangrikheid 

van die begrip menswaardipheid soos volg: 7he r i m  to life and dignity are the most 

important of an human rights, and the source of all other personal rights in Chapter Three. 

By canmining omelves to a society founded on the recognition of human rights we are 

required to value these two rights above all others. And this must be demonstrated by the 

State in everylhing that is does, including the way it punishes criminals. This is not achieved 

by objectifying murderers and putting them to death to serve as example to others in the 

expectation that they might pmsibly be deterred thereb7. 

Volgens Stoker (1976:114-115) word menseregfe in fundarnentele sin gefundeer, 

byvoorbeeid in menslike behoeftes, in sy wetsyn of gelukkighM, in sy rede of wil, in sy 

selfvemesenlildng, ensovoorts. In hierdie humanistiese sin van dm 'waardigheid' (dignify) 

word van die mens gewag gemaak. Hierteenoor sal die Christen. op grond van die 

openbaring van God in sy Wood (aangaande Homself en aangaande sy verhouding tot ail0 

dings, waamnder die mens). 'n insig en begmnding van ontiese menseregte moet rind, wat 

all0 humanism by die wortel afsny. Daar sal in die Lig van God se Wwrd nie van die 

'waardigheid' van die mens in humanistiese sin gepraat kan word nie. Die Wood van God 

praat van die 'kosbaameiU van die m s  in isy &", 'n kosbaarheid wat daam gegmnd is dat 

die mens dienskneg van die Allemoagste is, geskape as sy beeld en gelfienis, iemand wat 

deur Hun geroep is. Benewsns dl wat reeds ge& is w r  die mens as baelddraer van God. 

meld Psalm 8:5 dat die mens 'n besondere plek b&ee in die skepping van God. Kdnig 

( t W 7 )  dui met goeie redes aan dat hierdie Psalm 'n merkwaard~ge lied is mr  die 

gmotsheid, hooghM en belangrikheid van die mens. Hierdie blangrikheid het hy egter nie 

self vemerl nie, maar is deur God aan hom gegee (Du Toil. 1988:62). Daarby moet Jesus 

se bekommemis oor die n o d  van mense gelees word (Matt. 25:31-46). Vir God het die 

mens waarde en daaroin moet mense mekaar se waardigheid ook eken en beskerm. 

Homer (1982:224) s6 dat alle menseregte ten diepste in die erkenning van die waardigheid 

van die mens gehndeer moel word. Hienrit vkei v m i ,  onder andem, die mgle wat mense 

teenoor mekaar ha  (vgl. Kleyn 8 Heyns, l W 2 6 :  Visagie. 1994:21). In hierdie opsig 

midoen die grondwet aan 'n balangfike Christdike etiese beginsel (Vorsfer. J.M.. 1997b85. 

~ l .  ook Vorster. J.M.. 1996a:tl). 

VOlgens Vorster. N. (2W2255) bevat Artikel 10 inderdaad van naderby beskou, 'n waarde 

uitspraak. Die beskrywing van menswaardigheid as 'n ingebore kwaliteit van elke mens sluit 

op die wg af aan by die liberal8 tradisie se siening dat die mens vanwe0 sy redelike natuur 

Hootstuk 5 - 'n Beoordeling en evaluwlng van SloHbemsp ten opslgle van dta 
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intrinsieke waarde het, en dat menswaardigheid daarom gem ekwivalent 

he1 nie (vgl. De Waal. 1998:176). 

Die mens beskik daarom w r  ontiese menseregte wat deur Stoker (1967:llS) mskryf word 

as aansprake wat die mens het kragtens sy fundamenteel kreatuurllke, fundarnentele aard. 

struktuur, funbies, take en bestemming. 'Krealuurlik' - om die ondenkeid en verband van 

God as Skepper en van die van die mens as skepsel vwmp te stel. Want God &en het 

absolute en algencegsame reg op alles wat Hy geskape he1 (die mens se doen en late 

ingesluit), tenvyi ontiese memeregte geheel en ai kreatuurlik en onselfgmegsaam is. 

onderworpe aan die Goddelike wetsorde vir sy hete skepping (waaronder die mens). Elke 

mense het byvwWeld 'n ontiese reg op sy lewe.'' omdat dit in fundamentele sin hom dew 

God geskenk is (op gmnd wearvan moord en selfmoord, byvmrbeald, onHes ongeoorloof is). 

Elke mens he1 dus onties die reg op die eer van sy naam, omdat die mense as toerekenbare 

en veranhwordelike beeld van God geskape is. 

Omdat die reg op h e  en menswaardigheid die inherente besit van alle mense is, kan dii nie 

die mens ontneem word nie. Die dccdstraf kom dus in wese near op die vemietiging van die 

essensie van menswaardigheid (S v Makwanyane, [par 33533. Hiemor sB Regter Mokgom in 

sy hotuitspraak in State v Makwanyane, [par 3161 dat die Staat 'n veneenwrdiger van sy 

landgefwte is en daarvolgens die standaard vir morele waardes binne die samelewing vestig. 

'if it sanctions by law punishment for killing by killing, is sanctions vengeance by law. if it 

does SO with a view deterring others, it dehumanises the person and objectifies him or her as 

a tool for crime control. This obiecMi~tion through the calculated ldlling of a human being. 

to serve State objeclives, ships the Mender of his or her human dignity and dehumanises 

such a person, constituting a violation of s 10 of the Constitution.' Mensweardigheid is 'n reg 

'inherent in ail human beings', wat nie VeNreem kan word nie, selfs nie in die geval van 'n 

krlmlnele persoon nie (S v Makwanyane. [par 3111). Daamm is die doodstraf 

dehurnankerend en degraderend (S v Makwanyane, [par 3131). Volgens Regter O Regan in 

State v Makwanyane [par 3351 kom die doodstraf neer op die vemietiging van die essensie 

van menswaardigheid. Regter Sachs sluit by W Regan aan deur te s6 dat die doodstraf 

ongrondwetlik is, want eike mens het regte, sews die slegste van kriminele (S v 

Makwanyane. [par 3921). 

- 

an wm ~n w maan, rsg me 'rap b o  sw. o & w  e~ ma hp w m 1ma)mmf 
v n l o u m .  
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Vorster. N. (-259) s6 dat die Konstitusionele Hof in die hofsaak van Sfate 

v Makwanyane die individualistiese Westerse verstaan van menswaardigheid probeer 

versoen met die inheemse ubuntwkonsep wat kiem !4 op die kmmunale en kollektiewe 

aspek van menswaardigheid. Hy t m  ook vemr aan dat die hof in sy uilspraak oor die 

doodstraf mildelik gebruik maak van die kmmunale begrip en konsep ubunhr om 

menswaardigheid nie net op die indiwdu nie, maar ook op die samdewing as geheel van 

toepassing te ma& Reg en piig word wederkerig aan mekaar verbii, sodat die individu nie 

net die reg op menswaardige behandeling het nie, maar w k  die plig het om ander 

menswaardig te behandel. Die heie gemeenskap staan dus so in 'n interafhanklike 

verhouding van die erkenning van regte en die uitoefening van piigte. Hy stel w k  verder dat 

daar sonder die beskening van menswaan3gheid gem sprake kan wees van sosiale 

geregligheid of dK1 gemeenskaplike p ie l i ng  van regfe in 'n gemeenskap nie. 

Samevattend kan ge.6 word dal menswaardigheld en daarmee saam die reg op lewe die 

mees basiese reg van die inherente besit van die mens is. Dit vorm, migens Vorster. N. 

(2002:259), deel van die mens se o n v e m b a r e  regte, want dit vorm die bmn en basis 

van alle ander parwonlike regte. Sonder waardigheid en lewe kan daar geen sprake van 

enige ander regte wees nie. Die reg op menswaardigheid sluit nie riel die reg op lewe in nie, 

maar ook die reg van die mens om SGUS 'n menslike wese behandel te word en die ewarings 

van die mensdom te kan deei. Verder kan daar sonder die beskerming van 

menswaardigheid en dle reg op lewe geen sprake wees van sosiale geregtlghe~d of die 

gemeemkapl~ke genletlng Mn regte in d ~ e  gemeenskap nie. Menswaardlgheld word dus 

onomwonde beskou as die kemwaarcle van dle Sutd-Afnkaanse Grondwet. 

Memwaardigheid word in die Suid-Afrikaanse Gmndwet verstaan en beredeneer vanuit 'n 

Slosofiese uitgangspunt. Daar bestaan tog duidelike verskille tussen die Konstitusionele Hof 

se filosofiese verstaan van menswaardigheid en die Skrif se siening daarvan. Vorster, N. 

(-340) is daafvan wrluig dat die mees grondliggende verskil gde6 is in die wyse 

waarop manswaardigheid genoneer word. Die Konstitusionele Hof we* met 'n 

humanistiese model wat universeel aanvaarbaar is, wat sterk aansluil by die liberale tradisie 

se fundenng van memeregte as dm inherente, onvemmbare besit van elke mens. Daar 

word wens gepoog m 'n wesensonto!qiese fundenng am menseregte te gee wat nle 

gerelativeer kan word nie, wat as globale etiek kan dien en wat die mens se morele reg ten 

opsigte van spesiiieka mveveMaembare sake op die s t e M e  maontlke wyse omskryf. 

Volgens Vorster, N. (20W342) IS menswaardigheid in die Skrd nie 'n wesenmtolqese 

begnp nie, maar wei 'n relasionele bsgnp wat voondureml positief gewl moel word. Die 
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waardigheid van die mens is juis daarln geld dat God die mens na sy beeld 

geskape het. Memwaardigheid is daamm 'n status wat God aan die mens toeken. Dit hang 

verder ten nouste saam met die reg op lewe en die Mer van 'n memlike bestaan 

oareenkomstig die st~MuurmoonHikhede waarmee God die mens geskape het. Omdat 

menswaardigheid 'n relasionele begrip is wat gemeenskap rnm God en mens wronderslel. 

word bade klem gel8 op die plig van die individu om die waardigheid van God, sy medemens 

en die gemeenskap as geheet te respekleer. Die plig tot die handhawing van 

menswaardigheid kry konkrete vorm in die liefdesgebod wat dsarin bestaan dat die mens sy 

naasle mat  behandel sws hy sen behandel wii word. UH 'n Christelike perspeklief gesien. 

is die basis van respek vir 'n ander parswn se menswaardigheid die wrtuiging dat alle 

rnense na die bead van God geskapa is. Wie die waardigheid van 'n ander peffiwn skend 

dew sy basiese regte aan te tas, skend dus dm beeld van God. Geen mens het regfe teen 

God nie, maar elke mens het die reg daarop dat ander meme die goddelibid in die 

individueie mem sal respekteer(vgi. Kleyn 8 Heyns, 199432). 

5.32.3 Samevsttende gevolgtrekking 

In die bespreidng mn&m die konkretisering van die kennis van die wsrklikheidis dH duidelik 

dat daar aan dm em kanl op gmnd van die kjisis in die moralaea en gesag 'n daadwerklike 

en geregverdigde aanspraak op die herinslelling van bK, doodstraf gemaak kan word. Aan 

die ander km l  staan die W i n g s  van die Grondwet vas met waterdigte argument0 ter 

stan vir die afskaffing van die doodstraf. Daarom word in as samevaltende gevolgtrekking 

gepoog om iig te warp op hierdie twee ulerstes in die debat w r  die doodstraf. 

Die w a g  wat hierin die duideliksle in die d e w  oor die doodstraf na wre km .  is die vraag 

of die doadstraf as straf 'n m n g  is vir misdaad in Suid-Afrika. Die mening van die 

meerderheid Suid-Afrikaneffi, volgens 'n 'Infonele referendum" in April 1995, is in Suid- 

Afrika g e h  met motorplakken om stan te wys vir die herinstelling van die doodstraf. 

Hierdie meningsopname he1 aan die lig gebring dat 8% van die blankes en 49% van die 

swartes wat deelgeneem he1 die behoud van die doodstraf steun. Die Konstitusionele Hof 

was w k  daawan berms. maar het gemeen die openbare mening kan nie die plig van die hof 

om die gmndwet te inlerpreteer vewang nie. 

Die redes hlervoor is dat die doodstraf indruis teen die volgende vier gmndwettlke bepalings: 

'n verbod op wrede en onmenslike straf: 

die beginsel van menswaardigheid en menswaardige optrede ; 
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die beginsel van gelyke behandeiing voor die reg; 

. die reg op lewe. 

In die nuwe ode is parlemenlhre besluite omletbewig am die Gmdwet. Gevciglik sai selfs 

'n parlemem&re meerderheidsbesluit om die ddslraf  terug te bring deur die hof in tene 

van 'n 'infonnele referendum" se bepalings ongmdwetlik bevind kan word. SelfS a1 sou 'n 

padementbre meerdwheid besluit om die Gmnhvet te wysig om die herinstelling van die 

doodstraf mn t l i k  te maak, sal die prosedurela vareisles vir die wysiging van die Gmndwet 

nagekwn moet word. Vwrts sai die wysiging uitscnderings op al vier gmnde moet skep. 

Die pariement sal ook die slrafproseswet moet w i g  wn 'n nuwe do&vonnisbedeling in te 

stei. Die Konsftusionele Hot kan nog steeds vereis dat vir 'n vonnis wat so drasties en 

onherroeplik is, M r  slandaarde van 'billike ve-f moet geld. Hierdie standaarde kan die 

doodswnnis heeltemal onpraklies maak. 'n Korlpad is om die Handves van Regte te wysig 

sB eenvoudig dat gem bepaling in die Gmndwet die opiegging en uiNoer van die 

doodsvonnis ongmndwetlik maak nie. Die Handves van Regte is egter gegrond op 

lnternasio~al aanMarde beginsels en sal op gmnd daarvan moeilik verander word - enige 

handves word uiteraard nie einllik gewysig nie. 

Dit is egter wesenlik belangrik dat die grondwetlike orde in Suid-Afrika gehandhaaf word. 

Cm'er meer die vier genoemde grondbeginsels in die Gmndwet. Rsgter Chaskalson het 

dieseifde punt in sy uitspraak in die Konstitusionele Hof gemaak: The very r eam for 

establishing the new legal order and for vesling the power of judicial review of all legislation 

in the murts, was to proted the rights of minorities and others who cannot pmtect their rights 

ad%guateiy through the dernocrat~c process." Daar moet dus in gedagte gehou word dat 

individuele wen0 ook aangepas sal moer word om die slraf vir 'n spesilieke wnredig te 

w i g  na byvoorbeeld doodslrat. 

Die beskening van menseregte In 'n land se gmnhvet, beleken uiteraard daf alle 

landsburgers besken word - nie net die 'goeies" nie. Oor die beskeming van menseregle 

hef regter Chaskalm ges6 dat ook sosiale uitvaagsels en mense wat na die randgebied van 

die gemeenskap uitgedryf is, besken moet word: "It was only when there was a willingness 

to pmtect the worst and weakest of our society lhat we muid ail be secure that our rights 

mwld be protected.' Die Konstitusionele Hof h a  dus ingevolge hierdie uitspraak 'n plig om 

die menseregte van die misdadigers ('the worst") en van hulk slagoffers ('the weakesf') te 

beskem. Die vraag is egter, in hoe 'n mate word die slagoflers beskem? 
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Wat die docdstraf as oplossing vir die Monslepende krisis in moraliteil en gesag 

aanbetrd, word die onmiddellike herinstetling van die ddstraf  dikweis gesien as die 

oplossing vir ons land se misdaadvraagstuk. Vanul 'n regsoogpm beskw, biyk din egter 

hoegenaamd nie 'n uitgemaakle saak te wees dat die herinstelling van die doodstraf onder 

die huidige wnstandighede enigsins 'n verskii sal maak aan die toenemende viaag van 

misdaad nie. 

Die doodstraf is in vro&re jare so min vohrek dat vmnisopteggers oor die jare weinig of 

gem sinMfie gmigtrekking ten opsigte van die retributiewe elf& daman kon maak nie. 

Seden die bewindsaanvaardlng van die Nasionale Party in 1948 is daar maar slegs sowat 

2000 docdsvonnisse opgei8, waarvan ongeveer 75% voltrek is. Sedert1989 was daar in elk 

geval. vanwe 'n moratorium, hoegenaamd gsen sodsnige vonnis voitrek nie. Die 

gmeemkap van wetsgehwrsame Suid-Ahikaners is onder groot d ~ k ,  wndat huile 

uitgeiewer is aan 'n misdaadgolf wat altes en alrnal wrspoei - ondoellreffende polisiMng, 

gebrekkige regspraktyke en ondoeltreffende vonnisse is deel daawan. 

As al die regspmsesse soos pollsiOring, vonnixrplegghg en shaf nie afsonderli en in 

samehang doellreffend is nie, sal Suid-Ah- se misdaadpmbieem nie m a s  kan word nie. 

Sonder 'n ingrypende hervonning van ons regsorde is die herinstelrig van dm doodstraf 

ineievant tot die oplossing van die misdaadprobleem in Sud-Afrih. Wetklose en daklose 

rondswemers word nie afgesknl dew gevangenisstraf d sells die doodstraf nie - elke dag is 

immers 'n stryd om wrlewing en kas en onderdak (in die tmnk) is 'n weikome verligting. 

Moet armoede die skuM kry vir misdaad in Suid-Ahika? Sonder uitsondering word daar 

daagiiks in ons howe deur vmniswieggers aangehoor dat geweidsmisdadigers, huisbreken. 

rowers, bedrieers, ensoworis w&doos is en dat huile dada grwtiiks dew hongerte 

gemotivser was. Die skerp toename van veediefstal elke jaar Mor Kerslees is 'n klinkende 

voorbeeid van die feit dat daar vir die pot gesteel word. 

'n Veranderende maatskaplike beleid in Suid-Afrika wys &amp dm, om 'n p e r m  uil die 

sametewing te vemyder en deel van 'n 'sisteem van misdadigen" te maak (tmnkstrsf) nie 

suksesvol was nie. Gevangenes omsMp wei uit tronke, maar oor die algemeen nie uR die 

siklus van wnreding en inpetking, of oplossing van 'n pmbieem deur geweld nie. 'n 

Gewelddadige misdaad soos byvaorbeeld motorkapings en plaasmoorde ontwikkel uil 'n 

kiimaat van geweld. Die gebruik van geweld is nie vir kapers en p l a a S ~ r d e ~ a r s  

onaanvaarbaar nie. Geweidsmisdadigers meen die kans om gevang en gestraf te word in 

Suid-Afrika is minimal. (Doodstraf maak geen verskii aan hulle argument nie.) As hub 
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gevang word, is hulk gou uit op borgtog. Die oneffektiwiteit van die mfregspleging 

word al hoe rneer genoern as bydraende faktor tot groeiende misdaad. 

Die klem het die afgelope jam verskuif na misdaadvoorkoming en slagofferbemagtiging. 

Onder andere is die Nasionale Misdaadvoorkomingstrategie gepubliseer. Wette is gewysig 

om wapens te beperk en geweld tydens inhegtenisname te verhinder. Tans sien ons egter 

geen effek van maatr&ls om geweld en misdaad te verrninder nie. Ons word inteendeel 

daagliks gekonfronteer met oneffektiwiteit en konupsie in die praktyk. 

Wat is die werklike oorsake van misdaad? Die regering spandeer miljoene ran& aan die 

opheffing van armoede, maar is dit hoegenaamd haalbaar? Wat is die invloed van dwelms 

en alkohol, sedelike vewal en disintegrerende gesinstrukture op misdaad? Waar begin 'n 

mens misdaad voorkom? By Christelike waardes? Hoe effektief is slagofferbemagtiging en 

in hoe 'n mate sal dit misdaad in Suid-Afrika laat afneern? Dit is voorbeelde van die lalle 

onbeantwoarde vrae wat tans die debat rondom die doodstraf in Suid-Afnka inkleur. 

Enige Christelike etikus moet om edge moontlik sinvolle inset in die debat rondom die 

doodstraf te lewer 'n grondige kennis van die werklikheid he, etiek word eenvoudig nie in 'n 

vakuum beoefen nie. Hierdie kennis van die werWikheid word dan gestel as 'n vereiste, 

omdat dit deel vorm van die eenheid van die Bybelse leer (kennis van die Woo@ en lewe 

(kennis van die werklkheid). 

Vewolgens word ondersoek ingestel na die begrip kennis van die Woord en die implikasie 

daarvan vir die Skrifberoeu in die etiek. 

5.3.3 Kennis van die Wood In perspektlef 

Die begrip kennis van die Woord veronderstel dat die Christelike etikus deeglik bewus 

daanran moet wees dat henneneutiese besinning 'n w e r e i s t e  vir die gebruik van die 

Bybel in die bestudering van etiese vraagstukke is. Die Bybel het grondliggende waarde vir 

die Chnstelike etiek. Tog is die gebmik van die Bybel in die etiek geen eenvoudige saak nie 

- en oor die wyse waarop die Ou Testament in die lig van die Nuwe Testament 'n rol sped, 

bestaan daar nog minder eensternmigheid. Dourna (198344-45, 52-56) sB dat die 

aanpassing van die Bybel as biblisisme vir die mens van vandag geen sinvolle oplossings 

bied nie. Volgens Rheeder (1994:9) is dii dus naodsaaklik dat die Bybel op die regte rnanier 

gehanteer moet word en dat die korreMe hermeneutiese r&ls daawoor nodig is. 

Van Rooy (1997:15) wys tereg daarop dal etici se vak in die eerste plek nie eksegese is nie, 

maar as hulle - ten regte - hulle etiese uitsprake eties wit begrond, die eksegese 
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verantwoordetik gedoen rnoet word, met gebruikmaking van 'n veranhnrwrde 

eksegetiese metodiek. Dii is nie voldoende om 'n goeie uiteensetting van vertrekpunte of 

selfs hermeneutiese rd l s  te gee nie. Die eksegese moel daarvolgens gedoen word. Dit 

beteken dat daar meer indringende eksegetiese werk gedoen sal moet word en dat daar 

steeds kennis geneem sal moat word van die ontwikkelinge op die terrein van die 

heneneutiek en die eksegese, sonder dat die gesag van die Skrii in gedrang kom. 

Skrffkennis is nodig om as etikus jou op die Skrif te beroep. Ryke Skrifkennis is nodig, nie 

net blote intellektuele kennis nie, maar kennis in biddende opsien na die Gees van God vir sy 

feiding. Voortdurende Skrifstudie is baie belangrik. Soveel as moontlik tekste oor 'n 

bepaalde saak moet geraadpleeg word. Skrif moet w k  met Skrif vergelyk word. 

Vir die doel van hierdie studie word onder die begrip kennis van die Woord verstaan die 

kritiese evaluering van 'n etiese pmbleem, in hierdie geval die doodstraf, waarin veral 

gefokus word op etici se gebruik van die Bybel ten opsigle van die bepaalde etiese 

probleem. Alhoewel Kennis van die werklikheid 'n groot deel uitmaak van enige 

gevolgtrekking ten opsigte van 'n oplossing vir 'n etiese pmbleern, is dl juis op die vlak van 

die kennis van die Woord wat daar in die etiek gedwaal word en dii ongelukkig so is dat daar 

in die Skrifgebruik op 'n subjektiewe wyse toepassings gemaak kan word, met by name 

biblisisme en Skrifkritiek. 

Helberg (1983:17) noem as een van die reels van die Calvinistiese rigting van die 

Hervoning die volgende: Nie alleen wat uitdruklik geskryf is, is die woord van God nie, 

maar ook wat deur goeie gevolgtrekking daaruit volg (vgl. ook Greijdanus, 1946386 en 

Berkhof, 1971:159). 

In die bestudering en evaluering van etici se begronding vir of teen die doodstraf, sal die 

volgende beoordeiingskriterea aangewend word: 

Watter heneneutiese reels en uitgangspunte ward gebruik? 

0 Hoe word die Bybel - Ou Testament en Nuwe Testament - gebruik in die argumentasie? 

Hou die argumentasie rekening met die Bybelse eenheid tussen leer en lewe? Is daar 

genoegsaam kennis gedra van die werklikheid en die Wood? 

In die lig hiewan word in die ondersoek na die kennis van die wmrd gefokus op verskeie 

etici se metodologiese hantering van gegewens uit die Skrif oor die doodstraf om vas te stet 

wat die status en gehane van hulle eksegetiese afleidings is (Quidquid per bonam 
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consequentiam ex Scriptura deducticur, illud ipsum esl Scriptufa - wat in 

ooreenstemming met goeie afleiding uit die Skrif afgelei word, is self Skrif). Daar word veral 

gefokus op die hermeneutiese vertrekpunte (aksiomas) wat gevolg word vir die verklaring 

van die Skrif ten opsigte van die doodstraf as etiese kwessie. 

5.3.3.1 L. Roeleveld 

Roeleveld (197338) noem in sy konklusie dat die bedreiging met die doodstraf misdade wat 

direk of indirek 'n aantasting of ernstige bedreiging van die lewe van mense en van die 

menslike samelewing inhou, met inbegrip die veiligheid van die staat, geregverdig is volgens 

die leer van die Skrif. In die lig hiervan sal Roeleveld se argument in sy bespreking die 

Doodstraf in Bybelse perspeMieP krities beoordeel word. 

Roeleveld bevestig in sy konklusie dat hy beslis ten gunste van die handhawing van die 

doodstraf is. In sy argument wys hy op die feit dat 'n regstreekse beroep op die leer van die 

Heilige Skrif in die debat rondom die doodstraf agterwee gebly het. Teoloe het we1 volgens 

horn aan die diskussie deelgeneem, maar hulle het min melding gemaak van Skriftekste en 

uitleg van Skrifwoorde gemaak. Roeleveld (197323) beweer dat hyself daarmee wil begin 

deur van die hermeneutiese reels en beginsels van die reformatoriese verlede en van 

resent8 gegewens gebruik te maak. Hy gebruik as uitgangspunt arfikel 2 van die 

Nederlandse Geloofsbelydenis, naamlik dat God HomseH aan ons nog duideliker deur sy 

heilige en Goddelike Wood geopenbaar het as in die skepping van die wGreld. Elke beroep 

op die Woord van God behoorf egter emstig opgeneem te word en die noodsaaklike toetsing 

moet uit dieselfde Woord en nie uit ander geskied bronne wat die Woord loth of ignoreer nie. 

Vir Roeleveld is die Woord van God gesagvol. 

Deur gebruik te maak van woordeksegese bespreek Roeleveld (197323-24) die 

werkingsfeer van die sesde gebod in Eksodus 20:13 en Deuteronomium 5:17. In Skrifmet- 

Skrif-vergelyking stel Roeleveld vas dat die verbond eJy mag nie doodslaan nie" nie net op 

moord betrekking het nie, maar ook op ander gevafle van onwettige doodslag sonder 

oorsaak en voorts op lewensberowing wat teen die gemeenskap gerig is en nie in diens 

daarvan staan nie. Die sesde gebod verbied volgens Roeleveld dus nie elke vorm van 

doodslag nie, rnaar slegs doodslag in stryd met die beiang van die gemeenskap. 

Bbosaardige doodslag (moord) vat dus onder daardie gebod. Tegelyk waarsku dii teen elke 

ligvaardige, onversigtige doodslag. Die beskenning van die lewe word deur die strenge 

verbod van doodslag in Eksodus 21:12, Levitikus 24:17. Genesis 9:6 en Numeri 35:30 e.v. 

geWEabOrg. By die mishandeling en ve~loeking van ouers, seksuele misdrywe en afgodery 
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is die doodstraf op gmnd van die sesde gebod nie van toepassing nie (Roeleveld, 

1973:25). Behalwe geoorloofde doodslag in die oorlogvoering van Israel bestaan nog die 

voorskrif van die ban. Hierdeur word die vyand met al sy g o d  vemietig, aan die menslike 

beskikking onttrek en aan God oorgegee. Die genoemde beperking van die sesde gebod is 

volgens Roeleveld nie willekeurig of toevallig nie, maar blykens die gebruikte werkwoord 

duidelik die bedoeling, orndat ratsah 'n vorm van doodslag inhou. wat van doodslag volgens 

die wet en volgens oorlogsnoodsaak verskil. Die doodstraf was in die Ou Testament dus 

wettig (Roeleveld, 1973:25). 

Roeleveld (197325) noem onder andere dat baie Christene onder die opvatting leef dat die 

Ou-Testarnentiese gebooie en voorskrifte hulle geldigheid verloor het, omdat Christus die 

Joodse tradisie afgewys het. Die Bybel leer egter duidelik die waarde en geldigheid van die 

tradisie, volgens 1 Korintiers 1 1 :21: 'Ek het van die HERE ontvang wat ek (op my beurt) ook 

aan julle oorgelewer het ...", 2 Timoteus 2:2: V a t  jy van my gelloor het onder baie getuies. 

vertmu dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leef. Christus 

verwerp egter die mensllke tradisie. Christus velwerp in Matteus 15 die leer van die 

rabbyneskole wat die vewulling van die wet van Moses tot die grootste religieuse prestasie 

van hulle lewe gemaak het. Die woorde van Matteus 13:52 is syns insiens vir die debat 

rondom die doodstraf van belang: Vaarom is elke Skrifgeleerde wat 'n leerling geword het 

in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te 

voorskyn bring". Hierdie waarheid geld vir gelowiges asook vir teolo& en regsmense. Di! is 

syns insiens nie ongewyd om hierdie woord regstreeks toe te pas op juriste in die praktyk en 

in die akademie nie. Daar is 'nuwe dinge'. want ons tyd versnel en ons moet rekening hou 

met die regsbehoefle van vandag en die toekoms. Ook is daar 'ou dinge'. wat ons moet 

bewaar en onderhou, wat ons as Bybelse tradisie ontvang her en ook ten opsigte van ons 

positiewe reg. Roeleveld (197326) gaan dus daawan uit dat die tien gebooie vandag nog 

aktueei is. 

Roeleveld bespreek onder andere in die kerkgeskiedenis die opvatting van Calvyn oor 

sagmoedigheid in die positiewe reg (197326); Guido de Brbs oor die roeping van die 

owerheid teenoor die leer van die Wedetdopers (1973:2&29); lzardus Nicolai oor die 

Christen en die wgreldlike swaard (1973:29-30); M.H.A van der Valk oor die eenheid van die 

Skrif - waarin daar volgens aangehaalde teksgedeeltes daarop gewys word dat die doodstraf 

leer eers God se reg, daarna God se ewige genade (1973:30-31); die Romeins-Hollandse 

Reg en die Skrif (1973:31); Hugo de Groot oor die doodstraf (1973:31-32): Simon van 

Leeuwen se opvatting oor die doodstraf (1973:32-33); Ulric Huber oor straf en vergelding 
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(197333) en in die laaste plek bespreek Roeleveld die Kritek op strafteorie wat die 

maatskaplike o d e  wil handhaaf. 

Volgens Roeleveld (1973:34) is die doodstraf gruwelik misbruik. Die doodstraf weens 

diefstal word nie deur die Woord van God geleer nie. Om 'n iewe te neem met die doodstraf 

ter beskerming van eiendom is in stryd met die Woord van God. As die doodstraf nie op die 

Wood van God berm rile, bestaan daatvoor gwn grond nie. Genesis 9:6 is nie alleen 'n reg 

nie, rnaar ook 'n plig van die owerheid, wat algemeen en altyd geldend is. Ons mag die 

woorde van hierdie gebod, wat nie spesiaal vir Israel as volk afgekondig is nie geen geweld 

aandoen nie. 

Roeleveld (1973:35) dui pertinent aan dat die beginsets van Genesis 9:6 vir die handhawing 

van die doodstraf in die geval van rnoord as beslissend beskou moet word, asook in die 

konteks van Genesis 8:21-9:17. Die verkiaring daarvan moet objektief wees as openbaring 

van God en in verband met die HERE Christus. Die negatiewe gebod is nodig om 

genoemde positiewe doel te verwesenlik. 

Die wetgewing van Sinai was volgens Roeleveld (197335) allereers bestemd vir die volk van 

Israel. Die gevalle waarin die doodstraf beveel of toegestaan is, gaan verder as net die 

geval van Genesis 9:6. Ortodokse gereforrneerdes huldig 'n communis qoinio dat die lien 

gebooie 'n blywende betekenis het as nonna normans vir die hedendaagse wetgewing. A1 

dre gebmie is fom conscientiae na hul aard en strekkmg bindend binne die kerk. Die 

owerheid kan hut substansieel aanvaar 'om ons lewe te r&l in alle eerbaarheid tot eer van 

God vdgens sy wil' (artikel25 N.G.B.). Die vasstelling van die positiewe reg en ook die vorrn 
van die straf behoort afhankiik te wees van die toestand en behoeftes van die staat en die 

menslike samelewing. 

Dit wit vir Roeleveld (197335-36) voorkom asof dit in stryd is met Bybelse openbaring 

wanneer vir ander misdade as doodslag of van direkte of indirekte lewensbedreiging vandag 

nog die doodstraf toegepas word. By ontleding van Bybelse gegewens moet verskil gemaak 

word tussen norm en feit. Daar word rnenslike handelinge genoem van te swaar strawwe 

wal op wraak neerkom, bv. Lameg in Genesis 4:23. Dit het ook gebeur dat God self 'n 

owerheidspersoon straf omdat hy minder bamhartig was as God self (Moses in Numeri 

207-12). Dit lyk asof die klassiek-gereformeerde teol& soos Cahyn ook die modeme 

wetgewer die diskresie wil verleen om soos in Israel gevalle van owerspel en godslastering 

met die dood te straf. Dit lyk egter vir Roeleveld dat die bedoeling van Christus om ook 
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heidene tot bekering te bring (Luk. 954-56, Joh. 3:17. 12:47). beteken dat die oweheid 

moet oppas om nie te nreng te slraf nie (vergelyk Sag. 46). 

In die Suid-Afrikaanse reg en die Romeins-Hollandse basis is dt volgens Roeleveld 

(1973:M) opvallend dat die Mosaiese en Romeinse reg mwr gevalle ken waarin misdade 

met die doodnraf bedreig word as die Romeins-Hollandse reg - 'n verskynsel wat 

ongelukkig nie deur Roeleveid nader verantwoord is nie. Hugo de Grout beperk met sy 

venvysing na E k d u s  21:14, Numeri 35:2634 en Deuteronomium 1913 die doodstraf eintiik 

tot die geval van mood. Die Romeins-Hollandse reg het die docdslraf afgeskal in die geval 

van goddastering (Levitikus 1413, 14). waa&ty en towenaty (Num. 23:23) en owenpel. 

Dit is wk wtgens Roelevdd (197338) opvallend dat 'n Suid-Afrikaanse regler hom nie by 

die oplegging van die docdslraf op 'n Skrifwoord beroep hel nie, behalwe in die geval van die 

Transvaalse Volksraad in 1853. wat hom beroep he1 op Genesis 9:6. 

In sy konklusie mask Roeleveld (197338) daarvan melding dat daar ten opsigle van die 

geldende Suid-Afrikaanse reg die wetsbepaling mwrd s d e r  versagtende omstandighe.de 

met die dxd gestral behwrl le word, stem vlnd in Genesis 9 6  en die verdere Bybelse 

openbaring. Die bedreiging met die doodstraf van misdrywe wat direk of indirek 'n 

aanlaning d emstige bedreiging van die lewe van mense inhou, met inbegrip van die 

veiligheii van die staat, is geregrerdig volgens die leer van die Sktff. Die doodstral behwrl 

slegs owel6 te kan word in gevalle van aanlasting d emstige bedreiging van dle liggaam of 

gees van 'n mens of van die menslike samelewing. Soos die wet n w  lui, gaan dit shynbaar 

verder as die Bybelse vergeldingsleer. In die belang van die regsekerheid lyk 'n wenelike 

voorskrif van hierdie strekMng gewens. 

Roeleveld se argument ten opsigle van die werdiging van die doodstral moef In die lig van 

die wetgewing op doadstraf in die Republiek van Suid-Afrika so09 wal dil vervat is in die 

strahysigingswet voordat daar op 28 Junie 1990 deur die Parlemenl 'n wysiging aangebring 

is, beoordeel word. 

Roeleveld beskou en neem as verlrekpunt die Bybd as die gesagvoile Wwrd van God. 

Roeleveld m e e k  en noem egler nie in sy argument waner hermeneutiese reels en 

uitgangspunte gebmlk gaan word nie, alhoewel dit moonfllk is om af te lei dal hy op 'n 

indireMe wyse stem op deeglike eksegese wat spreek van Sktffinet-SM-vergelyking en 

deeglike wwrdeksegese. 

Wierdie leks (met verwysing na Genesis 9:6) wat deur baie as bedissend vir die handhawing 

van die doodslraf in die geval van mwrd beskou wo rd...." (Rosleveld. 1973:35). Tog het 
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hierdie bepaling nie gegeld vir die geval waar iemand in die tyd van die Ou 

Testament iemand anders gedood het nie (Van Rooy, 2001a:51). In die wetgewing van 

lsrael oor die doodstraf as die straf op moord word die wetlike omskrywing van die bepaling 

aangetref. Die klem wat hier gel8 word op die feit dat hierdie bepaling voor dle bestaan van 

die volk gegee is en dus algemeengeldend is. verdien verdere aandag. Van Rooy (1 997:9) 

vra die vraag of dit nie mmtl ik  is dat 'n bepaling wat voor die ontstaan van lsrael gegee is, 

in Christus (met ander woorde in die Nuwe Testament) ter syde gestel kan word nie? 

Hierdie punt word egter nie deur Roeleveld voldoende genoeg beredeneer nie. 

Die uitspraak van Genesis 9:6 moet in sy eie onmiddellike konteks gelees word - iets wat 

we1 in 'n mate deur Roeleveld (1973:35) gedoen word. In sy eksegese maak Roeleveld 

gebruik van die Schrifbeginselen ter Schriftverklaring van Greijdanus. 'n Enkele punt van 

kritiek ten opsigte van Roeleveld se eksegese is dat hy s8 dat "Genesis 9:6 is nie alleen 'n 

reg nie, maar ook 'n plig van die oweheid, wat algemeen en geldend is. Ons mag hierdie 

gebod, wat nie spesiaal vir lsrael as volk afgekondig is nie, geen geweld aandoen nie." 

Genesis 9:6 vorm nog deel van die Noagitiese verbond wat we1 algerneen en geldend is, 

maar was nog nie op daardie stadium in die openbaringsgesltiedenis deel van die lsraelitiese 

wetgewing nie, d a t  lsrael as volk nog nie in bestaan het nie. Volgens Van Rooy (1997:lO; 

200151) noem die Ou-Testamentiese wene een en twintig sake waarwor die doodstraf 

opgel8 kan word. Hierdie sake kan in vier groepe verdeel wwd: religieuse misdade, 

misdade waardeur mense gedood is, morele misdade en seremoniele misdade (GKSA, 

1994:609-610). In die bespreking van die doel van die doodstraf maak Roeleveld egter nie 

hierdie onderskeiding nie en kan dit dus as 'n leernte in sy argument beskou word. 

Roeleveld kan in sy beredenering as fundamentalis getipeer word, omdat hy op 'n 

bewysteksmetodiek biblisisties met die Skril omgaan deurdat hy nie konsekwent die Skrif- 

met-Skrif-vergelyk en die Ou Testament in die lig van die Nuwe Testament verklaar nie. 'n 

Verdere leefnte in die argument van Roeleveld is byvoorbeeld die feit dat hy glad nie 

persone meld wat moord gepleeg het, maar nie die doodstraf daarvoor ontvang het nie (soos 

Kain, Moses en Dawid). 

Die lig wat die Nuwe Testament op hierdie moontlike teenstrydighede werp, soos 

byvoorbeeld die belang van Christus se versoeningswerk vir die seremoniele bepalings, kom 

glad nie aan orde nie. In die lig hiervan kan gevra word of hierdie argument van Roeleveld 

enige verskil sal toon met 'n Jood se bestudering van die betrokke gedeeltes, terwyl ons juis 

as Christene die Ou Testament (behoort te) lees. 

Hoofstuk 5 - 'n Beoordeling en evaluering van Skrifberoep ten opsigte van die 

dodstraf as 'n moderne etiese vraagstuk in dle lig van die Chrlstelike etiek 



279 

Die Bybelse eenheid - Ou Testament en Nuwe Testament - word nie ten volle deur 

Roeleveid in sy argumemasle benut nie. DI wil voorkom asof Roeleveld die Ou- 

Testamentiese bepalings en wetgewings ten opsigte van strawwe en wgelding net so 

lelterlik op die modeme wetgewing wil tWpa.3 sonder cm die oweheid se taak en plig in die 

tig van die Nuwe Teslamem te bespreek. Hy stel ook glad nie ondersoek In na wat die 

verantwoordehkheid van die kerk sou wees as 'n owemeid 'n sekulh in st& van 'n 

eksklusief Christelike owemeid sou wees nie. Dus hou Roeleveld nie in sy argument 

rekening met die Bybelse eenheid tussen leer en !ewe nie. Daar is dus nie genoegsaam 

kennis gedra van die werWfheiden die Wwrdnie. 

5.3.39 L.F. Van Deventer 

Van Deventer se M-Skripsie oor die doodstraf - met spshle vemysing na Skrifberoep wat 

hy in 1974 lewer, is 'n waardevolle bydrae lot die debat rakende die afskaffing of herinstelling 

van dDodmaf met die Skil as venrekpunt. Vdgens Van Deventer (1974:t) is die vraag of 

die doodstraf afgeskaf of behou moet word, 'n lewensvraag. Hy meld ook dat elke regstelsel 

en regswese wat op 'n humanistiese en horisootaiistiese w e  sonder God en sy Wood 

probeer funksioneer, nooil tot 'n antwood en tot sekerheid sal kom oor die regmatigheid ai 

&n nie van die doodstraf nie. Wanneer 'n mens hom wedenegtelik vergryp aan die lewe 

van 'n skepsei van God en 'n mensekind hier dus rnoet regspreek oor 'n nmns wat 'n ander 

m6im sy lewe bemof hel. kan h'tardie rregspraak onmownlike enkel vanua die menslik-aardse 

dimensie gedoen word, mdst die lewe wat geneem is en die lewe wat daarmee geboa 

m t  word, by God b e ~ s  en nie by die mens nie. Die mens most hier dus vra na God se wil 

en die regswess moel luister na God se Wood en 'n suiwer, SkrMuurfike teologie. 'n 

Dellkale pmbleem, soos die behoud of afskaffing van die doodstsaf, word op hierdie punt 

gaweldig ingewikkdd. Die verskillde venolkings van die Skrif h a  lot gevolg dat mense 

met twnoorgestelde standpunte hut op dieselfde Skrifgedeeltes beroep. Dit ailes dra by tot 

die geweldige akualileit van die pmbleem (Van Deventer. 19742). Van Deventer (1974:4) 

men ook verder op &I, a1 vind 'n rnem in God se Woord die norm, did nog needs 'n 

m i l i ke  probleem bly. Dis 'n paradoksale dilemma, omdat die afgryslikheid van 

doelbewuste lewemberowing of doodslag die vemaamste argument ten gunste sowel as 

teen die doodstraf is. 

Van Devenier (197416 e.vJ fokus in sy bespmking onder andere op die historiese 

perspeklief van die doodstraf. In hierdie argument bespreek hy die doodstraf in die Ou 

Testament, die Christendom en doodstraf en die afskaffing daarvan. In 'n wlgende hodstuk 

bespreek hy doe besware teen d.e dccdstraf - humanHBm beswam Van Deventer (1974.47) 
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beweer self &t om werMik gesagvolle leologiese argumente vir of teen die 

doodstral te huldig. dii noodsaaMik is om 'n mens op die Skrif te beroep en daarom wy hy 'n 

hde hootstuk aan orihtering van Skrifberoep. 

Van Deventer (1974:50) dui in sy argumem aan watter h m e u t i e s e  d s  en 

ulgangspume gebruik moel word deur te vemys na die felt &I Skrifberoep in die etiek 'n 

beroep op die gesag van die Heilige Skrii behels. Die gereformeerde beiydenis van die 

inspirasie, onfeilbaameid en gesag van die Sktil is hmdmnteel. Van Deventer (1974:52) 

m m  ook &I die Bybel nie 'n w e t W  is wat die mem se lewe wil reguleer nie. Dii is ook 

geen kodeboek waarin iy kan naslaan wat jy mag en nie mag doen nie. Die Bybel is God se 

openbaringsbek, dis Gods Woord wat sig in die eerste plek tot die hart van die mem rig. 

Die Skrif is 'n lewende boek wat iets aan elke memekind s8. Di is & waer dat die 

ByMsktywers spreek en skryf as kindan van hul lyd en hui kultuur. Die tydsbetmkkenheid 

en historiese bepaaldheid van die Bybel kan nie ontken word nie. Die Skrit beskryf aan die 

mens hoe God met die mens mgaan in die geskiedenls en &arm gee die Bybel nie 

(ydlOSB m3Is en waathede deur nie. Tog is die Bybei meer as 'n geskiedenisboek, dis Gods 

Woord wat met gesag tot 'n mem kom. 

In gevalle waar daar gem direMe verbindingslyn tussen die historiese, sosiale leefw8reld 

van dm Bybel en di6 van ons is nie, kan die Skrihwmrde nie direk op die huidige etiese 

situasie toegepas word nie. In sulke gevalle word daar 'n lndirele bemp op die Sktil 

gedoen. Hierdie yrse van beroep kan soteriologies of heilshisforiese bepaal word. Dii kan 

c& gedoen word dwr parallelle sauasiss tussen die Bybelse iyd en om s'n te soek. 'n 

Derde hermeneutiese slevtel is om te vra: watter informasie oor god se bedoeling met die 

dreld soos dit in die Bybelse tyd verstaan en gehoonaam is, gee die Bybel aan om? Die 

normaliwMl van God se bedoeling word d w  oorgedra na die n w e  situasie. Hierdie laaste 

henneneutiese riglyn is belangrik solank daar seker gemaak word &I die Skrii nie aan 

relatiwileit pry~gagee of histories gebind word nie. Wanneer ons o m  op dte Skrii beroep. 

mc4 ons vra wat God se bedoeling in die Skrif is, gesien in die tig van die Skrif in sy geheel 

en dan moet ons die rmrmatiewe uH daardie siluasie op ons eie situasie toepas (Van 

Deventer. 1974:53-54). 

Mag daar 'n bemep op die Skrif gedoen word ten opstgte van die doodstraf? (Van Deventer. 

1974:55). Ja. sekerlik Die dwdstraf is volgens Van Deventer 'n IewensWessie en God 

m t  juis in die Bybel me die mens om HwnseH en oor die mens en oor die lewe en d d  

van 'n mens. Die feil &t die doodstaf in die Bybelse tyd nmrgekom het, maak dii egter nie 

sonder meer 'n impetatiel vir ons nie. Daar mod gevra word na God se wil en sy bedoeling 
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soos dit dwr die SkrH in sy eenheid lo1 om kom. Van Deventer (197455) sB cok verder 

&I daar rekening gehou moet word met elke teb se hism-ese bepsaldheid en sy konteb 

en rnoel deeglik rekenskap gegee word van elke leks se gesag en sy bindende of bevelende 

geriglhM. Vwrls gee Van Deventer (197456) die beginwls vir Skrifbemep weer sws wal 

A.A. Van Ruler dil beskryf. 

Wal die vehuding Ou en Nuwe Testament betref is Van Deventer (197458) van mening 

&I, al kom die doodstraf nie in die Nuwe Teslamenl wetWik Mor nie, die Nuwe Teslamenl 

saam me1 die Ou Testament gelees moet word. Met die doodstraf is dil soos me1 die 

kinderdoop - al is daar rnin gegewens en gesn direMe opdrag lot die kinderdoop nie, is dit 

vdgens die leer van die hele S W  in gebrvik gehou. Die doodstraf spreek ook vanuR die Ou 

Testament in die evangeliese verkondiging self. 

In sy vyfde hoolstuk noern Van Deventer (197463) dal die regle verstaan van hierdie 

gadeelles (Genesis 9 s  en R d n e  13) bepalend is vir die fundeling van die owerheid en 

die doodstraf op Bybelse gmnd. In sy bespreking van die betmkke teksgede&es fokus Van 

Deventer onder andere op die volgende drie hermeneutiese vwrae :  Wal is die verband 

waarin hierdie belmkke gedeelte voorkom? Wat is die (slyi)vorm van hieMte betmMce 

gedeelte? Geld hierdie gedeene vir om? In die iig hiervan beweer Van Devenler (1974:74) 

&I die ordinansie van die doodslraf in die kader van die Noagiliese vebnd  vandag 

onverkoon geld. Die owerheid is volgens Romaine 13:1-7 'n lnstelling van God. 'n dienaar 

van God, wat w r  die mens gestel is om die goeie aan le prys en om die bade te beveg: 

om ode te handhaaf en Gods geskonde reg le herstel: om. as Instrument van God. sy 

oordeel uit te d e n  dwr dle toepassing van straf, ook de doodstraf waar nodig - daarloe 

vedeen God die swaardmag aan die owerheid. Dus is Genesis 9:6 en Romeine 133.7 

volgens Van Deventer (197486) die Wee pilare in die Bybel waarop die owerheid en dm 

dwdSnal vas en seker, sterk en stewig rvs. 

Van Deventer (197499) is wrtuig d a m n  dat dit baie moeilik, eintlik onmoonlllk is om op 

enkel-haisontale vlak die doodstraf as lnstelling le behou. Daar is klaarMyklik cok volgens 

Van Deventer (1974:99. 1W) 'n verband tussen die toename van liberalisering, relalivering 

en kommunisme aan die een kant en die afsksffing van die doodstraf aan die ander kant. Dil 

beteken nie nwdwendig dal elke staal wal die doodstraf afskaf, goddslm is en &t die 

behvud van die doodstraf 'n bewys is van die Chrislelikheid van 'n staal nie. 

As deel van sy samevatting en konklusie beweer Van Devenler (197498-99) dal dit dwaas 

SOU wees om me1 groot beslislheid absolute en finale, dogmatiese uitsprake w r  die 
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doodstraf te maak. Tog weerspreek Van Deventer (1974:99) hornself as hy net 'n 

bladsy verder si3 dat die doodstraf as ordening van God behou moet word, vasstaan, maar 

waarvoor dit alles toegepas rnoet word 'n omstrede saak is. Van Deventer (1973:100) noem 

ook verder dat die Woord van God baie duidelik leer, veral in Genesis 9:6 en Romeine 13:4, 

dat die doodstraf deur God verorden is en dat God die owerheid daartoe bekragtig het om dit 

toe te pas en uit te voer. 

Ten spyte daarvan dat Van Deventer poog om objeMief na die Skrif te luster sonder om 

subjektief beinvloed te word deur eie vooweronderstellings s6 hy dat die Bybel ni3rens in 

soveel woorde 'n bevel tot of 'n verbod op die doodstraf gee nie. maar op grond van talle 

gevalle wat vermeld word en op grond van uitsprake in di6 verband en op grond van die 

Christelike kerk se Skrifinterpretasie deur die eeue kom hy tot die konklusie dat die doodstraf 

met 'n beroep op die Skrif regverdigbaar is, meer nog. 'n instefling van God en 'n taak en plig 

van die owerheid is. Die doodstraf word n6 Jesus se kruisdood, vanaf die Bybelse tyd tot 

vandag toe, gehandhaaf en persoonlik vind hy geen beweegredes wat bo alle verdenking 

staan en wat waaragtig op die Skrif gefundeer is, wat dit nodig maak dat die doodstraf 

afgeskaf moet word nie. Inteendeel. met 'n beroep op die Skrif, is dit Van Deventer se 

oortuiging dat die doodstraf 'n verordening van God is (1973:100). 

Ter versagting si3 hy dat die leidende beginsel waarvolgens bepaal moet word welke 

misdade as halsmisdade geklassifiseer kan word, in die Skrif gevind moet word en dat 

hierdie beginsel met groot versigtigheid en omsigtigheid geformuleer sal moel word. Van 

Deventer noem ook enkele hoofelemente wat In die Skrif vewat m e t  word om so 'n beginsel 

af te lei: God se eer en sy reg rnoet gehandhaaf word; dat die mens, omdat hy na Gods 

beeld geskape is, beskerm moet word en dat vergelding gedoen moet word m die geval van 

die wederregtelike ontnerning van 'n lewe. Die doodstraf berus ten diepste in Gods hand. 

maar Hy gebwik mense daartoe. Hy beklee die staat met gesag om as sy dienaar op aarde 

te handel. Die owerheid tree op in die Naarn van die HERE. Die doodstraf is na regte 'n 

Goddelike handeling van die mens of 'n menslike handeling van God. 

Van Deventer sluit in sy argument sterk aan by dim standpunt van Van Ruler. Wat egter aan 

die waarde van sy studie oor doodsmf atbreek maak, is die feit dat hy noem dat hy van 

voomeme is om onbevange na die Skrif te luister (Van Deventer, 1974:53), wat hy egter nie 

gestand gedoen het nie, aangesien hy reeds op bl. 38, nog v66rdat die Skrifgegewens 

behandel is (Van Deventer, 197456 e.v.) en lank voor sy finale konklusie (Van Deventer. 

1974:92, loo), wat weliswaar 'n getemperde konklusie is (Van Deventer, 1974:98), doodstraf 

aanvaar. In 'n besprekmg wr Skrifberoep (Van Deventer, 1974:48) is dii sy opinie dat daar 
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'n direkte verband tussen die verwerping, bevraagtekening en ondermyning van die 

Skrif en sy gesag aan die een kant en die afskaffing van die doodstraf en a1 die teenkanting 

teen die behoud daarvan aan die anderkant bestaan. Hy noem vewolgens dat wie die Skrif 

verwerp, moeilik anders kan as om die doodstraf te verwerp. Hierdie skynbaar 

fundamentalistiese opmerking van Van Deventer strook nie met wat hy op bl. 51 s6 nie: 

"Ons mag nie eers besluit wat van die doodstraf wit maak en dan ons standpunt uit die 

Skrif probeer bewys nie, maar ons moet by die Skrif begin en met 'n beroep op en 'bewys' uH 

die Skrif vra wat is die wil van die HERE ook in hierdie saak" (Van Deventer, 1974:51). 

Dit is baie duidelik dat Van Deventer homself skuldig maak aan dit waarteen hy so duidelik 

waarsku, naamlik om die Skrif as kapstok vanuit 'n klaar geformuleerde standpunt te 

benader om sodoende 'n etiese probleem a m  te spreek. Kerkhistories gesien, staan die 

doodstraf ook op betreklik wankelende bene - 'n feit wat ook deur Van Deventer verswyg 

word (Van Deventer, 1974:17; vergelyk egter 1974:40). 

In die besprekmg van die doe1 van die doodstraf word 'n onderskeid gemaak tussen misdade 

waardeur mense gedood is en die ander misdade. In die beredmering van die belang van 

die gegewens vir vandag, onderskei Van Deventer se studie nie die gevalle waar mense 

gedood is in die geval van religieuse, rnorele en seremonigle sake nie. Van Deventer dui 

dus glad nie met sekerheid aan waarom sekere sake steeds geld en ander nie. Vanuit 'n 

juridiese oogpunt word die verskil tussen moord, strafbare manslag en wettige manslag ook 

glad nie beredeneer nie. Van Deventer meld ook byvoorbeeld glad nie persone wat moord 

gepleeg he!, maar nie die doodstraf W n g  he! nie (soos Kain. Moses en Dawid)? 

Die lig wat die Nuwe Testament op hierdie rnoontlike teenstrydighede werp, soos 

byvoorbeeld die belang van Christus se versoeningswerk op die seremoniele bepalings, kom 

glad nie aan orde nie. In die lig hiewan kan gevra word of Van Deventer se argument ten 

opsigte van die Ou-Testamentiese gegewens enige verskil sal toon met 'n Jood se 

bestudering van die betrokke gedeeltes. 

In die kerkgeskiedenis is diegene wat kettery bed* het soms gedood. Deuteronomium 135 

is byvoorbeeld in hierdie opsig van belang: 'n valse profeet wat die volk aangemoedig het 

om van God afvallig te word, moes naamlik gedood word. In die kerkgeskiedenis is ketters 

sorns we1 gedood, soos self in die tyd van Calvyn, maar die argument van Van Deventer s3 

niks daaroor nie. Van Deventer aanvaar dus dat In sekere gevalle w a r  die doodstraf in die 

Ou Testament toegepas is, dit steeds geld, maar in ander gevalle nie. Die vraag is dan 

natuurlik hoe 'n mens nou te werk moet gaan om vas te stel wat steeds geld en wat nie. Dit 
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is duidelik die gwal dat die doodslraf in die tyd van dim Ou Testament gegeld he+, maar 

&ar bestaan meningsverskii oor waner van die gevaile waar die doodstraf in die Ou 

Testament toegepas is, indien enige, steeds normatiel vir die modeme samelewingskonteks 

is. 

Die Bybel - Ou Testament en Nuwe Testament -word dus deur Van Deventer fragmentaries 

gebruik in sy argumentasie. sonder om dit in die lig van God se voile openbaring te lees. 

Van Deventer se argumemasie hou ook nie konsekwem rekening met die B w s e  eenheid 

tussen leer en lewe nie. Daar is ook nie genoegsaam kennis gedra van die werklikheid en 

die Wwrdnie. 

5.3.3.3 F. Klopper 

Kbpper (1990:174-185. vgi. Klopper. 1988) bespreek die Skrifgsbruik in die beoordeling MNI 

umprake oor die doodstraf. In hierdie bespreking noem sy dat die mees Mor die hand 

liggende red8 vir die kontensieuse aard van die onderwerp is dat die doodstraf per definisie 

'n strafmaatrd is wat die bemdeneerde bdindiging van 'n menselewe tot gevoig het - 
optrede wat, soos wal sy dii stei. om emstige besinning vra. Klopper (1590374) stel dit ook 

baie duidelik &I die bespreking nie ten doel het om op gmnd van Skfifgetuienis (en in 

besonder Ou-Testamenliese getuienis, om&t die Nuwe Testamem weens die aard van sy 

kuituumistoriese milieu en geskrifte nie eksplisiete vemysing na die doodstraf bevat nie) 'n 

ubpraah te lewer oor die handhawing of afskaffing van die doodstraf nie. So 'n uitspraak is 

volgens KWper nie moontlik sonder om hedendaagse mgsbeginsels en etiese eise in 

aanmerking te neem en in gesprek te laat tree met Bybelse mgsuitsprake en norme nie, en 

dit vai Migens haar buite die veld van die bespreking. 

In haar pmMeemsteliing noem i(lopper (1990:174) &l hierdie problem 'n hermeneutiese 

pmbfeem is en verwoord moet word in die ampletike standpum van die Nederduitse 

Gerefoneerde Kerk oor die doodstraf (sws wat dit vervat is in die Algemene Sinode se 

W3dXeuring van die standpunt van die B r a  Moderatuur), naamiik &I die afskaffing van die 

doodstraf 'nie in ooreenstemming is met ons interpretasie van die Skrif nie'. Vdgem 

Kiopper is die kern van die pmbleem &I &ar tereg meer as een Skrifhaskouing veronderstel 

word. Voorts SB sy dat elke S m k o u i n g  as mensiike mpektief histories-sosiaal dew 

omstandighede en tradisies medebepaal is en 'n bepaalde Skrifhaskouing nie noodwendig 

.waaf of die mees Bybeise' omdat dit vanuit 'n gesagvolle tradisie oorgelewer is nie. 

'n Skfifbeskouing is ailyd iets Morlopigs wat gekonigeer en verfyn kan word. Dit mag we1 

die mees betmubare Skdfbeskouing wees na&t dii een vanuit die aard van die Bybel dlf 
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getoets is. Sy s8 sen in haar argumentasie &I sy 'n keuse gemaak he1 teen 'n 

Skrimeskouing en Skrifgebruik wat op 'n fundamentalistiese wyse met die Skrif omgaan dew 

geboleerde Skrifgedeeltes willekeurig en konlekslws te gebruik as leplimering of bewys 

van 'n standpunt oor die doodslraf in die tyd en konteks van die hede. So 'n Skriftsskouing 

vetloor dle hlstoriese gesilueerdheid en afgestemdheid van die Skrif uit die oog en is geneig 

om met maantasbare sekerheid en min toleransie vir a&r standpunte Bybelse none as 

lydlose beginsels vir all0 lye en siluasies te iaat geld (Klopper, 1990.175). 

As hemneutiese real en uitgangspunt kies Klopper (1990:175) heel duidetik 'n relasionele 

Skfifbskouing waarln die M e  na die geidende waarheid van Gods Woord vir ons lyd en 

vir 'n bepaalde situasie Nimte vir die eie-aard van die relasie tussen (Bybel) skrywer, sy 

belewingsw&eld en God. asook die eie-aard van die relasie tussen uillegger, sy w6rM en 

God gelaat word. Wanneer uilsprake ookal gelewer word op grmd var die regsMoffikrifte 

van die Ou Testament moet die ontstaansgeskiedenis en genre van die geskrifte in ag 

geneem, sowel as die feit dat sodanige uitsprake gebaseer word op (a) 'n regsisteem wat 

wee- tot drieduisend jaar gelede in wemng was in (b) 'n vwndurend veranderende 

gemeenskap wat (c) bxnop kultureel ingrypend van 'n modeme last twintigste-eeuse 

Westers6 gemeenskap veffikil het. Klopper wys ook in haar argument op die 

doodstrafgegewens in die Ou Testament waarin die geskrifte vanuiI tradisiestrome kom wat 

heel spesifieke en soms verskillende Godsbeskouings reReMeer. Binne die konteks van 'n 

opvanlng van waaheid as reiasionele waarheid word Bybelse normatiwiteit dus hanteer as 

medebepaald deur die eise en aard van die situasie waarin din verwag word om as maatstat 

en leidraad te dien, en altyd met openheid vir ander standpunte vanuit ander siluasies. 

Volgens Klopper (1990:175) is die gemeenskaplike venrekpunte van die wee 

Skrhskouings (a) dat die Skrif relevant is en (b) dat gevolgtreWmgs uil die leks gmaak 

kan word teenoor die rasionalistiese en nominalistiese Skrimeskouings wat hierdie 

venrekpunte negeer. 

Klopper (1990:176) vemys in haar argument na die mgsliteratuur en vemalende lieratuur 

om 'n bwtd van die doodstraf in die Ou Testament te kry. Die metode wal sy Mlg is een 

waarln die leks teen gr milieu ernstig opgeneem en die multidimensionaliteit van die Ou- 

Testamentiese peffipeMief op die doodstraf in berekening gebring word. Sy vemys ook 

onder andere na buiteBybelse bronne 800s die Kodeks Hammurapi en die Hetitiese 

Wenekcdeks om die pmbiematiek van enkelvoudige uihprake cor die Ou-Teslamentiese 

regsvooffikrifle te v e w .  
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fflopper konsentreer in haar argument hoofsaaldik op moord as halsmisdaad in die 

Cu Teslament, en soos M-Cachet (1994a:89-101) bespreek sy die wetsbepalings wat die 

doodslraf voorskm vanuil die drie gmot wetsbundels van die Ou Testament, naamlik die 

BMdsboek (Eks. 20-23). die Deuiemnomiese kode (Dm. 12-26) en die Priesterlike 

wetskcde (Eks. 25 - Num. 10) wat die Heiligheidskcde (Lev. 17-26) insluil. Volgens haar 

bevindinge kan halsrnisdade in vier kalegorid vergedeel word: 

Oorlredings teen God: Onder andere word hlerin verwys na Godslasteiing en 

Sabbatmtheiliging wat as halsmisdade slegs in die Priesterlike kcde voorkom en 'n 

voorbseld is van 'n situasiebepaalde gebruik wat later as die wit van Gcd in die vorm 

van 'n wed vasgel8 is. 

Oorlredings teen die lewe van die medemens. 

Oomedings teen die ouers: Die Bondsboek se verbod op onder andere die 

aanranding van die wers Mop feillik woordeliks net die kcdeks Harnmurapi. 

paragraaf 195 wat dateer uil die agtiende eeu voor Christus. Die Priesieflike verbod 

op bloedskande en bestiiliteit kom tot op die voorgeskrewe strat ooreen met die 

Hetitiese wenekodeks (pan 187-189) wat amper 'n millennium wer is as die Ou- 

Testamentiese wetsbundel. Volgens Klopper (1990:178) hat dit die vraag ontstaan 

hoe beiie B w s e  en "heidensem voorskrine rakende die doodstraf so eenders kon 

wee% Is die Bybelse wette nie daik kuiluurbepaalde voorskrine wat later as Godswit 

gekodiiseer is nie? en 

Seksuele oorlredings 

Volgens Klopper (1990:178) is die 13-Testamemiese wene - vanuit 'n alternatiewe 

Skrifbeskouing gesien - nie Goddelike dekrele nie, maar we1 aanpasbare 

gemeenskapsgeori8nteerde r&lings van etiese aangeleenthd, gelormuleer as die wil van 

Gcd in relasie lot die Godsbeskouing van die tradisie waamit die gesm kom Tweedem is 

die spmng tussen die blywende geldigheid van die wet en die opheffing van die blywende 

geMigheid van die strafbepaling onaanvaarbaar, want oortreding en straf is immers in 

diesetlde mate konteksbepaald. 

Die Agenda van Sincdale deputate verkhar &I die arafbepating ten opsigte van moord op 'n 

ander vlak as di.4 van ander halsmisdade I&, warn die fundering van doodstraf vir mwrd kom 

nie in die wetsvwrskrifie van Israel voor nie, maar 'rseds' in die Noagiliese verbond (Gen. 

9:t -7), en spesiiiek vers 6 wat lui: Wie die bked van die mens vergiet, deur 'n mens sal sy 
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bloed vergiet word. God het die mens gernaak as sy verteenwmrdiger (beeld)". 

Dit word 'n 'prinslpieel-teobgiese beoordding" genoem wat "die doodstraf vemrden'. 

Volgens Klopper (1990:17&179) irnpliseer die imwering &I die fundering van doodstraf vir 

moord 'reeds' in die Noagitiese verbond voorkorn, dat die Noagitiese verbond die 

wetsvooffikrifte womtgegaan en gefundeer het. So 'n siening verloor die lang 

ontstaansgeskiedenis van die Ou-Testamentiese geskrifle en die veffikeidenheld van outeurs 

wat daaraan gewerk het uil die cog. Volgens Klopper (1990:179) is om te beweer dal 'God 

self, direk na die eerste sondes van die mem' hierdie strafopdrag uitgespreek het en dat 

hierdie strafvoltrekking daamm "steeds in die naam van die Goddelike 

ve~eldingsgeregtigheid geskied, getuienis daman dat daar van 'n verbaie 

inspirasiebeskouing deur die opstellen van die Agenda gebruik gem& word waamlgens 

God self die w r d e  van die opdrag aan die wteur 'ingeadem' het en ontken din die 

menslike betmenheid en perspektief van die outeur in sy relasie tot die denk- en 

leefwareld van sy tyd (pnesterlike perrpeMief in die rdballingsifapse tyd). Tweedens 

handhaaf die opsteller(s) 'n historiese siening van die sondeval in Genesis 3 en die 

'daaropMfgende vloedgebeure". 

Daar is volgens Klopper (1990.179) weinig, indien enige Ou-Testamentikus wat dit nie eens 

is dat Genesis 1.1 1 tot die voorgeskiedenis behoort en dus nie hidoriese bedggewing bevat 

nie, m a r  na vorm vehalende literaluur is met 'n dieper religieuse bedoeling (vergelyk 

Bulmann se Sloifbeskouing van OnmHologisering - DS). Dii is egter so dat uitsprake oor 

God in verhalende vorm nie minder gesagvol is nie (Jesus het immers dm geloofswaarhede 

wat hy wou wrdra in stoiievorm vertel), maar dan word met gesag nie historiese gesag 

bedoel nie, rnaar heilsgesag of geloofsgesag, relasioned tot die bedoeling van die leks en 

die geloofsrelasie van die her .  Derdens impliseer 'Goddeiike vergeldingsgeregtigheib dat 

God nwdwendig die mrlreder shaf en die regverdige s& (Klopper. 1990:179). 

Wat Genesis 9:6 betrei, kan ons hoogslens beweer &t di'n prinsipieel-teologiese uitspraak 

ten gunste van die doodstraf bevat (Klopper. 1990:180). Voordat daar enigsins in 'n 

bespreking oor die doodstrat bepaal kan word of Genesis 9:6 se verbod op qet l ike moord 

en gebod om die oonreder met die dood te straf enigsins nog vir die huidige modeme 

samelewingskomeks geld, is die lig van die Nvm, Testament ononlbwrlik. Dit is ook die 

M r i t i e k  teen die werk van Kloppec 'Die doodstraf in die Ou-Testamentiese perspektief 

(1988). Sonder om M die Nuwe-TBStamentiese Godsopenbaring te luister, maak sy 

uitsprake wat vandag moet geld. 
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Oor die doodslrat soos vemrysend aangetrei in die verhalende literatuur beweer K l w r  

(1990:lsO) dat die Bybetse verhale iets weerspieal van die gebruike van hulle tyd, en is dii 

nie objekliewe weergawes van die destydse werklikheid nie. Die moontlikheid bestaan w k  

&I die regsliteratuur van die Ou Testament nooit regspraklyk was nie. maar 

hewormingswene wat nie noadwendig as sodanig gerearseer het nie. Wat die doodstraf vir 

mwrd betref, is daar egler ganoeg verwysings na die toepassing van die bloedwraak om 

aan te neem &I di6 strafmaalre81 wei in gebrulk was. Ten opsigte van die Kainvehaal 

(Gen. 4) noem Kmper (1990:181) dal die opsteller(s) se lenerlikhistoriese Skrifgebruik 

homhulle in 'n vetteemheid laat Lwkm.3 met die uitkoms van die verhaal, vandaar die slotsm 

dat hierdie "n ulsondettike geval" is. Hyhulie verduidelik dat hierdie gebeure vddr die 

instelling van die doodstraf plaasvind en verkor so uit die oq dat die instelling (Gen. 9:6) n6 

die batiingshp geskryl en deur 'n redalor op sy piek na die vioedverhaal ingewerk is. 

Vanuit 'n Skrifbeskouing wat ems maak met die lileratuursoon van die teb, kan hierdie 

argument nie stand hou nie, omdat Adam en Kain nie historiese figure was nie. As die Kain- 

verhaal gelnterpreteer word volgens die konvensies van verhaalliteratuur, is die probleem 

van 'n Kain wat die doodstraf vrygespring het ten spyle van emstige verswarende 

ornstandighede geen pmt4eem nie, want in 'n verhaal is altes toelaamaar, omdat die 

gebeure nie met die weMikheid hod te Mop nie. Miskien wou die ve~leller met sy kiem op 

die wnswarende omstandigheds juis die gmofheid van God se genade aan die oorspmnklike 

lesers ukqs. 

Klopper (1990:181-182) verwys w k  na die venlag se hantering van Dawid se optrede teen 

Uria waarin die opsteller(s) die beginsel vemwrd wat in himrdie bespreking bepleit word. 

naamiik dat die gebruike van die tyd van die opskrifstelling van die verhml in ag geneem 

wurd. Omdat hyhuiie egler 'n vcaropgesielde standpunt vir die doodstraf wil bewys, word 

daar dogMtiese argumente ingeroep om syhulie W te bereik. Klopper s6 wk verder dat 

daar in die versiag ten opsigte van die vemaal van Dawid 'n Christotogiese lees van dim Ou 

Testament is wat enersyds in die Ou-Testamentiese leks beide 'n historiese en 'n 

heilshistoriese betekenis vind. So 'n benedering lees egler in die leks wat nie daar staan nie 

en negeer die betekenis van die teksgedeene vir vandag. Andenyds word die geslagslys 

van Maneus 1:t-I7 lenerlik-histories verstaan sonder imgnming van die konteks en 

bedoeling van die opsteller. Bybeise geslagstyste venkil juis omdat hulle vanuil 'n swifieke 

penpelief en met 'n spes'meke doei vwr o€ opgeslel is. Verder sB K l w r  dat, as God sy 

Wwrd gegee het as maatstaf vir sy aitydgeldende wit, die genade aan Dawid immen w k  

altydgeldend moet wees. As God se geopenbaarde wil anydgeldend is, hoe gaan ons w& 

wat dib wit is: vergeiding, vergoeding of vergewing? Die bepaling van God se wil as 
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allydgeldend bevat 'n Rnaliteil en 'n abstraMe lydlomheid wal die moontlikheid 

van 'n veranderde situasie met anderswrlige eise soos die van die lwintigsle eeu uitsluit. 

Bybelse norme het vanuil konkrele lewende situasies ontstaan en kan vanwee huile 

vwrlopigheid slegs binne konkrete lewende situasies wal ailyd wisselend is, telkens opnuut 

geinierpreteer word as maalstaf en rigsmr vir die lewe van die Wwige (Klopper, 

1990:182). 

As samevatling s6 Klopper (1990:183-184) dat die stem van God in mensetaal in die Bybel 

gehwr word en om allydgeldende beginsels of universek instellings agter die wwrde van 

die Bybel te soak, 10s van die mstandighede as historiese kormk en daarom as absoluut 

waar te venfaan en dan op wtorii6re wyse deur te gee. 'n ontkenning is van die Bybetse 

waarheid as relasionele waarheid. Wanneer die etiese vwnkrifte van die Ou Testament dus 

as aitydgeldend sonder meer op vandag van toepasslng gemaak word, sal dit onvennydelik 

in botsing k m  met hedendaagse regswetenskaplike beginsels en leone6 w r  die ondennerp 

wat noodwendig die probleem van die handhawing of afskaffing van die doodstraf sal 

verdiep. In die lig van die SkrHbeskouing en Skrifgebruik wat in h i d e  bespmking 

vccfgeslaan word, moet 'n uitspraak rakende die toepassing of afskaffing van die dwdstmf 

wat op Skrifgrond aileen bems, afgewys word. 

Volgens Klopper (1990:185) sou die sblsom rakende so 'n ondersoek weer een wees dat die 

Bybel nie as 'n kant-en-klaar reseptebc& gebruik of misbruik mag word vir hedendaagse 

etiese vraagstukke en meer spesifiek dan vir besluite rakende die doodstraf nie. So 

benadering doen die Bybelsk~ywem 'n onreg am. Moel ons clan aanvaar dat die Bybelse 

voomkrifte nie vir ons geldig of normatiel is nle, slegs omdat ons situasie anden is? Hiemp 

moel geantwwrd word dat die Bybel inderdaad ook nonatief to1 ons spreek. Klopper 

verwys in haar argument na die opme*ng van Van Huyssteen (198237) waarin hy daaw 

wys dat Jesus sen ondenkei he1 tussen die groot gebod (bide tot God en die naaste) en die 

kleinere, dal geen gebod wit in stryd met die liefdesgebod mag wees nie. Die liefdesgebod 

word vir die Christen so die uiteindellke kriterium in die lig waawan wrgelewerde morele 

m k r i f t e  getoels kan word en op grond waarvan in nuwe silwsies nuwe handelingsriglyne 

daargestel kan word. Klopper sB w k  verder dat hierdii bespmking dit tMn 'n lipiese etiese 

fundamentalisme he1 wat op 'n naief-biblislstiese wyse lydlose beginsets in die Bybel se 

vwnkrifte vind en dii as geldige argument0 deurgee. Klopper (1990385) voer w k  verder 

aan dat die Skrifbeskwing en Skrifgebmik wat sy deurenlyd in die argument aangevoer he1 

volgens haar mening die mees belmubam vir die hede is. 
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'n Pmbleem met die argument van Klopper kan gesien word in die opmerking Warin 

Klopper (1988:161) van mening is &I die mrstanders van die doodstral eHese voorskrifle 

van die Ou Testament op fundamentalistiese wyse lenerlik-histories lees, en daawolgens 'n 

uitspraak op Skfifgmnd rigied as die enigste deurgee. Dit kom gevdglik daamp neer &l dil 

nodwendig in botsing is met hedendaagse regswetenskaplike bqlinsels en leorie8. Dif is 

dus duaeiik &t Klopper egter self die uitspraak maak dat die doodstral nie gehandhaaf !an 

word nie, temyl sy net Ou-Testamentiese gegewens raadpleeg sonder om dit te ondersoek 

in die lig van die Nuwe Testament. Hier word dus baie sterk gewerk met 'n tipe dualistiese 

Skrimeskwing. Dit is lsologies4ies onhoudbaar ofn met die Ou Testament om te gaan 

asol daar gem Nuwe Testament is en asd Christus nwit gekom het en asol God nie m64r 

te sB het en asof daar nie voorlskMng in sy openbaring is nie. Die Ou Testament moet in 

samehang en in verband met die Nuwe Testament get- en verklaar word. 

Ten opsigte van Kloppar se Skrifbeskwing kan gevra word wat sy onder die verbale 

inspirasiebeskwing vers(aan, en d din enigsins dieselfde as die organiese 

inspirasietmskouing is wat in die gereformeerde henneneutiek gehuldig word? 

Genesis kan inhoudelik in wee gedeel word. Genesis 1-1 1 en Genesis 12-50. Genesis 1- 

11 bevat die oer- (d.w.s. baie ou) geskiedenis wat grootliks nie deur ander gegewens 

gekontroleer kan word nie. Die std is primer openbarlngsgeskkdmis. Daarin moet egter 

met Kbpper (1988:lW. t90:181-182) verskii word wat dl4 geskiedenis sien as 

wmrgeskiedenis wat nie historiese beriggewing is nie, maar - sem sy df stel - 'vemalende 

l'teratuur met 'n dieper reiipeose bedoeling. Adam en Kain was dus nie historiese figure 

nie: God openbaar Horn hier, soos in die res van die Ou Testement in die geskiedenis. 

In wese kom dit daamp neer dat Klopper 'n Skrifkritiese Skrifbeskoulng huldig met dle g m l g  

&I die Skrif se gesag gemlativeer word en &t sy op 'n subjeMivistiese wyse met die Skrif 

omgaan. Met die Skrifbeskwing en Bksegetiese metodiek word die historiese 

betroubaarheid van sekere Skrifgedeeltes onder verdenking geplaas en maak sy glad nie 

werk van die henneneutime rigiyn dat die SkrH nie aan relatiwileit prysgegea d histories 

gebind mag word nie. Sy vra nie wat God se bedoeling is met die betmkke gedeettes wat sy 

op 'n relasionele wyse benader ten opsigte van die Skfif in geheel waaruit die normatiewe uit 

daardie situasie op die modeme sarnelewingskcmteks toegepas kan word nie. 

Khmer hou In haar argumentasie wk glad nie rekening met die eenheid van die ByWse 

leer en lewe nie. Die argument dra ook nie genoegsaam kennis van die ~Mikheidnie. Ter 

verdediging van Kbpper (1990.174) se argument stet sy ook &I haar bespreking nie ten 
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doe1 het om op grond van Sktifgetuienis (en in besonder Ou-Testamentiese getuienis 

omdat die Nuwe Testament weens die aard van sy kultuurhistoriese milieu en geskrifte nie 

eksplisiete ve~lysings na die doodstraf bevat nie) 'n uitspraak te lewer oor die handhawing 

of afskaffing van die doodstraf nie. Klopper noem ook ten opsigte van die kennis van die 

werklkheid dat d t  moeilik is om 'n uitspraak oor die doodstraf te maak sonder om 

hedendaagse regsbeginsels en etiese eise in aanmerking te neem en "in gesprek te laat 

tree" met Bybelse regsuitsprake en norme nie, en dit val gewoon buite die veld van hierdie 

bespreking. 

Klopper se bydrae tot die eties-hermeneutiese debat van die doodstraf verloor sy trefkrag, 

omdat sy doelbewus met 'n Skrifkritiese benadering die data vanuit die Skrif interpreteer en 

verklaar. Klopper kan dus getipeer word as iemand wat die Skrif vanuit die kader van die 

Sktifkritiek benader. 

5.3.3.4 J.A.T. Van Blerk 

Van Blerk (1 990:5) bespreek in sy proefsktif die docdstraf in die Bybel deur te fokus op een 

oortreding, naamlik mood, om te bepaal of die Skrif regverdiging vir die doodstraf op moord 

b id .  Hy meld ook dat daar talryke Skrifgegewens, veral in die Ou Testament is, wat handel 

oor die doodstraf, maar dan kies hyself van die mees verteenwoordigende Skrifgedeeltes 

waarvan hy 'n eksegetiese studie maak met die doel om ddst ra f  op moord in die lig van 

die Skrif te beoordeel (Van Blerk. 1990:6). Hy fokus onder andere in sy bespreking op straf 

in die Ag van die Skrif om sodoende vas te stel wat die Skrif aangaande straf as sulks leer. 

In sy eksegese fokus hy dan spesifiek op Genesis 9:6 as die lacus classicus vir doodstraf. In 

die vraag wie die straf moel toepas, ondersoek Van Blerk (1990:21 e.v.) twee Skrffgedeeltes. 

Numeri 35 en Levitikus 20, om die saak te belig. Hy toets vervolgens die beginsels wat uit 

die gegewens na vore kom aan die Nuwe-Testamentiese openbaring. Hy meld ook dat die 

keuse van Skrifgedeeltes ten nouste met die inhoud van die Ou-Testamenliese direktiewe 

saamhang (Van Blerk, 1990:7). 

As hermeneutiese retlls en uitgangspunt stel Van Blerk (1990:4) dat die Woord van God as 

maatstaf in die beoordeling gebruik word. Van Blerk (1 990:5) sB self dat hierdie uitleg moet 

geskied volgens aanmrbare hermeneutiese r&ls, waar uitgegaan word van dle 

hermeneutiese standpunte soos uiteengesit in Coetzee et al., (1980:12-26). 

Van Blerk maak in sy studie baie gebruik van die term straf in verhouding met wie hierdie 

straf moet toepas - die individu of die owertteid (stat). Van Werk (1990:42) sB self dat did 

uit dle Skrif duidelik is dat straf en oortreding met mekaar korreleer. Volgens Van Blerk 
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(1990:37) bou die Nuwe Testament voort op w a r  die Ou Testament opgehou het. 

Daarom word die owerheid in die Nuwe Testament ook erken. Alle mense moet aan die 

owerheid gehoorsaam wees. Volgens Van Blerk (1990:42) word die owerheid deur God 

beklee met die bevoegdheid om die doodstraf toe te pas. Die owerheid is 'n dienaar van 

God. God straf dus eintlik maar gebmik mense daarvoor. Daarom mag die motief vir die 

toepassing van die straf n&t wraak wees nie, maar vergelding - 'n beginsel wat nie opgehef 

is nie en nooit vir die individu bestaan het nie. 

In sy sarnevatting en konklusie stel Van Blerk (1990:42) ook dat die mens wat hom aan die 

lewe van 'n ander mens vergryp, die beeld van God aanrand. Die Skrif s6 dlt verdien die 

dood. Dat die mens God se beeld is (en moet we-) het ook belangrike konsekwensies vir 

die moordenaar sowel as die owerheid wat met die straf gemoeid is. Verder is dit duidelik 

dat die Nuwe Testament die steedsdurende betekenis van Genesis 9:6 vir vandag bekragtig. 

In sy slotsorn voeg Van Blerk (1990:43) by dat Genesis 9 6  as locus classicus die doodstraf 

op opsetlike moord regverdig en beveel dat die straf deur 'n wettige owerheid toegepas moet 

word. Die skuld van die misdadiger rnoet bo alle verdenking bewys kan word. Vir horn is di 

beslis duidelik dat die doodstraf in beginsel deur die Skrif geleer word en d t  staan vas. 

Van Blerk (1990:42) beweer ook dat die gmtste gevaar tydens sy studie subjektiwiteit was. 

Daarorn is daar juis deur hom g a m g  om die hele tyd objektief te wees, gestroop te wees 

van alle vooroordeel en in alle nederigheid te luister na die openbaringsboodskap van die 

Skrif self. Van Blerk (1990:4) rnaak horn skuldig am subjektiwiteit omdat hy st3 dat 

gelowiges maklik mislei kan word deur die humanistiese en selfs pragmatiese wyse wat die 

hantering van die saak van die doodstraf kenrnerk; dit is noodsaaklik om huile te stel voor 

die waarheid van God se Woord. Hy hou beslis nie rekening daarmee dat God se Wood nie 

in 'n vakuum toegepas kan word nie. Afgeleide Bybelse beginsels kan nie konteksloos net 

so op vantlag se modeme samelewingskonteks toegepas word sonder dat daar van deeglike 

hermeneutiese reels en uitgangspunte gebruik gemaak word nie. 

Athowel hierdie studie van Van Blerk getuig van deeglike eksegese, ontbreek dit we1 aan 

deeglike beredenering van die verskil tussen rnoord, strafbare manslag en wettige manslag. 

Hy maak g e b ~ i k  van Genesis 9% as locus classicus en veral die fokus op moord, maar 

sonder om byvoorbeeld te meld waarom persone wat wel mood gepleeg het, soos Kain, 

Moses en Dawid, nie ook met die dood gestraf is nle. Die doodstraf word dus deur Van Blerk 

op grond van Skrifberoep in beginssl goedgekeur sonder dat dit duidelik is waarom daar 

uitsonderings oor wie met die dood gestraf is, bestaan in die Ou Testament. 'n Geldige 
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m a g  waarom die doodstraf in sekere gevalle in die Ou Testament toegepas is, en 

steeds geld, maar in ander gevalle nie, bly in Van Blerk se bespreking onbeantwood 

Van Blerk se metodiek, alhoewel dit in sekere opsigte spreek van deeglikheid, slaag nie die 

toets nie, omdat hy daamn beskuldig kan word dat hy daartoe neig om fundamentalisties en 

op 'n biblisistiese wyse met die Sktif om te gaan. Bewystekste is op 'n atornistiese wyse 

gebruik om die doodstraf as geldige straf te bewys. Alhoewel Van Blerk die Nuwe- 

Testamentiese Godsopenbaring in ag neem om uitsprake te maak wat vir vandag geld. 

ontbreek in sy werk enige deeglike hermeneutiese studie vanuit die perspektief van die 

Nuwe Testament. Die owerheid word M a s  met die swaardmag sonder dat daar enigsins 'n 

poging aangewend is om die moontlikheid te ondersoek dat 'n oweheid nie noodwendig 

Christelik is nie. Van Blerk se argumentasie hou egter nie rekening met die Bybelse eenheid 

tussen leer en lewe nie. Ter versagting word gestel dat hierdie studie onderneem is tennryl 

die doodstraf nog as straf onder die Suid-Afrikaanse regsisteem gegeld het. Derhalwe is die 

kennis van die werklikheid beperk tot die werklikheid waann die studie onderneem is. 

Teenoor Van Blerk (1990:42) se stelling dat daar deur horn gepoog is om die hele tyd 

objektief te wees, gestroop van alle vooroordeef, is die stelling van Van Deventer (19749) 

van toepassing as hy sa dat elke mens se antwoord op m e  oor die doodstraf bepaal word 

deur sy lewens- en w&eldbeskouing, wat onder rneer Chtistelik-Cakrinisties. humanisties, 

liberalisties, nihllisties en ook anti-Christelik kan wees. Elke mens se opvatting in verband 

met die doodstraf hang saam met sy beskouing oor Waf, sonde en skuld. Geen mens kan 

uit 'n neutrale, onafhanWike oogpunt standpunt inneem oor hierdie lewensvraag nie. Al vind 

ons ook die norm in God se Woord bly dit nog 'n moeilike probleem. Dit is 'n paradoksale 

dilemma, orndat die afgryslikheid van doelbewuste lewensberowing of doodslag die 

vernaamste argument ten gunste sowel as teen die doodstraf is. 

Van Blerk hou in sy bestudering van die doodstraf nie deeglik rekening met die eenheid van 

die Bybelse leer en lewe nie. Dit rnaak wat, op die oog af na 'n deeglike studie lyk, 'n tomp 

poging om die doodstraf met 'n beroep op die Skrif te regverdig sonder da! die impak 

daarvan vir die modeme samelewingskonteks in ag geneem word. 

5.3.3.5 H.W. House en J.E. Yoder 

In 'n debat tussen House en Yoder oor die doodstraf formuleer House {1991:10), as 

voorstander van die geldigheid van die doodstraf in die modeme samelewingskonteks, sy 

Bybelse gefundeerde beskouing van geregtigheid deontologies. House is oortuig daarvan 

dal gelowiges nie net eenvoudig Israel se teokratiese wette as moderne juridiese voorbeelde 
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moet neem nie, en in die geval van die doodstraf rnoet dit fundeer word in die 

universele verbond wat met Noag as 'n verteenwoordiger van die ganse mensdom gemaak 

is (Genesis 9:6). Dus poog House daarin om 'n koers (via media) aan te dui tussen 

teonomiste en die persone wat min of gem waarde in die Ou Testament vir die Christen sien 

nie. House (1991:20) vermy baie van die algemene kritiek wat deur teenstanders van die 

doodstraf ingebring word, byvoorbeeld die geval van die doodstraf se afskrikwaarde, deur sy 

argument deontologies te formuleer. House veMlys ook na die kennis van die werklikheid 

deur melding te maak van die Verenigde State se toepassing van die doodstraf en die feit 

dat dit nie konsekwent genoeg toegepas is om enige empiriese verifikasie oor die 

afskrikwaarde d a a ~ a n  te maak nie (House & Yoder. 1991:86). Wanneer daar egter vyftig of 

mew teregstellings is in dieselfde jaar waarin 16 000 moorde plaasvind, is dit glad nie 

vreemd dat daar nie regtig duidelike getuienis is vir die afskrikwaarde van die doodstraf nie. 

In House en Yoder (1991:113) se Bybf4se vooweronderstellings verskil Yoder drasties van 

House. Yoder gaan uit sy pad om die wereld van die Ou Testament te skei van die modeme 

samelewing. Hy skets die Hebreeuse kultuur en sarnelewing as primitief, vasgeval in 

primiliewe stammoerasse. House is dus substansieel reg as hy Yoder daarvan beskuldig dat 

hy 'n uevolusionistiese etiek" gebruik (House & Yoder. 1991:189). Volgens Yoder het die 

beslissende gebeurtenis aan die kruis op Golgota plaasgevind. Daar het 'n groot klmf 

Ofttstaan waaroor ons nie van die een na die ander kant kan kruis nie. God se woorde aan 

Noag mod dus gelees word in tenne van 'n primitief-ritualistiese offer en nie altydgeldende 

Gcddelike bevele nie. Toe die behoefie aan offers gestop het, het die ritualistiese behoefte 

vir die doodstraf ook gestop. Yder se hermeneutiek ly egter onder dieselfde gebreke wat 

deur die liberale geleerdes gehandhaaf word. Daar kan gevra word waarom Yoder so 

besorg is om ander gedeeltes van die Bybel (byvoorbeeld Johannes 8) as letterlike woorde 

vir vandag te neem (House & Yoder, 1991:139). 

Daar kan ook verder gevra word of Yoder se lees van die Ou Testament regtig ooreenstem 

met die van ons HERE? Jesus was duidelik h i e  gemaklik om die Bybel te aanvaar as 'n 

bmn vir tydlose, onveranderde m5ls vir 'n beskaafde sarnelewing. Yoder maak ook verder 

g e b ~ i k  van bewerings wat bevraagteken kan word. Dit kom voor dat wanneer Yoder 

eenvoudig, sonder om hom te vergewis van deeglike Skrifstudie, die idee van Paulus van (in 

Romeine 13:4) "die swaard" as 'n instrument van dmdstraf verwerp (House & Yoder, 

1991:146). Wanneer Yoder dit doen ontken hy volgens McKenzie (1995b:248) nie net die 

leksikons nie, maar ook duidelike Bybelse getuienis. Volgens McKenzie (1995b:249) word 

Paulus se gebruik van die swaard (machaira) as die instrument vir doodstraf duidelik 

Hoofshrk 5 - 'n Beoordeling en evaluering van Skrifberoep ten opsigte van die 

doodstraf as 'n modeme etiese vraagstuk in dle lig van die Chrletelike etiek 



295 

bevestig In Handelinge 12:2, en word ook heel moontlik voorgestel in Romeine 8:35. 

Yoder se aanspraak dat die 'Nuwe-Testamentiese briewe stil is oor die doodstraF (House & 

Yoder, 1991:145) is net te eenvoudig. House beskuldig Yoder daawan dat hy gebruik maak 

van sirkelredenasies: die doodstraf is 'n rweede verkeerde poging om 'n eerste verkeerde 

poging reg te maak' (House & Yoder, 1991:156-159). 

In hierdie kort oorsig oor die debat tussen House en Yoder is dii moeifik om vas te stel watter 

herrneneutiese reels en uitgangspunte konsekwent gebruik word. House se argument word 

vanult die deontologie gedoen, maar dit op sig self kan baie dinge beteken. Yoder aan die 

ander kant hanteer die Bybel en Skrifbemep waarskynlik Skrifkrities, omrede hy nie die volle 

Wood van God as gesagvol, waardevol en as kanon beskou nie, maar net 'n gedeelte 

daawan, naamlik die Nuwe Testament. S60S wat uit die debat tussen House en Yoder 

afgelei kan word, is dat nie een van die twee deelnemers enigsins in hulle argumentasie 

rekening hou met die Bybelse eenheid tussen leer en lewe nie. Daar is ook beslis nie 

genoegsaam kennis gedra van die wrklikheid en die Woord nie. 

Die waarde van House en Yoder se bydrae tot die probleem rakende die doodstraf en die 

Skrif kan nie gemeet word in die wyse waarop hulle hulle op die Skrif beroep en die 

dieptegang van hulle argument nie, maar 16 veel eerder in die wyse waarop hulle as 

Christen-geleerdes bereid is om hulle uiteenlopende standpunte vanuit die Christelike etiek 

te kommunikeer en dii te verdedig teen enige onmiddellike kritiek. 

5.3.3.6 J.H. Van Wyk 

In 'n beoordeling en 'n kritiese evaluering van die argument van Van Wyk is dii belangrik om 

onderskeid te tref tussen sy skrywe voor die moratorium op doodstraf waarin doodstraf as 

straf in die Suid-Afrikaanse regstelsel nog 'n bestaande werklikheid was en sy skrywe wat 

dateer na die moratorium waarin daar glad nie mew volgens die Grondwet van Suid-Afrika 

voorsiening gemaak is vir doodstraf nie. 

In sy argument v66r die moratorium of soos Van Wyk (1991 b:293) dii self in 'n voetnola stel: 

voor die proses van hersiening van die doodstraf (1991) her die toenemende vfaag van 

opstand, terreur en verset wat oral in dle wbreld sigbaar word en waarlydens links en regs 

gedood en gemoor word en waarop dan dikwels die doodstraf volg, 'n nuwe stimulus verleen 

het aan teologiese besinning rondom [ewe en dood, moord en doodstraf (Van Wyk, 

1991b:267). Is doodstraf teologies regvedigbaafl Onder alle omstandighede? Of slegs in 

hoop uitsonderlike gevalle? Van Wyk stel in sy argument enkele belangrike standpunte oor 

doodstraf aan die orde. Hy verwys ook kortliks na die argumente pro en contra doodstraf en 
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bespreek die Skrifgegewens en die Suid- Afrikaanse wetgewing om uiteindelik tot 'n 

evaluering te kom. 

Kerkhistories verwys Van Wyk (1 991 b:267-268) na enkele gevalle waar teolo6, onder andere 

Augustinus, Aquinas, die Reformatore, waaronder Luther en Calvyn ten gunste vir die 

oplegging van die doodstraf was, terwyl die Sociane, Anabaptiste en Kwakers dit verwerp 

het. In die agliende eeu word die probleem van die doodstraf volgens Van Wyk 

geproblematiseer. Nie net die sekul6re wareld nie, maar ook dle teologie bevraagteken in 

hierdie tydvak die doodstraf. Schleiennacher verwerp dit. Soos op baie ander terreine van 

lewens- en w&eldbeskouing he1 die A~ifklamng ook ten opsigte van die doodstraf 'n nuwe 

wending gebring. 

Van Wyk (1991b:269) vra die vraag hoe in die twintigste eeu vanuit leologies-etiese 

gesigspunt oor die doodstraf geoordeel moet word? Vrae word g e m  sow: Is daar redelike 

konsensus? Loop die gedagtes steeds uiteen? Van Wyk vewys voorts na enkele 

belangrike uitsprake van teold in verskillende lande, Suid-Afrika ingesluit. In hierdie 

bespreking dui Van Wyk aan &t daar uiteenlopende standpunte in die bespreking van die 

doodstraf na vore kom. 

In Van Wyk (1991b:273) se bespreking oor argumente pro die doodstraf s6 hy dat dii tot die 

wese van die staat behoort om te straf, inklusief doodstraf. As die staat nie mag straf nie, kan 

dit eenvoudig nie as staat bestaan nie. Die m a g  wat hier na vore kom, is of die handhawing 

van doodstraf werklik noodsaaklik is vir die voortbestaan van 'n staat. Is daar nie talle state 

wat die doodstraf reeds afgeskaf het en tog bly bestaan nie? Na al die argumente pro die 

ddst ra f  vra Van Wyk (1991 b:274) of dil prinsipieet verantwoord is. Deurslaggewend is in 

hierdie verband die Skriftuurlike regvenliging van doodstraf. God het die doodstraf ingestel 

om die mens as beeld van God te beskerm en le beveilig. 

Lewe is 'n gawe van God, en wie di6 gawe aantas, tas noodwendig die Gewer aan. Volgens 

Wan Wyk word 'n besondere aksent geplaas op Genesis 9:6 en Romeine 13. 

In die argumente contra die doodstraf word daar onder andere deur Van Wyk 1991b:277) 

verwys na die stelling dat daar in die Skrif geen genoegsame, duidelike en direMe gegewens 

is om die doodstraf te regverdig of nie. 

Volgens Van Wyk (1991 b:278) ontstaan hier die vraag byna vanset Bied die Skrif enige lig 

op ons probleem? Bestaan daar voldoende direkte en selfs indirekte Skrifgegewens Waf die 

een of ander standpunt bevoordeel? Ook hier waarsku Van Wyk teen die gevaar wat hier 
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lewensgrmt uitstaan, naamlik dal 'n etikus die Skrif met 'n vooringeme standpunt sat 

benader en na Skrifgegewens gaan soek om sy ingenome standpunt te bevestig. Dit verg 

moeite om die Skrif onbevooroordeeld en onbevange te benader en om dew te tas na 

presies w&t die Gees vir die kerk wil s& 

Volgens Van Wyk (1991 b:278-281,290) kom die doodstraf in die Ou Testament voor en we1 

as gevolg van 'n wye verskeidenheid misdade. Hierdie misdade stam veml in verband met 

emstige sondes teen die HERE en die (lewe van ) die naaste. Die Ou Testament maak ook 

duidelik onderskeid lussen bedoelde on onbedoelde doodslag en doelbewuste moord. Slegs 

in wee gevalle is daar nie sprake van versagtende ornstandighede nie, naamlik mmrde met 

voorbedagte rade en in die geval van Godslastering. Wanneer van die Ou-Testamentiese 

gegewens ge6valueer word, kom ons, volgens Van Wyk, te staan voor die problematiese 

vraag waamm die doodstraf vandag (indien) wB1 op grond van die Ou Testament aanvaar 

word, maar nie in 91 die gevalle waarin di in die Ou Testament voorgeskryf word nie. So is 

'n groot aantal van die Ou-Testamentiese redes vir doodstraf (byvoorbeeld bestialiteit, 

homoseksualiteit, lowery, dodebeswering, Sabbatsontheiliging ensovoorts) laat vaar. 

Waamm? En waarom is doodstraf op grond van Godslastering, een van die onversoenbare 

oortredinge, laat vaaR Di is natuurlik vanselfsprekend dat godsdienstige wette slegs in 'n 

teokrasie, soos by Israel te vind was, konsekwent toegepas kan word. In 'n ongelowige of 

gemengde samelewing kan sulke wette moeilik op dieselfde wyse toegepas word. Van Wyk 

(1991b291) bevraagteken di6 kwessies: Is hierdie (doodstraf-) bepalings in die Nwe- 

Testamentiese k6rk voortgeslt of nie? 

As rede & Van Wyk (1991b291) dat in hierdie geval uitgegaan Is van die gedagte dat dit 

alles Ou-Testamentiese gegewens is. En met die Ou-Testamentiese wette moet ook 

rekening gehou word met die kultuurhistoriese konteks waarin dit gegiet is. Soms sluit die 

HERE n6ir aan by bepaalde Oosterse gebruike, byvoorbeeld ten opsigte van strafbepalings, 

en soms wyk Hy weer radikaal daarvan af. Die bedoeling van die HERE met die Ou- 

Testamentiese wette was baie duidelik om sy volk op 'n besonderse wyse te beskerrn en 

heilig te hou ten opsigte van die invloed en praldyke van die Oosterse heidendom. 

Andersyds moet hierdie wette gelees word in die lig van die vervulling in Jesus Christus 

(Matteus 5:17). Volgens Van Wyk (1991b291) is die g m t  vraag dan of hierdie wette in 

verband met die doodstraf deur hulle vervulling in en onthulling dew Christus 'n verandering 

ondergaan het soos inderdaad met talle Ou-Testamentiese wette gebeur he!? lndien wel. 

geld di dan ook vir alle vome van straf? 
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In Van Wyk (1991b281-287, 291) se bespreking oor Skrifgegewens vanuit die 

Nuwe Testament s& hy dat dit nie eksplisiet oor die doodstraf handel nie. Dit wil voorkom of 

Christus in een geval goedkeurend daama vennrys (Matteus 5) en in 'n ander geval dit 

ooplaat (Johannes 8). In elke geval is dit duidelik dat doodstraf in die Nuwe-Testamentiese 

kerk verdwyn het, behalwe miskien ten opsigte van die uitsonderlike gevalle van Ananias en 

Saffira (Handelinge 5: vergelyk 1 Korinti6rs 55; 2 Korintiers 2:6). Maar mag dit dan nog in 

die staatkunde gehandhaaf word? lndien wel, moet al die Ou-Testamentiese wette vir 

doodstraf gehandhaaf word (wat klaarblyklik nie haalbaar is in 'n godsdienstig plurale 

sarnelewing nie)? Volgens Van Wyk bied Romeine 13 nie 'n ondubbelsinnige antwoord ten 

opsigte van doodstraf nie. Dit is we1 duidelik dat die owerheid sy gesag van God ontvang en 

dat hy by die uitoefening van sy regeeramp ook straf mag toepas; maar dat dit 

vansetfsprekend ook d66dstraf insluit, is nie sonder meer af te lei nie. Ten opsigte van 

Rorneine 13 as regverdiging vir die foepassing van die doodstraf skryl Van Wyk (1991 b:29O) 

dat, indien die owerheidswaard waama verwys word doodstraf sou insluit, die vraag egter 

nog onbeantwoord bly oor presies in wattergevalle dit dan geoorloof sou wees. 

Van Wyk (1991b:291) stel in die vonn van 'n vraag as 'n oplossing voor: Kan die 

Christologie nie hier van 'n deurslaggewende w r d  spreek nie. Om te s6 dat die werk van 

Jesus Christus, in wie ons te doen het met die hoogste en finale openbaring van God 

(HebreBrs 1:1), hier niks re s& het nie, is om mmimaliserend oor sy koms en werk te dink. 

Om aan die ander kant te s& dat sy kruisdood die outomatiese opheffing van die doodstraf 

impliseer, is om oorspannend daaroor te oordeel. Hieruit sou irnmers maklik die 

gevolgtrekking gemaak kon word dat die kruisdood van Christus, as betaling van die 

Goddelike vergeldende geregtigheid dlle straf opgehef het; en dan is dit rnaar een klein 

stappie verder om te sB dat die koms van Christus ook elke regering oorbodig maak. 

Voorts sou hierdie redenasie ook die eindoordeel en finale strafgerig van God problematies 

maak en kan dit maklik uitloop op 'n standpunt van alversoening. 

Die mag, soos Van Wyk (1991b:292) dit egter stel, bly dus dringend: Watter gevolgtrekking 

kan uit die kruisdood van Christus gemaak word? Volgens Van Wyk kan daar geen ander 

konklusie gemaak word nie as om te sB dat die werk van Christus minstens 'n 

humaniserende hvloed op die ganse strafproses uitgeoefen het, ook met betrekking tot 

doodstraf. tn wese pleit Van Wyk egter nie vir die afskaffing van die doodstraf nie, maar dat 

daar ten minste in vier aspekte met humanisering ingetree kan word. Eerstens ten opsigte 

van die wdArom, want die redes vir die toediening van die doodstraf het gaandeweg verskuif. 

Tweedens ten opsigte van die hbB: daodstraf word nie meer voltrek dew steniging, 
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verbranding, kruisiging of onthoofding nie, maar deur middel van 'n galg of elektriese 

stoel. Derdens ten opsigte van wie: doodstraf word nie mew dew die massa voltrek nie 

maar deur enkelinge. Vierdens ten opsigte w&r: nie meer in die openbaar nie maar in die 

geheim. Hierdie hurnaniserende invloed stel Van Wyk vaor die m a g  of die doodstraf nie 

self die doodstraf in gedrang bring nie. Volgens hom wil dit voorkom asof doodstraf vanuit 

die evangelie geen vanselfsprekende saak is nie en altyd met kritiese vraagstelling begelei 

sal word - wat nie beteken dat dit in uiterste gevalie nie toegepas sou kon word nie. 

Van Wyk (1991 b:293) is daarvan oortuig dat die betekenis van die Bybelse geregtigheids- en 

versoeningsmotiewe nog verder uitgediep en vir die strafreg vrugbaar gemaak moet word. 

Hy is ook daarvan oorluig dat die refonnatoriese belydenisskrifte hulle nie direk oor doodstraf 

uitspreek nie (vergelyk NGB, arl. 36, HK 40:105). Slegs by wyse van afleiding sou die 

doodstraf hieruit "bewys* kon word. Van Wyk sC3 ten slotle dal dit 'n ope m a g  is of die Suid- 

Afrikaanse wetgewing in hierdie verband moreel veranOlvoord is. 

In Van Wyk (2003a:lO) se skrywe wat dateer na die moratorium op die doodstraf en presies 

12 jaar nadat hy sy standpunt in Die doodstraf in etiese perspekfief gestel het, sktyi hy oor 

Die doodstraf op die keper beskou dat hy Wens 'n besoek aan die Kcingo in 1998 

meegedeel is dat dam korl tevore enkele moordenaars (nie rebelle nie) in Lubumbashi 

tereggestel is. Hy was daaroor geskok en op navraag het hy as anlwoord gekry dat die DRK 
nie beskik m r  'n doeltreffende gevangenisdiens om sodanige oortreders lewenslank uit die 

sarnelewing te sluit nie. Van Wyk (2003a:lO) s& ook dat hy tot op daardie stadium gedink 

het dat die leologiesstiese oorwegings ten gunste van die afskaffing van die doodstraf 

swaarder weeg as di6 ten gunste van die behoud daarvan. Die gebeure wat hy waargeneem 

het, het hom egter nie van opinie laat verander nie en het hy verai geworstel met die vraag: 

Hoe gemaak waar 'n doeftreffende regstelsel nie bestaan nie? Voorls bespreek hy dan die 

drie standpunte oor die dcdstraf: (1) dit mag nooit, (2) dit moet aJtyd en (3) dit mag - en 

moet - soms. 

Ten opsigte van die doodstraf-magnooit-standpunt verwys Van Wyk (2003a:lO) in sy 

bespreking van hierdie beweging op grond van die barbaarsheid, onbeskaafdheid en 

onmenslikheid van die doodstraf na 'n teologiese argument: met die koms van Christus het 

'n nuwe bedding aangebreek waar ruimte gernaak word vir berou, vergifnis en rehabilitasie. 

Hy verwys m k  daama dat die doodsvonnis tans strydig is met die Grondwet van Suid-Afrika 

en aan 'n Grondwet moet 'n mens nie sommer toning nie. 
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Ten opsigte van die doodstraf-moetaltyd- standpunt verwys Van Wyk (2003a:lO) na 

die argumente waarin ges& word dat die moordenaars 'n swaar straf moet kry ('n lewe vir 'n 

lewe); doodstraf moet dien as regulerende afskrikmiddel; elke landsburger het die reg op 'n 

veilige en onbedreigde bestaan. Die teofogiese argument: doodstraf kan vanuit Die Bybel, 

spesifiek die Ou Testament, geregverdig word. Die probleem volgens Van Wyk is dat daar in 

die Ou Testament meer as 20 redes vir doodstraf voorgehou word, soos onder rneer 

owerspel. Sabbatsontheiliging en godslastering. En verder: indien die doodstraf altycl 

noodsaaklik is, moes Moses en Dawid dit ook gekry het en dan het ons vandag nie oor groot 

dele van die Ou Testament beskik nie. 

Ten opsigte van die derde opsie gaan hy van die standpunt uit dat die doodstraf mdg en 

soms rn66t. Dit mdg , want daar is genoegsame teologiese oonvegings ten gunste daawan, 

byvoorbeeld dat die owefieid die swaard nie vemiet dm nie (Romeine 13). Die swaard 

impliseer dat 'n menslike lewe, in uitmderlike omstandighede (byvocrbeeld hoogverraad) 

geneem mag word. Soms m d t  dit ook, maar dit hang saam met die konteks en 

omstandighede in 'n land, In hierdie benadering word d m  nie van 'n absolutistiese etiek 

gebruik gemaak nie ('tii moet altyf. of 'dii mag nooit'), maar van 'n kontekstuele etiek. 

Kontekstuele etiek gaan van bepaalde beginsels uit. maar betrek daardie beginsels in 'n 

konkrete situasie. Met hierdie tipe benadering in die oog pas Van Wyk (2003a:l) dit toe op 

ons vraagstuk Dit maak 'n enone verskil as ons oor die (herinstelling van die] doodstraf 

praat in 'n land soos Engeland, met 'n goed funksionerende regstelsel, en of ons daaroor 

praat in 'n land soos die Kongo, waar geen funksionele gevangenisdiens bestaan nie. Die 

vraag wat Van Wyk dan vra is waar Suid-Afrika m hierdie prenljie inpas? Van Wyk 

(2003a:lO) sB dat die Christelike etiek vra dat ook met die slegte (gevolge) van 'n beleid 

rekening gehou sal moet word. Is 'n normale reOling in 'n abnormale sarnelewing rnoontlik - 
en wenslik? Die doodstraf: ja of nee? lndien die regering (die polisiediens) daarin kan slaag 

om die golf van moorde hok te slaan, sal die aandrang op die herinstelling van die doodstraf 

vefflou en dalk verdwyn, andersins sal die aandrang groei en toeneem. 

Alhoewel Van Wyk nie in em van die gevalle waarin hy die doodstraf bespreek melding 

maak van watter hermeneutiese vertrekpunte (aksiomas) en uitgangspunte gebruik gemaak 

word nie, kan daar egter in sy geval veronderstel word dat hy van erkende gereformeerde 

hermeneutiese re& en uitgangspunte gebruik maak (vgl. Van Wyk. 198955 e.v.). Van Wyk 

(1 991 b:280) se bydrae ten opsigte van Skrifberoep in die geval van die doodstraf is beslis 

van onmisbare waarde. Anders as ander argumente ten opsigte van die eksegese van die 

locus classicus leks oor doodstraf in die Ou Testament, naamlik Genesis 9:6, wys Van Wyk 
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daarop dat hierdie teksgedeelte glad nie so deursigtg is as wat oor die algerneen 

aanvaar word nie. 

Die eerste probleem is di6 van konteks en (in-)konsekwente Skrifgebtuik. In sy argument 

venyrs Van Wyk oor hierdie betrokke Skrifgedeelte by wyse van Skrif-met-Skrif-vergelyking 

ook na die Nuwe-Testamentiese gegewens wat hierop betrekking het. Tweedens is dit vir 

hom natuurlik 'n ope m a g  of hier 'n duidelike opdrag van die HERE is en of da nie net 'n 

blote verwysing na die moontlike kettingreaksie is wat op moord volg nie. 'n Derde pmbleem 

is dat, indien hierdie leks in sy volle reikwydte toegepas sou word, ook kinders die doodstraf 

behoorl te ontvang. Vierdens kan daarop gewys word dat in hierdie teks doodstraf slegs tot 

moord beperk word en dat alle ander redes dus as onverantwoord afgewys moet word. 'n 

Vyfde m g  is of ons uit hierdie leks ononomstootllk kan afiei dat doodstraf aan die owerheid 

opgedra is. Sesdens. hoe moet verklaar word dat die eerste moordenaar van wie ons nd 

Genesis 9:6 lees, naamlik Moses, nib die doodstraf ontvang nie, maar deur God op 'n 

besondere wyse as bevryder van sy volk gebruik word? Vir Van Wyk (1991b:281) is dit baie 

duidelik dat ons ten opsigte van Genesis 9:6 voor 'n wye reeks van interpretasieprobleme te 

staan kom. Van Wyk (1991b:281) sQ ook dat dit belangrik is dat die Ou-Testamentiese 

gegewens in verband met die doodstraf, en watter toepassing dit in die Nuwe-Testamentiese 

vind, saam met die Nuwe Testament geinterpreteer moet word. 'n Voorbeeld hiervan is 

byvoorbeeld Van Wyk (1991 b:286) se bespreking van die swaardmag in Romeine 13:l-7 

waarin hy sP dat hierdie teksgedeelte omsoom word deur teksgedeeltes waarin die 

iiefdesmotief prominent figureer (12:21 en 13:8) en dat aan Christene duidelik gssa word om 

nib wraak te neem nie, maar die oordeel aan G6d oor te Iaat (12:19). Dus word die Bybel- 

Ow en Nuwe Testament - konsekwent in sy argumentasie gebruik. 

Van Wyk (2003a:lO) hou ook deeglik rekening met die Bybelse eenheid tussen leer en lewe. 

veral in sy argumentasie in 2003 na die moratorium op doodstraf. Hy vetwys na die 

kontekstuele etiek wat van bepaalde beginsels uitgaan, en daardie beginsels in 'n konkrete 

situasie betrek. Daar word beslis genoegsaarn kennis gedra van die werklikheid en die 

Wood 

Van Wyk se bydrae in die Skrifbercep ten opsigte van die doodstraf kan beslis as positief 

geevalueer word. Van Wyk kan baie moeilik as 'n biblisis of as 'n Skrifkritikus gebrandmerk 

word, omdat hy die Bybelse gegewens vanuit die Bybel as gesagvolle Wood van God met 

goeie en erkende hermeneutiese re& en uitgangspunte benader. Skrifgedeeltes word nie 

atomisties buiie hulle kultuurhistoriese raamwerk en vanuit konteb aangehaal nie, maar met 

deeglike Skrif-met-Skrif-vergelyking binne die bepaalde openbaringshistoriese konteks 
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gesien. 'n Verdere positiewe bydrae van Van Wyk is dat daar by h m  sprake van 'n 

tematiese benadering te bespeur is. Van Wyk (1991b:283) vra of 'n mens in die gesprek van 

Jesus in Matteus 26:52, genoem binne die konteks van die Christelike lewe in die koninkryk. 

staatsregtelike konsekwensies vir die samelewing mag trek? As moontlike tema venvys Van 

Wyk hier na die koninkryk van God. Volgens Van Wyk (1991b:290-291) is dit natuurlik 

vanselfsprekend dat OwTestamentiese godsdienstige wette slegs in 'n teokrasie, soos wat 

dit by Israel te vinde was, konsekwent toegepas kan word. Hy maak term die opmerking dat 

in 'n ongelowige of gemengde samelewing sulke wette moeilik op diesetfde wyse toegepas 

kan word. Hierdie tematiese verwysing na die kokrasie waarin lsrael hulle welte ontvang 

het, het beslis ook 'n bepalende invloed op die wyse waarop die wette en bepalings in die Ou 

Testament in die modeme samelewingskonteks geinterpreteer en moontlik toegepas kan 

word. Van Wyk bespreek egter nie die tematiese benadering in sy volle konsekwensie nie. 

en derhalwe kan dit as 'n leemte in sy argument(e) beskou word. 

Dit wil voorkom of Van Wyk ten opsigte van die etiek, en heel besonder in sy bespreking van 

die doodstraf as vefleenwoordigend van die modeme etiese probleme, die leser met meer 

Mae as daadwerklike oplossings laat, wat egter net weer die feit beklerntoon dat die "etiek 

van doodstrfl ons roep tot nadere verantwoording en groter uilbouing (Van Wyk, 

1991 b:29O). 

Wat Suid-Afrika betref, bestaan daar wlgens Van Wyk (199lb:271) 'n redelike mate van 

konsensus dat die doodstraf teologies verantwoord is. Postma kom ook tot dieselfde 

konldusie. Hy wys onder andere daarop dat Suid-Aftika van die hoogste 

doodstrafvoltrekkhgs ter whreld het (47%) asook dat Suid-Afrika die redes vir doodstraf 

uitgebrel het (s.j.:9) Postma konkludeer dan: "Of al die misdade wat in Suid-Afrika met die 

dood bedreig word, binne bogemelde ruimer interpretasies van bloedvergiefing MI, word 

deur ons ten sterkste betwyfel" (~$15). 

Postma (s.j.:l) s6 in sy argument dat daar oor die algemeen aangetoon kan word dat die 

opvatting wat 'n persoon huldig oor die doodstmf saamhang met sy beskouing oor straf, 

sonde en skuld wat weer terug te voer is na sy lewens- en w6reldbeskouing. Aanwllende tot 

hierdie mening stel hy voor dat daar in die argument 'n vlugtige blik gewerp moet word op die 

geskiedkundige verband tussen misdaad en straf. Na aanleiding van Genesis 4 vers 14 

veMlys Postma daama dat misdaad sy ontslaan in die sonde het. Aangesien die opvatting 

van wat sondig is tot 'n groot mate bepaal wat as misdaad aangedui word of moet word, 
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spreek dit vanself dat ook die Christelike kerk en die leer van die kerk 'n besondere 

invloed gehad het op die strafregontwikkeling (Postma, s.j.:2). Volgens Postma moet dit tog 

nie uit die cog verloor word dat godsdienstige en wysgerige strominge telkens weer hulle 

invloed laat geld het op strafregtelike beskouinge oor skuld en straf nie. Hierdie strominge is 

nie 10s te maak van die tydsomstandighede waarin op 'n bepaalde doen en late 'n bepaalde 

reaksie volg nie: gewoonlik 'n reaksie wat rnanifesteer in beskouinge direk teenstrydig met 

di6 wat voorheen daarop nagehou is (s.j.:2). 

Pdshna (s.j.:8) verwys in sy argument ook na die tydperk van Erfolgshaflung 

(gevolgsaanspreeklikheid), die tydperk van strafreg-humanisering - veral die humanisering 

waarin die willekeur en in oormaat waarin die doodstraf w l 6  is die negentiende-eeuse 

rnens met afsku vewul het. Postrna (s.j.:8) ve~lys  na die huidige situasie waarin vryheid 

sonder gebondenheid die grool ideaal is. Regte om in alle opsigle vry te wees besit die 

mens: pligte om gebonde te wees bestaan nie. Sews die misdadiger het 'n reg op lewe - het 

reg op inagneming van die toevallige ornstandighede wat sy onbenydenswaardige lot bepaal 

het; 'n plig tot boetedoening het hy nie. Voorts reken hy dat dii in hierdie wbreldse 

velwardheid nie vreemd is dat etiese norme nie bestaan nie en sover dlt we1 bestaan, dit op 

so 'n wyse getransponeer word dat dii aanpas by die eie menslike slimmighede. Selfs die 

Heilige Skrif word aangehaal, rnaar nie as die Boek der boeke nie maar as 'n boek onder 

vele. 'n Mens aarsel om dit te sB, maar dit skyn asof die Bybel woorde toegesi3 word, omda 

die Woord van God deur die bril van Satan gelees word. In die lig van hierdie stelling 

bespreek Postma. soos wat hy dii noem, "die nuutste vlaag van teenkanting teen die 

doodstraf". 

Postma (s.j.:9) pleit in sy argument dat uitdrukkings soos Christen, Christelik. Bybels egter 

met groter versigtigheid gebruik moet word, sonder dat hyself in sy argument 'n poging 

aanwend om hierdie uitdrukkings voldoende te ornskryf. Oor die opmerking dat die Bybel 'n 

speelbal is wat deur voor- en teenstanders van die doodstraf met eweveel vemuf gehanteer 

kan word, s& Postma dat dit algerneen-verbreid is, omdal dii al te rnaklik, vanwe6 die 

skrifiuurlike pretensie daa~an, op die gemoed van die mens appelleer (s.j.:lO). 

Postma (s.j.:10) stel die volgende hoofargumente vir en teen die doodstraf: 

Misdaadvoorkoming. Straf mag nie net aan sy afskrikwaarde gerneet word nie, want dan 

staan ons in een en diesetfde kamp as die determinis wat slegs oog het vir faktore wat 

misdaad sou bevorder en in hierdie siening self probeer God speel deur met eie rniddele 

die toekoms te detennineer, Straf as vergelding van skuld bly die hoeksteen van enige 
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beskouing oor straf wat aanspraak wit maak op die Christelike cachet; en dit 

gebeur sonder om in indeterminisme te verval (Postma, s.j.:ll). 

Onskadelikmaking van die dadec Dit is volgens Postma (s.j.:ll-12) 'n deterministiese 

inslag. Geen Christen kan die doodstraf op hierdie grond goedpraat nie. 

Rehabi/it&?sie van die dadec Die skykskriftuurlike argument dat die doodstraf die tyd 

van bekering wat daar vir die dader mag wees finaal afsny, sat in teologiese taal 

Pelagiaans of Semi-Pelagiaans of selfs Arminiaans genoem word. Met die ewige 

Raadsplan van God word geen rekening gehou nie (Postma, s.j.:12). 

Die moontlikheid van 'n regsoSvaling: Postma (s.j.:13) verwys na die skriftuuriike 

regverdiging van die doodstraf soos weergegee in die Moog van Kuyper teen Domela- 

"C Nievwenhuis, die destydse hoogleraar in strafreg aan die Ryksuniversiteit van 

Groningen. Sy hele betoog. soos vewat in Dee1 1 van sy "De Gernene Gratie", is 

gebaseer op die eksegese van Genesis 9:6. Daar kon volgens Postma maklik beweer 

word dat bogemelde leks geen ewigheidswaarde het nie en we1 omdat die Ou- 

Testamentiese bedeling deur die soenverdienste van Christus as't ware pro non scripto 

geword het. Geliefkousde Nuwe-Testamentiese stof om so 'n siening te regverdig word 

gewoonlik gevind in die Bergpredikasie en tekste soos die volgende word kwistig uit 

verband geruk: Matteus 635, Matteus 73, Johannes 8:7. In sy uiterste konsekwensie 

toegepas, sou hierdie tekste alle vorme van rnenslike beoordeling vemrdeel, en dit kan 

tog waarlik nie die bedoeling wees nie. Wat Christus by die mens wit tuisbring, is dat hy 

in sy oordeel oor andere nie die eie doernwaardigheid vanwe6 die sonde moet vergeet 

nie. 

NBrens in die Nuwe Testament word 'n pleit gevoer vir 'n passiewe laat-rnaar-gaan- 

beleid sonder verantwoorde oordeel oor die menslike handelinge nie. 

'n Ander saak is die feit dat Genesis 9:6 behoort tot die Noagitiese Verbond en dat die woord 

wat hier gebesig word deel is van wat Calvyn noem 'n Foedus omnibus pqoulis commune, 'n 

verdrag gemeen aan alle volke. Wat deel is van die Goddelike verbond met Noag moet dus 

duidelik onderskei word van die skaduwette wat alleen vir Israel in die ou Verbond gegeld 

het. Hieruit moet geensins afgelei word dat die nome wat vir Israel m die Ou Testament as 

rigsnoer gegee is vir ons gem waarde het nie, want dan sou ons ook 'n gedeflike dik streep 

deur die l ien Gebooie kon trek. Die nakoming van die Tien Geboaie is immers aan ons as 

'n r&l van dankbaarheid gegee. 
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Die hnreespalt tussen Ou en Nuwe Testament wat ook ten opsigte van die 

doodstraf aangeglyp word, word deur Postma beantwoord vanuit 'n aanhaling van Kuyper 

(vgl. Postma. 19941 1-12). 

Verder argumenteer Postma (s.j.:14) dat die wanopvatting in verband met Genesis 9:6 dal 

hierin 'n blote ervaringswerklikheid weergegee word nie water hou nie. Wanneer God 

spreek, moet die mens swyg. Wanneer God gebied, moet die mens in gehoorsaamheid sy 

bevel uitvoer. Die ddst ra f  is as die Godverordineerde Waf ingestel om moord te vergeld. 

Vrae of Genesis 9:6 nog ruimte laat vir die doodbrenging in noodweer van iemand wal jou 

wederregtelik aanval en met die dood bedreig; en of nalatige doodslag dan ook inbegrepe is 

in die Goddelike ordinansie nie, kan gerus maar daar gelaat word, want dit voer ons t4 ver 

van ons onderwerp af. Di! is voldoende om te meld dat in Genesis 9:6 onteenseglik die 

swaardmag in die hand van die owerheid gegee word (Postma, s.j.:15). Hier kan gevra word 

of Postma die basiese hermeneutiese beginsel van Skrif-rnet-Skrif-vergelyking gevolg het. 

wan1 n6rens meld hy die Nuwe-Testamentiese gegewens wr die swaardmag van die 

owerheid nie. Daar bestaan dus 'n duidelike gaping in sy argument, veral in die lig daarvan 

dat hy nie die Ou Testament in die lig van die Nuwe Testament lees nie, asof Christus glad 

nie gekom het nie. 

In 'n kritiese beoordeling van Postma se argument kan ges6 word dat hy glad nie weergee 

watter hermeneutiese reels en uitgangspunte gebruik gaan word nie. In die gevalle waar we1 

'n Skrifberoep op die Bybel gemaak word, is di op 'n naief-fundamentalistiese w e  gedoen. 

Wannwr Postma we1 'n Skrifberoep maak, wil dii voorkom asof dil op 'n bewysteksmetode 

aangepak word sonder om die onmiddellike konteks waarin die enkele teks voorkom in ag te 

neem en dit vergelyk met die Skrif in sy geheel en die openbafingshisloriese skopus van die 

Skrif. Dit kan egter aanleiding gee tot 'n naiewe lees van die Bybel. Nog 'n verdere punt van 

kritiek is dat Postma in sy argument nie genoegsaam rekening hou met die Bybelse eenheid 

tussen leer en lewe nie. Alhoewel Postma in sy argument verwys na die (kerk)historiese 

ontwikkeling van die doodstraf kan die vraag egter gevra word of daar werklik genoegsaam 

kennis gedra is van die kennis van die werklikheid waarin die beroep op die kennis van die 

wmrd gemaak is? Dus het Postma se bydrae tot dfe debat rondom die doodstraf op grond 

van sy beroep en utilisering van die Skrif min of geen waarde nie. 

5.3.3.8 Rapport van studledeputate oor daodstraf 

In die Handelinge van die vyf en veertigste Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid- 

Afrika (GKSA, 1994) is daar in die studierapport oor die doodstraf in die lig van die Skrif en 
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Belydenis op grond van deeglike eksegetiese studie en die toepassing van 

hermeneutiese beginsels tot 'n besluit gekom dat: 

slegs die owerheid die reg en bevoegdheid het om die doodstraf toe te pas; 

dat die owerheid voor God verplig is om die doodstraf toe te pas in die geval van mord 

met voohedagte rade enlof met verswarende omstandighede sonder versagtende 

omstandighede; 

die owerheid hierdie maal&l moet toepas, sodat daar 'n ordelike samelewing kan wees, 

om die wrkeder regverdig te st& en om ander af te skrik om wandade te pleeg waar 

mense om die lewe gebring (kan) word. 

Uit die aard van so 'n studierapport wat voor die Sinode van die GKSA moet dien, word die 

bestudering van spesifieke gedeeltes uil die Bybel nie voorafgegaan deur 'n uiteensetting 

van hermeneutiese reels en uitgangspunte nie (vgl. Van Rooy, 19973-10). Daar word egter 

ten opsigte van die hermeneutiese re& en uitgangspunte aanvaar dat die studiedeputate 

die re& gebruik het wat grotendeels in die gereformeerde kringe geld (vgl. Van Wyk. 

1986:16; Coetree. 1988:19-38; Deist & Burden, 1980:lll-113; De Klerk & Van Rensburg. 

1999.) Dit gaan egter hier nie daaroor om die bevinding te beoordeel nie, maar slegs om te 

let op die gebruik van die Skrif In die argumentasie. 

Genesis 9:6 bevat die volgende uitspraak: V i e  die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens 

sal sy bloed vergiet word. God het die mens as sy beeld gemaak". Hierdie uitspraak is 

sekerlik die mees basiese uitspraak oor die doodstraf in die Ou Testament (GKSA, 

1994:609). Die argumentasie oor die mens as bee@ van God is oortuigend. Die volgende 

uitspraak verg, volgens Van Rooy (1 997:9) nog nadere besinning (GKSA, 1 994:6OQ): 'Deur 

hierdie bepaling wat vMr die bestaan van Israel as volk gegee is, maak die Skrif die 

doodstraf geldende vir alle mense van alle tye." Tog het hierdie bepaling nie gegeld in die 

geval waar iemand in die tyd van die Ou Testament iemand anders gedood het nle (Van 

Rooy, 2001a:51). In die wetgewing van Israel oor die doodstraf as die straf op moord word 

die wetlike omskrywing van die bepaling aangetref. Die klem wat hier gel6 word op die feit 

dat hierdie bepaling voor die bestaan van die volk gegee is en dus algemeengeldend is, 

verdien verdere aandag. Van Rooy (1997:9) vra die vraag of dii nie moontlik is dat 'n 

bepaling wat voor die ontstaan van Israel gegee is, in Christus (met ander wwrde in die 

Nuwe Testament) ter syde gestel kan word nie? Hierdie punt word egler nie in die 

studierapport beredeneer nie. 
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Die uitspraak van Genesis 9:6 moet in sy eie onmiddellike konteks gelees word - iets 

wat nie in die studierapporl konsekwent gedoen word en aandag a m  geskenk word nie. 

Genesis 9:6 is volgens Van Rooy (1997:9) deel van die verbond met Noag. in die verbond 

word die opdrag van Genesis 1:28 herhaal, naamlik dat die mens vrugbaar moet wees en 

moet vermeerder en die aarde moet wl. In Genesis 129 word die bevel opgevolg met 'n 

bepaling oor wat die mens mag eet, naamlik plante met saad en m g t e  van bome. Ook in 

Genesis 9 word die opdrag van vers 1 opgevolg met 'n bepaling oor wat die mens mag eet. 

Hier word die diere, benewens plante, aan die mens as voedsel gegee. Wat die diere betref, 

word egier bepaal dat die mens nie die bloed mag eel nie. In aansluiting hierby word dan na 

die vergieting van 'n mens se bloed verwys, met die straf daanroor. In hierdie konteks is die 

bepaling oor die straf op die vergieting van 'n mens se bloed ten nouste ve rb i i  aan die 

verbod op die eet van dierebloed. Albei hierdie sake kan met 'n eenvoudige hermeneutiese 

beginsel van Skrif-met-Skrif-vergdyking in die regte lig gestel word wanneer hierdie sake 

later in die lsraelitiese wetgewing verder gehanteer word: die doodstraf in Eksodus 21:12. 

Levitikus 24:17 en Numeri 35:16-21 en die verbod op die eel van bloed in Levitikus 337 en 

Deuteronomium 1216. Wat laasgenoemde betref. word die doodstraf in Levitikus 727 

voorgeskryf vir iernand wat we1 bloed eet. In Levitikus 17:lO-14 word dit nog mew uitgebreid 

gestel. 

Wat Genesis 9:6 betref, stet Kidner (1968:lOl) die saak baie duidelik. Die vers kan in 'n 

argument ten gunste van die doodstraf gebruik word sonder om ook die verbod op die eet 

van bloed te betrek. 

Daar bestaan, sonder om hiermee 'n oordeel oor die studierapport uit te spreek 'n leemte in 

die beredenering van die saak ter tafel, wat die moontlikheid van 'n biilisistiese inslag op die 

Skrifberoep inhou, omrede die metodimk saamhang met 'n sogenaamde bewysteksmetode. 

Volgens Van Rosy (1997:lO; 2001a:51) noem die Ou-Testarnentiese wene een en hvintig 

sake waarvoor die doodstraf opgde kan word. Hierdie sake kan in vier groepe verdeel word: 

religieuse misdade, misdade waardeur mense gedood is, morele misdade en seremoni6le 

misdade (GKSA, 1994:609-610). In die bespreking van die doe1 van die doodstraf ward daar 

onderskeid gemaak tussen misdade waardeur mense gedood Is en die ander misdade. In 

die beredenering van die belang van die gegewens vir vandag, onderskei die sinodale 

rapport van 1994 nog verder die gevalle waar mense gedood is in die geval van religieuse, 

morele en serernoni&le sake. Die bepalings in verband met laasgenoemde sake word nie 

meer as bindend vir vandag beskou nie, terwyi die doodstraf vir rnoorde we1 behou word (vgl. 

GKSA, 1994:611). Die betrokke rapport dui egter nie aan waarom sekere sake steeds geld 

Hoofstuk 5 - 'n Beoordeling en evaluerlng van Skrlfberoep ten opsigte van die 

doodstraf as  'n moderne etiese vraagstuk in dje Ilg van die Christellke etiek 



308 

en ander nie. Vanuit 'n juridiese oogpunt word die verskil tussen m r d .  strafbare 

manslag en wettige manslag ook nie voldoende beredeneer nie. Die rapport meld 

byworbeeld persone wat rnoord gepleeg het, maar nie die daodstraf ontvang het nie ( ~ 0 0 s  

Kain, Moses en Dawid) (GKSA, 1994:610-611). In nie een van die gevalle is daar volgens 

die rapport duidelikheid oor waarom die dbodstraf nie toegepas is nie (GKSA, 1994:611). 

Volgens Van Rooy (2001a52) figureer hierdie onsekerheid egter glad nie in die finale 

bevindinge nie. 

Die lig wat die Nuwe Testament op hierdie moontlike teenslrydighede werp, soos 

byvoorbeeld die belang van Christus se versoeningswerk op die seremoni6le bepalings, kom 

glad nie aan die orde nie. In die lig hiewan vra Van Rooy (1997:lO) of hierdie studierapport 

se verslag enige verskil sal toon met 'n Jood se bestudering van die betrokke gedeeltes, 

terwyl ons juls as Christene die Ou Testament (behoort te) lees. 

Volgens hierdie rapport aan die Sinode word diegene wat kenery bedtyf nie gedood nie. 

Deuteronomium 135 is byvoorbeeid in hierdie opsig van belang: 'n valse profeet wat die 

volk aangemoedig het om van God afvallig te word, moes gedood word. In die 

kerkgeskiedenis is ketters soms we1 gedood, soos self in die tyd van Calvyn, maar die 

rapport aan die Sinode bepleit dit nie vir vandag nie. 

Die Sinode het dus aanvaar dat in sekere gevalle waar die doodstraf in die Ou Testament 

toegepas is dit steeds geld, maar in ander gevalle nie. Die Sinode moss op 'n spesifieke 

punt seifs 'n keuse tussen twee aanbevelings maak (vgl. GKSA, 1994:618) - 'n keuse wat 

damp dui dat daar oor di6 betrokke punt, selfs na deeglike Skrifstudie, nog steeds nie volle 

eenstemmigheid was nie. Die m a g  is dan natuurlik hoe 'n mens n w  te werk moet gaan om 

vas te stel wat steeds geld en wat nie. Dit is duidelik die geval in die tyd van die Ou 

Testament, maar daar bestaan meningsverskil oor watter van die gevalle waar die doodstraf 

in die Ou Testament toegepas is, indien enige, steeds nonatief vir die modeme 

samelewingskonteks is. 

Die rapport aan die Sinode stel dit ook dat daar n8rens in die Nuwe Testament ges6 word 

dat die doodstraf In gevalle soos in die Ou Testament bepaal, owel& moet word nie. Tog is 

dh 'n feit dat dit nie mew m al die gevalle opgele is nie. Dit beteken nie dat die oonredings 

waalvoor die doodstraf in die Ou-Testamentiese tyd opgela is (oortredings van die 

seremoniCde wet uitgesluit) in die Nuwe-Testamentiese tyd nie meer emstige sondes is nie. 

Dit bly emstige sondes in die & van die HERE, al word dit nie op dieselfde wyse gestraf nie 

(GKSA. 1994612). Dit beteken egter dat daar in die Nuwe Testament geen voorskrifte 

Hoofstuk 5 - 'n Beoordeling en evaluerlng van Skrtfberoep ten opsigte van die 

doodstraf as 'n modeme etiese vraagstuk in die 11g van die Christelike etiek 



309 

gegee word vir die oplegging van die doodstraf vir spesifieke oortredings nie. Die 

enigste beskikbare gegewens is deskriplief van aard, maar het nie normatiewe gesag vir 

vandag nie (vergelyk die rowers wat saam met Jesus gekruisig is - Matteus 27:38; Mark 

15:27). 

In die Nuwe-Testamentiese tyd kon die Joodse Raad steeds volgens die Ou-Testamentiese 

wette die doodstraf by wyse van steniging toepas in geval van religieuse, sedelike en 

seremoniele oortredings. Op 'n klag van lastering teen Moses en God het hulle Stefanus 

gestenig (Handelinge 7). Toe hulle Jesus wou stenig omdat Hy godslasterlike dinge sou 

ges6 het (Johannes 8-59; 10:31-39), het Hy hulle egter nie toegelaat nie. Ook toe hulle die 

owerspelige vrou wou stenig (Johannes 83-7), het Jesus dit verhoed. Hoewel Jesus die 

bevaegdheid van die Joodse Raad om die doodstraf vir hierdie soort misdade op te 16 nie 

betwis nie, erken Hy dit ook nie ( s m  in die geval van Pilatus nie). Uit sy optrede, veral met 

die owerspelige vrou (Johannes 83-7). blyk dit egter dat Jesus in die geval van religieuse en 

mrele oottredings 'n ander weg aanwys as di6 van doodstraf, naamlik berou en bekering. 

Dit is trouens ook in lyn met die Nuwe-Testamentiese openbaring in geheel, dat die 

doodstraf vir religieuse, morele en seremoni6le cartredings met die koms van Christus tot 'n 

einde gekom het (GKSA, 1994:613). 

Gegrond vanuit die Nuwe Testament, en Romeine 139-7 in die besonder, t w n  die rapport 

aan die Sinode aan dat die owemeid van God die reg ontvang het om met die dood te straf 

en dat die owerheid sy Godgegewe roeping versaak indien hy die reg en bevoegdheid nie 

gebruik waar nodig nie. Ole doe1 met die doodstraf moet wees om God se regverdige 

vergelding oor die oortreder uit te oefen en om te dien as afskrikmiddel sodat mense van 

sulke uiterste misdade weerhou kan word. Daarby aansluitend sB die Belydenisskrifte van 

die GKSA oor die taak van die owerheid dat daar baie nou aangesluit moet word by veral 

Romeine 134. Die implikasie daarvan is dat die owerheid die bevoegdheid het om met die 

dood te straf en dat hy dit ook inderdaad moet doen waar nodig. Vir die oorweging van die 

doodstraf geld da! die daad met voorbedagte rade gepleeg is enfof dat verswarende 

omstandighede bevind word sonder versagtende omstandighede (laasgenoemde opmerking 

word dus kwalifiserend gestel). 

Samevattend kan gestel word dat die rapport aan die Sinode die probleem van die doodstraf 

vanuit die Skrif op 'n bewysteksmetode aangepak het sonder om die onmiddellike konteks 

waann die enkele teks voorkom in ag te neem en dit te vergelyk met die Skrif in sy geheel6n 

met die openbaringshistoriese skopus van die Skrif. Dit kan egter aanleiding gee tot 'n 

naiewe lees van die Bybel. Om verstaanbare redes word die Sinode-uitspraak teties 
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(stellend) geformuleer. 'n Bykornstige antitetiese (teenstellende) uiteensetting van 

gronde waarop teenstanders van die doodstraf hulle beroep, sou waarskynlik tot die 

argument bygedra het. Nog 'n verdere punt van kritiek is dat die rapport aan die Sinode in 

die argumentasie glad nie rekening hou met die Bybelse eenheid tussen leer en lewe nie. 

Die vraag wat egter g e m  kan word, is of daar werklik genoegsaam kennis gedra is van die 

kennis van die werklikheid waarin die beroep op die kennis van die wood gemaak is? 

Dii is egter baie duidelik vanutl dim rapport van die studiedeputate oor die doodstraf dat die 

Gerefonneerde Kerke hulle reeds duidelik uitgespreek het, maar ongelukkig sonder 'n 

behoorfike teologies-etiese beredenering van die saak. 

5.3.3.9 F.N. Lion-Cachet 

Lion-Cachet (1994x89-101) bespreek in 'n artikel: Abolition or mitigation of the death 

penalty - a pempective on the laws of Israel, die doodstraf in die lig van die mees antieke 

wette van Israel wat verpligtend was vir verskeie oortredings. As 'n Ou-Testamentikus vra hy 

in sy artikel egter die mag, teen die agtergrond van die moratorium op die doodstraf in Suid- 

Afrika, of die instelling van die doodstraf vir manslag nie hemrweeg moet word in die 11g van 

die periode waarin die wette van w Israel geformuleer is nie. Hy vra of die doodstraf vir 

religieuse, seremoniQe en morele misdrywe so maklik verontagsaam kan word. Hy verwys 

onder andere na die pleidooie vir die ophef van die doodstraf op grond van die mmntlike 

rehabillasie van die mrtreder, en die groter inskiklikheid ten opsigte van die wette van die 

Ou Testament wat vandag gehoor word. Hy vra dan tereg die m a g  of die doodstraf 

opgehef, verleng of gehandhaaf rnoet word ten opsigte van moord aneen? 

Lion-Cachet (1994a:89) stel sommer by die intrapslag van sy argument watter 

henneneutiese r&ls en uitgangspunte in die artikel gebruik gaan word. Die Ou Testament 

word volgens horn aanvaar as die gesagsvolle boek van geloof - 'n boek wat gebaseer is op 

die feit dat die HERE, die God van Israel is. Derhalwe word die verhoudlng tussen God en 

rnens duidelik gemaak in die Ou Testament. Die Ou Testament bevat ook as die 

gesagsvolle Woord fundamentele waarhede wat waai-iteid inhou vir alle mense. Vanuit 

hierdie vertrekpunt word die Ou-Testamentiese data bestudeer, geevalueer en geplaas in 'n 

openbaringshistoriese perspektief. 

Volgens Lion-Cachet (1994~90) word die Mosaiese wette wat op Sinai gegee is, beskou as 

die beginpunt vir die formulering van die jurldiese beginsels. Die Bondsboek is volgens horn 

die oudste versameling wette. Binne hierdie Bondsboek word dan die onderskeie 

oortredings gelys, onder andere: 
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seremoni8le oortredings; 

misdade waarin manslag voorkom; Uon-Cachet (1 994a:92) bespreek die misdade 

waarin manslag voorgekom ha teen die agtergrond van die Ou Nabye Oosterse 

juridiese tekste waarin die konsep van die waarde van die menslike lewe ontbreek het. 

Die basis vir doodstraf vir manslag kan volgens Lion-Cachet gesoek word in Genesis 

9:6, waarin die klem op bloed in die bepaling vir doodstraf gelee is en die motivering vir 

straf gelei3 is in die feit dat die mens vdgens die beeld van God gemaak is. Niemand 

kan God doodmaak nie en niemand mag sy verteenwoordiger doodmaak nie. Hy wat 

sy hande teenoor 'n mens lig, lig dit leenoor God. Hierdie pre-lsmeliiiese motivering is 

nog steeds van toepassing op die mensdorn. Hierdie motivering staan in skerp kontras 

met die beskouing van die Ou Nabye Ooste. 

morele misdrywe. 

Lion-Cachet (1994a:93) vennrys dan ook verder na die tmdisie van die priesters in Levitikus 

en Numeri, wat deel vom van die Priesterlike wetskode. Ook in hierdie geskrifte word daar 

verwys na onder andere: 

godsdienstige misdrywe: 

misdade waarin manslag voorkorn. Hierin veryrs Lion-Cachet na Levitikus 2437 en 

21, waarin die voorwaarde vir die uitvoer van die doodstraf en die rol van die 

bloedwreker nie duidelik in die Ou Testament gedefinieer word nie. In hierdie 

bespreking vennrys hy onder andere na die wyse waarop 'n persoon verhoor is en dat 

die motief vir die mood van groot belang was. Die daad moes of doelbewus of uit haat 

of venyn gepleeg gewees het om die doodstraf te verdien. Daar word ook 'n verskil 

uitgewys wat bestaan het tussen mopsetlike manslag of wat op die ingewing van die 

oombllk plaasvind, waarvoor versagtende omstandighede bestaan het. 

morele oortredings. 

Lion-Cachet (1994a:94) vennrys ook na Deuteronomium, of die sogenaarnde 

Deuteronomiese kode, waarin die wetle vir die volk Israel gegee is voordat hulle die beloofde 

land ingetrek het. Ook hierin onderskei Lion-Cachel tussen: 

godsdienstige dekrete; In hierdie geval is die aanbidding van afgode met die dood 

stmfbaar. 
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wwd die jus lalionis gedeeltelik h e m l .  Hiervmr is ook die doodsfraf van toepassing 

en &ar is aan geen moordenaar genade bewys nie. 

morele oonredings 

Volgens Lion-Cachet (t994a:95) beklemtm die Ou Testament die feit &t God een is, en 

benadmk die feit dal &ar 'n vemwding lussen Ham en die mens is. Die doodstral was dus 

verpligtend vir valse prdete en die oonredings van sekere seremoniele inslellings waar die 

heilige teenwoordigheid van God duidelik geopenbaar is. Die doodstraf was ook verpligtend 

rir vooral beplande moord oi ontvoering. Lion-Cachet spreek horn sierk uil w r  etiese 

motiewe waarin dam 'n figuurlike irnerpretasie vir die toepassing van die doodstraf gesoek 

word. Die jus talionis was wlgens hom 'n poging om buitensporige maak te beperk en mag 

nwit @en word as 'n reg tot wraak nie, maar eerder as 'n beperking op ongekontroleerde 

wraak. Die waade van rnenslike lewe word baie duidelik geopenbaar in die 

openbaringsgeskiedenis van die Ou Testamem en dit kan dien as 'n fondament rir latere 

wetgewing. Die doodsiraf word dus gegrondves in die pre-lsraelitiese w n e  500s wat dit 

gestane vind in Genssis 9:B. Die motivering vir hi%rdie wet is gslee in die feil &t die mens 

geskep is na die beeld van God. 

Lion-Cachet (1994a:969!3) vefwys in die lig van dm historiese nanatiewe in die Penlateug en 

die sqlenaamde Deutemnwnistiese nanatiewe na enkele Morbeelde waarin van die wene 

loegepas is. Hy vefwys onder andere na die enkele uitsonderings waarin die doodstraf vir 

godsdiensiige en seremoniele stipulasies, misdade waarin 'n lewe geneern is en morele 

oortredings toegepas en nie toegapas was nie. Samevanend SB LionCachet(1994a:98) dat 

God volgens Genesis 3 nie die mens geslral het met die ckxd omdat hy en sy vmu God se 

opdrag oonree h a  nie, maar hulle uitstel gegee het in die sin &I hulle nie 'n onmiddellike 

fisiese ckxd sou stelf nie. In die geMl van mood waar b y v o o M d  Moses en Dawid nie vir 

hulle wnredings nie met die &od gestraf is nie, rnoet dit gesien word in die lig van die 

openbaringsgeskleden'i. In a1 die gevalie van 2 Samuel 13 en 14; 2 Samuel 322-27,39 1 

Konings I en 2 word die feit &I die doodsfral nie v&rek is nie volgens LionGachet 

toegeskqi aan die feit &I die regering en die howe konup was. maar dat die afskafling van 

die doodstral per se nie in gedrang was nie. 

Lion-Cachet (199W99) m m  dal die verskeie wette en stipllasies aangaande die doodstral 

rir godsdienstige, iewensbeskerrnende, seremoniale en morel0 weredings in die eerste plek 

@en moel word in hulle nwe lsraeltiese verbondenheid en in hulk b d r  menslike 
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konteks. Wanneer dit gedoen word kan die toepassing van hierdie wette getoets word 

aan die veriaop van die openbaringshistoriese geskiedenis. Die gevalle waarin 'n 

uitsondering op die reel voorgekom het, beklemtoon dat daar in die algemeen geen afleiding 

gemaak kan word aangaande die geldigheid van die behoud of die afskaffing van die 

doodstraf as sulks nie. Lioncachet gee die volgende riglyne wat in gedagte gehou moet 

word wanneer die Ou-Testamentiese Skrifgedeeltes gebruik word: 

Die lsraeliiiese wette wat gebonde is aan 'n spesifieke tyd en historiese konteks, kan nie 

eenvoudig as tydlose beginsels toegepas word nie. In die lig van die Nuwe Testament, 

waarin die seremoni8le en godsdienstige wette tot 'n g m t  mate afgeskaf is (Hand. 

1528-29). moet die stipulasies van die Ou Testament gerevalueer word. Hierdie 

revaluering sal ook die straf aangaande die oortreding van morele wette raak. 

Aangaande die doodstraf vir manslag is daar in die Ou Testament egter 'n 

onveranderiike beginsel. Die vehuding tussen God en rnens word op 'n besonderse 

wyse beklemtoan. Om teen die oplegging van die doodstraf vir opsetlike moord te 

redeneer is moeilik. Die doodstraf is een van God se ongeskonde instellings. 

Die Ou Testament maak egter voldoende voorsiening vir versagtende omstandighede. 

Volgens Lion-Cachet (19%1:99-100) is in God se 06 'n duidelike en onversetlike beginsel 

die feit dat die rnens belangrik is, omdat hy die enigste skepsel is wat na God se beeld 

geskep is, maak nie saak hoe genng ookal nie. Om 'n mens se lewe te neem is om God se 

eie instelling te oortree. Die doodstraf kan nog steeds geregverdig word in die modeme 

samelewingskonteks, wanneer die motivering en versagtende omstandighede in ag geneem 

word. Die doodstraf is 'n wet wat deur 'n genadige en regverdige God gegee is waardwr 

die mens beskenn word teen die sinnelose geweld van sy medemens. 

Dit is vanuit die staanspoor moeilik om af te lei of Lion-Cachet in sy goed deurdagte 

argument 'n standpunt inneern vir die instelling of die afskaffing van die doodstraf. HyseR 

noem we1 dat hierdie debat wd  een van daardie gevalle is waar dit moeilik is om die 

doodstraf op grond van die Bybelse gegewens weg te laat. Lion-Cachet se bespreking van 

'n etiese probleem moet vanuit die perspektief en vakdissipline van 'n Ou-Testamentikus 

gesien word. Tog, soos wat enige etikus horn moet vergewis van die wetenskaplike bydrae 

in die herrneneutiek, net so moet 'n Ou-Testamentikus, wat horn bevind op die terrein van die 

etiek, horn vergewis van die kennis van die werklikheid waarin hy 'n etiese aanname wil 

maak. Lion-Cachet se poging kan grootliks waardeer word, omdat hy die Ou Testament in 

die lig van die Nuwe Testament beskou en dit ook vir horn belangrik is om enige Ou- 
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Testamentiese uitspraak binne sy openbaringshistoriese konteks te sien. Daar 

ontbreek in sy argument egter die tig wat die Nuwe Testament op hierdie moontlike 

teenstrydighede werp, soos byvoorbeeld die beiang van Christus se versoeningswerk op die 

seremoniele bepalings, wat glad nie aan die orde nie. In die lig hiervan kan gewa word of 

hierdie anikel wat grotendeels net Ou-Testamentiese getuienis en data vetwerk enige verskil 

sal loon met 'n Jood se bestudering van die betmkke gedeeltes, t e v l  ons juis as Christene 

die Ou Testament (Mhoort te) lees. Verder bsstaan daar in sy argumentasie die ieemte dat 

hy nie rekening hou met die eenheid van die Bybeise leer en lewe nie. 

Kenneth Overberg (1998) bespreek die Bybel en die doodstraf as etiese pmMeem vanua die 

Rooms Katolieke Keh se perspektief. In sy argument vemys Overberg onder andere na 

enkele steutelbegrippe mndom die dwdstraf in die huidige samelewingskonteks. Hy v e w s  

ook na die Skfif vir beginsets rakende die doodstraf en fokus op wat die Kerk (in hierdie 

geval vanuit die Rooms Katolieke tradisie) leer oor die doodstraf, met die klem op vrae wat 

dikwels gevra word ow die doodshaf. 

Overberg se bsspreking het beslii meriete omrede hy in sy benadering wel fokus op die 

kennis van die werkIiMeid (in hierdie geval fokus hy op die huidige konteks) en kmnis van 

die Woord(in hierdie geval fokus hy op 'n Bybelse visie) ten opsigte van die doodstraf. 

Onder die opskrif: "Current context' wys Overberg (1998) daamp dal daar volgens die 

'Cutrent Context Polls' getoon word dat die oorgmte meerderheid van Amerikaanse burgers 

(rondom 70Sb). die uitvoer van die dwdstraf gosdkeur. Die gmndiiggende redes daarvoor is 

volgens hom twe8rIei van aard: vergelding en afskrlkking. Hierdie Wee redes word verder 

versterk deur die feit dat sommige mense van mening is dat sekere misdade van so 'n 

gwwelike aarde is dat die doodstraf beslis die enigste geskikte straf daarvoor kan wees. 

Ander mense is weer volgens Overberg (1998) daatvan oortuig dat die doodslraf 

genoegsame bedreiging inhou om mense daalvan te weerhou om 'n misdaad te pleeg. Die 

pesone wat teen die doodstraf gekant is, redeneer dat hierdie m r t  van aanslag teen die 

doodstraf baie meer klink na wraak as vergelding. 'n Verdere argument waama Overberg 

(1998) verwys, is die feit dat daar gevind is dat 'n afname in geweldsmisdade voorgekom het 

in lande waar die dwdshaf ge€iimineer is. Hy s8 ook dat die "Supreme Coult has also bsen 

very invdved in the discussion. In 1987, it suspended all executions while tqng to resolve 

mnslitutlonal problems related to capital punishment.' Hierdie bssluit deur die Amerlkaanse 

Hooggeregshof het efteMief 'n tienjaar-moratorium van teregsteliings in die land tot geMlg 
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gehad. Daarop he1 W Ho~regshofbesluite gevolg. 'In 1972 the 

Coull overturned all death-penalty statutes, judging that the poor and minorities were 

exeaned far more often than others. In 1976 the Supreme Court upheld death sentences 

imposed under new statutes.' in 1977 he1 daar weer teregstellings in Amerika plaasgevind. 

Nasionaal gesproke is daar 38 state wat oor doodsbafstatule beskik. Overberg (1998) noem 

verder dat in 1934 "the US. government enacied an anti-crime law that increased the 

number of crimes subject M the federal death penalty horn two to more than sixty" 

In sy bespreking venvys Overberg (1998) na die br&r aamelewingskonteks waaronder die 

Verenigde Nasies se 'lmemational Covenant on Civil and P o l i i l  Rights' ook standpunt 

ingeneem he1 teen die doodstraf. Hy stet ook verder dat al meer as 100 iande die doodstrsf 

in hulk reg en praMyk afgeskaf het. Teenoor die baie b d e  wat die doodstraf afgeskaf hel. 

staan die Verenigde State in kontras, en staan in dieseHde kampe as China, Iran en LibiB. 

Onder die opskrif 'BibEcal vision' vra Overberg (1 998) die vraag: Hoe kan die Bybel lig werp 

op hierdie diepsinnige (die doodRraO dilemma? Hy verwys onder andere na gevalle waar 

die Byimi dikwels aangehaai word as regverdiging vir die doodstraf. 'Eye for eye, tooth for 

tooth" (fmm Leviticus 24:20: also Exodus 21:24). This follows a more direct passage: 

"Whoever lakes the life of any human being shall be put to death' (Leviticus 24:17)." 'In fact. 

such use of the Bible (finding a 'proof texf to affirm one's pdnt of view) is inappropriate. 

Scripture scholars teach us to understand the BiWe (and its individual books) in historical 

wnted: when it was written and why. Thus mnsidered. there is ambivalence about capital 

punishment in the Scriptures' (Overberg, 1994). Overberg (1998) stel din baie duideiik dat so 

'n beroep q die Skril tot verskeie pmbleme kan lei. 'Those who emphasize these passages 

omveniently ignore oiher similar passages in which death is decreed for one who works on 

the Sabbath (Exodus 31:lS) or for one who wnes one's parent (Exodus 21:17) or even lor a 

rebellious teenager (Deuiemomy 21:18-21). More significant problems exist. induding the 

pmper understanding and interpretation of both texts and contexts.' Hy s6 verder dat 'the 

well-known 'eye for eye" passage was originally intended to limit violence by reducing the 

escalation of violence. in Manhew 5:3842. Jesus disallows even that limfied violence.' 

Volgens Overberg herinner hierdie wrbeetd in die Skrif ons daaraan dal die kulturele en 

historiese agtergrond die Byimlse lekste beinvloed en dat m m i g e  Byimlse tekste 'n 

v m r e  morele perspeMief b i d  wat nie langer mew aanvaarbaar is nie. 

Volgens Overberg is die VaHkaan Ii se 'Church in the Modern Won# die pous se onlangse 

sosiale IeerstuMe en die VSA-biskm se stellings (byvwrbeeld hulle Emnomic Justice lor 

AM nie net baie mkikte wrbeelde van 'n metodokwiese bemderinp tot Skrifberoep ten 
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opsigte van die doodstrafdebat nie, maar voorsien m k  essensiele inhoud rakende 

hierdie debat. Soos Overberg (1998) dii stel: 'these doatments listen to the Bible 

contextually, paying attention to major themes, and also scrutinize the signs of the times. 

Using these and other wisdom sources, the documenh then develop responses to 

contemporary ethical questions. Some of the foundational biblical themes are creation, 

covenant, incarnation, discipleship. death and resurrection. These lead to a pmfound and 

spedai emphasis on the value and dignity of evely person and to insight into the ldnd of 

community needed to promote human flourishing". 

Overberg (1998) verwys nie net na die Bybel as bmn vir die etiek nie, maar vemys ook 

& a m  &I Motslanders van die dmdshaf waarskyniik, sonder om dit te weet, die Ou Nabye 

& s t e m  gcdsdmn-+a oorieweringe aanvaar, onder meer dat geweld lwens red. 

Overberg (1998) vemys in besander na die invloed van antieke Babibniese 

skeppingsvefhaai (die Enurna Elish) waawan die hart van die vemaal sy onfstaan het in 

gewsld, &I ootlog Msde tmwerk - en volgens Overberg (1998) steeds die sentrale ge ld .  

die doininante g e l d  van die nmdeme wereld is. Overberg (1998) wys ook daamp dat die 

Skeppingsvefhaai van Genesis diametries gekant is teen die Babiloniese beskwing. Jesus 

staan sen tesn die Jocdse oorlewering van geweld wanneer Hy vrede, intimila en iiefde 

verkondig. Overberg (1998) s& dan verder &t "he ea* followers of Jesus were not able to 

sustain this good news of God's love. in their attempts to make sense of Jesus' honible 

death, m e  of the followers returned to lha belief that Mience saves. They changed the 

God of mercy revealed by Jesus into a wrathful God who demands the only Son's dea!h on 

behall of us ail.' Overberg (1998) kom dan tot die konklusie &I die Christeiike tradisie, in 

b ide sy teoiogie en die toepassing daawan op sosiaie en poiitieke sake, vergestalting is van 

die antieke spanning tussen dm mmaarde l i ke  iiefde van God soos wat dtt dew Jesus 

geopenbaar is en dle god met trekke van Marduk. "A pmper understanding of me richness 

of our Scriptures and ream1 Church teachings point to a Merent description: failMul 

disciples of Jesus.' 

Samevanend kan gestel word dat Overberg 'n waardevalle bydrae lewer tot die debat oor die 

doodstraf. In sy etiese bespreking maak hy gebfuik van die sleutelbegrippe kennis van die 

MKkikheMen kennis van die Wwrd. Overberg se bespreking s w  van veei meer waarde 

kon wees as hy op 'n meer konkrete wyse kon aantoon waner hermeneutiese re i s  en 

uiigangspume konsekwent in die tmspreking gebRlik word. Dii is egter baie duideiik &I hy 

met 'n besiisle Mowerondersleliing en 'n bepaam Skrifbeskwing Sm pmbteem tmnader. 

Vanuil die sfaanspoor is dit baie duideiik &t hy in sy besprekimg gekant is teen die daodsnaf 
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as geskikte vorm van straf. Alhoewel Ovehmg 'n tematiese benadering tot die 

Skrifberoap voorstel, en hy besiis geknt is teen 'n bewysteksmetodiek, maak hy homself 

skuldig deur self daarvan gebruik te maak. Skrifgedeelles in die Ou Testament word 

histories-krities gelees teen die agfergrond van die Ou Nabye Oosterse retigieuse begrippe 

smder om dit enigsins as openbaringshistories te lees saam met die Nuwe Testament. Daar 

is besli sprake van 'n Skrifinitiese gebruik van die Skrif omdat Overberg sam die leks 

losmaak van die kcnleks, en soms die leks oplos binne die konteks en dan vanun die 

konteks Meidings maak wat as beginsels ten opslgte van die doodstraf @d. 

5.3.3.11 B.W. Batlard 

Bruce Ballard (ZOW:471) beweer in sy bespreking van die doodstraf as God se tydlose 

standaard vir all0 nasies dat 'n Bybelse ingeligte argument wlgens ham aantm dat daar 'n 

transhiioriese transkulturele standaard vir reg bestaan waartoe God eike individu en volk 

hou. Volgehoue wnreding van daardie standaard is Mldoende rneriete vlr die straf van die 

liggaamlike dood. Die doodstraf bly steeds geldig rir sulke wnredings In 'n kontempor&e 

samelewing. Volgens Ballard (XXX):472) is hiede Godddike standaarde wat van 

toepassing is op alie mense die volgende: 'In the OT we learn about this maner thrwgh 

spedfc commandments tot humanity as a whole and to Israel, thmugh prophetic oracles. 

and thmugh narratives of destruction with their acmpanying explanations. The NT has a 

lot to say about the ultimate death penany, damnation, less upon the topic at hand. The 

Gospels record Vile on the topic frwn Jesvs, and some of what we have has been taken 

both to sup# and to undermine the death penalty. The book of Revelation does provide a 

list of Sins anracting dbine punishment, including corporeal death, as pan of its pmphetic 

oracle conoeming end times. And Paul supplies an imponant list of offences in Romans 1 for 

which all are amountable thrwgh diinaly imprinted natural law larowledge and which are 

wodhy of death.' 

In sy bespreking vervrys Baliard (XXX):472) onder andere na die tydperk van die doodstraf 

vwr Moses, waarin hy Genesis 95-6 gebruik en sB dat die rasionaal dal die mens na die 

beeld van God gemaak Is, tydws Is. Volgens Balkrd maak enige mwrd 'n tipe aanval op 

God. Die ides van die Noagitiese verbmd was bedoel vir die hele wBreld en is temeifdertyd 

die Radisionele siening van die Judalsme. Waar God die agent van die doodstraf was in die 

vkxd word dit eksplisiet nou uitgebrei na die mens in vemouding tot moord as misdaad. 

Baliard (XXX1.473) sB ten opigte van die Mosaiese doodstraf dat die waag nie is "what 

elements of the law bind those who subscribe to the Bible, but vhich are binding upon all 

peepte." Ballard (2W473-474) beperk egter sy bespreking oor die doodstraf tot die 
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strawwe vir wmedlnge wat w k  duidelik ~n toepassing is op ongelowiges. In die 

wrdeel van doodstraf in die Profete s6 Ballard (2000:475) dat dielstal en sekere vone van 

immoralieit nie op hulle eie strafbaar is met die dood in die Ou en Nuwe Testament nie 

Dit is egler eers in sy bespreldng van Jesus en die dwdstraf dat Ballard se eie siening w r  

die doodstraf duidelik word as hy veml ten Wigte van 'n bewysteksmetcdiek die volgande 

sB: 'Increasingly, contemporary Christians cppase the death penalty because they believe it 

mntravenes the teaching of Jesus. Yet Jesus himself seams to mntinue holding to the 

death penalty. for at least one sin, in Manhew 15:3-4: "And He [Jesus] answered and said to 

them. 'Why do you yMlrsehres transgress the commandment of God for the sake of your 

Iradtion? For God said, %onour ywr father and mother.' and t le  who speaks evil of father 

and mother is to be put to death.' Ballard (2000:476) sB self dat dil vir horn as laser moeilik 

is om te aanvaar dat Jesus hierdie stelling oor die strafbaarheid met die dood sw gehik  as 

WyseH die doodstraf vemerp het. Dus is Balkrd se hele siening ocf die doodslraf gegmnd 

op himdie een leks waar hy die woorde van Jesus ocf 'n enkele saak kontekslom lees en 

aanhaai. Ballard (2000:476) @wik as illustrasie die gedeette w r  die owerspeliga ~ o u  in 

Johannes 8:t-11 w w r  hy opmeh dat die regverdigheid van die straf in beginsel nie In 

hierdii gedeetta bespreek word nie. Tog maak Ballad (2QW4m die cpnerking dat dit 

onwaarskynlik is dat Jesus wat so mat51k iemand tot die ewige verdoemenis volgsns Malleus 

522 kan verdoem, in beginsel nie die ligter slaf, naamlik die docdstraf, sal goedkeur nie. 

Ballard (2tCQ477-480) bespreek vmrts die doodstraf by wyse van kennis w r  naluurreg. 

Hierin vra hy die m a g  of die wrtredings wat in die Ou Testament met die dood slrafbaar 

was w k  vandag net so van toepassing kan wees. Ballard (2000:480) SO self dal 'Iwo points 

are salient her. First, when Christians reduce Sctiplures' m m l  law to summary commands 

(like the Decalogue) plus an amorphous 'equity.' equlty can be filled in with any?hing. The 

prevailing m l a r  eustorn of the era is the likeliest candidate. So this approach Wreak 

h a m  with Christian ethics intending to be Biblical. The instability of Calvin's approach in 

retaining cerlain Biblical laws under the aegis of 'equity' is revealed by the way these laws 

were jettisoned by later CaMnists, also in h e  name of equiiy. Second, since Scriplure 

shows how much more specific natural law hwwledge is in its correspondence with OT laws. 

the havoc can be avoided both in ChrisNan ethics and in me q u m  of penal laws in secular 

states: 

In 'n paging om die doodstraf te regverdig Impreek Ballard (2000:480) dii in die lig van 'n 

gedeettelik teoncmiese benadering. Hy &%hen natural law is reduced tot the Decalogue or 

other summary laws plus 'equity', at the expense of the mass of precepts found in die OT. 
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subjectivity and inconsistency follow, indeed must follow.' Ballard (2MM:482) sB in die 

konklusie van sy hoofargument dat 'the just penalty (cf.. Heb 2:2) to be fairly administered by 

every human society for the types of incest specified in Leviticus 18 and 20, adultery, 

murder, child sacrifice, homosexual sex acts, bestiality. cursing a parent, and serving as a 

spiritist or medium is death. From Romans 1334,  we hww that secular slates have the 

autholity to carry out Gcd's righteous penales, induding capital punishment. We also know 

that a number of earlier societies adopted the death peMny for these hlpes of crime. 

appealing directly to Leviticus as their warrant.' 

Ballard (XMO:484) sB oor person8 wat teen die doodstraf gekant is op grond van die 

sogenaamde 'btutaliteir van die wen0 in die Ou Testament in term van die modeme 

samelewingskonteks dat 'the laws is pretty hard to square with the obvhs  equity in the law 

of lalion and the high praise of Gcd's law found in both the OT and W. The alternatives to 

Blbllcal penal law are themselves subjective, inmherenl, and often nd just nondiblical, but 

counter-Biblical.' Oor die m a g  of die godsdiens nie eerder apart gebu moet word van die 

wene van die staat en om nie die betmkke godsdiens se siening op ander af te dwing nie, sB 

Ballard (2000:484) dat 'the idea in Scripture seems to be that these wrong, with reference 

to the oflmes listed in our mndusion, are known through natural law d conscience, that 

Israel's taws are a model for &her nations, and that the penallii therein am 'jusl' in an 

unqualified sense. m e  law. for instance, is hardly neutral when it declares and protects a 

'right' to kill unborn or partially-bom and then criminalizes those who pmtest. The general 

law as an educative and socializing force that mtrlbutes, posnively or negstively, to the 

creation of a moral climate Is also overlooked here.' 

Bailard (2000:485) m m  verder &I die afwesigheid van die daodstraf vir misdade, sws wat 

hy dii beskryl het, ook verder daarioe amleiding kan gee &I dit moeilik is om te glo dat God 

uiteindelik almal wat onkhard vothard in hulle sondige we8 met die tweed0 dood gaan 

straf. Ballad se finale konWtnie is &t 'the just penaily lo be fairly administered by every 

human sociely for the hlpes d Incest specified in Leviticus 18 and 20, adultery, murder 

(including mild sac-), homosexual sex acts, bestiali, cursing a parent, and serving as a 

spiritist or medium is death. Such a penany so awied embodies the model of divine justice 

set fonh in SMipture for all humanity.' "As for (re)instituting capital punishment for Biblical 

capital Mimes besides murder, pmbaMy only a fairly sweeping (re)Christianization of the 

populace would ever bring that end in view. But even lesser legal penalties for these other 

of.re"ces (where such penalties do no! now exist), If fairly administered, could produce some 

d the benefits dted above. One need only msider the social effects of the widespread 
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decriminalization of adultery, together with no-fault divorce, or the push by homosexual 

activists for the repeal of sodomy laws, in order to appredate the importance of law as a 

contributor to the moral education an milieu of a cunure" (@allad, 2W0:486). 

Dit Is nie moeilik om 'n standpunt so- wat dit gehuldig word deur Ballard krities te becardeel 

nia. Uit die staanspoor noem Ballard glad nie waner hermatmuties re& sn uitgangspunte 

hy gebruik nie. Dit is egter baie duideiik dat hy beslis 'n fundamentalistiese Skrifbsskouing 

huldig en gebruik maak van bewystekste om so sy standpunt w r  die toepassing van die 

doodstral buite konteks op vandag van toepassing te maak. Baliard fokus in sy bespreking 

feitlik net op die Ou-Testamenties gegewens oor doodslral sonder om dit in die lig van die 

Nuwe Testament te beoordeel en te interpreteer. Die lig wat die Nuwe Testament op hierdie 

moontlike teenstlydighede werp, soos byvoorbeeld die belang van Chrislus se 

vemningswerk op die seremoniele bepallngs, k m  glad nie aan die ode nie. in die lig 

hiervan kan gevra word of hlerdie studie van Ballad enige verskil sal toon met 'n J d  se 

bestudering van die betrokke gedeeltes, temyl ons juis as Christene die Ou Testament 

Whoort te) lees. Ballard hou in sy argumentasie ook glad nie rekening met die eenheid van 

die Bybelse leer en lewe nle. In sy bespreking oor die natuuneg en die toepassing daarvan 

OP die vemouding tussen die staat en gobsdiens, h w  hy bestis ook nie rekening met NGB. 

artikei 33 nie, maar wil hy Ou-Testamenliese wene net so lenerlik van toepassing maak op 

die moderne samelewingskonteks. Sy argument dm beslis nie genoegsaam kennis van die 

werklikheid en die Wwrd nie, inteendeel is hy daaraan skuldig dat hy die Wood kmmaak 

van die kontek waarin dit voofkorn en buite konteks juridies afdwingbaar vir die modeme 

samelewingskonteks wll rnaak. 

Die Skrimenaden'ng en die wyse waamp Ballard horn op die Skrif beroep om daardeur tot 'n 

opinie ten opsigte van die ddst ra f  as etiese pmbleem te kom. tipeer horn beslis as 'n 

fundamentalis wat op 'n biblisistiese wyse die Skif rnanipuleer om sy ele 

voorverondePSlelling te ondersteun. 

5.3.3.12 J.M. Vorster 

In sy artikel Die reg op /ewe bespreek Vonner. J.M. (2002185) die prakiies toepassing van 

die reg op lewe as fundamentele reg. Hy fokus in besonder op die p m e  van aborsie, 

genadedood en die argumentering ten gunste van die doodstraf. Vir dim d& van hierdie 

kritiese bemrdeling sal net gefokus word op Vorster se argurnentering ten opsigle van die 

doodslraf. Voorls sB Vorster, J.M. (2002.285) dat daar vanuit 'n Christelik-etiese perspektief 

en veal volgens die Bybelse beginsel van beskeming van lewe betoog word dat die 
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toepassing van die doodstraf om verskillende redes nie regverdigbaar is nie. 

Christene moel daarom ander we6 vind om geweldsmisdaad te hanteer. Spesifiek ten 

w i g l e  van ernstlge misdaad moet onderroek ingestel word na rneer gepaste 

strahnaatreBls, omdat die p w k  van doodstraf deur die staat misbruik ken word, soos deur 

verskeiw ondwrsoeke in hierdie verband aangetm is. Doodstraf Is w k  volgens Vorster 

kontrapmduktief in de ontwikkwling van 'n kunuur van respek vir lewe in dle gemeenskap as 

geheel. 

Met velwysing na die Uniwerswie Dwklarasie van Menseregte waar&$ur die Verenigde Nasies 

'n dinamiese invloed op die nawriogse politieke sisteme uitg.3cafen het en steeds doen 

argumenteer Vorster. J.M. (2003a:186) dat daar 'n wye konsensus bestaan dat die reg op 

lewe 'n fundamernele reg is en &I dit deet van die owefheid se laak is om lewe te beskerm. 

Die beklemtoning van die reg op lewe is in wreenstemming met die Bytmlse siening van die 

heiligheid van lewe en die roeping van die mens om lewe te beskerm. te bewaar en tot 

ontphiing te bring. Lewe kom dm van God a1 en moel as kosbare gawe van God beskerm 

word. Dit is uii hierdie M dat Vonler kan sB dat lewe 'n voorreg is en nie 'n reg nie, omdat 

God beskikldngsreg oor lewe het. Ui sy ondersoek lei Vorster at &I die reg op lewe al hoe 

meer gereduseer word ten spyte van die algemene erkenning daawan. Hy argumenteer nou 

dat hierdie leenstrydighede Christelik-eties beoordwet moet word. Sy sentraal-teoretiese 

argument is dat die Bybeise beklemtoning van lewe nie ruimte laal vir die toepassing van die 

doodstral nie. Die Christen meet op 'n ander wrse met die pmblematiek rakende sake w r  

lewe omgaan en die reg op lewe in ere hou. Hy gee respektiewelik aandag aan die Bybelse 

perspekliewe en Christelik-etiese perspektiewe w r  die reg op lewe en doodstraf (Vorster. 

J.M., 2002186). 

Vorster, J.M. (2002:193) beweer dat die daodstraf onder bepaatde omstandighede as 

geregverdig in die Christelike etiek beskw was. Oor die eeue heen het kerke w r  die 

algemeen die reg van die staat om die dmdstraf toe te pas erken. Hy verwys onder andere 

na die pleidwi wsreldwyd dat doodstraf heenemal algeskaf moet word. Argument0 teen die 

doodslraf word kortliks deur Vorster. J.M. (2002194) genoem: dmdstraf kan deur 

totalitaristiese owerhede misbruik word om politieke opponent0 uA die weg te ruim: 

doodslraf kan mm etrwrdele toegepas word: vmw& die feilbaarheid van regstelsels kan 

fome wat gemaak is in die vefhwr en w n i s  van 'n mens nie weer reggestel word as so 'n 

perswn tereggestel is nie; doodstraf pas nie by die modeme samelewing waar 'n elos van 

die waarde van lewe gekweek word nie: dwdstral neem die mwntlikheid van bemu. 
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bekering en restitusie weg en daar is geen wetenskaplike bewys dal dwdslraf 'n 

effektiewe afskrikmiddel is vir emstige misdaad nie. 

Vanua 'n Byimlse perjpektii argumenfeer Vorster, J.M. (2002:194) dat die sfandpunt dm 

slegs die Nuwe-Testamentiese gagewens w r  die doodstraf geldig is, omdat die Nuwe- 

Teslamentiese etiek die van die Ou Teslamenl varvang he1 en dat daar in die Nuwe 

Testament geen bavys is vir die reg tot doodstraf nie. nie aanvaarbaar is nie. Die Bybel spel 

SBn in Hebream 1 : I  die eendenheid en andenheid van die Wee Testamenle uil. Albei moef 

gelees word in die lig van die volle openbanngsgeskiedenis van die Bybel. Hoewel die etiek 

van die Ou Testamenl nie op biblisistiese en fundamentalistiese rnanier hanteer moet word 

nie. is die efiese perspektiewe van die Ou Testament in die lig van die volle openbaring van 

die Skrif steeds geldig en moet dib getuienis ten opsigle van die doodstraf in berekening 

gebring word. 

Vwster. J.M. (2002194) vamys d e r  andere na die feit dat die doodstraf 'n bekende vom 

van shat in die Ou-Testamentiese stratreg was. In die Ooslene milieu is doodstraf as 

algemeen aanvaarbaar geag en is dii vir 'n wye venkeidenheid van wrlredinge toegepas. 

Die lys van handelinge waarvwr daar in die Ou Testament die doodslraf toegeken is, kan in 

drie gmepe verdeel word, naamlik sondes teen God, sondes teen mense en sondes teen 

wen. Anders as die w Oosterse wetle is doodslraf by die lsraeliele beperk tot wnredings 

teen die suiwehid van aanbidding, heiligheid van lewe en die bronne van h e .  Daar was 

w k  volgens Vorster. J.M. (2002:195) we1 duiielike beperkings op die uihroering van die 

doodslraf. Daar wa w k  begenadiging vir mense wat skuldig was aan die misdrywe 

waaNwr doodstraf tcegeken was, naamlik Kain. Moses en Dawid (Vomer. J.M.. 2002196). 

VOlgenS Vorster. J.M. (2002196) Is die wee Bybelse penpeldiewe wat tradisioneel gebruik 

word om die doodslraf te regverdlg Genesis 9:6 en Romeine 13. Hy argumenleer dat 

volgens die verklaring van C a m  (1847:295) Genesis 9:6 nie handd w r  algemene 

waakug nie, maar w r  die doodstraf wal die reg moel voorsloyf en wal die oweheid rnoet 

uilvoer. Dit is 'n Standpunt wat in die gerefomeerde etiek seden Caivyn gehuldlg is. 

Oor die vraag wie die doodstraf vdgens Genesis 9:6 toepas. God of 'n ander mens, naem 

Vorster. J.M. (2002197) dat na regspraak die uitvoering van die doodstraf wrgelaat is aan 

die wreker van die bloed wat gewreek moes word. Venkillende wyses van teregslelling is 

tcegelaat aswk verdere vernedering van die IiQgaam van die persoon wet tereggeslei is. 

Ten opsigle van Romeine 13 verwys Vonler ooder andere M wat Caivyr in sy lnstitusie 

(IV:XX:lO:568) s6 w r  doodstraf en s m  wat dt damit afgelei kan word. Hy (CaJvyn) is van 
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wrdeel dat die swaardmag waarvan in Romeine 13 sprake is, wys op die reg van 

die owemeid m die doodstraf uR te d e n .  God is die wetgewer wal aan sy "dienaan" die 

swaard gee om dit teen moordenaan te gebruik. Hy (Calvyn) k m  tot hierdie konklusie dew 

te wys op venkeie Ou-Testamentiese tekste waar die owerheid doodstraf toegepas het. 

Vorster, J.M. (20023197) reken dat die gerefwmeerde etiek Calvyn w r  die algemeen w k  

hlerin nagevolg het. 

Vorster vra w k  in sy hpreking die mag: 'Hoe rnoel w r  a! hierdie Skrifgedwltes 

geoordeel moet worfl h'y v e w  onder andere na Douma (1996238) wat van wrdwi  is 

dat die lys van mlsdrywe waawwr doodsmf in die Ou Testament toegeken is, Wgebonde 

en eie was am die Israeliliese kuituur, soos baie ander sedes- en heiligheidswette. Did 

opdragte is nie rnwr nonnatief vir vandag nie. Wat wrbly, is die bemep op Genesis 9:6 en 

Rorneine 13. Oor die beroep op Genesis 9:6 en Rorneine 13 as regverdiging van die 

doodstraf kan vandag egter w k  anden geoordeel word. Vorster. J.M. (2002:198) verwys 

komiks m die argumente wat op 'n tematiese benadering in hierdie opsig aangebied word: 

Die Ou-Teslamentiese regspraak mod beoardeel word in die lig van die Teokrasie. Die 

burgerlike reg en die geestelike lnve was vermeng en die terreine van die godsvolk en 

t ie Staat was nie so geskei 500s dR die geval met die Nuwe-Testamentiese kerk is nie. 

Die leit dat 'n mens vanuit Gsnesis 9:6, wat duidelik 'n bre8 beginsel uitspel w r  die 

belangnbJwid van lewe an die verbod op doodslag, kan aflei dat die doodstraf deur all0 

owerhede in alle lye toegepas mod word, word bevraagteken. In die Skrif self is dit 

irnmen nie gedoen nie. 

Ten opsigte van die beroep op Rmeine 13 om die doodsfraf te reperdig kan met reg 

g e m  word of die swaardmag, waarvan hier sprake is, weMk dui op die reg tot 

doodstral. Volgens Vonter is die historiese siluasie hier van besondere belang. Jode 

moes die regspraak van die Rmeinse owemeid erken, omdat alle gesag deur God 

ingestel Is. Rmeine 13 handel w r  gesonde gesagsverhwdinge en himruil kan nie 

noodwendig algelei word dat die owerheid die reg het om doodstraf toe te pas nie. As 

konklusie noem Vorster, J.M. (XM2:196) dat daar hoogstens op gmnd van die Bybetse 

penpahiewe gese kan word dat die fierheid die doodstraf mag toepas, maar dat 6t nie 

'n gebod Is nie. In die Bybetse geskiedenis self is die doodstraf immen nie as 'n gebd 

toegepas nie. 
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Volgens Vomer. J.M. (2002199) kan met inagneming van bogenoemde Bybelse 

gegewens die wigende argumente aangevoer word om tot die konkiusie te kom dat die 

&codstrat in die hedendaagse samelewing nie toegepas behoon te word nie: 

Die bemroordeelde toepassing van die doodstraf is 'n wesenlike gevaar. 

. Daar bestaan genoegsame ander moontlikhede van swaar straf vir moordenaan. Die 

strafstelsel is vandag anders as in die lyd van die Ou Ooste. Gevangenisstraf was 

onb8kend in die Mosaiese wet. Tans kan 'n mwrdenaar lewensiank uR 'n samelewing 

verwyder word deur middei van gevangenisstraf. D d n r a f  vir mwrd met venwarende 

omstandighede behoon dus vervang te word deur lewenslange gevangenisstraf. 

Komrner oor die wyse waamp doodstraf in die onlangse verlede en in die hede misb~ik 

word, neem whldwyd toe. Doodstraf ten einde politieke opposisie uit te skakel kom 

nog g e r M  w r .  Mkbtuik van die doodstraf is 'n mstige vergryp teen die reg op leW0 

Norsler. J.M., 2002:m). 

Empiriese Mvoning bewys dat die doodstraf rnin afskrik-effek het. 

Daar kan o& geoordeel word dat die doodsnaf op sigseil lewe goedkoop maak. Die 

owemeid moet juis die heiligheid van lewe in ho8 aansien hou en die uitoelening van die 

doodstraf skep by die onderdane die indmk dat lewe goedkoop is. Vorster, J.M. 

(2W2:2W) vemys na die opmep deur Pous Johannes Pautus I1 dat die W s l r a f  beperk 

of afgeskaf a f t  word. Hy voer byvccibwld aan dat die afskaffing van dle dadsiraf 

meer in ooreenstemrning met menswaardigheid is. Die owemede a f t  men% 

waardigheid bewrder en daamrn versoek die Pous dat effekliewe slraMetsels eerder 

ontwikkel moat word om misdaad te bekamp. 

Alle vraagshlkke car die beskeming van lewe is volgens Vomer so intern vemeef m s  

'n soomlose kleed. Die samelewing kan nie aan die een kant lewe hoog ag en aan die 

ander kant 'n rnens van sy lewe ontneern nie. 

Vorster. J.M. (2002200) wys in sy argument daarop dat daar ten opsigle van die doodstraf 

bowing van pligte ter sprake kan kom. Hoewel die Bybel die reg van die owemeid erken om 

doodstral toe te pas moet In die lig van bogenoemde gevare eerder ander weO cndersoek 

word. In die plek van doodstraf kan eerder strafmetodes s o x  lewenslange gevangenisstraf 

wmeeg word. In verskeie gerneenskappe word allmatiewe strawwe met sukses toegepas. 

Lewenslange gevangenisstraf skakel & dan die leemtes van doodstral effekt~et uit. 

Hierdeur m r d  dm mag van die owerheid beperk om die doodstraf te mlsbmik vir ander 
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doeieindes of baMoroordeeld toe te pas en word die geieentheid vir regstelling gebied 

indien 'n verkeerde uitspraak en vonnis gemaak is (Vorster. J.M.. 2002200). 

In sy konkiusie beweer Vorsler. J.M. (2002204) dat die teenswoordige beklemtoning van die 

reg op lewe as 'n fundamentele reg in die menseregtedebat vanuit Chiisteiik-etiese hoek 

ondersteun moet word. Die reg op lewe en die plig om lewe te bewaar is 'n duidelike 

Bybelse beginsel. Die toepassing van die doodstrat is egler in s y d  met die reg op lewe. 

Die Christen moet ander we8 soek om met die pmbiematiek onderllggend aan hierdie 

iewensonterende praklyke om te gaan. 

Vorster. J.M. (2W185-206) se bespreldng van die doodstraf in die lig van die SuW 

Afrikaanse Grondwet wat die reg op lewe as fundamentele reg in sy Handves van Regte 

omskryf, spreek van goed deurdagte beredwering en argumenlasie van die batmkhe stof. 

Dit is egter onduidelik waner hermeneutiese reels en uitgangspunte in die argument gebruik 

word, omdat hy soos Van Wyk (1991) nie pertinent noem waner henneneutiese re& en 

uitgangspunte verondemei word nie. Dii word dus aan die leser ooqelaat om te 

vemnderstel &t Vorster sy argument vanuit die gereformeerde henneneuliek beredeneer. 

Nieteenstaande di6 oorsig van Vomer is dii baie duidellk dat hy sws Van Wyk (1991) 'n 

tematiese bmdering verkies cin die Skrif en die relevante Skrifgedwltes ten opsigte van 

die argument te ontteed met bahulp van openbaringshistohe ternas. 

Die organiese eenheid van die Ou en Nuwe Testament word deur Vorster gehuldig in sy 

argument as hy verwys dat "albei gelees moat word in die lig van die volle 

openbaringsgesldedenis van die Bybel" (2W219-4). Die Ou-Testameniese Skrifgedeeltes 

word dus in Vorster se argument nie oweios in die NuweTeslamentiese getuies nie. maar 

baskou as openbaring van God vir 'n bapaalde kultuur teen 'n bepaalde historiese 

agtergrond. Die Ou-Testamentiese getuienis, uitgesonder Genesis 9:6 wat in die iig van die 

tema teakraties benader word. word deur Vorster beskou as tydsgebonde en eie aan die 

lsraeiitiese kultuur. Vorster. J.M. (2002198) sB dan oak &I die batrokke Skrifgedeeltes van 

Genesis 9% en Romeine 13 vanuil 'n tematiese benadering hoogstens s6 dat die oweheld 

die doodslraf mag toepas, maar &t dii nie 'n gebod is nie. 

Vwster hou in sy argument beslis rekening met die Bybelse eenheid tussen leer en lewe. Hy 
verwys nie net as etikus na die doodstrat vanuil die Bybalse perspektief nie, maar erken ook 

dat 'n etiese pmbleem soos die doodstraf nie in 'n vakuum voorkom nie. Vorster (20021 99) 

neem dan ook die Bybelse gegewens, sws wat hy dit op 'n tematiese wyse afgelel hel, en 

pas dii in sy argument toe op die hedendaagse sametewing. Vorsler dra beslis genoegsaam 
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kennis van die werklikileiden die Woord. 'n Enkele punt van krifiek moet egler ten 

opsigte van Vorster se argument geopper word. Dit lyk tog of Vorster se argument ten 

opsigte van die ho8 prernie wat die Handves van Regte op die reg op lewe as fundamentele 

reg plaas, kan lei tot 'n geval van situasioneleetiek, waarin die situasie eerder die Bybelse 

gegewens voorskryf wat verondentel en nie vemndentel is om normalief te wees nie. Deur 

in die argument net te fokus op die twna reg op lewe, kan Vonter daa~an  beskuldig word 

dat hy die hele debat mndom die doodslraf vanuR 'n pragmatiesa hoek benader, dan aan die 

intrinsieke waarde van sy argument afbreek kan maak. 

Vanuit die ondersoek is dii mocnllik om te postuleer dat die meeste etid nie in hull8 

bespreking w r  'n betroke etiese probleem enige konklusiewe aanduiding gee oor hulk 

henneneutiek (watter henneneutiesa reels en uilgangspunte gebruik word) nie. Die fen is 

&t daar weliswaar min of geen bespreking oor die Skrifhantering, Skmroep of 

henneneutiese vettrekpunte in h u b  uaeensetting van die betmkke etiese pmbleem gedoen 

word nie, met die gevolg &I dit vir enige ander persoon wat ook van die inligting wil gebruik 

maak om sodoends tot 'n seHstandige gevolgtrekking ten opsigte van die betrokke etiese 

pmbleem te kom, feitlik onmoontlik rnaak om die logiese argument wat vanuit die geskrewe 

Wwrd van God gedoen word te volg nie. Die gevolg is dat die bydraes van die meeste 

bogenoemde e k i  ten opsigte van hulk beskouing en interpretenng van die nocdsaklikheid 

of die afskaffing van die doodstraf min of selfs in die unente gevalle geen waarde vir die 

pmblematbk in die modeme samelewingskonteks inhou nie. 

Die sbtsom rakende 'n ondersoek na die evaluering en beoordeling van verskeie etici se 

Skrifhantering en die gevolglike beroep op die Skrif ten opsigte van die doodslraf as 'n 

v o o M d  van 'n modeme etiese vraagstuk is dus dat die Bybel nie as 'n kanf-en-klaar 

resepteboek gebruik of misbruik mag word vir modeme etiese vraagstukke en meer spesifiek 

dan vir sulke kontensieuse bestuite rakende die doodslraf nie. Moet ons dan aanvaar dat die 

Bybelse vwrskrike nie vir ons @dig of normatief is nie, slegs wndat ons situasie anders is 

(Klopper. 1990:185)? As antwoord hierop word gestel dat die Skrif inderdaad ook normatief 

tot die mens in die modeme samelewingskonteks spreek. Daar moet egter deurenlyd 

gewaak word teen 'n tipies etiese fundamentalisme wat op naief-bibliisliese wyse tydlose 

beginsels in die Bybel se vwrskrifte vind en dil clan as die enigste geldige argurnent(e) 

deurgee. Aan die ander kant moet daar ook gewaak word teen 'n tipies etlese Skrifkritiek 

waarin die sosio-hislonese konteks die normatiwileit of die eerste bedoeling van die leks 
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oplos en gevoiglik die konteks vemef bo die bedoerig van die leks soos wat God di 

gewil het. 

5.4 FINALE SAMEVAlTING EN GEVOLGTREKKING 

In hierdie hoofstuk is 'n beoordeling en evaluering van die Skrifberoep ten opsigte van die 

doodstraf as 'n rnoderne etiese vraagstuk in die iig van die Christelike etiek gedoen. Daar $ 

vervolgens gewy~ op die feil dat in enige debat rakende die dooddrat daar deurentyd in 

gedagte gehou moet word dat die doodstraf in sy aileiuiterste strafvon finaal is - en dus 

moet teen enige wrhaastige besluh daaroor gewaak word. Ten opsigte van die huidige 

samelewingskonteks is aangetoon dat dit baie belangrik is, om teen die agtergrond van die 

kennis van die werklikheid, te besef dat die reg op lewe en daamil mrMoeiend om lewe as 

kosbare gawe uit die hand van God te bewaar, inderdsad 'n plig en daannee saam ook 'n 

Bybalse begimel en opdrag is. Die Chriddike etikus moet dm vanuit Christelik-etiese hoek 

in enige debat oor die lewe en die moonnikheid van die beindiging van lewe beslis kennis 

dra van die werMikMdwaarin hy op 'n e6ese wyse die pmMeern benader. 

Kennis van die werklikheid bepaal ook verder hoe dam m r  die doodstral vanuil 'n bepaalde 

konteks geredeneer moet word. Van Wyk is van mening dat die dwdshaf wrder in 'n 

ontwikkelende land waar die misdaadgoH hoogty vier en die regslteem onbevoeg is. 

toegepas kan word as dit genoodsaak is, terwyl Vorster weer aan die ander kant redeneer 

dat die doodstraf veel wrder in 'n ontwikkelde land met 'n goeie hmksionele regstelsel 

toegepas moet word as die nwd dR s w  vereis. 

As die doodstraf dm vanuh Skribroep goedgekeur kan word, bly dit egter nog 'n ope vraag 

in presies waner gevalle di geoorlool sou wees? Verskiliende tradisies het verskiilende 

idees. So06 wat DU Piessis (19907) dit Stel, moet die nonne vir Chridelike beoordeling van 

die doodstraf in die Christelike siening van die taak en ml van die staatsowerheid as 

handhawer van wet en ode (mr die algerneen) en nie in geisoieerde BybenekSte gesoek 

word nie: die oweheid moat toesien dat die mstandighede waamnder burgers "n stil en 

rustige lewe' kan U in die staatsgemeenskap geskep en in stand gehou word. Vir hierdie 

doei beskik die owerheid onder bepaaide ('bedreigde') omstandighede oor 'n bemdere 
smrl gesag, naamlik die swaardmag, di wil sB 'n gesagsvon wal b n  dwing en straf indien 

nodig. Di, in 'n neutedop, is die Christelike siening van die taak van die staatsowerheid. 
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Daar is niks in die Bybel of in die Christelike etiek wat die gebruik van die doodstraf in 

laasgenoemde konteks verbied nie. Daar is egter wk niks wat die gebruik daarvan gebied 

nie (dit wil s6 verpligtend maak). Dit stel in wese dus 'n staatsowerheid vry om self op 

gepaste strafvone ter uitvoering van sy taak te besluit. Die doodstrai is en bly egter die 

verreikendste stratvorm wat tot sy beskikkmg is. 'n Owerheid, en veral die huidige owerheid. 

se kwse van strafvon moet In die lig van 'n etos van menswaardigheid deur die 

kultuuwaardes en -none van die mense van sy h/d, veral deur gangbare sienings van die 

ingrypenheid (en wenslikheid) verskillende vorme van straf, medebepaal word. Per slot van 

rekening regeer die owerheid nie in 'n kunurele vakuum nie. 

Die sinvolheld van verskillende vone van shaf op 'n gegewe lyd en plek moet eenvoudig 

teen mekaar oweweeg word - en veral hieroor het Christene en nieGhristene veel vir 

mekaar in die debat te s& 

Terwyl die noodsaakiikheid van die kennis van die weridiki~eid beklemtoon en uitgewys is in 

so 'n etiese debat, is daar tersdfdenyd aangetoon dat dit egter nie net genoeg is om vanuil 

die kennis van die werkikheid te redeneer nie, maar &I daar ook kennis van die Wwrd 

gedra mcml word. lnterpretasie (wat maar sinoniem is vir veddaring of uleg) is menslike 

werk. Sms all0 menslike werk Is dii leilbaar en daarom ook ailyd loetsbaar. Die implikasie 

hiewan is dat daar in etiese debatte rekening gehou moet word met die feilbaarheid van die 

mens se v&laring van die SkM en gevolglik versigtig moet wees vir te kategoriese 

standpunte (vgl. Van Rwy. XX)la:57). 

'n Christelike etikw mag dus vir gem oornMik die Bybel aan die een kant op 'n biblisistiese 

en fundamentalidiese (vergelyk Banard) wyse of aan die ander kant op 'n Skrifkritiese 

(vergelyk Klopper) wyse benader, interpreteer en uitlb nie. Daar bestaan voons w k  'n 

wesensverskil tussen moord (opsQlike doodsla@loedveqieting) en strafbare manslag 

(naialige doodslaglbloedveqieting). Die Byb l  beanwwrd gewoon nle die vraag hoe 'n 

mens al hierdie verskille in die straRoemelimg moet verdiskonteer nie, want dit behandel nie 

regstegniese pmbleme nie (Du Plessis, t990.7). Dit is egter baie duidellk dat die Skrif as 

normgewende leks deur verskeie etici gebruik word om tot heel verskillende konklusies ten 

opsigte van die doodshaf te kwn. 

Die proMeem mndwn die debat oor die doodstraf 16 d w  nie soseer op die vlak van die 

k&s van die werkikheidnie, maar veel eerder op die vlak van die kennis van die Woord, of 

ander anders gestel. 'n Wrekkige kennis van dm Wood Die huidige henneneutiese reas 

en uitgangspunte wat deur Chridelike etici gebruik word, voldoen dus in werklikheid nie aan 

Hoofstuk 5 - 'n Beoordellng en evaluering van Skriiberoep ten opslgte van dle 

doodstrai as 'n moderne etiese naagstuk in die lig van die Chrlstellke stlek 
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die vereistes om op 'n sinvolle wyse 'n bydrae te lewer tot die debat rakende die 

doodstraf en tot die Christelike etiek in brel nie. 

Ten slotte kan hierdie debat oor die doodstraf (as verteenwoardigend van die legio ander 

'modeme' etiese vraagstukke waaroor die Bybel nie so duidelik uitsprake lewer nie) as 'n 

toetsgeval geneern word vir 'n meer omvattende problematiek, naarnlik die wyse waarop die 

gesag van die Skrif binne die kerk funksioneer en meer in besonder, die wyse waarop die 

Christelike etikus hom in etiese kwessies op die Skrif bercep. 

In die lig van die uiteenlopende standpunte oor die docdstraf soos wat dit vanuit die Skrif 

gefundeer word. sal hierdie studie poog om met die tematiese benadenng tot die Skrif 'n 

aanwlllng te b i  vlr die huidige hermeneutiese reek (vertrekpunte - aksiomas) en 

uilgangspunte. 

Hoofstuk 5 - 'n Beoordellng en evaluerlng van Skrheroep ten opigte van die 

doodstraf as 'n moderne etiese vraagstuk in die Ilg van dle Christelike etiek 



HOOFSTUK 6 - 
TEMATIESE ONTLEDING VAN DIE BYBELSE DOGMA AS 

KORREKTIEF VIR DIE HUlDlGE SKRIFGEBRUIK IN DIE 

GEREFORMEERDE ETlEK 

Volgens die opskrif van hierdie hoofstuk moet die inhoudelike weergawe war hier volg in 

sarnehang met die Morafgaande bfstukke (3.4 en 5) gesien word. In Hwfstuk 3 is 'n kon 

historiese oorsig gegee met die fobs op die problematisering van die Skrifgesag. 

Skrifbeskouing en henneneutiese vertrekpunle in die gerefonneerde etiek. Daar is gepoog 

om bepaalde gesags- en Skrifbeskwings te ondemk en in die lip van 'n gerefonneerde 

Skritbeskouing te weed& Daar is m r t s  bepaalde henneneuliese verlrekpmte (aksiomas) 

geidentitlseer om sodoende van hulp te wees in 'n beroep op die SkM, wat in wese 

Skrifgetrou en volgens die wll van God is. In die lig van die bespreking moet in gedagte 

gehou word dat enige model of benadefing nie buite die parameters van die henneneutiese 

venrekpunte, soos wat dH in Hoofsluk 3 weer- is, mag beweeg nie. 

In Hoofstuk 4 is daar, in die lig van die worafgaande hodstukke, vasgestel waner 

Skrifbeskwing en Skrifgebtuik nonnaalweg in die gereformeerde etiek in die Skrifberoep 

toegepas word. Uit die bespreking is dit duiielik dat die huidige Skfifiuudike grondslae van 

Skrifberoep in die gereformeerde etiek een van Wee we3 kan volg: df 'n tipies 

fUndamentaliStiese gebruik van die Skrif waarin daar op 'n biblisistiese y s e  atomisties met 

Skrifgegewens omgegaan word. 61 'n Skritktiliese gebtuik van die Skrif waarin die gesag van 

die Skrif in so 'n mate gemlativeer word dat dii vir die Chrineiike etitikus 'n bykans onmwntiik 

taak is om onbeMomorC%eld enige gesagvolle gevolgtrekking vanuil die Skrif vir 'n modeme 

etiese pmbleem te maak. Die gevolg hiewan h dat die Skrif se gesag ten opsigte van etiese 

Probl0me in die m&me sameiewingskonteks bevraageken word en in die uiterste gevalle 

soms heenemal misken word. 

In die lig van Hoofshrk 4 is in Hoofstuk 5 gefobs op die p m  van Skrifbemep in die iig van 

'n etiese pmbleem, om sodoende die aanname wat in Hoofstuk 4 gemaak is, naamlik dal die 

tundamentalistiese e d d  Skritkritiese Skrifgebtuik kenmerkend is van die huidige Skrifluurlike 

Hoobtuk 6 - Tematlm omtedlng van die Bybelse dogma as komktkf  vlr dle 

huidlge Skrffgeb~lk In dle Gereformeerde etlek 
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gmndslae van dim Christelike etiek. te staaf. 'n Beoardeling en evaluenng van die 

Skribroep ten opsigte van die doodstraf as verteenwoordigend van 'n modeme etiese 

vraagstuk is in die lig van die Christelike etiek ondersoek. Vanuit die ondersoek is die 

vemoede bevesHg dat daar beslis in die Skrifberoep mn die etici 6f 'n fundamentalistiese 

enlH SbiRritiese gebmik van die Skrif teenwoordig is. 

Die doel van Hoofstuk 6 is dm om in die llg van dm Morafgaande hoofstukke vas te stel wal 

buiien die lundamentafi~&ibr7sistiese enlof Skn'fkritiese gebruik van die Skrif kan dien as 

altematiewe Skrifgebruik in die gereformeerde etiek. Met ander w r d e ,  die oorkoepelende 

doel van hierdie hoofstuk is om vas te stel of 'n tematiese ontleding van die Bytmlse dogma 

'n prinsipieel, werkbare gmdslag b i d  vir die Christelike etiek in die rnodeme 

samelewingskcnteks en kan dim as korreMief op die pmblematiek van 'n bitiisistlese sowel 

as 'n Skrifkritiese Skrifberoep rir die begronding van etiek (vergelyk Hoofstuk 1). 

Die ori8ntenngspunt vir mige etiese bespreking of besluitneming word geneem vanM die 

'pmbleem' of die 'vraagstuk' wat in die modem0 samelewingskonteks geidentiisser is wat 

die aandag van die etikus vereis. Die metodologie wat dan gevolg word om sodoende 'n 

verklaring of oplossing vir die betmkke etiese vraagstuk te bied word daur die etikus 

toegepas Die Christelik-gerefomeerde etikus se vemysingsraamwerk is. soos alreeds 

vme& genoem, altyd die Wwrd van God (vergelyk 2.4.3), met ander woo& sy kennis van 

die Wwrd (teks) en daarmee saam sy kennis van die werklikheid W e k s  - vergelyk in 

hierdie verband 5.2.1 en 5.22). Die vertrskpunl word geneem in die apriorisituasie dat 

konfl~k (wet beskryf kan word as die baking van pligte) 'n lewensrealifeit sederl die sondeval 

is. Omdal die mens ten spyte van die tmtand op hande steeds veranhMWdelik met sy 

medemens moet omgaan, word hy gedwing om besluite rakende lewe en d d  te neem (vgl. 

Lategan. 1993:845). 

Hlerdie sersle metodologiese stap in die soeke na 'n oplossing vir die betrokke etiese 

pmbleem beteken prakties dat die etikus vanuit die Skrif die relevante Skrifgedeeiles moet 

gaan identiseer wat die etiese pmbleem direk of selfs indirek aanspreek of bespreek. Die 

taak bems dus by die etikus om na omvattende SkrifperSpeMiewe en die meer toepaslike 

Skrifuinsprake oor 'n berrokke etiese problem te gaan soek. In hierdle proses om te soek na 

die mess geskiMe SkrifperspeMiewe is dit egter nodig om deurgaans die eenhea lussen leer 

(teks) en lewe (konteks) m k  te sien, te handhaaf en te respekteer. Vewolgens word 
Hwfstuk 6 - Tematieae ontleding van dle Bybelse dogma as korreklief vir die 

huidige SMfgebrulk in die Gereformeerde etiek 
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gefokus op die belang van die eenheid van die Bybelse leer (leks) en lewe (konteks). 

veral in die lig van die spanning wat daar tans in die Skrifbercep in die Chrislelike etiek 

bestaan. 

Die Christelike etiek kan w k  h i e  leer by die Prakliese Teologie, of anders gedel die 

Diakonologie (vgl. Trimp. 1978:7). Heyns en Pieterse (1990:43) bespreek onder andere in 

hulk werk. Eerste he6 in die PraMiese T80Iogie, die vraag d die p r a m  nie blwt neerslag 

van die leone is nie, maar tegelyk'n gelwfsdaad en gebeure in die kerk is? Daar is volgens 

hulle mening diegene, wat steh vanuil 'n bepaalde teologiese verlrekpum redeneer wat 

Bybels-heneneuties le we* gaan en by wie none 'n belangrike rot speel. Hulle verklaar 

dan dat sekere begins& en met name Skrifbeginsels, in die pfaktyk toegepas moet word. 

Van did praktyk moet kennis geneem word en die siluasie waarin die Skrifbeginsels 

toegepas word, speel 'n ml, maar dit bly sekond8r. Diesuikes praat dikwels nie van leone6 

nie, maar verkies die t e n  'begins&', omdat teorie6 mendike kmstrukie is, terwyl beginsels 

in die Skrif gefundeerword. 

Trimp (1978:21. 36) dui onder andere aan dat die Skrif as kennisbron vir die kerklike en 

gelwkpraktyk belangrik is en demahve gehardhaaf moet word. Volgens Heyns en Pieterse 

(1990:44) is Trirnp se vewysing na die leone vir die Bybelshermeneutiese benadering, nie 

heeltemal konek nie. Die eenrigtingverkeer is nie in die seme plek van die teorie na die 

praxis nie. maar van die Skrif na die praxis. Uit die Skrif word sekere Skrifbeginsels afgelei 

wat in die praktyk toegepas moet word. Vanwe6 die gesag en Monang van die Skrif b e h n  

die veztmding tussen die Skrn en die prakiyk nie op 'n horisontale vlak nie, maar op 'n 

verliMe vlak uitgebeeid te word. Hierdie we- is volgens hune duidelik nonatief en 

deduklief. Krilies beoordeel kan die vemouding lussen Skrif en praktyk nooil eensydig van 

die Skrif na die p r a m  wees nie. Mndat die p r a m  ally3 'n ml spael in die verstaan van die 

Skrif. 

Die Skril word anyd vanuit 'n bepaalde ewaring verstsan (anders gestel, die bepaalde 

Morvemndersteilingvan die eksegeet, vergelyk 3.3.4.1). Die ervaring sped anyd 'n rol, al is 

'n mens nie daarvan berms nie. Word die ervaring nie am 'n wetenskaplike ondersoek 

ondemerp nie, is die kennis van die praktyk vwmetenskaplik en daamm minder 

werklikheidsgelrw (Heyns 8 Pieterse. 1990:45). Pieterse (1985:3) stel dus voor dat die 

teologie enemy&, m a  die Skrif as openbaringsbmn en die praxis as kennisbron andersyds. 

kennisinsene lewer rir die vorming van teori6-2. Dit kom dus daaw neer dat diegene wat 

die praktiese tsologie uit Bybek-heneneotiese perspeMiel benader, die praktyk 'n 

Hoofstuk 6 -Tern- omleding van die Bybelse dogma as korrekiief vir dle 

huidige Skrlfgebrulk in dle Gerebmmerde etlek 
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sekondh rol laaf speel en is Skdfgefundeerde teon'e8 van prim& 

beiang (Heyns & Pietene. 1990:48). 

Uit bogenoemde bespreking is dit Wlii duidelik dat die spanning wat daar heers oor die 

Bybelse eenheid tussen leer (teks) en lewe (konteks, genoem praxis in die studievdd van die 

Prakh'ese Tsologi, besiis nie net beperk word tot die Christelike etiek nie. Wat wd egter 

duidelik uh die bespreking afgelei kan word, is dai dit in die sludiewld van de PraMiese 

TeoIogie sowel as die Christelike etiek ewe betangrik is dat 'n dogmatiese uitspraak konkreet 

gemaak moet word met inagneming van die situasie (of anders w e ! ,  die p r a m  (Heyns 8 

Pieterse. 1990:97). 

Vervolgens word die verhouding van die Bybelse eenheid in leer (teks) en lewe (konteks) 

bespreek. 

6.2.2 Dle eenheld van die Bybelw leer (teks) en lewe (konteks) 

Heyns (1992a:365) wys tereg &amp dat die Nimte waarbinne of die punt van waar die 

proses van etiese Wlissinge verlrek, die Chrineiike [ewe is. Daarmee word uiteraard vir 

geen oornblik ges6 dat die game Christelike lewe in etiese beslissinge nie. 

Inteendeel. Daar is ook ander en met name religieuse bestissinge wat gemaak moat word. 

Tmuens, dit is juis hierdie religieuse hiissinge wat van grondliggende en w k  

rigtinggewende betekenis is vir die etiese beslissinge. Met ander woorde. Christelike lewe 

sonder g e h f  is nie moonttik nie. Ward geloof is sell iewe. En vanun hierdie eksistensiele 

geloofsverhouding tot God moet cok die etiese beslissinge verstaan word. Eliese 

beslissinge het aiies te make met die werklikheid van die heiliging en is dus onlosmaaklik 

deel van die totdieit van die Christelike lewe. Etiese Wiissings in die modeme 

sam@ewingskonteks dra by tot die noodsaaklike voongaande vemuwing en heiliging van die 

Christelike lewe. Om so te kan lewe, moet daar norme wees wat gehoorsaam woni (Heyns. 

1992a:366). Maar daannee is rneteen ook die probleem waarvoor die modeme mens staan 

aan die orde gestd, naamlik die eenhsid van dm Bybe4se leer en iewa. 

Naud6 (19927) som die spanning wal dam tans in die Skrifbercep in die etiek bestaan op 

deur te verwys na die felt dat dit ook waar is van die modeme samelewiq dat die antwoord 

op die reaksioo%re pendulumbeweging tussen reiatiwisme en wenisisme gel& Is in die 

mlosmaaklike band tussen God en mens, geloof en lewe. In die lig hiervan is dit baie 

duidelik daf enige benadering of metodologie waarin daar van Skrifgegewens as stawende 

bewyse gebntlk gemaak word, die gevaar loop om, soos reeds v W r  genoem, op te gaan in 

'n tipies fundamentalistiese en161 Skrifkritiese Skrifbemep (vergelyk die bespreking in 

Hoofstuk 6 - Tematiese ontledlng van dle Bybelse dogma as konektief vir die 

huidlge Skifgebwik in die Gerefonneerde etiek 
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Hmfstuk 4). Die grmtse enkele pmbleem met die huidige Skrifberoep in die 

Christelike etiek kan eenvwdig gestel word in die woorde: die eenheid tussen leer en iewe. 

of meer konkreet, die eenheid tussen leks en konteks* word nie komekwent en deurlopend 

gehandhaaf nie. Din is Juis hier waar Skrifberoep in die etiek die w q  van etiese dwaling 

bewandel - wanneer die leks (sws in die gem1 van die fundamentalisme) ten kosle van die 

historiese konteks waarin die leks ingeb6d is, v e h f  word of sws in die geval van die 

Skrifkritiek die historiese konteks gemlativeer word ten kosle van die leks wat as blmt 

historiese geskiedskrywing beskou word. De Villien (2004:807) bevesfig hierdie aanname 

deur daamp te wys dat die dekmlmksie" of ondeqrawing van enige poging om positid en 

normatiel 'n bmg tussen die Skrif en die openbare lawe te s b n  in die modeme lyd 

oorheers. Dim eenheld tussen leks en konteks is so nou velweef dat dit alleen tot groat 

skade kompartementalisties behandel kan word. Douma het iewers tereg die opmerking 

gemaak dat dogmatiek (leer) sonder etiese gehaiie l e q  is en etiek (iewe) sonder 

dogmatiese gehane blind (vgl. Van Wyk. 1991c:412). 

Dwenage dui aan dat daar by die positivering van norme (vergelyk 2.4.7.1) uR die Skrif 

onderskei moel word tussen Skrifperspekliewe en temaklike Skrifgegewens. Onder 

Sloitperspektiewe wwd die groter raamwerke verstaan waarin alle dinge in verhouding tot 

God gesien word. Hieroor is daar versldllende perspektiewe byvoorbeeld skepping. 

SondeVal. ver(ossing of die perspektief van die koninkryk van God, of die perspekiief van die 

verbond. Die lersaaklike Skrifgegewens het weer le make met besonderhede waamr die 

Skrif lig werp, maar dii moet binne die gmter perspektid of skopus (veqelyk 3.3.4.5) 

vemtaan word. So gee die Skrif byvoorbeeld oor die huwelik, gesag, die owerheid, rykdom. 

die arms. ensovowls uitsprake; en hoewel die Skrif m r  hierdie sake handel binne 'n 

bepaah& hisfor7ese kmfeks, kan daar &ere 'pointers. of rigtingswysers van blywende 

Mekenis daaruit afgelei word (1984122). 

Enige benadering of metodologie moet dus hierdie organiev, eenheid tussen leer en iewe. 

teks en komeks konsekwent verdiskonteer om le verhoed dat daar op gmnd van die etiese 

gedwaal word. Dear kan wlgens Van Wyk 'n problem ontstaan wanneer die leer ten koste 

van die lewe bekiemtmn word, as die etiek In die dogmatiek opgaan, as die ortodoksie die 

orlopraksie verslind, as geredeneer word: solank die leer maar suiwer gehw word, maak dit 

Mekenis nM, m a r  ceder d'di~dulop'Xntleae ondqranq' d 'mkmdbdng'. 

Hoohituk 6 - Temaileac ontleding van die Bybelac dogma w koneMief vir die 

huidige Shllgebrulk In die Gereforrneerde etiek 
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nie saak hwdanig die lewe is nie. So 'n siening trek die verhouding tussen leer en 

lewe, hrssen dogrnatiek en etiek skeef, la, trek die ganse teologie skeef. Dit maak 'n mens 

onsensitief deur aan dim beginsels aandag te gee ten koste van die prakiyk (1991b:342, 

343). 

'n Moontlike metodolcgie of benadering wat aan die bogenoemde vereistes kan voldoen en 

as konakllef vir huidige Skfiuurlike gmndslae van Skrifberoep In die gereformeerde etiek 

kan dien (vergelyk die beweking in Hoofstuk 4), is 'n melodokgie waarin daar 'n beroep op 

die Skrif gedoen word binne die hermeneutiese riglyne (vergelyk 3.3.4), s o x  wat dB 

gekonkretiseer word binne die gerefomeerde S k m k w i n g  (vergelyk 3.2.2). Hierdie 

benadering moet voldoen aan ai die vereistes vir Skrifberoep sonder om sen te verval in 

fundamentalism&iblisisme of Skrifkritiek. So 'n benadering kan aargumentshalwe getipeer 

word as 'n kontekslveel-pa fa dig ma ti^^^ benadering. Alhoewel h i d i e  benadering beslis nie 

'n nuwe, of anders gestel 'n oorspmklike benadering is nie, is d i ~  in all0 geval we1 die 

enigste benadering wat binne die hmeneutiese raamwerk van die gerefomeerde 

Skrifbeskouing die eenheid van die Bybelse leer en lewe konsekwent respekteer en 

handhaaf. 

Vervolgens wofd gefokus op die kenmerke van die kontekshreel-pafadigma6ese benadering, 

om sodoende 'n metodologics uiteemetling van die tematiese benadering te kcmstrueer en 

uit le bou as korrektief op die huidige SkriHuurlike gmndslae van Skritbemep wat tans die 

ChrWelike etiek ooheen. 

62.3 Die konMkatueelpsradlgmatIHIB benadering 

In Hoofstukke 3 en 4 is baie duidellk aangetoon &I die Chrisrelike etikus bely en gb &t die 

reels rir Skrifverklaring uit die Skfil sell moet k m :  die Skrit is sy eie verklaarder. Dit 

beteken &I die betekenis wat die Skfieks vir die rnmoderne mens hel, dieselfde moet wees 

as wat dH rir die oorspmnklike geadresseerdes was. Dus mag daar nie deur die etikus 'n 

ander, n w e  betekenis in die leks ingelees word nie. Dit is nie uitleg nie, maar inleg. Dit is 

eksegetiese buiksprekery wal Morgee om die Woord van God te wees, maar wat niks 

anders en niks meer as die etikus se eie idees is nie. Die etikus mag eie m e  aan die Skrif 

stet, maar die anrwoorde moet ulsluitllk uit die Skrif kom en mag nie deur die voorvrae 

wrges& word nie (vgl. Van Rooy, 1991 :46). Juis in die lig hierven is Van Wyk (1995a:g) se 

opmerking van betang as hy sB dat epistemolcgie, metodologie, hermeneutiek en 

kmtekstuaMeittans 'n geweldige ml in die teolcgiese debat speel. Daar word syns insiens al 

hoe meer ingesien &t vwrvemndersldlings, kenteorie, metode en konteks 'n gmot ml speel 

Hoofstuk 6 - Tematiese ontiedlng van die Bybelse dcgma as korraktlel vir die 

huidige Slongebruik In 6m Gereformeerde etiek 



en sets medemedebepalend kan vir wees vir tedogiese bevindings (vgl. Van Huyssteen. 

1986; Deist, 1994b). 

Smit (1992:319) gee in sy bespreking oor 'Nuws-Tesfament&e ebeK, die ChrisleGke /ewe 

en SUM-Ahike vandag 'n uileensetting van verskille twl& se bydraes ten opsigte van die 

metodologied wat hulk gebruik k t  in 'n w i n g  tot 'n "kontekslueie etiek in die Nuwe- 

Testamentiese geskrifte". Hierin verwys hy dat niemand bloot die direk 'etiese' gegewens in 

die betmkke Bybelboek gesoek en besloyf het nie. Op een of ander manier argumenteer 

almal dat 'etieK ten w t e  veweei is met twlogie, en toon almal op ooiluigende, en baie 

interessante, wyse aan hoe die betrokke boek vsrstaan moet word as laerare &kument 

binne 'n spesifieke historiese konteks. Eers dan soek hulie na 'waardes' of 'fundamentele 

waardes', 'etiese kmoere'. 'ehese perspekliewe'. 'gmdslae', lemas' of 'motiawe'. 'die 

soside sisteme en opset, die waardes en die korresponderende gedrag', 'dryhrere. 

argumentatiewe motiewe, gesindhede, houdiigs'. 'deugde, norme, beginsels, grammatikas' 

of 'grondr&ls', 'steutels en begmdingsmotiwe'. 'die samehange tunen byvooheld 

Christologie, ekldesiologie, en etiek', 'die vehudinge lussen indikatiel en imperatie?. 'die 

twlogiese basis', of hoe elkeen dii ook d noem. Hulle is berms van die etiese ml van 

vetbale, van rolmodeb, van paradigmas. 

KrOger (2002:2) wys in sy studie dat die meerdeheid oufeurs wat oor die etiek van Nuwe 

Testament skfyf, da doen op 'n sistematiese wyse deur material tematies te orden en te 

bespreek. So word die etiek van Paulus (of van die Pauliniese literatuur) behandel en 

bespreek onder opskrine m: "die nuwe lewe in Christus", "saksamenle en etiek'. "die 

Heilige Gees en die nuwe lewe'. 'eskatologle en etiek". 'gehwrsaamheiC en 'lief-". Die 

pmbleem met hierdie tipe benadering is voigens KrOger daarin gele* dat dit dikweis 

eksegeties kursories en o p p e W i g  met die leks van die Nuwe Testament omgaan. Daar 

word syns insiens nie rekening gehw met onder andere die besondere aard van die 

brieflieraNur van die Nuwe Testament of van dm kommunikatiewe hmksie van verskillende 

dele van die briewe nie (XG2:3). Vir enige diskussie oor die etiek van Paulus beklemtoon 

K ~ g e r  (2002:3) opnuut weer die kritiese nc&w&ikheid van 'n deeglike ondersoek na veral 

die sosi*kuNureie en religieuse konteks waarin die briewe ontstaan het. 

Die gebruik van temas of modslle is nie vreemd aan die Sistematiese Twlogie nie. Smit 

(1991b:174) wys sew &amp &I die Bybelse teolcgie soms uiteenlopende gestaes 

aangeneem hei en dit vanuit udeenlopende en ondeding radikaal teenstryd1ge motiewe 

h f e n  is. Soms is dit w i n g s  wn M die Ou-Testamentiese bf die Nuwe-Testamentiese 

samehange te konstrueer, spesifiek dwr  die ander Testament buite rekentng te laat. Soms 
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is difl pogings om juis patmne en samehang tussen die twee Testameme te ontdek te 

Wryf. Soms is dii bloot die ondamk van 'n enkele motief. tema of ondemerp in 

bepaalde Bybsks dokumente. Soms dii mvoudig die beskrywing van die veelvoud van 

'teolcgW wat in die venbtlende Bybelboeke self aanwesig is. Smil(1991 b:176) wys vwrts 

daamp dat benewsns inhwde en dele dit in onlangse lare ook populbr geword he1 om 

sekere h'ajekie, motiewe, slmms in die Sktif te onderskei wal as? ware op verskillende 

plekke en in verskillende hadisies in totaal verrkillende terminologie gestalte kan vind. Die 

voo&el ban hierdie benadering is duidelik. Veral kan kontinulteil, veruantskap en 

wrmkoms aangetavr word waar dit &skynlih op die begrippe en terrne af, mag 

ontbreek. 'n Bekende en invto6dlyke wyse van omgang met die Bybelse gegewens word 

volgens Smit gelipeer as die waanrolgens gesoek word M metafore. veral gmndrnetafore of 

modelle. 'n Poging word dan aangewend om as't ware enkele baie sentrale met%re te kies 

wat feitlik die hele lading van die Bybeise materiaal moet kan dra. 'n Tipiese Morbeeld is di6 

van die kwinkiyI( van God. Alhoewel dit Sistematim Teologie in 'n sin makliker maak, 

verwrsaak din tegelykertyd det h i e  wpr ,  lmser met die Bybelse gegewens self omgegaan 

word. In die gmndmet%re of moc!elle is die hele inhoud as't ware reeds gegee, wat 

beteken dat dil deur beroep op bepaalde gedeekes skaars bevestlg hod te word of weer16 

kan word. De Viiiiers (20M:B13) stel we1 as vereiste dat daar alleen deur 'n intense en 

deurlopende dialuq tussen die Sinematies Teologie en die Bybelwetenskappe temas of 

riglyne vir die etiek in die modeme sametewingskonteka vasgestel kan word. 

Van Rwy (2Wlb:132) betrek weer die gebruik van temas by die debat rondom menseregte 

deur te wys dBt die Skrif we1 iets te s6 het oor etiese vraagstukke, ook ten opsigle van 'n 

saak sous menseregle. Dit is vir horn egter belangrik om in h i d e  verband die Slnif nie 

maar lukraak, op die klank at te gebruik nie. lets rn menserege sat moet verbind word 

met wat hy besklyf as die basiese temas ban die Bybelse getoot. Di sluit onder andere in 

dat bescndere aandag aan die wrspronMike konfeks van 'n gedeelte gegee word. Van 

Rooy beklerntoon egter die feit dat die Ou-Testarnentiese wene byvwbeld  steeds gelees 

moet word binne die raamwerk van dim vehnd  waabinne di wrspronklik gegee is 

(2001b:133). sma (1991b:171) vemys selfook nadie moontlikheid om, rn wat hy dii stet. 

"teenswwrdige remas, uhdagings of vrae as die ungangspimte te neem en as? ware die 

Sktifgegewens in die lig daarvan te d e u m k  en te orden". Van Rooy (t997:4) wys daamp 

dat dit waarskynlik aanvaar moet word dat 'n enkele senlrale tema nie omvanend genoeg 

kan wees om reg te laat geskied aan die volfe ornvang van die openbarlng van God in die Ou 

en Nuwe Testament nie. Gods openbaring peski i  inderdaad w r  'n bng lyd en op 'n 

verskeidenheid maniere deur 'n verskeidenheid van persone in baie verskillende 
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mstandighede (vergelyk Hebraen 1:l). Tog bly dit steeds 'n vraag of daar nie we1 'n 

besondere tema(s) is wal op 'n manier lets van 'n raamweh kan bied vir veral die 

bestudering van die etiek van die Ou Testamern nie. 

Volgens Vorster, N. (2002240) kom, soos wat hy dit noem, die lernabess benadering tot 

menseregte veral binne die Gereformeerde tradisie vmr. Die kenmeh van hierdie 

benadering is dat die Skrif (of andm gestel die ieks) self en nie die huidige konteks nie, as 

hermeneutiese uitgangspunt gebruik word. Die gesagvolhmd en eenheid van die Skrif as 

Goddslike openbaring word gehandhaaf. temyl die histories8 aard en gerigtheid van God se 

openbaring beklemtoon word. Venkillende temas word binne hierdie benaden'ng as 

uitgangspunt geneem 

Hy verwys order andere na verskillende p e m e  en instansies wat in hulk begmnding van 

menseregte (waamnder die doodstraf as verteenwmrdigend van modeme etiese 

problematiek deel vorm - DS) van sulke temas gebruik maak. Temas wat deu-nd 

gebruik word, is onder andere die skepping van die mens na die besld van God. God se 

vemning met die w6reld deur Christus en die koninkryk van God wat impliseer dat God reg 

Op die mens het (vgl. WARC. 19761), die beklemtoning van die belofievewullingskema van 

die SknY waarin daar met betrekking tot memeregle uitgangspunt in die strukluur van 

skepping, sondeval en verlossing gevind word (vgl. RES. 1983:95. 96). God se verbond met 

die mens en die mens se gesbpenheid na die beeld van God (vgl. Moltmann. 19TI:131), die 

neem van die sentrale inhoude van Bybalse begrippe en die hoofmomerne van die Bybalse 

mensbeeld (vgl. Du Toil, 1991:443-444). Ander rnmtlike temas waaronder die menseregte 

begmnd kan word, is deur onder andere die diskuss~e van rnenseregle te plaas binne die 

konteks van God se koninkryk en wat daaruit wrtspruit, naamlik die mensbeeld, die Skrif se 

siening van die mens se meping, die Bybelse siening van gesag en 'n Bybelse siening van 

lewe en godsdienstige vryheid (vgl. Greidanus, 1984s). Die t e r n  van die imago mi, Zen 

Gebooie, die [ex natumlis en die vehouding tussen oweheid en onderdaan (vegelyk 

Vonter, J.M., 2001a:l) en die beklemloning van die lewemontptooiing van die mens in die 

iig van skepping. herskepping en voleinding (vgl. Van Wyk, 1991b254) kan m k  in die 

bespreking betmk word (Vonter, N., XXM:240-241). 

Van Wyk (1991b:283 e x )  is self sterk daartm gekant dat Skrifggedeeltes wat oar 

rnenseregle en veral dan w r  die doodsfraf as fundamentele reg van die mens handel, nie 

atomisties en buite hulk kutluurhinorlese raamwe* en konteks aangehaal mag word nie. 

maar alleen met deeglike SCrif-met-Skra-vergelyking binne die bepaalde 

openbaringshistoriese konteks gesien moet word. Soos reeds v d r  vermeld (vergelyk 
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morele boodskap van die SkrH kan wees. Marxsen (1993:lW) waarsku in 

die lig hiewan teen die hedendaagse neiging om in sosiele diskussie wat wa na 

oplossings vir konkrete etiese vraagstukke van die modeme tyd, blwt na geisdeerde 

imperatiewe in die Skrif te gfyp wat dan as gesagvolle opdragte in vandag se konteks 

moet geld. 

. Birch en Rasmussen (1989:181-188) wys w k  daarop dat die Skrif sells as 'n bmn vir die 

beslulmeming w r  spesifieke e@se kwessies kan dim as daar geen sentrale eliese 

imperalief is waarop'n mens direk kan terugval nie. 'n Goeie voorbeeld Is die ml wat die 

jubeljaamrskrifte in die onlangse debat w r  die afskrywing van die buitelandse skuld vir 

die armste ontwlkkelingslande gespeel het. Die jubeljaawwrskrifte is 'n tipiese 

vwrbeetd van tyds- en kultuurbepaalde morele vwrskrite wal vandag nie net so 

toegepas kan word nie. Tog is die bedoefing daaragler - die sorg vir diqene wle se 

bestaan bedreig word deur 'n verstrikking m skuld - in lyn met die basiese morele 

onantering van die Skrif en nog net so van toepassing (De Villiers, 2004814). DH kom 

daarop neer dat die Skrif bepaaide norme gee w a n  tydlose beginsels afgelei moet 

word en van toepassing op die mcdeme samelewingskonteks gamaak kan word. 

Van Deventer (1974:53. 54) is dfl eens dat waar daar geen dlrekie verbhangslyn tussen die 

historiese, soslale leefw&reld van die SkM en di6 van vandag te trek is nie, kan die 

Skrihvoorde nie direk op die huuidige etiese situasie toegepas word nie. in sulke gevalle stel 

hy voor dat daar 'n indireMe beroep op d l  Skrif gedoen rnoet word. Hierdie wyse van 

beroep kan soteridogiss of heilshistciies bepaal word. Dit kan w k  gedoen word dwr  

parallelle situasies tussen die Bybelse tyd en ons s'n te soeK". 'n Derde hermeneutiese 

sleutel is om la wa: waner informasie w r  God se bedoeling met die mens en die w&reld 

500s dit in die Bybelse Iyd verstaan en gehoMsaam is, gee die Skrif aan die modeme mens? 

Die normatiwileit van God se bedding word dus wrgedra na die nuwe situasie. In hierdie 

indirekie Skritberoep is daar 'n beset van die historiese afstand tussen die Skrif en die 

mcdeme mens, maar ook 'n erkenning dat die W e l '  van God se bedoeling in die hede 

hehaalbaar is. Hierdie laasle hermeneutiese riglyn is belangrik soiank daar seker gemaak 

word dat die Skrif nie aan relatiwiteit prysgqw word of histories gabmd word nie. Wanneer 

die etikus horn op die Skrif bemep, rnoet hy wa wat God se bsdoeling in die Skrif is gesien in 

die iig van die in sy geheel en dan most hy die nomatiewe uit daardie situasie op sy eie 

konkrete sltuasie toepas. 

Hoe kan h Skrifbercmp teologies en logies vemntwwrd word'? Veral in die lig van di6 vraag 

noem Botha (1996:271) dat een van die belangrike waardes vir Christene daarin gel06 is dat 
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'n Slvifgedeelte reg verslaan moet word. Die belang van die konteks word allewe8 

aanvaar as die beiangrikste konlrole vir 'n geldige interpretasie en veral as daar gekies moet 

word vir die beter verstaan van 'n leks, met ander woorde die literare verband en die 

histories0 konteks van die betmkke gedseltes (Bdha. 1996:273). Tereg maak Botha 

(1996:286) die opmerking dat konteks natuurlik nie die eenMudigste komep Is om te 

hantser nie. In interpretasieteorie word gewoonlik onderskei tussen sinlagrnatiese en 

paradigrnatiese verband. Wat eersgenoemde (sintagmala) befref. word hier gebruik gemaak 

van die literere verband. Vir "sming of %ontext of utterance' gebruik hy die begrip 

hisloriese konteks. 

Wanneer 'n Skrifgedeelte op 'n verantwoorde wyse verklaar word, moet daar onder andere 

op die volgende gelet word: Die Skrifgedeelle moet kontekstueelverklaar. dit wil s& dit moet 

in verband gesien word met wat voorafgaan en wal daamp volg, me1 ander wowde in 

vehwding met die hele Skrif. Kontekslueel verwys nie net na die lekstuele 

verantwoordeiikheid nie, maar ook na die feit dat die pmbleem wat aangespreek word in sy 

konteks gesien rnoet word. Vorster. N. (2004a:S) verwys oak na die konrekstualisenng van 

die S M  - die Skrif gee nie antwoorde op alle m e  nie, maar bied 'n paradigma wat die 

basiese kontoere stel vir die ontpiooiende vehouding W e n  God en mens. Wanneer die 

etikus voor die nuwe etiese vraagstuldte le staan kom, kan hy binne dm kontoere van die 

Skril norme en waardes vir die modeme samelewing kontekslualiseer. Die vraag is: Hoe 

kan e t i w  riglyne In die Skfif op 'n geldige wyse vir vandag gekontekstualiseer word? Die 

volgende maatstawe behoorl syns insiens as uitgangspunl te dm:  

. Etiese besinning moet vanaf die Skrif na die huidige kmeks geskied en nie vanaf die 

huidige konteks na de Skril nie. Aileen den kan die Skfif 'n kritiese funksie vewl. 

. Die Mange van God se koninkryk behoort as vewysingspunt gebruik te W. 

. Die hiitoriese agtergmd wal sekere Bybelse vomkrine onderl8, moef so ver as moontlik 

vemken word. SMnmige Bybelse voorskrine het speslfieke kulturele gebruike as 

agtergmnd en kan daarom nie as ewige beginsels voorgehou word nie. 

. Dim relief van die Skd most in aanmerking geneem word. Watler llg werp die sentrale 

temas van die Skfif op die etiese mgstuk? 

Die ontwikkelingslyn van die Skrif moet in gedagte gehou word. Die Skrif loon 

byvoorbeeid 'n bewydende OnWkkelingslyn ten opsigte van die regte van slawe en 

vrouens, maar nie ten opsigte van homaseksuele gedrag nie. 
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Alle etiese vraagstukke moet in die lig van die veflossingsweh van Christus 

beoordeel word in die besef dat Christus die wet nie kom ontbind het nie, maw dit we1 

vewul het. 

. Die liefde teenwr God en die medemens moet gedien word, 

Vorster, J.M. (2M)la:7) meen dat die Skiifbemep ten opsigte van menseregte nie 'n 

eenvoudiw saak is nie, omdat die Skril nie 'n handboek vir menseregte is of 'n deklarasie 

van menseregte waarin menseregte op gmnd van tekste (dikwals buite hulk verband) 

afgelees kan word nie. Din is 'n bibliiisliese benadering. Menseregle word syns insiens 

gefundeer in bepaalde Bybelse beginsels (vgl. w k  Du Toit. 198463). E m  Bybelse beginsel 

mag o& nie losgemaak wofd van die geheel van die Bybelse teologie en as 'n norm 

aangebied word nie. Die Christelike efiek sou in hierdie opsig maklik kon verval in 61 

biblisisme 61 sekularisering van die Bybel - 800s wat inderdaad gebeur met talle ander 

etiese kwessies (Vonter, J.M.. 2001a:7). Volgens Vower. J.M. (200tb:8) is 'n 

genuanseerde posisie tussen biblisisme en sekularisering van die Skrif (Skritkritiek - DS) ten 

opsigte van menssregte we1 moontlik. Die regte benadering is syns insiens dat menserege 

oorweeg, uitgdC en verklaar word teen die agtergmnd van die grondliggende ternas van die 

Skril (vgl. Du Toit . 19W73). In so 'n oonveging moel din dan veral gaan w r  wat Skrii 

leer w r  die mens en die malewing. 'n Christalike beskouing w r  menseregte most &IS nie 

biMisisties of met 'n gesekularisewde evangelie uiigeweh word nie, maar vanuii die begrip 

lewe as Christelik etiese uiigangspunt (Vorsfer. J.M., 2001a:E). 

Die tematiese benadering is volgens Vower. N. (2002:241) die mees verantwoordelike 

benadering tot menseregte (en ook tot die etiek in geheel) en we1 om die volgende redes: 

Dit neem die tolale openbaring van God as uitgangsplnt en vewal daamm nie in 'n 

fragmentariese gebruik van die Skrif nie. (Onder 4.3.1.1 is reeds gemoliveer waamm die 

Skril nie fragrnentaries gelees rnoet word nie). 

Dit neem die SM self as hermeneutiese uitgangspunt. Hoewel die teoloog die Skril altyd 

met 'n mate van wrventaan lees (vergelyk 334.1). is die gevaar van ideologisering 

minder as in die geval van die kritiese en kont&ualisliese benadering (vergelyk 

4.3.2.3.3) waar die mens self die agent van openbaring word. Deurdat die Skrii setl as 

hermeneutiese uitgangspunt geneem word, word die gesagvolheid van die Skrif bewaar 

(vwgelyk in hierdle vemand 3.2.3). 

Hootstuk 6 - Tematiese ontledlng van dle Bybelse dogma as korreklief vir die 

huidige Sbifgebruik in die Gereformeerde etiek 



343 . Dit verreken die historiese konteks en gerigtheid van die Skril (vergetyk 3.3.4.4 

en 3.3.4.6). Op hierdie wyse word, anders as in die geval van die letterlike benadering. 

'n naiewe fundamentalisme veny (vergelyk 4.3.1). 

Dit verreken die heilshistoriese ontwikkeiing van die Skrif (vergelyk 3.3.4.6). Die teoloog 

word in staat gestel om tekste wat oenskynlik menseregteskendings tegilimeer op 'n 

geldige en betmubare wyse te vefilaar binne die b r e h  historiese verband. Die Bybelse 

openbaring vertoon beslis 'n heilshistoriese eenheid. 'n Mens vind verskeie senlrale 

temas in die Skrif, soos die mens se beeldskap van God, die verbond, ensovoorls wat 

deur die Bybelgeskiedenis ontwikel en op die koms van Christus uittwp. 'n Studie van 

die heilshistoriese gang van die Skril kan hdp om te onderskei tussen uitsprake wal 

universele betekenis he1 en tydSgerigte uilsprake. Die universele beginsels in die Skril iig 

hulleselt uit ondanb verskillende historiese wnstandiede. Leerstellings behoort nie 

ungebw te word op grond van geisoleerde teksverse nm, maar alleen in die lig van die 

heiishistoriase eenheid van die Skril (Vorsler. N., 200530). 

Dil gee 'n geloofwaardige Iundering aan menseregte, omdat dominante temas in die 

Skril, en nie geisoleerde tekste nie, as uitgangspunt gebruik word. 

Wielenga (199234) men  dat die Skril alleen op 'n geldige wyse omgin kan word in 'n 

veranderende Suid-AMka wanneer sy kanonieke v o n  en kerugrnaliese eenheid ernstig 

opgeneern word. Elke gebruik van die SkM moat dus syns insiens gelykluidend d in 

hanonie met die kerugmatiese. Christologiese eenhekl van die kanonieke Skril woes. Hy 

stel op gmnd van sy argumenl 'n paradgmaliese benadering van die Skril vwr. As rede 

hiervwr voer Wielenga aan dat een van die grmste problem in veal die gebruik van die 

OU Testament die afstand tussen die huidige p r a w  en die tekstuele realieit van die Ou 

Testament gel6 is. Dil is mmn t l i k  om die Ou Testament direk op die kontempor&re 

samelewing toe te pas deur eenvwdig tekste am te haal wat geskik voorkom in 'n gegewe 

siluasie. 7w  often this is done in an arbitrary way and without scholadyjustikation for the 

why and how of the use ol Old Testament material. We have lo find a better way' (Wielenga. 

199234). 

Die gebruik van 'n paradigmatiese benadering is wlgens Wielenga (1992:34) een van die 

Wligste' wysas om die Skrif eties toe te pas. Di beteken dat 'n model onlwerp moat word 

war gebaseer is op 'n geslote lees van die t&le. IeMlyl daar gefokus word op 'n spesitieke 

lema en dn deur die kanonieke konteb te volg. Op hierdie wyse kan die historiese 

ontwikeling van 'n terna om sodoende die herinterpretasie van ou tradisies in nuwe 
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situasies in berekening gebring word. Verder kan mk  vasgestel waner 

aanpassings gemaak kan word ten opsigte van oorspmnklike konsepte. Dit word dus 

mmtlik om bemts le word van die strukture van die Bybelse getuienis in sy kanonieke 

vonn. Welenga verwrj onder andere na Webar (196925) wat self s& dat "the church has 

canonized also an interpretative pmcess. The bansmission and reinlerpretation of biblical 

traditiws of faiih which can be observed in me BiMe remain normative". 

Volgms Wielemga (199235) moet die paradigmatiese geb~ ik  van die Skril onderskei word 

van 'n eksemplariese Skrifgebruik. Hy velwy; by wyse van 'n v c a M d  na die onderskeid 

daartussen wat hy soos wig formuleer: M e n  Mosah (1991:lW uses the nanative of 

Naboth's vineyard in 1 Kings 21 to clarify the burning issue of land in South Africa, he uses it 

as example, not as model or paradigm, because he does not follow the land theme in its 

canonical context throughout the Old and New Testament. He chooses this example on the 

basis of an over-wntexhralised reading of one specific tradition in the Old Testament 

material, accepting that the BiMe has not one message but different ones, yes, even 

conflicting ones'. 

Mosala hou Mlgens Wielenga (199235) baie duidelik in sy argument nie rekening met die 

kanonieke konteks nie. met die gevolg dat di die weg baan vir subjeWsme. wat as 

deelgenoot, die sogenaamde gasaghebbande tocdskap bepaal, sonder dat die m a g  na 

hoe hierdie gekonlekstualiseerde boodskap in verhouding met kerugmatiese eenheid van die 

Skrif staan, erken word. Hierdie eksemplariese gebruik van die Skrif kan nie byda tot 'n 

verenigende ml van die Skrif in die huidige Suid-Afrikanse situasie nie; as 'n resultaat sai 

dit veel eerder 'n negatiewe effek h6 op die gesag van die Skrif in die modeme 

samelewingskonteks. 

Dit is volgens Wielenga (199236) "imperalive to make a biblical model operational wiIJ the 

help of a theological theory that is conswant with the kerygmalii. Chrisfological unity of 

camnical Scripture. In dm ongoing hermeneufkai debate - in order to prevent subjectivism 

in our use of the Bible, which can only resuR in the loss of the Bible as unifying factor in our 

divided communilies of faith - we have to give scholarly account of what we are W i g  and 

how an why we are doing it. 1 is the responsibiliiy of medogy in me amtext of a changing 

South Africa to search for a common hermeneutic to serve the unity of both church and 

Society. - dus leer en lewe, leks en konteks. 

Die bril waardeur die leserhnterpreteerder kyk, gee 'n bepaalde kleur aan sy vemaan van die 

Skrif. Hlerdie bffl kan volgens Van Huyssteen 'n paradigma genoem word. 'n Paradigma 
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word omskryf as die Mmehangende geheel van grondoormigings, modelie en leone8 

wat as samevatlende interprelasiekader lunksiineer. 'n Paradigm berus op 

voorvemndetstellinge en vorm 'n velwysingsraamwerk waarbinne die werklikheid banader 

word (1986a:66). In die lig hiewan s8 Van Deventer (1989:302) dat did beteken dat die 

gerneenskap waarln ek wwn en werk met sy kulwrele gebruike en beskouinge. die kerk 

waaraan ek behooll met sy tedogiese tradisie, die gees van die tyd en so meer 'n delinitiewe 

invloed op my verstaan van die Skrif het. Thiseiion (in Van Deventer. 1989:302. 303) stei dit 

stelk: The reader and the reader's social-ethicaCintelle*ual mmmunity contribute 

decilively to the linal meaning of the tea: 

Die vraag is: Hoe ign daar Mnne die gebruik en toepassing van die kontekstueei- 

paradigmatiese bemdering 'n onderskeld getref word tusssn kernternas wat die sentrum van 

die gelwf raak en sake wat nie die sentrum raak nle? Vorsler, N. (ma :29 )  vemys m 

sommige teolc4 wat vier maatslawwe noem wat met vwg gebruik kan word: 

. Die saak moat hetlmaldelik (frekwent) in die Skrif voorkorn. 

Dit moet in verskjllende verbande in die Skril voorkom. 

. Die Skil moet daaraan spesffieke teologiese betekenis gee 

. Dii met uiteindelik op een of ander manier met Chrislus in verband stam (met ander 

woorde Chrislus moms of sell daam verwys het, die situasie verder beiig h a  ol &I met 

sy soenverdienste aan die k ~ i s  opgehef het). 

Die Skrif bevat sym insiens verskele sulke sentrale ternas wat aan die bogenoemde 

maatslawwe vddoen, soos die skepping, die mens as be& van God, die sonde, die wet, 

verbond. Israei en die voike, verlossing, versoening, die gawe van die Heilige Gees, kerk. 

regverdignaking deur die ge ld ,  die opstanding van die tiggaam en die voleinding (By 

hierdie iys kan w k  die Koninloyk van God as rncontlike tema bygevceg word - DS). H i d i e  

hOOflyne van die Skrif wwd deur 'n verskeidenheid analogid in die Skrif belig en is 

lneenverueel, soda die een tema nie sondar die ander sou versfaan kan word nie. DR is 

daamm nie wenslik om 'n teologie uit te bou om een tema nie, omdal die ryke 

verskeidenheid van die Skril daardeur aangetas word. 

Ouweneei bespreek m k  die gebruik van ssmrale temas, maar hy gee as voonvaarde vir die 

gebruik van hierdie temas dat dit Mnne die skopus van die S M  moet geskied (vergeiyk 

3.3.4.5). Ouwenesl (1989:lO) wys oak damp dat die aksentuering van "semrale temas' 

nwi l  daalloe mag lei om in die Skrif 'betangrikef en "minder belangiikef gedeeltes aan te 
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wys nie. Die mderskeiding van 'n skopus moet skerp onderskei word van 'n in die 

modeme teologie ongelukkig ingevoerde dualisme tussen sentrum en periferie, tussen 

inhoud en verpakking. Die Skrif is gekonsentreer in die persoon en werk van Chrisfus. maar 

hier beteken konsenlrasie heeltemai iets anders as 'n rsduksie van die Skrihhoud, waarby 

bepaalde 'perifere' dele van die Skrif buile hierdie reduksie Val en dus histories 

mbetnxlbaar mag we-. D i  is nie wat bedoel word wanneer 'n mens w r  die skopus van die 

Skrif praat nie. Inteendeal, warmeer die skopus ter sprake kom, gaan dit juis nie om 'n 

reduksie. 'n korl samevatting van die Skrif nie, maar om die gerigtheid, die intensie, die 

spesiiieke doel van die Skrif soas hierdie doel homself uildruk in elke afsonderlike wwrd en 

in die samehang van alle wwrde van die Skrit. In die skopus gaan dit nie om een of ander 

feilbare Verpakking' vial ter wilie van "veiligheib vermil word vir 'n onfeilbare "inhoub nie, 

maar cin die onfeilbare Wwrd van God wat horn manifestear in atsondedike wcorde. Eike 

Skrifgedeeite slam in verband m m  die s k w s  van die Skrif en m t  as sodanig hanteer 

word. 

Andersyds mag d geen enkele SMgedeeRe losgemaakword van die skopus van die Skrif 

nie. Dil is byvwrbeeld verkeerd om te s6 dat die Skrif ncu cor die heil in Christus en dan 

weer oor die natuur of die geskiedenis praat. Dit gaan in dim SkM aHyd om die heil (in 

breedste sin van die wwrd): die gaskiedenis in die Skrit is heilsgeskiedenis. Dit gaan in die 

Skrif anyd om Christus Jesus en om die VerwerMiking van God se raadsbesiuite deur Hom. 

Maar binne hierdie skopus gaan din dikwels in die Skrif cor die gesldedenis, die kosmos, die 

natuur; en hierdie gedeeiles neem 'n mens - uiteraard in die prakliese geloofsin - volstrek 

emstig op. Dii is nie moontlik om historiese of fisiese gegewens aan die Skrif te ontleen 

b i te  die skopus van die Skrif nie. 

In hierdie verband waarsku Van Wy% (1995a:lO) dat die Christelike aikus 'n Skrifteolcog 

bahcorl te wees. Dit beteken dat slegs die Skrif, en nie die (keMike of politmke) tradisie of 

die natuurllke lig nie. 'n deursiaggewende rol in leer en lewe moet sped. Dit beteken 

natuurlik nie dat die Wwrdvan God belangriker is as die Godvan die Wcord nie, want in en 

deur die Skrif word die lewende God sen gehm en geken. Die Chrisleiike etikus slaan 

afwySend teen all0 vorme van bibliosemrisme en Mblisisme: hy aanbid nie dim Wwrdvan 

God nie, maar die Godvan die Wcord. Tog vind hy meer aansluiting by 'n openbarings- as 

ervaringsteologie. 

Om Slnitteoloog te wees waarixng natuurlik nie as sodanig dat die Christelike &ilkus nooit 

onskriftuudik sa handel nie. Die Skrif kan immers op 'n uilers subjektivisliese wyse hanteer 

word en Wet sodanig dat die persoonlike standpunt van die etikus eintlik net in die Skrif 
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bevestiging vind. 'n Skrifteks of Skrifberoep agter 'n bewering is dus as sodanig nie 

voldoende nie. Die vraag is egter of die leks in sy konfeks ter sprake koin en in die wydsle 

sin van die wood is die vraag of die teks in Chrisfologiese konteks ter sprake kom. Wie 

byvoorbeeld die Ou Testament buite Christus om lees en vemaan, lees en ventaan dit met 

'n versluierde versland. Van Wyk beklemoon w k  die lei! &t die Christellke ellkus dus 

nougeset rekening moet hou met die lei1 dat die Wood van God in 'n heel spesifieke sin 

evangelkwoord is, vle6sgeworde Woord. Hierdie skopus van die Skrif moet in die 

Skrifberoep allyd veneken word, anden kan die Skrif eenvoudig nie reg ventaan word nie. 

Hierdie perspektief, asook die feit dat dim etikus horn allyd diep afhanklik voel van die 

verligtende werk van die Heilige Gees vorm waarskynlik die beste ahneer teen 'n 

fundamentalistiese Skrifomgang (Van Wyk. 1995a:ll). 

Die gmndmolief kty helderder m a f i e  in wal Duvenage (196733) die Skrifperspektiewe' 

mrn. Hier dink 'n mens aan die grod openbaringshistoriese lyne wat deur die Skrif heen 

loop. Daar is die lyn van die skepping (God is die Skeppsr en die Ondemwer van all8 

dinge); die lyn van die sondeval (die hele geskape weMikhekl 14 binne dm invloedsfeer van 

die sonde); die lyn van verlossing in en deur Jesus Christus vir almal wat in Horn glo en 

uiteindelik vir die M e  kosmos; die lyn van die Koninkryk van God (die raad van God om alle 

dinge saam le bring aan die mate van Jesus Christus). Daar is ook ncg ander lyne en 

penpekliewe wal genoem kan word. Hierdie Skrifperspekliewe is vir die etiek van wesenlike 

belang en moet dan ook konkreet binne die etiek geld (Ouweneel. 1989:tO. 11). Sowel die 

OU as die Nuwe Testamenl word verbind aan bepaalde Bybelse gmndmotiewe: die genade 

van God, die koninkryk van God (Heym, 1970:14-19; Douma. 1972:27-29). die verbond 

(Helberg. 1983:84; De Klerk. 1W5:14-17). die missionbre roeping om 'n lig vir die nasies le 

wees en die eskatoIogieseperspeMief(Jame van Rensburg & Kellerman. 1992:2ZJ). 

Die kontekdueel-paradigmawe benadering vemnderstel dus 'n direktiie benaderfng wal 

soos die dedukliewe benadering in etiek in bepaalde leologiese gmndmotiewe gefundeer 

word. Dii is egter nie onversoenbaar met 'n heneneutiese model nle (vgi. Janse van 

Rensburg, 1999:159). Vanuit die kontekstueeIparadi~mt,tiese benadering moet dil dan 

veral gaan oor wat die S W  leer w r  die mens en die samelewing. Wanneer oor die mens 

gehandel word, moet din gaan om sy lewensonlplooiing in die 119 van die skepping. 

henkepping en voleinding. Die skepping. Christolcgie en die pneumatokgie kom &n aan 

die orde (Vorster. J.M.. ZWla:8: vgl. ook Van Wyk. 1991b:254). Wanneer 6fi oor die 

samelewing handel, moet dii gaan cin die moon0lkheid wat dim onderskeie 

samelewingsverbande bied vir sodanige lewensontplooiing. Omdat die vraag na die 
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doodstraf in wese handel w r  die behovd of die neem van 'n lewe is dH besonder sinmi 

&t 'n Christelike beskwim wr menseregte dus nie biblisisties of Skrifkrities ungewerk word 

nie. maar vanuif die begrip /em, as Christeiik-etiese uitgangspunt. Die Skriftuurlike konsep 

van ism, moet dus op 'n holistiese wyse benader word deur te fobs op sentraie Bybelse 

temas wat in sowel die Ou as Nuwe Testament gevind word. Di hou onder andere die 

volgende in: 

6.2.3.1 Binne die konteks van die kennls van die Wwrd 

Vir die dael van hierdie bespreking is did wenslik om 004 die bespreking sorx uiteengesit in 

5.2.1 in gedagte te hou: 

. Die eenheid van die Skrit as die Wood van God worn' gehandhaaf. Die finale leks wat 

cur die gemeenskap van die heiliges as kanoniek aanvaar is, word as die geinspireerde 

en gesagvolle (met ander w r d e ,  normatiewe) leks aanvaar. Heyns (1992a:W) 

bespreek hierdie Bybelse direktief onder die opsktif van binne die kooteks van GoWeiike 

gesag. Die norme vir die etiese kontempodre bestissinge staan syns insiens nie in die 

apokriewe of in enige ander boek nie. Di staan in die Skrif, en daarmee is hulle 

openbalingstalus en gevoiglik h u b  Goddelike gesag erken. Hierdie feit bepaal op 'n 

fundarnentele wyse die manier waamp met hierdie vwrskrine omgegaan behoo~I te word. 

Te all8 lye en onder alle omstandighede sal die Mdige pi&& in die verslaansproses van 

die Bybelss voonkrine aan die dag gel& moet word. 

Die aigehsle openbering van God wordas uifgangspum geneern. So word gepoog om nie 

in 'n fragmentariese g e b ~ i k  van die Skrif te vewal nie (vgi. Douma, 1990:46 ex.). 

Terseifdertyd gee dii 'n gelwfwaardige fundering aan die begrip /ewe, omdat dominante 

temas in die Skrif, en nie gelsoleerde tekste nie, as uitgangspunte geneem word. Die 

etikus word in stat  geslei om tekde wat o8nskyniik die reg op iewe legitimeer op 'n 

geldige en behwbare wyse te veMaar binne die brebre verband van die Skrif, met die 

gevolg &t 'n meer Byteis~nuanseerde en 'n hermeneutics betmubare SkribrMtp 

gedoen l a  word. Heyns (1992a:W) verkies om te praat van binne die konteks van die 

totale bedoslinp van die openbering. Hy miveer dit omdat dit vir hom gaan om die wii 

van God wat deur die mens gehoorsaam moet word, en die wil van God in sy openbaring 

aan die mw bekend gemaak is en bekend gemaak word; dit gaan om die totale 

bedoeling van die ganse openbaring. En dH omvat syns insiens dle bssondere sowel as 

die aigemene openbaring (alhoewel die besondere openbaring alleen tot die saligheid dien 

- DS). Enkeie vwnkrine en enkele teksle mag nie as alleenstaande wetlies6 bepalinge 
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verstaan word nie. Die Skril is 'n organiese eenheid, en daamm mag geen 

onderdeel 10s van sy posisle en funksie binne die kader van die totale 

openbadngsgeskiedenis verstaan word nie. Daamm moat 'n gedeene in die lig van die 

geheel en die ondutdellke gedeeltes in die lig van die duidelike dele veMaar word. Steeds 

moet die game Skril volledlg tot sy reg kom, en waar dit nie gebeur nle het 'n mem met 

almistiese Skrifhantering te doen. DB sou ook biblisisms genoem kan word. Heyns wys 

vwrts daamp dat daar vanseWxekend met tekste gewerk moet word, anders kan 'n 

mens die boodskap van die Skrif nie wrslaan nie. Maar dan moat die leks binne sy 

kontekstuele verband verstaan word: die leks is deel van 'n perikq, die perikoop deel 

van 'n hoofstuk, die hoofstuk is oweneem in 'n boek, die boek is deel van 'n besondere 

testament en saam vorm die twee testamenle die geheel van God se heilshistoriese 

openbaring van sy ewige Raadsplen. Alleen binne die smrMuur van hierdie uitkringende 

eenheidskonsepsie sat die viare boodskap van 'n enkele m k d f  of reeks voorskrifte 

begw word. 

Verbind 'n mens die eerste direktief, waarin dit gaan om die Goddelke gesag van die 

Skrif, met d~e  tweed0 direklief, naamlik dat dil gaan om die totale bedoeling van die Skril. 

dan beteken dit volgens Heyns (19!32a:369) die volgende. Ook waar daar nie uitdruklike 

voonkriftelike gedeeltes vwrkorn nie, is openbaringswaahede in normatiewe slruklure 

ingebed en di6 sai opgespoor, geformuleer en gekonkretiseer moet word. Om 'n enkele 

begrip te kry om die basiese boodskap van die SkM mee uit te druk, is nie so eenvoudig 

nie. Heyns (1992a:369) verkies self die begrip koninklyk van God. Wanneer dH egter 

gaan om die totale struktuur van die Bybelse boodskap is order meer die volgende 

a) In alies most dit gaan om die eer en verhwrliking van die Koning. temryl sy 

universeie koningskap steeds erken en uilgaleef moet word. 

b) Die cplrede van elke galowige (burger) ml sleeds die welsyn van elke ander 

gelowiga en m e  ander mens - as potensiWe gelowige - beoog en bevorder. 

c) As gememskaplike woonplek vir hulle wat nou lewe en vir hulle wat later sai h e .  

hst die gelowige 'n verpiigting m die aarde nie net te bewerk nie, maar ook te 

bewaar. 

d) Elke etime beslisslng moat nie net ondenkei tussen g o d  en kwaad nie, maar die 

basis van hierdie onderskeiding moet ook 'n besllssing wee6 teen die slegte, die 

bose en die Mike (Heym. 1992a370). 

Hwtauk 6 - Tamatiese ontleding van die Bybelse dogma as kmkt ie f  vir dle 

huldlge Skrifgebrulk In die Gereformeerde alek 
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etikus die Skrif altyd met 'n mate van vwrverstaan lees (vergelyk 3.3.4.1), is die gevaar 

van iwogisering en misbruik minder as in die gevai van die kontekstuele hemeut iek 

se benadering waar die mem sen die agent van betekenis gamaak word. deurdat 

modeme sosiale analises Id norme vemef word in die lig waarvan die Skril 

geherinterpreteer word. Deurdal die Skrif seH as hemneutiese uitgangspunt geneem 

word, word g e m  om die gesagvolheid van die Ski+ te bewaar, sonder dat interprelasie 

op 'n fundamentalisliese of sews Skrifkritlese wyse gelykgestel wad  aan openbaring (vgt. 

vorster. N.. 2003231.232). 

6.2.32 Binne dle konteks van dh, kennle van die werkllheld 

Vir die doel van hierdie bespreking is dit wenslik om w k  die besprang so06 uiteengesit in 

5.2.2 in gedagte te hou: 

. Binne die konfeks van 'n eie hisforiese slhrasie (wk anders b e k d  as die kennis van die 

wertdikheid). Heyns (1-370) wys damp dat die rnenswees noodwendig oak heenwys 

op gesitueerd wee% Die mens !xslaan nie M i e  'n situasie nle. En met situasie word 

bedoel daardie histories-bepaalde, lyd-ruimtelike konteks van omstandghede wat lot die 

unieke, onhemaalbare werldikheid van hierdie men8 behood, en wat die mens dwing tot 

die maak van keuses en die neem van bastissings. 56 venlaan, is die sitwsie dus deel 

van die geskiedenis waarin dim mens hmn bevind en waar hy gemep word om handelend 

en beslisingmend op te tree, al slam die geskiedenis ook onder die vwrsienige ieiding 

van God en w a r  Hy Hom in sy algemene openbaring M e n d  maak. Heyns stei as 

vereiste, ten einde 'n veantwoorde komempor8re etiese beslissing te kan maak, die 

voorwaarde dat die mens dte situasie waarin hy hmn bevind deeglik mael ken. Dil 

uitdaginge en die gevare. die mmntlikhede en die beperkinge, maar veral w k  die 

dinemiek in die siluasim en die verbande van die sitllasie met ander gebeure. Geen Wee 

situasies is identies nie en daarom staan die mens in eike skuasie vwr nuwe uitdaginge. 

Aile lye is nie aiesende nie en alle lye vra nie dieselfde van die mens nie. Juis die feit dat 

die Skrif nie wxsienmg maak vir elke mmtlike situasie waarin die mens horn kan bevind 

nie, is 'n bewys dat die Skrif - God self -'n appel maak op die menslike verstand en insig. 

op die vryheid van sy keuse en die verantwoordelikheid van sy handelinge (H6yns. 

1992a:37t ). In die lig hiervan stel Vorster. N. (2002376) vwr  dat die politieke en sosiale 

konteks waaanne Skriuurlike unsprake voorkom, sowel as die konteks waahinne die 

kerk (etikus) in Suid-Afrika horn tans bevind, vowtdurend in ag geneem sal moet word. 

Die histones0 ontVOUing van de openbaring van God m s  dit in die Ou Testamem en die 
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Nuwe Testament gevind d, sal ook verder verdiskonteer m e t  word om 

sodoende prinsipi6te riglyne te formuleer word vir die etiek in die modeme 

samelewingskonteks. 

Binne die kontsks !mn dim gemeenskap m die gelom'ges. H~eym (19!32a:371) wys tereg 

&amp dal dit we1 so is dat elke individuele gelowige die Heiiige Gees onwang en 

derhalwe hierdie leiding 'n beroep op die Skrif mag doen. Maar n w  kan dim enkeling 

hieme leiding so maklik verkeerd verslaan, die Skril as norm vetkwrd ulb, en die eise 

van die sihlasie waarin hy moet handel verkeerd intefpreteer. Daamm Is dit Mangrik dat 

die individu moet beset dat hy ook deel is van die brere geloofsgemeenskap. En at moef 
elke gelowige In sy eie gemoed ten d i e  oorhrig wees van die korreklheid van sy 

beslissings is hy nie die enigste aan wie die Gees sy leiding skenk nle. Daarom is die 

gemeenskaplike oordeel van die kerk in die verlede en in die hede vir die enkeling in sy 

etiese beslissing van die allegrootste betekmis. Daardeur word die gevaar van 

individuaiisme onde~ang en oowin. 

In die llg van die bogenoemde bespreking is dit duideiik dat 'n tematiese. of anden 

vemmrd, 'n paradigmaties8 benadering ten opsigte van 'n bemep op 4m Skril M i s  nie 'n 

nuwe of seifs oorspmnklike benadering per se is nie. Dit wit tog voorkom dal 'n sintese 

tussen dim kontektuele en die tematiw (ook genoem paradllmaiese) benadering wel die 

spanning tussen die Bybelse eenheid van leer en lewe, leks en konteks kan verlig. Soos 

reeds genoem, kan die tematiese benadering op sy eie cok op 'n fundamentalistiese erdof 

biblisistiese wyse taegepas word en as 'n tema ten koste van ander mwntlike temas 

geisoleerd en nard wrbektemtoon wMd -die tema of teks word derhalwe van die konteks 

waaiin hy ingebed is. losgemaak en net so reglynig op die moderne 

samelewingsproblematiek toegepas. Net so bestaan die gevaar da! 'n suiwer konteksfuele 

benadering so in die kontelrs van die rodeme samelewing sal opgaan &I die Skril nie meer 

as die enigste maatstaf vir die vasstel van norrne gebruik word nie. lipies sal dim Skril dan 

Skrifkrilies benader word, deurdat die tekste en temas gerelativeer word en die konteks die 

bepaleode faklor ten koste van die leks sal wees. 

'n Sitese van hierdie benaderings is dus die mees voor die hand liggende oplossing vir die 

dialektiese spanning wat dam tans in die Skriftuurlike gmndslae vir die gereformeerde etiek 

voohm. So 'n poglng to! 'n slntese word get iwr as 'n kontebtueel-paradigmati- 

benadeiing waarin die konteks beklemtoon word (kennis van die werkiikheid), maar nie net 

alleen die konteks van die etikus nie - w k  die konteks van die Skrifonneende temas. 

Tegelyketiyd word bepaalda temas in die Skrif geIdentifiseer wat die pmblematiek op 'n 
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direkte of indirekle wyse aanspreek sonder om dm openbaringshistoriese 

onhuikkelingslyn van die bepaaide tema(s) te ontken. So 'n kontekstueel-pamdigmatiese 

b8nadering ook henneoeuties binne die bestaande raamwerk van die Gerefomerde 

Skrififbeskouing uitgewerk en sodanig toegepas word (vergelyk 3.2.2). 

In die woorde van Heyns (1992a371) kan daar weliswaar 'n beswaar ingabring word teen 

wat hier aangebied is, naamlik dat dit alks te algemeen en nie prakiies en konkreet genceg 

is nie. En daame kan dan ruimte geiaat word vir 'n grod verskeidenheid en mcunflik selfs 

mekaar weersprekende etiese beslissings. As antwoord h iew word d a a w  gewys dat dit 

hier slegs gaan om Bybeisa direktiewe en inderdaad nie om konkrete en in sement 

vasgelegde vwnkrifte nie. Da sou immen baie naby aan die vaarwaten van die gevaar van 

kasuistiek kom. 

62.3.3 Pmbkmatlek In die kontekstualiserlng van die Skrlf 

Van Genderen (1993:llO-111) noem en bespreek drie soorte kontekstuaMeil: 

'n konlekstualiteit wat die wood van God op die hedendaagse lewe rig, sonder om iels 

van die bcodskap prys te gee: 

* 'n konteksMitd wat nou met b o g e n d  saamhang en wral in die missiologie 

tuishoort, waar die kultuur waarbinne die mense die evangelie onlvang, in ag geneem 

word; of binne die etiek, waar die kultuur of konteks waarbinne die mens se etiek 'n eie 

etw wil skep, in ag geneem word; ook kkryfbaar as inkulturasie; 

. kontekshlaliteit waar die eie kultuur, siluasie en eie Mange 'n sleutelrol speel en 

uiteindetike sen bepaai wat relevant is. 

Dit is juis hierdie laasgenoemde kontekststualieit wat vir Van Genderen onaanvaarbaar is en 

nee* op kontekstualisme (vgl. De Beer 8 Strauss. 1998:80). Die hele vraag na die 

pmbiematkk Mn konteksluaiisering kan @en word in dm lig van die naloop ven die 1994- 

verkiesing, veral wanneer daar gekyk word na vraagstukke sow geweldpleging, doodstraf, 

die Waaheids-en-versoeningskommissie en burgerlike (on-)gehoorsaamheid (De Beer 8 

Strauss, 1998:80). Die Christelike etikus he1 die verantwoordelikheid om ook aandag te gee 

aan die sosiaie en politieke implilfasies wat van hy doen of sB, en dertralwe mag dit w i t  

verwaatloos word nie. Tog moet in dieselfde asem gesB word dat kontekstuaiisering nie 

beteken dai die sasiopolitiek die sentrum van die etiek (teokgie) moet vorm nie. 

Hwfstuk 6 - Tematkse ontleding van die Bybelse dogma as brrektief vir die 
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Tereg vra De Beer en Strauss (1998:89) of die evangel~e (met andar God se Woord) nle 

cok implikasies inhou vir die innerlike ervalingslewe nie? 

Volgens De Viliiers (2004:808) is daar Mndag in die Bybdwetenskappe 'n veel groter 

bewustheid van die groat verskil in die konteks van die Ou Nabye Ooste destyds en van die 

modeme samelewing. HieH~e gmot verskii in konteks beleken syns insiens onder andere 

dat die morele pmbleme van byvwrbeeid mense wat in w Israel geleef het, anden was as 

die morele probleme wamee 'n mens vandag gekonhonteer word. Die anlwoorde wat 

hulie gsgee het op Mnskynlik careenstemmende morele kwessies, soos die vra van rente 

en die toepassing van die doodstraf, is daarom ook nie sonder meer op die modeme mens 

toepaslik nie. Die pmbleem wat die Bybehvetenslraplikes ondervind, is van so 'n groot 

omvang dat daar vanuil die gesigspunt van die sistematiese teologie wil Myk &I 

Bybelwelenskapllkes moeite he1 met enige sistematisering van die boodskfip van die Skril en 

ontken dat die Skrif enige normatiewe betekenis vir die etiese en by uitstek sosiaal-etiese 

pmbleme van die modeme samelewing het. 

Daar besfaan inderdaad 'n probleem om die relevante boodskap van die Skd werklik sinvoi 

en konkreet te kommunikeer, te laat gmndvat, om aan te kom, in te kom en tuis te kom by 

mense; anders gestei, om die Skril te konfekshraliseer. Oor die feit dal die Skrif iets le s6 

het is nie nodig om bale oor te redeneer nie (vergelyk in hierdie verband 2.4.7.1). Oor war 

die Skrif konreet sou kon sB In Mndag se situaslemonteks sal 'n mens mil uitgepraat kan 

raak nie. Juis orndat die situaslekonteks vwndurend verander, bly hierdie uitdaging altyd 

met 'n mens en is dii dus ook anyd 'n nuwe uitdaging. Een van die pmbleme met die 

kontekslualisering van die Skin Is verskiiiende beklemtoninge van afstandskepping en toe- 

eiening wat gevind word in die omgang met die Skrif. Sommige mense kom dikwels te 

makiik en te direk by die toepassing of kontekstualisering van die Skrif uit (so asof Paulus 

einttii sommer maar so dink vir die modeme mens vandag sy briewe gesloyf het). Ander 

mense is dikwels geneig om te veel k h  te I& op die mmdheid, andenheid en m e i d  

van die Ou en Nuwe Testament as geskrifte uit die vene verlede - so asof Moses of Paulus 

se geskrifte eintlik so ver verwyderd is dat dit hoegenasmd niks vir die rnens vandag te s8 

kan hhe nie (Botha, 1993:135). 

Die pmbleem verbonde aan die kontekstualisering van die Skd kan op verskae maniere 

aangepak word. 'n Mens sou breedvoerig kon teoretiseer oor die aard van die Skril soos 

gesien vanuil 'n Gereformeerde perspekiief. 'n Mens sou in diepte kon dad en vasgewikkel 

raak in die huidige ongelooflik ingewikkelde hermeneutiese debat (oor byvwrbeeld die aard 

van tekste en betekenis en taal en iiteratuur in die postmodeme intellekiuele era). 'n Mens 
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sou 'n breedvoerige histcfiese wnig kon gee oor hoe die Skril (veal tan opsigte van 

eti- kwegsies) deur die gaskiedenis van die kerk h m  in versklllende tradisles en 

omstand[ghede gekontekstualiseer i W r d  en aan die hand daman sekere teoretiese 

insigte pmbeermtwikkel (Botha, 1993:136). 

In hierdie gede&e word egter uit 'n ander hoek na die proMeem !qk. In 'n paging om in die 

belang m die kontekstwlisering van die Skrif 'n bydrae te lewer word gef&us op algemene 

beginsels vir geldige interpretasie. Botha (1985b7) venvys na een so 'n beginsel waamr 

daar r M i k  algemene imtemming mder Skfierkharden Maan ,  naarnlik dat 'n saak 

binne sy konteb verklilar moet word. Daar is syns insiem ten mimte vier vtakke wat 

onderskei kan word en met ai vier hierdie vlakke moet rekening gehou word: 

Die tekskh3I.3 konteks: Hiermee word bedoel dat 'n wood of woordgmep nie 10s van die 

sin, paragrad of baek waarin dit staan, gesien mag word nie. Daar kan baie Morkelde 

gegee word om, soos wat BMha (1985b8) dit stel, wwrde se betekenisse toteal te oorlaai 

en sodoende 'n illegitieme oordrag van betekenls in ander kontekste le plaas, wn 
sodoende hierdie ve- praklyk te illustreer. Hierdie praMyk word sfdfs vandag nog 

deur baie fed08 gevotg. Mien 'n mens dus wil vastel wat die Skril w r  byvoorbeeld 

plitiek in die algemeen te s6 het, sal dit nie help om Moot net al die plekke in die Skrif na 

te gaan waar die Griebe woord polis en pfNiteia gebruik word en dan bloot op gmnd 

daawan konklusies oor die boodskap van die Skril rir die policiek te gee nie. Nie een van 

hierdie wwrde kom egter voor in byvoorbeeld Romeine 13:l-7 nie en di is tog een van die 

sleulelgadeeltes in hierdie verband. So 'n wmkwym gaan uii van die verkeerde idee dat 

'n konsep ( s m  'plitiek7 gadra word dew enkele woorde. 

Die literdre k m k s  In die Skril kom daar verskillende liter& genres voor (vergelyk 

3.3.4.8). Die liier6re kmteb waarin iets geskryt is, is betekeniskonstituerend. DO is nie 

maar bloot nel LverpakKmg'waarin die boodskap gegee is nie. 

Die konteks van die sifuasie: Hiermee word bedxi die historiese en kulturele konteks van 

die mense wat die Skril gaskryl het en die eerste lmn van die Bybelse boodskap. Dit 

word ook die buitelingulstieke komeks genoem. Indien 'n mens van die aanname uitgaan 

dat die Skril wk 100% 'n menslike Boek is, dan hou dit in dal die m e  van die SkM nie 

van hub kmkrete historiese omstandighede losgemaak kan word nie. Dikwels gebeur dit 

dat daar 'n isgel#-aan teken W a a s  word hlssen die omnandighede van destyds en &e 

omstandighede van vandag. Die Skril is immen lydsgerig, dit wil 53 dn is vir mense in 'n 

bapaalde tyd gaskryt. Aangesien die Skril egter nie tydsgebonde is nie (die boodskap van 
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die Skrif reik verder as die eente lesen), moat daar aan die hand van wetemkaplik 

vemntwoordbare beginsels van inlerpretasie vasgestel word hos die bmg tussen die 

eeme eeu en dim mens in die rnodeme samelewing geslaan kan word (vsrgelyk 3.3.4.4). 

Een basiese vereiste in hierdie verband is dat 'n mens 'n deeglike kennis van die 

geskiedenis en kulluur van die Bybelse lyd moet h6. Voordd vasgestel kan word wal die 

Smf vandag vir die mcdeme mens wil s& moet een vasgestel word wat dl oorspmnklik 

aan die eersle lesefts) wou s& In hierdie geval is nie die rede die bepalende beglmd nie, 

maar die witredenser van wal in die kairosoomblik van 'n gegewe situasie die mome 

oplossing is (Fletcher. 1966:47). 

Die kontekstualkerings nadat die oorspronklike geskrif geskryt is: Hlermee word ook 

bedoel dat al dm venkillende lesen van die Skrif deur al die eeue 'konlekste" daar gestel 

het, naamlik hwlle interpretasies van bepaalde Skrifgedeeltes. Gem mens kan homsef 

vandag dii aanmatig om as die eeme verklaarder van die Skrif beskou te word nie. Bate 

mense het dit al M O ~  hom (reg en verkeerd) gedoen en ai daardie interpretasies beinvloed 

sy interpretasie (Botha. 1985b:g). Hierdie latere kontekste moet egter ook reg gebwik 

word en dii vereis 'n deeglike kennis van die geskiedenis van die teologie en al die 

venkillende teologiese strominge deur die loop van die ewe. 

Botha (1985b9) slel as voorwaarde, dat indimn 'n inlerprelasie geldig wit wees, daar ten 

minae ms  hierdie vlakke van konteks rekening gehou sal moef word. 

Dus sal daar in die konteksmeeFparadigmatiese benadering cp dedukliewe wyse of 

benadering te wetk gegaan word waarin nie die mcdeme samelewingskonteks nie, m r  die 

betrokke tema (Skrifgedeeiles) as verlrekmnl geneem word, teMlyl die skopus van die 

betrokke tema (Skrifgedeeile) die hermeuliese interprelasie en die uileindelike toepassing 

daawan sal kwal (vgi. Jonker. 1974:22). Dit k m  uleindelik damp neer dat die situasie 

62.3.4 Die kontek6tuw!-paradigmat1eae benaderlng In perspehild 

In 'n reeds breedvoerip en indringande analise en bespnking Is die kontekstualisliese 

benadering perse ten stehte af-, wndat dfl 'n wrbeklemtoning van die gebruik van 'n 

enkele tern vir die hele teologie impliseer (vergelyk 4.3.2.3.3). De Beer 8 Stmuss (1998:79) 

beklemloon hierdie implikasie van die kontekluele benadering deur le s8 dal 'n konteksluele 

teologie in gereformeerde kringe pmblematies kan wees. Anden as in die kontekstualistiese 

teologie waar die Wwrd in die wetklikheid oppaan, word met die kontekstueei- 

pradigmatiese benadering vir die etiek bedosl dm die Woord en werkllkheid sodanig op 
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mekaar betrek word dat die Woord in die werklikheid ingaan. Berkhof (1982x3) wys 

terag daarop dat die gereformeerde teologie (daarby ingesluit die eBek) erkenning verleen 

aan die konleks waarbinne dit beoefen word, sonder om aan die konteks Monang bo die 

Wwrd to gee. Gerefoneerde teologie is antidosetistias. 

'n Paradigma wnd neenlag in 'n bepaalde ptaklykteorie (Janse van Remburg & Hoffman. 

2003248). Die gebruik van die kontekshreelparadigmatiese benadering is w k  nie 

pmbleemloos nie. Harlin (1991a:432) verwys onder andere daarna dat die selektiewe 

gebruik van SMgedeeltes (met ander wwrde 'n tipe biblisistiese benadering) ook kan 

Morkom in die keuse van sekere temas ten koste van ander. Temyl dii nie werklik moontlik 

is om nie in 'n beperMe mate selektief in b ide die keuse van leksle en temas te wees nie. 18 

die probleem egter hoofsaaklik daarin dat sekere temas tot so 'n sentrale posisie in die 

argument vehef word dal all0 ander moontlike temas in die proses uitgelos word. Hierdie 

tipe benadering is v e d  kenmerkend in sekere aspekte van die bevrydingsteologie waar 

sekere temas van bevryding so 'n bepaalde geriglheid in die argument inneem dat ander 

temas gehee4 en al uitgesluit word; temas sms byvoomld or& en sekuriteit, wat vdgens 

Curmn net sulk0 befangrike B w l s e  temas in die debat kfm wees (1984:194). Hasel 

(1991:139-171) loon verskillende moontlikhede aan en wys op die gevaar dat 'n sentrale 

tema 'n sieufel kan word wat soms ee&r versluierend as verhelderend in werk. 

Die gebmR van 'n paradigmatiese benadering in die etiek is w k  nie w d e r  kritlek nie. 

Douma (1996360) bespreek die gebruik die paradigmatiese benadering in sy werk om die 

etiese betekenis van die men Gebooie. In sy kritiek op die etiek van Blank en Kuiterl 

rake& die gebruik van 'paradigma-atiew. bevraagteken hy die geldigheid van 'n 

paredigmateorie in etiek. In dieselfde bespr&ng kritiseer hy w k  dim feit dat modeme el'mk 

swns dceibewus paradigmas verkies in die beoefening van die wetenskap van etiek. Hy 

noem onder andere patadigrnas soos die 'Ekscdus-motiBP of die 'Bergpradikimg-motief. Hy 

idenlifiseer daanee saam ook die gebnrik van paradigmas in dle etiek van Barlh, wat syns 

insiens nog net as 'n verdere punt van kriliek dien teen die gebwik van hierdie tip0 etiese 

benadering kan dim. 

Vanuit sy vwtrekpunt kan Christelike etiek (vergelyk 2.4.3) "objektief beoefen word in die lig 

van die Bybelse openbaring volgens bepaalde heneneutiese tmginsels. Hy ontken dus dat 

daar 'n bepaalde behmfle bestaan vir 'n paradigmatiese benadering in die beoefening van 

etiek (vgl. Vorster. J.M., 2000b:2). 
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Hieneenwr noern Vorsler. J.M. (2WOb:3) dat enige etiese debat lnderdaad meer 

grondig, aktueel en meer gefokus is op pmbleemoplossing wanneer etki vanua die 

stamspoor nie hulle paradigrnatiese vertrekpume probeer verblosm of ontken nie, maar dit 

eerder in die middel van die bespmking le plaas (vergelyk in hierdie verband die opmerking 

in 52.2). 

Die venrekpunt van hierdie studie is dus dat alle etiek inderdaad "paradigrnaties' ol anders 

gestel "paradigma-etiM is. Die paradigma bepaal 'n stel beginsels en daaropvolgende 

norme vir 'n gegewe sftuasie met sy besandere etiese pmbieme (Vorster. J.M.. 2000b:3). 

Vwster. J.M. (1991:112) verkies om eerder in stede van die moderne wood paradigrna in 

paradigmaetiek, in lyn met die CaJvinistiese filmfie, die begrip uitgangspunt le gebruik, 

omdal die w r d  paradigma 'n bepaalde filwfiese belading het en verskillend gedefinieer 

word. 

In die konfeksfueeI-paradigmafiese benadering is Douma se viaarskuwing w r  dle gebruik 

van geisoleerde tekste ter sake. Die Christelike etiek kan in hierdie opsig, soos met ander 

etiese temas, maklik v e d  in M bibiisisme M SkriRvitiek (Vorster. J.M. verkies om ook te 

praat van 'n sekularisering van die S W  wanneer een Bybese terna van die geheet van die 

Bybelse teologie losgemaak word en as absolute norm aangebied word (vgl. Vorsler. J.M.. 

2001a7). Dehalwe most daar gesoek word na 'n meer genuanseerde posisie tussen 

biblisisme en die sekularisering van die Skfil ten opsigte van die etiek. Die regte benadering 

is dus dat 'n betmkiw etiese pmbieem wmeeg, uitgel8 en verklaar moet word leen die 

agtergmnd van die gmndliggende temas van die Skrii (vgt. Vorster. J.M.. 20010:8; vgl. ook 

Du TOB. 198473). 

Vonter, J.M. (2001b:l22) loon aan &t verskeie gmrdiggende uitgangspunte in die 

geskiedenis van die Christelike gebruik is wn etiese m e  vir Wide pmbfematiek daar te 

stel. Dit isle danke aan die fell &t daar aNyd 'n wissetwerking was lussen die konteks van 

'n bepaalde wsgewrig en die dese ungangspunt. Etiek kan immers nie anders as om op 

die samelewingsproblematiek van die dag gerig te wees nie. Met imgneming van die 

belangrikheid van die konteks is daar in die gereformeerde etiek sekere beginsellyne wat 

seden die reformasie as fundering van etiese normgewing gebruik is. Hierdie beginsellyne 

sal in hierdie tradisie a l w  geldig bly, omdat dii mnvloei u t  die gereformeerde leer. 

Vonter, J.M. identifiseer na aanleiding van sy studie die volgende beginsellyne: 

. Prim& In hierdie beginselbasis is die uitgangspunt daf Christelike etiek by God begin. Dit 

beteken dat die wet van God die grond moet wees van etiese normgewing. Hoewel die 
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Christelike etiek by God begin en gebou is op die gebod van Gad mag dit nie verloop 

in fundamentalistiese kasuistiek nm. 

'n Ander beginsel vir die gerefwmeerde etiek is die trinitariese aard daarvan. Gad drie- 

enig is die grond vir die etiese. 

. Verder is dit in die gereformeerde tradisie deurgaans Memtoon dat die mens se etiese 

handeling mwnllik is omdat dit gebou is op die genade van Gad. Dii mens kan eties 

handel omdat God genadig is. Hierdie genade aan alles mense gee aan die mens 'n 

elimsa bewussyn. 

. Aansluitend by h'ardie beginselbasis neem Vorster, J.M. (2001b:123. 124) cok die begrip 

'lewe' as 'n eietydse uitgangspunt vir etiese handeiing. Hierdie uitgangspunt word nie 

deur hom aangebied as 'n vewanging van wal reeds in die gesldedenis uitgewys is nie. 

byvoorbeeld die beglmsel van liefde, maar as 'n besondere invalshoek vir die 

gereformeerbChristelike etiek van vandag. Hierdie invalshoek gaan nie die liefde as 

verwlling van die wet ter syde stel nie, maar bring mee dat die liefde as kenmerk van 

Christellk-etiese handeling binne 'n bepaalde perspektief bersdeneer word (vgl. Vorster. 

J.M.. 2000b:13. 14). Die ByWse begrip %we' in skeppings-, herskeppings- en 

eskatologiese perspektiet kan dus 'n belangrike eielydse uitgangspunt wees vir Christelike 

etiek, omdat vanuil hlerdie uitgangspunt intens gefokus kan word op die etiese 

probiematiekvan vandag (Vorster, J.M.. 2001a:5,6). 

Kontekstualisering (soos in die geval van die kOmekstueeIlparadigmafi~~~ benadering) word 

deur Engelbrecht (1989:372) beslis beskou as 'n br& heneneutiese vraagstuk. 'n 

h i n a n t e  oogrnerlt van hierdie disbssie is om met behulp van die kontekstueel- 

paradigmatmse benadering aan Ie twn dat die betekenis wat die Bybetleks d&r in die 

vedede gehad het cok vir die mens vandag toepaslike betekenis het. Die kontekstuele 

bepaal nie alleen wat relevant is nie, maar w k  wat Mntrent die omstandighede gedoen moel 

word (Engelbrecht. 1989:374). Volgem Engelbrecht (1989378) beklmtoon die 

Reformatoriese paradigma dal die Woad objekiief moet bly. Alleen s6 kan die Wwrd sy 

aanspraak op die geiowige sa lewe behw. Maar w k  alleen s6 kan die Wwrd tmos vir die 

mens se sltuasie bring. Om kontekstueel, betekenisvoi of relevant le wees moet die 

teologie. daarby ingesluit die Christelike etiek, dus beide die biturele en die sosio-politieke 

aspekie van die modeme samelewing in sy perspeMief verreken. 

Kontekstuahsenng as vellalmg van die evangelle vlr 'n besondere situasle vemnderstel 'n 

wisselwerklng tussen die leks en 'n besondere konteks Dle redusenng van dle konteks sal 
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dus noodwendig uilloop op 'n verialing (hiennee bWcd Engelbrechl 'n SkWroep 

of toepassing van die Skrif) wat net gdeeneilk verstaanbaar ot aanvaad?aar is (Engelbrecht. 

1989:380). As sulks is kontekstualisering nie einnik 'n etiese bednlf nie, maar 'n 

henneneutiese kmmp met wye implikasies. EngeibrecM (1989:381) waaffiku m k  dat in die 

Refonnaloriese godsdienspatrmn die konteks nie s6 gereduseer mag word dat sekere 

aspeMe van die menslike bsslaan nie meer van belang is, of buite die aanspraak en dims 

van die Wmrd val nie. Die teoiogie wat vanuit hierdie grondpalm bdnlf word, sal die 

konteks van die gesekulariseerde Wssterse mens net so emstig opneem as die konteks van 

die mens in die Twee-Derde WBreld. Dit is vanseHsprekend dal in die leologie wat vdgens 

die Refonnatoriese paradigma bednlf word, die eksegese 'n leieml sal sped. EngelbrecM 

(1989:384) wys daamp &I dit rdd ik  is om te aanvaar dat die konteks van die Bybdsa 

hermeneutiek van die mens vandag mk made-bepaal word deur die kriliese politieke 

leologie. Hierdle tmlogie beldemtm die kmeks as bmn, norm en einddoel van teologie- 

beoefenlng. Hierteenmr sal die Refmatoriese teologie sy henneneutiese verimkpunt van 

die Skrif all& weer opnuut moet beklemtm. Vanuil hieme vertrekpunt sal die 

Refonnatoriese teologie aan sekere diepliggende elemente van sy paradigma relief moet 

gee. 

Met die konbkSfum1-pamdigrnatiese benadering as uitgangspum sal vewdgens 

henneneutiese sleutels geTdentifiseer word wat kan help om h teologiese peffipeklief op die 

pmbtematiek op die doodstral as verteenwoordlgend van modeme etiese pmbleme le bid.  

Die doel van hierdie konfekSIueel-pamdigmati6se benadering is om odc te dien as 

henneMHmese sleutels vir die etiek in die modeme samelewingskonteks. 

6.3 KONTEKSTUEEL-PARADIGMATIESE SLEUTELS VIR 

SKRIFBEROEP 

Alvorens voorigegaan kan word om relevante konteHueel-paradigmatiese sleutels te 

idenliseer vir die hantering van die etiese vraagstukke in die modeme samelewiqskonteks. 

IS dit nodig om die aandag &amp te vestig dat gememde temas se bedoeling nie is om die 

spanning mndom die doodstraf-problemati& te verlig nie, maar om blmt 'n rnetodologiese 

riglyn w r  hoe 'n modeme etiese probleem op 'n veraniwmrdeiik henneneutiese wysa 

aangepak kan word weer te gee. 

In die M e  na etiese riglyne vir die hantering van etiese vraagstukke (in besonder gefokus 

op die pr&lematiek van die doodstraf) kan die Mlgende temas (wat sat dien as 

rigtinggewende norme) onderskei word, naamlik: 
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360 . die Koninkryk van God: 'n koninkfyks- en teokratiese perspektief; 

. die menswaaraigheid van die mens: 

. goddelike geeregligheid en regverdighehi en 

. die Dek- van God: 'n perspektief op die reg op 1 0 ~ 0  

Ek van hierdie temas (norme) wurd kortliks bespreek met 'n spesifieke beklemtoning van die 

toepassing daarvan op die pPoblemati& van die dwdstraf as verteenwwrdigend van die 

etiese ploblematiek in die modeme samelewingskonteks. In hierdie bespreking is dit egter 

belangrik wn in gedagte te hou dat in die stel van riglyne dii dus gaan o n  die gebruik van die 

Skrif in die etiek (in besonder die pmblematiek van die doodstraf) en nie oor wat die Skrif 

(inhoudelik) vir die doodstraf as etiese proMematiek sB nie. Uiteraard is die genoemde 

temas nie 'n volledlge lys van m n i k e  temas nie, maar soos reeds vroer gemeld, is die 

k h l i n g  van h i i e  genoemde temas om die metodologie van die konteksfueel. 

paradigmatiese benadering te belig. 

6.3.1 Dim Konhkryk van God: 'n Koninkryks en roakrallese pcrepektlsf 

Die koninkuyk van God is e m  van di6 groot temas (en moonllik selfs die grootste lema) van 

die Skrif (Van Wyk. 1991a:186). Bavinck (s.j.51) beskou op sy beurt die kminkfyk van God 

as die wesenlike inhwd, die kem en die doel van die game w8reldgesldedenis. Daarmee 

saam staan die boodskap van die koninkryk van God sentraal in die Bybelse verkondiging. 

As hieraie steliing konek is, dan h i  din logies daawit wort dal die koninkfyk van God 'n 

sentrale plek in die teologie moat inneem (Van Wyk, 1995b256). Vorster. J.M. (1993b524) 

beskou weer die gereformwrde leologiese aanvaarding van die kminkfyk van God as 'n 

sentrale Bybeise mofief as 'n Reformatoriese mtwikkeling. Die koninkfyk van God is immers 

die rigpunt en bestemming van die hele menslike l~ewe. DI plaas die soewereinileil van God 

Sentraal en stel all0 lewensteneine en mense onder die gesag van Christus as hoof van die 

Skepping. Die lema van die koninkryk omvat cuk verder b ide lemas van die verbond en die 

regverdiging deur die geloof. Die ternas van die verbond, regverdiging deur die geloof. 

vewning, ensovoorts druk nie die Mile betekenis van die begrip kminkryk uit nie, maar 

vind @Enler hul basis in die koninkryk (Vorster. N.. 2002:388). 

Van Wyk (2003b18) wys &amp dat hoewel sommige teold in h u b  teologie proriteit 

verleen aan of die kmlnkfyk van God en die v e m  en dit as sentrale tema van die teologie 

omwikkel, wat inderdaad maontlik is, word daar vandag deur al hoe meer teolo8 in die rigting 

beweeg om die twee kompllnmnterend te ontwikkel. Daar bestaan tmuens in die Skrif 'n 
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besonder noue samehang tussen ve- en koninkryk. Dim ryksgemeenskap is ook 'n 

verbondsgemmnskap. Albei behoort onafskeidbaar saam en behooR nie 10s van mekaar 

verstaan en hanteer te word nie (Van Wyk. 2003b:lg). 

Dit vraag kan ook gestel word of dit enigsins nodig is om in die soeke na an(woorde op 

modeme etiese vraagstukke le fokus op die koninkryk van God as 'n lema? Die bespreking 

wat volg, is juis 'n poglng om aan te dui dat die koninkryk van God beslim 'n noodsaaklike 

tema is in die soeke na anantwwrde, omdat sekere wetsbepalings en konlekslueel bepaalde 

begins& en n m e  ingebed is die voortsening van die e a g l e  van die koninkryk van God in 

die Ou en Nuwe Testament, maar dat daar ook beslis sekere voorskrine binne die 

leokratiese bestel vir die volk brad in hulk spesifieke konteks gegee is wat nie noadwendig 

direk so van toepassing op die modeme samelewingskonteks kan en mag wees nie. 

Vorster. N. (ZC2.388) wys tereg daamp dal, aangesien die begrip koninkryk dui op die 

omvaneride en dinarniese koninklike hwrskappy van God w r  die hale skewing (vergelyk 

Kolossense 15:15-1 9). moet die pmfetiese taak van die kerk met betrekking tot die owerheid 

vanuit die perspektief van die koninkryk van God benader word. Wide die keh en die 

owerheid val syns insiens onder die slwr van God se heerskappy. Deur die koninktyk van 

God as uitgangspunt te neem vir die pmfetiese roeping van die kerk kan byvoorb&d 

vemoed word dat die kerk bf in 'n vorm van humanisme 6f in 'n kerksentriese pielisme 

Wat word nou presies bedoel met die tema koninkryk van God, Die begrip koninkryk van 

God of 'basileia lou fheou " is 'n teosentriese begrip wat op die koningskap van God wys 

(Vorster, N.. 2002388). Met die koninkryk van God word bedoel dat God se heilvone en 

genadige hwrskappy in Jesus Christus en deur sy Gees op aarde aangebreek he1 en dat 

mense tot geloofsgehoorsaamheid en lewensvemuwing apgeroep word. Christene, wat nou 

reeds die vemuwing van hierdie eskalologiese ryk ervaar, sal in die samdewing w k  lwf en 

werk in die rigling van die voleirdigde ryk en hulk sal poog om nie-Christens op die pad van 

reg en vrede met hulk saam te neem (Van Wyk. 199la:186: vgl. Coetzee. 1995:9). 

Volgens Vorster, N. (2002:388) is die koninkryk wal Jesus verkondig nie 'n aardse ryk nie. 

Dit dui w k  nie btoot OP 'n etiese kode nie. maar dm 'n transendente karakler. Die 

teosentriese karakter van die koninkryk bestaan daarin dat God in Christus sy koninklike 

heerskappy op aarde weer to1 sy voile glorie kom herstel. Die koninkryk is 'n opanbaring van 

God se koningskap, almag en glorie. God vestig sy koninkryk op aarde, nie mense nie. 

Welenga (1992:35) verkies om binne die kontekshrmIpar8digmatiese bemadering met 'n 

Verbondskonsep - Covenant mncepr te werk, wat volgens him gebaseer is op die 
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gdwtstradisies ven die Retomatoriese gemeenskappe wat gmtendeels aanvaar dat 

did gelykluidend is met die getuienis van die Skdf in die Ou en Nuwe Testament. Wielenga 

aanvaar ook dat edge teologiese teorie eenvoudig nie in 'n sosiale vakuum kan ontstaan nie. 

Juis daamm kan dit nie aan die een kant ontwikkel sonder om die resunate van kontekstuele 

analise in ag le neem nie, maar aan die ander kant moet dd ontwikkel word sonder om 
daardeur vwraftapaal te word. Hy sB ook dat "by using the covenant concept we may. for 

instance, distinguish beween constant and vamMe elemenls in a biblical model. We have 

to relate what is variable and c m n t  in a model to what is constitutive or essential for the 

covenant between God and his people. The CUR for instance, is essential for the covenant 

relationship between God and humans ... whoever pleads for a form of theocratic rule in our 

countty - as happened during the Aparlheid era - is forgetting that for a covenant 

relationship between God and his people political theocracy was oniy a passing nage in 

covenantal history, until Me lime of the exile. and thus a variable element with value only for 

a specific period of time, the nwmarchical era of Swmem Israel. This allows for the 

conclusion that, f m  the perspective of the mvenantal relationship between God and his 

people, me fonn of government is basically irrelevant, even if demands of justica and peace 

as formulated in the Bible have to be upheld by any government, since these demands are 

mnSlitUlive and essential for the re%lisation of covenantal life' (Wielenga. 199236). 

Van Wyk (1995b257) is sell huiwerig om die konink* van M a s  sentrale tern  in die Skrif 

le veeskonteer en m d e r  of die v e m d n i e  net so 'n sent& tema in die Skdf nie, en of 

daar nie ook ten rege van verbondsteobgie gepraat kan word nie. Tog sB hy dat dit 'n 

Mlkome onvrugbare debal sou wees om wee temas soos v e m  en koninkryk, wat in die 

Skrif spanningloos langs mekar funksioneer. in 'n Mf-skema te probeer hanteer. A b i  

handel immen oor die heilsarne vemouding lussen God en sy skepping. Die verbond 

beldemtm die liefdevolle gemeenskap tussen God en mens, die koninktyk weer die 

gemdige heerskapw van God w r  die mens en W r M .  Die verhmd bring gemeenskap, die 

koninkw vra gehoorsaamheid. Die verbond dui op die omvanende en genadige verhouding 

van die gemeenskap waarin God met sy volk wil leef, temryl die konimktyk veral dui op God 

se handeling met die w6reld (vgl. Van der Wan. 1996:526). 'n Mens sou die verbond kon 

tipeer as die inwendige gestate van die koninkryk en die koninkryk as die uitwendige 

gfftaite van die verbond. Die koninktyk van God is in 'n sekere sin die 'sentrale' tema van 

die ganse Bybelse verkondiging. Gerefomeerde teologie (en in dieseHde asem die 

gerefomeerde etiek) handel dus - gesien in die koninkryksperspektief - nie net oor 

onodoksie nie maar ock oorortopraksie, nie net oar hoe die werklikheid anders vemaan kan 

word nie maar ook hoe die werklikheid veranderkan word. 
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364 . God het wene gegee vir die skepsels, en nieteenstaande die sonde voer God sy 

heerskappy onder meer deur hierdie wen0 uit. 

Daar is 'n onherleibare verskeidenhdd in die skepping. 

Die heerskappy van God word deur Satan as die antimag behvis. Die kwaad opmbaar '0 

anti-normatiewe karakter daarin dat dit juis teen die wet van God gaan. Alle skep&S en 

ook dit W die skepsels tot stand bring, is aan die mag van kwaad ondemewig. 

Christus ve rb  eers die mens en maak van hom 'n 'nuwe skepsel', 'n burger van die 

Koninkryk. 

Die Konlnkryk het versklllende beddings. In die bedeling tussen die eerste en die lweede 

koms van Christus duur die stryd teen die antimag voort. 

Die taak van die burgers van die Koninkryk is om op elke gebied op eie tipiese wyse 

uitdrukking te gee aan hierdie gehoorsaamheid aan dm wet van God. 

Op die gebied van elke wetenskap is daar ook die stryd tussm slandpunte wat in meerdere 

61 mindere mate rekening hou met die verlwuding tot God (Dwenage, 1984.123). 

Ter samevatting bestaan die tementriese karaMer van die koninkryk van God daarin dal God 

in Christus oor all0 terrelne sy koninklike heerskappy in die hemd en op die aarde weer tot 

sy volle glorie kom herstel. In die lig hiervan is Vower. N. (2002:389) daawan oomig dat in 

die profetiese roeping van die kerk, en dan in besonder In die etiese veranhvoordelikheid, 

veral die teosentriese aard van die koninkryk allyd verdiskonteer behoot7 te word. Daar moet 

m e r  dauremyd in gedagte gehou word dat die &mi van die tdrasie was en die laak van 

die keti~ is om God se koningsheerskappy aan die Mreld te verkondig (vgl. Vwster. N.. 

1999:67). Die volgende samevanende opmerkings oor die eksegetiese en 

openbaringshistoriese resultate ten opsigte van die begrip 'koninkryk van G d  in die Ou en 

die Nuwe Testament onderstreep die feil. 

6.3.1 .I Die koninkryk van God in die Ou Testament 

In die Ou Testament is de begrip 'koninkryk van G o b  'n sentrale motlef, a1 word die 

uitdrukking as sodanig nie daarin aangetref nie (Vorsler. J.M.. 1993b525). Alhoewel die 

uldrukkhg 'koninkryk van God' nie in die Ou Testament vwrkom nie, word die 

koninkryksgedagte as die heerskappy van God ow sy volk wet duidellk geopenbaar (Van der 

Wan. 1989:128: vgl. wk  Bright. 1953:16: Du Toit, 1969:12). Vorsler, J.M. (1993b:525) dui 

Ook aan dat, hmwd die uitdrukking 'koninkryk van G d  nle voorkom nie. God Hom in die 
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Ou Testament openbaar as die âccumpanying Gof wat in 'n lewende 

verhouding sy wlk as Koning regeer. Reymond, 1998:986) ondersteun bogenoemde stelling 

as hy daama verwys dat, hoewel die ultdruWng 'die Koninkryk van Gcd" nie In die Ou 

Testament voorkom nie, die idea daamn beslis duWik is in die feil dat God dikwels na 

vemys word as die Koning van beide lsrad (Eks. 15:18; Num. 23:21; Deut. 335; Ps. 84:3: 

Jes. 4315) en van die hele aarde (2 Kon. 19:15: Pss. 29:10: 47:2 9310: 973; 99:l-4; 

14311-13: Jes. 65; Jer. 10:7: 46:18; Dan. 244. 424-35). Volgens Peels (2001:175) 

ontbreek die Ou Testament aan 'n min of meer tegniese t e n  vir die koninkryk van God, soos 

wat dii in die Nuwe Testament voorkom in die uildrukklngs soos die kminkryk van die 

hemele hminkryk van God. 

Dil is egter waar dat die fern koninklyk sMe in die Ou Testament voorkom en veml in die 

interlestamenl8re period0 ontwikkel het, hoewel die saak self - God se alomvanende 

heerskappy - oral aanwesig is (vergehlk Pss. 103:19. 14313). Baslleia dui damp daf God 

regeer. waamr Hy regeer (oor alleS) en hoe Hy regeer (met genade en seen). Sowel in die 

Ou as Nuwe Testament gaan dii w r  God se besondere heenhppy oaf sy skepping in die 

alpmeen en oor sy kerk in die besonder - 'n heershppy wat in die qnrede van Jesus 

Christus en met die koms van die Heiiige Gees besondere hoogtepunte bereik (Man. 1228) 

(Van Wyk. XX13b:17). Volgens Du Toit (1969:ll) is dii juis die koninkryksgedagte wat die 

OU en Nuwe TBStament met mekaar verbind en aan die lwee Testamente hulle eenheid 

verieen. 

In die gedagte van die koninkryk van God in die Ou Testament gaan dit dus om God wat 

heers en daardeur uil 'n gevalle wbreld 'n lewende verbamgemeenskap wat In 'n persoonlike 

vhouding met Horn leef tot sand bring (Vonter. J.M.. 1993b:525). Daar is duidellke 

vemysings na God as Koning wie se heerskappy Israel, die skepping en alle nasies omvat. 

Veral in die Psalms word God se hearsmy as Koning besing. Bright (19537) gaan selfs 

so ver as om te s6 dat "the wncepl of the king& of God involves. in a real sense, the total 

message of the Bible' (vgl. ook Ridderbas. 19722626). Die gedagte of die begrip Konink* 

van God loop soos 'n goue draad deur Genesis tot Maleagi, al kom die term as sodanig 

nbrens daarin vwr nie. Onder begrip Konhkryk van Gcdmoet in kern die vdgende verstaan 

word: God heers heilig en lewewekkend oor all0 din* en Hy beoefen p e m l i k e  

gmeenskap, en wet verbondsgemeenskap, met die mens. God doen dl ordanks die 

dodelike gevallenhaid van die mens en die wbreld (Helberg. 1980:4). 

Volgens Van der Well (1989:128) hnadruk die koninkryksgedagte in die Ou Testament veral 

die kerk se roaping ten opsigte van etiese vraagstukke in die samelewing. Reeds by die 
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skepping kom die kosmiesgerigte skopus van die kminkryk na vore as die almagtige 

Skepper die skepping in aansyn roep en soewerein w r  die magte van dim naiuur heers. Die 

ganse skepping is in 'n eenheid onder God se heerskappy verenig. 

Die sentrale plek wat die teok~atiese'~ heerskap~y van God in die volkslewe van Israel 

ingeneem het, het eweneens die samelewingsgerigtheid van die kerk Memtoon. Die 

duidelikste voorbesld van 'n teokrasle was die Ou-Testamentiese volk. Israel. Jahweh was 

die koning (Deut. 33:5), Israel was sy l&r (Eks. 7:4) en hulle wrloe was sy wrlo8 (Num. 

21:14). 

Tydens die RigteRyd an die regeringstyd van Dawid was die ark in Silo en in Jerusalem 

onderskeidelik in die sentrum van die volksbestaan (vergelyk 1 Sam. 14: 2 Sam. 6). Die 

slaatsbestd en die kultus is dus ten nouste met mekaar geintegreer. Die gemar het egter 

bestaan dat die kerk in diens van die staat sou wee% Tydens die regeringstyd van Dawid en 

Womo he1 'n situasie ontwikkel w a r  die koning gesag oor die kerk gehad her en waar die 

kultus tot 'n grwl mate in dims van die stat bestaan het (vergelyk 1 Kon. 1 :7.25; 226 ex.) 

Die koninklyk van God en die koninkqk van Israel is dus in 'n sekere mate met mekaar 

geidentifiseer. Hierdie noue vetbinlenis tussm kerk en staat het daartoe gelel dat die kerk 

se sosiale roeping verllou het. In die latere koningstyd Is die koninkryksgedagte op 'n 
rneganiese wyse aan bloedbande en volkskap verbind en is die gedagte vertroetel dat die 

staat die draer van die koninkqk van God is. Deur opnuut die verbondsgehowsaamheld te 

beklemtoon het die pmfete die identifiseiing van die koninklyk van Israel met die koninkryk 

van God teengestaan (ver@yk Amos 32: $7). Die ballingskap het die b e d  dat die 

kminkryk van God 'n geestelike realiteil is, versterk. 

Die profele hat nie net die onderskeid tussen die kon inm van God en die algemene 

wiksbestaan van Israel na vore gebring nie, maar die koninkryksbegrip w k  verby all0 

nasionale grense vetbreed. Dit is veral die pmfeel Jesaja wat die universalieit van die 

heerskppy van God oor aRe nasies verkondig (vergelyk Jes. 45: 22v; 49:6; 56:7 e x ;  631 8- 

21). In lyn met hierdie universele reikwydte van die kminkryk van God is die roeping van 

Israel om God se heerskappy en eer onder die nasiff te verkondig (vergelyk Jes. 22-4 

'n ismans n oaanpnm rol w-1 en s a  s dea wnsen aan 0- Byba vonw . M XY1302561 
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€03; Jer. 12:14-16; Jona 1-4; Miga 7:15 XI: Sagaria 21  I: 8:22 e x )  Onderdie ware 

lsrael is die besef dus gevestig dat God die Koning van die geskiedenis en die skepping is 

en dat sy wil alle lewensterreine beheen he1 (Van der Walt. 1989:129). 

Hierdie besef dat God die koning van die geskiedenis is en dat sy wii alle lewensterreine 

beheen, gee aanleiding tor die idee van 'n teokrasie in die Openbarin@yn van die Ou en die 

Nuwe Testament. Vonter. N. (2003:256) bsskou die teokrasie in die Ou Testament as diep 

ingebed in die idee van die verbond en konkreet ingestel me die aikondiging van die wet op 

Sinai. Vie teokratiese aard van die lsraelitiese sarnelewing was hwfsaaklik gevestig op die 

idee van die verbond, wat lsrael gastempel he1 as God se volk wal direk dew God geregeer 

wwd en direk onder die wet van Gcd leef. Die verbond kan daarom oak die inwendige gmnd 

of grondwet van die koninkryk van God oenoem w o f l  (Vorsler. N., 2W2:377). 

Hierdie verhding tussen koninkryk en verbond word verder Wig as Van Wyk (2001 b:27- 

28) daarop wys dat die almaglige God ook die Verbonhgod is, die God wal in gemeenskap 

en noue verbintenis met die mens wil leef. Die koninkryksvolk is 1egelyken)d verbondsvolk. 

Koninlnyk en verbond is dus nie Nee teenoormekaarstaande temas in die Skrif nie, maar is 

onlosrnaaMlk aan mekaar verbind - 500s w k  blyk uii die instellingswoorde van die Nagmaal 
(Man. 26:2629). Die verhouding tusssn die koninkryk en verbond kan soos volg omskryf 

word: Die verbond k die innedke gestane van die koninkryk en die koninkryk is die uiterlike 

gesmHe van die verbond. Die Koning van die koninkryk is die God van die verbond en die 

Verbondsgod is die HERE van die hemel en die aarde. Daarom kan daar geen spanning 

tussen koninkryk en verbond wees nie, want beide het met diaselfde God la doen. Wel gaan 

die koninkryk wyer as die verbond - hoewel, as die Noagiiiese verbond in berekening 

gebring word. oak sowet die koninkryk as verbmd die totale skepping. 

Die aigemene idee van die teokrasie in die Ou Teslament was dat God heerser was van die 

volk israei. Die aard van die heerskappy was dat die wetgewende, regspr6irende en 

uherende mag van die staat in God saamgetrek was (Vmter. N., 2003257). Die 

teokrasie is we1 vergestart deur mense as instrumente van God en hef in verskillende tye van 

die geskiedenis venkillande vorme aangeneem. Peels (2001:181) se opinie ten opsigte van 

die koninkryk van God is dat "the confession of the kingdom of God is definitely a 

fundamental element of God's revelation in die Old Testament, a fundamental conviction 

which in the course of time was expressed in various ways but was never lacking in the faith 

of Israel. We have sufficient reason to assume that Old Testamem belief in God from the 

very beginning included a theocratic component, even though the specific terms for kingship 

and kingdom only became established over tlw course of time" (Peels. 1999:m e x )  Peels 
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(2001:184) is in die lig hiervan s M  omeker d 'n mens die koninkryk van God kan 

beskou as die 'sentrum' of anden gestel die Qrenigende tema" van die Ou Testament. Hy 

kom tot die gevolgtmkklng &t die tema van die koningskapkoninkryk van God we1 groot 

@aeiles van die Ou Testament beslaan en &t dit seHs 'n sentrale neiging mag wees, maar 

&I dit onverantwoordeiik sou wees om dit op 'n absolutistiese wyse as die kem van die Ou 

Testament te beskou. 

Volgens Peels (2001 :I861 tmkryf die Ou Testament die koninkryk van God aan die een kant 

as 'n permanent-slatiese koninkryk wat ewigdurend is, rnaar aan die ander kant is dit ook 'n 

aktiefdinamiese konlnkryk wat sy &el nastreef in die realiteil van himrdie aardse bsstaan. 

Dit is die koninkryk wat is en wat moel kom. Die koninkryk van God is sonder lwylel die 

bqm'p waamnder die sosiaal-etiese taak van die Christen verstaan met word. Immers, die 

evanplie van die koninkryk wil 'n mens nie net innerlike vrede en dankbaaheid gee nie. 

maar rcap die mem op om hom te bekommer oor die koninkryk (Man. 6331, dit wil s6 m 

die ding8 waaroor die Bergrede handel, 800s geregfigheid, vrede en banhartigheid 

(Denkema. 1991 :z€-2.27). 

As hermeneutiese verente in die Skrilbemep van veral die Ou Testament is Helberg 

(1980:7) ootluig daarvan &I veral die Nuwe Testament steeds in die geheelraamwerk van 

die Ou Testament en Nuwe Testament gelees moet word. So moet die Ou Testament nou 

ook In die lo van die Nuwe Testament en die geheetraamwerk Ou Testament-Nuwe 

Testament gelees word. Sodoende sal die Ou Testament ook 'n waardevolle brim van 

elieJe wonkrifle vir die modeme samelewingskoineks w e e .  'Ailhough the ethics in the Old 

Testamenticat sense should not be treated in a Biblicist and exiremist way, they are valid in 

me hght of the full revelation of Scripture' (~orster, J.M.. XX)4:129). God se regering en sy 

gemeenskap met die mens rcap reaksie op. Mense kom tot geloof. vorm 'n nuwe 

verbondsgmeenskap en beoefen liefde en tmu twnoor God en hulle name. Dieselfde 

grondgedagte word In die Nuwe Testament aangaande die begrip %oninkryk van God' 

aangetref. in die lig hiefvan wod velwlgens oak na die beg~p koninktyk van God in die 

Nuwe Testament g w .  

6.3.1.2 Die konfnkfykvan God in die N w  Testament 

In die Nuwe Testament word 'n mens getref deur die feit dat die uitdrukklng koninkryk van 

Goddikwels afgewissei wad met uiidrukkings soos koninkwk van die Hemele en koninkryk 

van Christus. Dit staan in verband met die Vader en met die Seun van die Mens (Van der 

Wan, 1962:e vgl. Vorster. J.M., 1993Lx525). Volgens Vorster, J.M. (1993Lx525) bewys 'n 
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ontleding van die begrippe binne hulie eie konteks dat die koninkryk 'n ornvatlenda 

gesigspunt veneenwwrdig wat nie maklik onder een noemer gebring of in 'n bepaalde 

skema ingedruk kan word nie. Wat we1 vasslaan, is dat die gmndlyne wat die Ou Testament 

w r  die koninkryk bied in die Nuwe Testament vmrlgesit word. Die hele openbaring van God 

in sy Woord ontvou die koninkryk van God dus as die daadkragtige, dwrlopende regwing 

van God. Hierdeur kom mense tot gekd en staan In 'n nuwe vemouding tot God en tot 

rnekaar. Deur die krag van die Helige Gees werk hulie vemuwend in op die Nreld deur 

vrede, versoening, hoop en liefde te verkondig, te beden en te vergestall (Vorster. J.M.. 

1993b525-526). 

'n Besonder senhale gedagte in dim hele Skrii is juis die koninloyk van God. Die Nuwe 

Testament leer duidatik die besandere weg van die koninkryk na die kerk, asook 'n bepaalde 

verhouding daarlussen. In die begrip koninkM gaan dt verat om die kit, tenein en wyse 

van die heerskappy van God in Christus. Die koninkryk van God dui ap die dlnarniese 

regering van God in en deur Jews Christus - 'n regering wat deur sy kinden of onderdane 

gehoorsaam moet word. Waar die Wmrd en God gehwrsaam word. he1 die koninkryk 

gekom en staan hierdie gerneenskap van gelowiges as die keR bekend (Du Plooy. 

1995352). Desnieteenslaanda bestaan daar w r  die koninkryk van God en die verhouding 

daawan tot die kerk veel verskil van rnening (vgl. Riddelbos. 1972:5 ex.) Ten spyie van die 

verskli van mening - seHs shyd - kan die BBn gedagle, die heerskappy van God, dew. of in 
Christus, tog soos 'n goue draad gevdg word in die Koninktyksbegrip van die Nuwe 

Testament. 

Die koninkry?i van God het dus primer die betekenis dat God in Chtistus regeer. Die 

koninkryk van God beteken (dus) rneestal dat God Koning is, &t Hy regeer. In die tweed0 

piek sit daar in die begrip koninkryk die gedagte van 'n terrein waarwr God regeer, dm 

gedagte &I daar 'n domein of gebied is waaroor en waarin God regeer. Derdens het dit ook 
die betekenis dat God Horn as Airnsglige openbaar in die deer van sy koninkryk: Hy laat 

iets gebeur en in dm gebied waar Hy regeer word iets ontvang. Vonter, J.M. (2033b:259) 

dui aan dat die idee van die %onink* van W baie pmminenl in die Nuwe Testament en 

veral in die prediking van Jesus Morkorn. Die Nuwe Testament omskryf dl met verskeie 

uifdrukkings soos die koninkryk van die hernde, die koninkryk van God. koninkryk van God. 

van Christus of van die Vader. Volgens Schrnidl (1969:582) het at hierdie begrippe dieselfde 

kernbetekenis. 'n OnUeding van die begrippe binne hulie eie konteks (kursivering - DS) 

bewys dat die koninkryk 'n OmvaHende gesigspunt verfeenwwrdig wat nie rnaklik onder een 

noerner gebring of in 'n bepaalde skerna ingedruk kan word nie. 
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Die begfip kminkrykvan God word v e d  op drie betekenisvtakke in die Nuwe Testament 

gebmik, naarnlik as gebied, as regering en as aanduiding van dii wat met die onderdane in 

sy ryk gebeur. Juis in die Evangelies word daarop klem gel6 dat die koninkryk van God 

gekom he1 in 'n Persom. DH is daamm opvallend dat die koninkryksbegrip in die Briewe van 

Paulus konsekwent verbind word met God (1 KorintiWs 420; Efesih 5 5 )  (Venter. 

1997:26). 

Volgens Vorster. J.M. (2003b:259) word die idee van die teokrasie soortgelyk aan di6 van die 

Ou Testament nie in die Nuwe Testament gevind nie. Die Israel van die Ou Testament is 

vewang met die ekklesia (die kerk) in die Nuwe Testament. Hierdie nuwe 'volk van GOY is 

nie 'n etniese af naalkundige eenheid nie. maar was verspreid oor die destydse wareld. Van 

der Wan (1989:154) wys weer &amp &I daar in die Gerefomeerde Teologie tussen die 

algemene en besondere dimmsies van die koninkryk van God onderskei word. Die 

algemene dimensie kan as Christus (as Skepphgsmiddelaar) se rnagsheerskappy oor all0 

dinge omskryl word (vergelyk Matt. 28:18), en die besondere dimensie dui op die 

genadeheenkappy van Chrinus as Verl~ingsmiddefaar oor sy gehiges deur sy Wwrd 

en Gees (vergelyk Man. 32). Hierdie onderskeid kom ook in die Heidelbergse Kategismus 

na vore. As voorbeeld kan na Sondag 19 vemys word w a r  eerstens na die 

genadeheenkappy van Chrislus as Hoof van sy kerk verwys word en &ma na sy 

rnagsheerskapw, want dit is Hy '... deur wie die Vader alles regeef' (vergelyk HK. Sondag 

19. v/a 50). 

Volgens Vorster. N. (2002:393) mvat  die koninkfyk van God lmrners die kerk. Die kerk mag 

nie met die koninkryk geidentlftseer word nie, maar did mag ook nie dualisties van die 

koninkryk van God losgemaak of naas die koninkryk gestel word nie. Die koninkryk van God 

is immen 'n teenswrdige realdeit In die hier en die nou Bn die kerk is teken hiewan. 

Tussen kerk en koninkryk heers daar dus 'n lrnegrale verband. b i d e  kerk en koninkryk vind 

h u b  Wer ing in Christus. Christus is die Hwf van die kerk, maar ook Hoof oor die hele 

skepping ( v e w  Kolossense 1:15-20). In Chrislus kom die kminkryk van God na die 

aarde. Die v e b n d  lussen die koninkryk van die kerk wotd deur Vorstw. N. (2002:391-392) 

soos volg omsktyf: Die kminkryk dui op die allesmnende, dinarniese herskeppende werk 

van God in Christus, wat beide die teenswoodtge en toekomstige omvat, en met die 

vdeirding van die w h ! d  in volle vom net aan gelowiges geopenbaar word, temyl die 

koninkryk In sy toekomstiga vonn duii l lk sigbaar aan alle mense sal wees. 

Van der Walt (1989:155) y s  daarop dat die Nuwe Testament begin het met die 

aankondiging dat die koninloyk van God 'n teenwoordige weMikheid in die hede is (vergelyk 
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Matt. 3 2  Mark. 1:15: Luk 1:32 0.v.) In die persoon en werk van Jesus het die 

koninkryk van God in die w6reId gehee. In algernene sin is die koninkryk van God die 

handeling van God waardeur Hy sy koninldike heerskap~ oor sy game skepping handhaaf 

en lot openbaring bring. Die koninkryk is prim& die dinarniese en koninklike heerskappy van 

God, maar omvat ook die sfeer waar in besonder die heerskappy van Chrisfus realisear. 

manifesleer en akfualiseer. 

Volgens Rwr (1974:l) is die begrip 'kaninkryk" gmndliggend vir die gedagte van die heilryke 

soewereiniteil van God en die verlossende heerskappy van Christus. Die koninkryk is in die 

Persoon, ward en werk van *us reads 'n leenwoordige werkllkhea. maar gem afgeslote 

en voltooide grootsheid nie. Die koninkryk van God is steads komende (vergelyk Malt. 

13:31-33) en die volle realisering van die koninkryk is binne die grense van hlemte bedeling 

nie te vetwag nie. 

Die volkomenheid van die koninkfyk is 'n eskaologiese realilelt in die bedeling van die nuwe 

hemel en aarde waar God alles in ahnal sal wees (vergelyk HK. Sondag 45, v/a 123). 

Vdgens die getuienis van die Skrif is die koningskap van Christus 'n universele heerskappy 

(vergelyk Man. 28:18; 1 Kor. 15:27 0.v.; Ef. 1; 10.20-22: Kol. 1:16;M: 1 Tim. 6:12-16; 

Heb. 1 :1-14: 2:s; Op. 1 :5). As Koning van die konings is aan Christus alle mag in die hemel 

en op aarde gegw (Van der Walt, 1989.156). Die koningskap van Christus is dus so 

omvanend dal gem deelljie van die w&eM of menselewe aan die heerskappy van Christus 

onnrek kan word nie (Velema & Velema. 1968: 94). 

Heyns (197437) is van oordeel dat die kerk en sarnelewing albei gemep is lot die 

gestaltegewing van 'n groler en ornvanender werklikheid, naamlik die koninkryk van God. 

Vorster, J.M. (2003b:2M)) wyj damp dat die lewe wat die koninkryk vereis 'n nuwe l w e  van 

gehoorsaamheid aan God is. Dil is 'n lewe van heiligrnaking, lielde en geregigheid en d 

rnoel uitkring na die lwensfere (vgl. Ridderbos. 1971:349). Hierdie lewe moet ook 

vergeslaii word in die pbwige se ondemerping aan die owerheid - seHs die ongelowige 

owerheid (Rom. 13:l-7; 1 T i  2 :  Ti. 1 .  Die gehoorsaamheid aan die aardse 

owerheid is deel van die gelowige se geestalike Merdiens. Tog is hierin 'n wesenlike verskil 

van die idee van die leokrasie in die Ou Testament. 

Die impllkasie van die NuweTestamenliese leer w r  die koninkryk van God teenoor die Ou- 

Testamenliese idee van die leokrasie word deur Vomer. J.M. (2003b:261) soos volg 

saarngevat: 
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Daar is in die Nuwe Testament geen aanduiding dat die idee van die Ou- 

Testarnentiese teokrasie voortgesit word in die sin dat die owerheid die instrument m0et 

wees vir die bewaring en uitbouing van die Christelike godsdiens nie. We1 is die 

owerheid vir die uitoefening van gesag aan God verantwoording verskuldig. 

Die koninkryk van God is 'n geestelike koninkryk wat nie polities sigbaar word nie, maar 

wat korn in die "haite" van rnense deur die prediking van die evangelie en die werking 

van die Heilige Gees. Die staat kan nie deur 'n polltieke mantes die koninkryk van God 

'n sigbare werklikheid rnaak nie. 

Die owerheid rnoel so regeer dal die gelowige "n rustige en stil lewe kan lei" (1 Tim. 2:2). 

Die afleiding daaruit is dat die owerheid orde en vrede moet handhaaf sodat die gelowige 

sy diens aan God onbekommerd en onbelernmerd kan beoefen. Daarby saarn hou dit 

ook in dat die verhouding van kerk en staat 'n verhouding van wedersydse respek rnoet 

wees, waarin beide kerk en staat die vryrnoedigheid moet h6 om advies te gee en te 

ontvang - albei instansies is irnmers deur God gewil. 

As die idee van die koninkryk, die taak van die owerheid en die Christelike beginsel van 

liefde aan alle mense in die gesigsveld geplaas word, kan die affeiding gemaak word dat 

die idee van die handhawing van die reg op lewe as fundarnentele reg van rnense Bybels 

gefundeer is. 

Die begronding van die ldee van 'n staatsgodsdiens in die teokrasie van die Ou 

Testament vind nie prinsipiele steun in die Bybelse openbaring nie en kan nie as 'n 

Christelik-etiese perspektief vir die moderne samelewingskonteks aangebied word nie. 

In die ontleding van die begrip "koninkryk van God" korn dit daarop neer dat die grondlyne 

Wat die Ou Testament oor die koninkryk bled in die Nuwe Testament dus voortgesit word. 

Die hele openbaring van God in sy Woord ontvou die koninkryk van God dus as die 

daadkragtige, deuriopende regering van God. Hierdeur korn mense tot geloof en staan in 'n 

nuwe verhouding tot God en tot mekaar. Deur die krag van die Gees vernuwe, werk hulle 

vemuwend in op die w&eld deur vrede, versoening, hoop en liefde te verkondlg, te beoefen 

en te vergestalt. 
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6.3.1.3 Die realiteh van die koninkryk 

As die koninkryk van God slegs 'n toekornstige realiteit is, rnoet dit nobdwendig lei tot 

peitistiese ~Sreldvermyding deur die kerk. Daarom is dit noodsaaklik dat die verhouding 

lussen die Yeenswoordigheid" en die Yoekomstigheif van die koninkryk uitgespel word. In 

die kerk as volk van God, liggaarn van Christus en ternpei van die HeiBge Gees sien 'n rnens 

tans 'n voorlopige gestalte van die gerealiseerde verbond en die koninkryk van God, met die 

doop en Nagrnaal as tekens en seek van die verbond en die koninkryk. Die voltooiing van 

God se werk met die mens en die w6reld vind egter eers in die Voleinding plaas. Ook in die 

Voleinding staan verbond en koninkryk in die nousle verhouding. Dan bereik die 

verbondsgemeenskap van God en mens sy hoogste punt met God se volledige inwoning in 

die gehoorsarne en dienende mens. Dan is die tabernakel van God by die rnense en God 

alles virfin alrnal (Van Wyk, 2003b320). 

Van Wyk de Vries (197014) dui aan dat die koninkryk se ornvang ook vanuit die toekornstige 

realiteit beskou rnoet word. Die tyk is we1 leenwoordig, maar hier op aarde tog nie in 

georganiseerde vorm nie: dit is orals waar die geestelike weldade van Jesus geskenk is, 

rnaar ngrens afgerond of voltooi nie. In die toekoms, dit is duidelik, is alleen die 

uitverkorenes die burgers van die koninkryk. Hulle ingang daarin geskied nie deur Farisese 

wetsonderhouding nie, maar deur bekering, geloof en wedergeboorte (Matt. 185; Mark. 

1 :15; Joh. 3:3): dit staan oop vir armes, verlorenes, tollenare, en sondaars (Matt. 53; 9: l l ;  

11 :5; 28:30; Luk. 19:10), dit moet voor alles gesoek word (Matt. 5:20; 6:37; 13:44-46 ens.). 

Dit word voorgestel as loon wat in die hernel bewaar word (Matt. 512) en is met sy hele 

inhoud die vergewing van die sondes (Matt. 9:2; 2628 ens.). Binne die grense van die 

koninktyk word die heil van God geniet (die skat en die @el, Matt. 13:44-46), maar dit korn 

eers in volheid met die ewige lewe. 

6.3.1.4 Die koninkryk van God met betrekking tot Romeine 13:17 

Van Deventer (1974:70) wys daarop dal die meerderheid van kornmentatore ooRuig is dat 'n 

mens alreeds in Genesis 9:6 die instelling van die owerheid vind. Veel eerder rnoet na 

Rorneine 13:l-7 gekyk word, aangesien hierdie gedeelte van groot betekenis is vir ons 

vmagstuk. In sommige gevalle word d~ t  as deurslaggewende argument ten opsigte van die 

doodstraf aangevoer (Van Wyk, 1991 b:285). Die Skrif leer egter heel eksplisiet in Rorneine 

13 dat die owerheid deur God ingestel is. Die instelling van die owerheid is nodig vanwee 

die sonde en gebrokenheid van die aardse bedeling. In die Ou Testament was die 

owerheidsvorm 'n teokrasie. In die Nuwe Testament word geen uitspraak gernaak oor die 
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vorm en samestelling van die owerheid nle. Christus leer dat die keiser, wat 'n heidense 

outokraat was, gehoorsaam moes word (Vorster, J.M., 2001a:19; vgl. Vorster. N., 

2002247). Hoewel die Skrif nie voorskrifte gee vir die vorm van owerheid nie, kan op grond 

van die etiese beginsel van lewensontplooiing en met menseregtelpligte as uitgangspunt 

soos volg geoordeel word: Van al die bekende historiese staatsvorme gee die konsep van 

die regstaat tot dusver die beste uitdrukking aan Christelik-etiese beginsels (Vorster, J.M.. 

2001 a:20). 

In die lig hiervan word Romeine 13:l-7 in die teologie as die locus classicus vir die 

begrondmg van die gesag van die staat en die veranlwbordelikheid van die kerk (die 

Christelike gemeenskap) beskou (vgl. Velema, 1985:15; Venter, 1996:81). Romeine 13 

word meerrnale betrek in besinning oor die staat en die gesag daawan (Abineno, 1972:27; 

vgl. ook Goldstein. 1973:88-104). Volgens Vorster, N. (2002:398) druk Romeine 131-7 die 

verhouding van die owefield tot die koninkryk van God die duidelikste u~t. God gebruik die 

owerheid as sy dienaar (Romeine 13). Die owerheid is 'n instelling van God (Genesis 6:9) 

aan wie gehoarsaamheid betoon moet word. Christus het self die mag van die owerhe~d 

erken en bevestig dat die mag van die heidense Romeinse owerheid van God afkomstig is 

(Joh. 19:11). So het Paulus (Rom. 13:l-7; 2 Tim. 2) en ook Petrus (1 Petr. 293-14) die 

bestaan en gesag van owerheid erken. Tog is daar perke aan die gesag (Hand. 4 en 5 saam 

met Dan. 6). God rnoet m6er as mense en owerhede gehoorsaam word. Waar 'n mens in 

die Ou Testament onder die volk Israel die godsdienstige en burgerlike regering grotendeels 

geintegreerd (hoewel tog onderskeie) aantref, v~nd 'n mens in die Nuwe Testament dat staat 

en kerk duideliker van mekaar onderskei moet word. Dit hang saam met die feit dat die 

Godsvolk nou nie meer tot Israel of een volk beperk is nie, maar juis (moet) bestaan uit 

gelowiges van alle volke, nasies en tale (Mat. 28:19; Gal. 3:28). Opvallend is egter die feit 

dat God die kerk en die owerheid sy dienaars noem om sy regering en sy reg te bedien en 

sodoende instrumenteel geroep te wees om aan God se koninkryk diensbaar te wees (Du 

Plooy. 1991:lll). Van Wyk (1991 b:285) vetwys onder andere daama dat Romeine 13:l-7 in 

sommige gevalle as deurslaggewende argument ten gunste van die doodstraf aangevoer 

word. In hlerdie gedeelte sb Paulus tog duidelik dat alle gesag van God afkomstig is en alle 

owerhede deur Horn beskik word en dat hulle dienaars van God is. 

Die gedeelte van Romeine 13:l-7 kom voor binne 'n omvattende paranese wat vanaf 

Romeine 12 tot 1533 strek. Hierdie belangrike kontekstuele verband word deur Van Wyk 

beklemtoon as hy daarop wys dat Romelne 13:l-7 omsoom word deur teksgedeeltes waarin 

die liefdesmotief prominent figureer (12:21 en 13:8) en dat aan Christene uitdruklik gesd 
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word om nib wraak te neem nie, maar die oordeel aan G6d oor te laat (12:19) 

(1 991 b:286). Venter (1 997:28) toon duidelik in 'n verkenning van die struktuur van Romeine 

13:l-7 aan dat sekere struktuurrnerkers wat gesag uitdruk, prominent in hierdie bepaalde 

perikoop voorkorn. Die begrip eksousia (gesag) kom voor in verse 1. 2. 3, en die begrip 

argontes (owerhede) ook in vers 3. Hierrnee saarn word die voorsetsel hupo (onder) nie 

minder nie as drie keer in vers 1 saam met die we&voord tasso (vers 1, 2 en 5) gebruik. Die 

voorsetsel huper (bo-oor) as aanduiding van die gesag van die owerheid word ook in vers 1 

gebmik. Wat op grond van hierdie uitdrukkingswyse duidelik is. is dat die gedagte van orde 

en gesag hier op die voorgrond staan. In die verhouding van die owerheid tot mense staan 

gesag voorop (Venter, 1997:29). Van Wyk (1991b:87) beklerntoon ook die feit dat onder 

gesag in terrne van Rorneine 13 verstaan word dat God aan sekere rnense (owerhede) 

seggenskap oor ander gegee het. Alle gesag kom van God, wat nooil sy gesag aan 'n mens 

of rnense oordra nie, rnaar we1 aan bepaalde mense gesag opdra. 

Alle gesag in hemele en op aarde behoort irnmers aan die HERE Jesus Christus (Matteus 

28:18) deur wie God oor alles regeer (1 Korintiers 15:27). Elke samelewingskring oefen dus 

beperkte gesag uit en aan geen mens of struktuur kom absolute gesag toe nie. 

Hierdie gesagsdirnensie in Romeine 13:l-7 word egter van vers 6 af omgekeer. In hierdie 

gedeelte is 'n duidelike vemndering in die gedagtegang en struktuur sigbaar. Die begrip 

eksousia (gesag) staan nie meer In verse 4 tot 6 op die voorgrond nie. Die begrippe theou 

diakonos (vers 4 )  en leitourgoi theou vom 'n nuwe, feithk beklemtwnde lyn in die 

gedagtegang. Die uitdrukking diakonos en leitourgoi vorm boonop 'n omramingspatmn 

vanaf vers 4 tot 6 en beklemtoon sodoende dat alles wat in hierdie verse staan gesien moet 

word vanuit die perspektief dat die owerheid God se dienaar (diakonoslleitourgos) is (Venter. 

i997:29). 

In sy verhouding tot God is die owerheid dus 'n dienaar. Hierdie uitspraak van Paulus rnoet 

as besonder veelseggend beskou word teen die agtergrond van die destydse beskouing van 

die staat. Die keiser as hoof van die staat het hornself as god beskou. Van hierdie keiser 

stel Paulus dat hy 'n dienskneg van God is. nie God self nie. Venter (1997:29) se bevinding 

uit die ontleding van hierdie gedeelte is dat die staat in sy verhouding tot onderdane in 'n 

posisie van gesag staan, maar teenoor God staan die owerheid in die verhouding van 'n 

dienaar. 

Die owerheid staan in dims van God - en daarom moet die rnens dit gehoorsaam. Dit 

beteken egter nie dat daar gem ruimte vir 'n demokratiese bestel van die owerheid kan wees 
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nie. Maar dit beteken ook dat die oweheid nie verhewe bo kritiek staan nie. Ten 

opsigte van die moratorium op die doodstraf en die felt dat die meeste Chrislene we1 pleit vir 

die herinstelling daawan en dus voel dat die staat nie die morel8 waghond of die regte van 

die individu en gemeenskap voldoende besketm nie. is 'n mens se gehoorsaamheid aan die 

owerheid nie afhanklik van die mate waarin 'n mens met die beleid van daardie betrokke 

owerheid saamstem nie. Velema (1985:15) beweer "em grens aan de gehoorzaamheld 

jegens de overheid is daar waar zij van ons eist wat God verbiedt (Hand. 5:29); of waar zij 

verbiedt wat God van ons vraagt (Dan. 6:ll). Meennale is erop gewezen dat de passage 

over die overheid in Rorneinen 13:T-7 onderdeel vormt van een groter geheel. Direct eraan 

vooraf gaat de opwekking tot liefde, 129-21, en direct erop volgt opnieuw het liefdegebod. 

Er worden ook andere geboden genoemd, maar de liefde is de vehrulling van de wet (13:8- 

14). Hoofdstuk 12 word ingeleid met: 'Ik verrnaan u dan breeders, met beroep op de 

banhartigheden Gods, dat g ~ j  uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig 

offer' (12:l). We zullen van de hoofdstukken 12 en 13 mogen zien als de concretisering van 

het heilige en Gode welgevallige offer. Dan staat het gebd om de overheid te eren n het 

kader van de heiliging". 

Wanneer Romeine 13:l-7 op verantwoorde wyse verklaar word, stel Van Wyk (1991b:151) 

voor dat daar onder andere op die volgende gelet moet word: 

(1) Romeine 13:l-7 moet kontekstueelverklaar word, dit wil s6 dit moet in verband gesien 

word met dit wat voorafgaan, naamlik "oorwin die kwaad deur die goeie" (1212) en wat 

daarop volg, naamlik "hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul" (13:8). 

(2) Daar moet duidelik onderskei word tussen d ~ e  eksousiai (wetgewende regering) van 

vers f en die archontes (regters) van vers 3. As dit waar is dat die archonfes die 

swaard dra en dat die kwaaddoeners wat gestraf moet word onder andere 

belastingontduikers is (vers 6), dan pleil daar veel voor om die swaard hier figuurlik te 

verklaar as simbool van gesag. Van Wyk (1991b:285) wys daarop dat die hele debat 

oor Romeine 13:l-7 in 'n groot mate oorheers word deur die eksegese van een enkele 

woordjie, swaard. Die groot vraag syns insiens is: na watter soort owerheidswaard 

word hier verwys? Is dit 'n letletlike swaard, wat dus doodstraf (en oorlog) insluit, of 

dien die wood "swaad hier as simbool van gesag en mag, wat die vraag na doodstraf 

dus ooplaat? Daar is immers 'n verskil tussen die reg om te straf Bn om die d d s t r a f  

toe te pas (vergelyk I Petnrs 2:14). Daar is volgens Van Wyk stek aanduidinge dat 

Paulus in Romeine 13:4 eerder aan 'n simboliese swaard (sow ook in Efesigrs 6:17) as 

aan 'n letterlike swaard dink (1 991 b:286). 
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(3) Daar moet in gedagte gehou word dat Paulus hier verwys na 'n heidense 

owerheid. Sy advies aan 'n Christelike of Christenowerheid kon dalk anders gewees 

het. Vera1 belangrik in die verklaring van Romeine 13:l-7 is die feit dat Paulus in 'n 

groot mate redeneer vanuit die bestaande (Rorneinse) staatsbeskouing en nie hoe 'n 

Christelike straf daar behoort uit te sien nie (Van Wyk, 1991b:286; vgl. Trilhaas, 

1965:187) 

(4) Van deurslaggewende beteken~s is die feit dat die apostel Paulus in Romeine 13 handel 

oor die verhouding van die onderdaan tot die owefieid, dit wil s6 oor 'n intranasionale 

situasie, en ni6 oor die verhouding van die een owerheid tot 'n ander owerheid nie, dit 

wit s& nib oor die verhouding oor 'n internasionale situasie nie. Die gaan hier dus nie 

oor die milisiGle nie rnaar oor die polisi6le en justisiGle taak van die owerheid. Paulus 

skryf irnrners nie 'n brief aan die Romeinse owefieid, nie maar aan die Romeinse 

gemeente wat ook as onderdane van die staat Christelik moet leef (Van Wyk, 

1991 b:286). 

(5) Paulus beweer dat die kwaaddoeners gestraf moet word. maar ook dat die weldoeners 

geloof sal word (vers 3). 

Van Wyk (1991b:287) korn tot die gevolgtrekking, na aanleiding van sy bespreking oor die 

swaard in Romeine 13:l-7, dat owerhede we1 deur God ingestel is en van God die gesag 

ontvang het om te regeer en om ook kwaaddoeners te straf - uiteraard langs die weg van 

regsprosedure. Maar dat hierdie straf outomaties docdstraf insluit, kan uit Romeine 13 nie 

sonder meer afgelei word nie. lndien die owerheidswaard van Rorneine 13 doodstraf sou 

insluit, bly die vraag nog onbeantwoord in presies watter gevab dit dan geoorloof sou wees 

(Van Wyk, 1991b290). 

In die lig van die beskouing dat die lys rnisdrywe waawoor die doodstraf in veral die Ou 

Testament loegeken is, tydsgebonde en eie is aan die lsraelitiese kultuur (binne die sfeer 

van God se teokratiese koningsheerskappy) soos baie ander sedes- en heiligheidswette, 

word hierdie nie meer norrnatief vir vandag beskou nie. Vorster. J.M. (2002;189) wys daarop 

dat daar in die lig van Douma (1996) se beskouing net die beroep op Genesis 9:6 en 

Romeine 13 oorbly. Oor die beroep op Genesis 9:6 en Romeine 13 as regverdiging van die 

doodstraf vandag kan egter ook anders geoordeel word. Hy bied as argumente in hierdie 

opsig die volgende aan: 
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Die Ou-Testamentiese regspraak moet beoordeel word in dle lig van die 

Teokrasie. Dle burgerlike en die geestelike reg was vermeng en die terreine van die 

godsvolk en die staat was nie so geskei soos dit die geval is met die Nuwe-Testamentiese 

kerk nie. In die Christelik-etiese samelewingsleer (met ander woorde in die moderne 

samelewingskonteks) word die teokrasie nie meer as normatief vir 'n moderne 

samelewingsleer gestel nie. Die teokrasie vind immers sy volle vergestalting in die 

hoofskap van Christus oor die koninkryk en die kerk as voik van die koninkryk van God. 

Vir die burgerlike regering moet norme afgelei word uit die sedelike beginsels van die Skrif 

met inagneming van die geheel van die Bybelse boodskap en die kultuurhistoriese 

agtergrond (konteks). Genesis 9:6 stel duidelik 'n bre& beginsel waarin die belangrikheid 

van lewe en die verbod op doodslag uitgespel word. Vorster, J.M. (2002:198) vra dan 

tereg die vraag of daaruit afgelei moet word dat die doodstraf deur alle owerttede in alle 

tye vir doodslag toegepas moet word? Syns insiens word dff in die Skrif selfs nie eers 

gedoen nie. 

Vorster. J.M. (2002:198) vra dan tereg ten opsigte van 'n beroep op Romeine 13 om die 

doodstraf te regverdig, en of die swaardmag waarvan hier sprake is, werklik dui op die reg 

tot doodstraf? Hy wys veral op die historiese situasie wat hier van besondere belang is; 

Jode moes die regspraak van die Romeinse owerheid erken, omdat alle gesag deur God 

ingestel is en dat alle gesag per slot van rekening in God gesetel is. Romeine 13 handel 

dus in die eerste plek oor gesonde gesagsverhoudinge en hieruit kan en mag nie 

noodwendig afgelei word dat die owerheid die reg het om doodstraf toe te pas nie. 

Hoogstens kan op grond van die Bybelse perspektiewe (kontekstueel-paradigmatiese 

benadering) gesB word dat die owerheid die doodstraf mag toepas, maar dit nie 'n gebod is 

nie. In die Bybelse geskiedenis self is die doodstraf immers nie as 'n gebod toegepas nie. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat Paulus die owerheid nie losmaak van die koninkryk 

van God nie, maar dat hy am die owerheid 'n integrale plek daarbinne toeken (Vorster. N., 

2002:401). Wat we1 baie duidelik vanuit die Romeine 13:l-7 afgelei kan word, is dat die 

owerheid we1 'n instelling van God is 'n dienaar van God wat oor die mense gestel is om die 

goeie aan te prys en die b a d e  te beveg; om orde te handhaaf en Gods geskonde reg te 

herstel; om, as instrument van God, sy oordeel uit te oefen deur die toepassing van straf, 

oak die doodstraf (indien daar nie deur die staat 'n moratorium daarop geplaas Is nie) waar 

nodig - daartoe verleen God die swaardmag aan die owertteid (Van Deventer. 197486; vgl. 

Vorster. N., 2002:401). 
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In die lig van bogenoemde is dit tog nodig om die emstige waarskuwing van Du Toil 

(1994486) by te voeg ten opsigte van die probleme wat kan ontstaan wanneer die 

vemouding tussen kerk en staat nie konsekwent gehandhaaf word nie. Hoewel die 

Christendom In Suid-Afrika nie soos in Konstantyn se tyd tot arnptelike staatsgodsdiens 

verklaar is nie, het dit tot onlangs (veral in die periode van die apartheidsbewind - DS) baie 

kenmerke van daardie corpus chrislianum vertoon. Sekere Christelike tradisies en norme is 

amptelik by wyse van wetgewing beskerm en deur die howe gesanksioneer. Dle Christelike 

lewenswyse (of anders gestel ethos - DS) is dus op baie maniere amptelik en nie-amptelik 

beskerm. Hierdie toedrag van sake het bepaalde oppervlakkige voordele ingehou. maar ook 

die ernstige nadeel dat Christene en kerke op die staat gesteun het om 'n belangrike deel 

van hulle eie morele verantwoordelikheid oor te neem. Maar verder het daar ook nog so 'n 

verstrengeling tussen die Afrikaanse kerke en die heersende politieke bestel ontwikkel dat 

d ~ e  kerke se eie besondere identileit in gedrang gekom het. 

6.3.1.5 Etiese lmplikasie en sedelike verantwoordelikheid 

Dat die tema van die koninkryk van God etiese implikasies en 'n sedelike 

verantwoordelikheid in horn saamdra, word bevestig deur Wielenga (199234, 35: 1990) wat 

beweer dat "whoever wants to plead today for a reconstruction of the temple in Jerusalem is 

going against the normative development of the tradition of faith in the Canonical Bible and is 

not consonant with the kerygmatic Christological unity of canonical Scripture. Another 

example: whoever pleads for a form of theocratic government in South Africa is neglecting a 

vey clear biblical theocracy towards a messianic-eschatological perspective which has to be 

accepted as nonnative because of its canonicity". 

Volgens Du Plooy (1991:117) kan dit sekerlik geregverdig wees om te stipuleer dat daar 'n 

Chnstelike staat behoort te kan wees, maar hy is tog huiwerig in sy bevraagtekening van die 

stelling of die teokratiese ideaal, ofte we1 'n ware Christelike owerheid real~seerbaar is in 'n 

wareld met soveel heterogeniteit, gebrokenheid en sondigheid. Dit wil syns insiens voorkom 

of dit wat in die gefoofsbelydenis van die owerheid bely word, inderdaad en primer 'n 

belydenis is. Gesien in die wese en aard van die kerk en di6 kerk se verhouding met 'n 

owerheid. is dit belangrik dat die kerk slegs kan getuig vir die ware grondslag van die staar 

en vir die gesag van die Wood wat ook op staatkundige terrein in wetie gepositiveer of 

vergestalt moet word. Die kerk moet dit egter aan die owerheid stel dat hy ten diepste deur 

God geroep is om in diens van sy koninkyk te regeer. Wene van die parlement behoort aan 

die hand van 'n objektiewe maatstaf getoets te word. Die beginsels en norrne waannee 
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die Skrif as absolute gesagsbron en maatstaf bepaat word nie (Du Plwy. 1991:124). 

Demokrasie ('n regering deur middel van volksverteenww~tgers), soos wal dit tans in Suid- 

Afrika die geval is, moet nie teenwr teokrasie (Godsregering) gestel word nie. maar moet 

veel eerder in diens daarvan staan. Ook'n demokrattese regering bly in die laaste instansie 

nie aan die voik nie, maar aan God verantwwrding verskuldig en mod dus so regeer dat die 

beginsels van die koninkryk van God in die samelewing neenlag kan vind (Van Wyk, 

1994:i). Die demokratiese regering van Suid-Afrika mag nie losgemaak word van die 

koninkryk van God nie. Die sametawing van Suid-Afrika mow diensbaar wees aan die vk  

van God en Christene moet poog om die grwt beginsels van die Ryk in die samelewing te 

laat neerslag vind (Van Wyk, 19942). In die bespreking van die koninkryk van God is dit 

duidelik dat veral die Ou-Testamentiese uitsprake ten opsigte van die dwdstraf binne die 

raamwerk van 'n Goddelike teokratiese perspektief beskou most word. "Di is natuurlik 

~nself~prekend dat godsdienstige wene slegs in 'n teokrasie, soos by Israel te vind was, 

konsekwent toegepas kan word. In 'n ongelowige of gemengde samelewing b n  sulke wene 

moeilik op dieseifde wyse toegepas word" (Van Wyk. 1991b:290-291). In die lig hiervan is 

Vorster. N. (2002344) se waarskuwing w r  die afdwingbaameid van teokratiese ideale van 

toepassing as hy waarsku dat teokratiese ideale nie op die gemeenskap (die modeme 

samelewingskonteb) afgedwing moet word nie. Binne 'n pturalistiese samelewing sal 

teokratiese ideale moeilik implementeehar wees. Die gemeenskap se gewetens moet nie 

gebind word aan 'n teosentriese fundering van menseregte nie. Die kelk word egter as 

unieke bedienaar van God se reg geroep om s o w  mwntlik getuienis van die relevante 

gegewens in die Wwrd van God na vore te bring. Dit is nie net die taak van die kerk in sy 

instltut&e gestalte of in sy meerdere vergaderinge nie, maar dit bly die roeping van die 

individuele getowiges wat direk daarmee in amplelike hoedanigheid besig is om dit te doen 

(vgl. Du Plwy. 1991:124). 

De Villiers (2000:41) dui wk aan dat daar binne die etiek die teolnatiese versoeldng bestaan 

om van die huidige regering te venvag om die rnorele wl  van God die uiigangspunt van sy 

beleid en wetgewing te maak. Die redenasie 18 syns insiens daaragter dat die Drie-enige 

God die enigste ware en atmagtige God is. Alle wOreldiike owemede is aan Hom 

ondemorpe. Dit is daarom hul plig om toe te sien dat die wene wat die samelewing reel in 

wreenstemming met die wet van God is. Hulle moenle wetlik vwrsiening maak vir die 

gebruike en moraal van groepe wat nie die ware God aanbid nie. De Villiers waarsku tereg 

dat dit glad nie mwntlik is om in modeme liberale demokrasie die teokratiese model toe te 
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pas nie. De Villiers (XKX)) is heeltemal konek met sy bewering dat die teokratiese 

model nie net so op die moderne samelewingskonteks toegepas h n  word nie: tog moet met 

hom verskii word as hy beweer dat dit glad gedoen mag word nie. Dit is we! so dat die 

teokratiese model s w  wat dim in die Skrif, in veral die Ou Testament workom nie as 'n 

b loud~k op die modeme samelewingskonteks toegepas mag word nie, maar die ideaal sou 

wees om die beginsels van 'n teokratiese regering soos wat in die Skrif uiteengesh word, w k  

van toepassing te maak op die modeme samelewingskonteks. 

In die lig hierfan moet 'n saak sms die doodstral nie bloot net as 'n suiwer jundiese kwessie 

beskou word nie, maar moet daar ook besel word dat d l  in sy diepste wese ook 'n morele 

aangeleentheid is. Deur die doodstraf bloot net as 'n suiwer juridiese kwessie te beskou is 

besiis 'n standpunt wat uhgaan vanuit 'n posaivistiese beskouing dal regspraak paradigmavry 

of moreel neutraal is. Hierdie positivistlese beskouing kan egter met goeie gmnde 

bevraagteken word. Die postmodemistiese wetenskapsbeskouing het reeds so 'n 

benadering as ongeldig bewys (Kuhn. 1970:Vlll; Knox. 19931: Rossouw. 1993:894; 

Vorster. J.M.. 1996b:lO). 

Aiie wetenskapsbeoefening en rasionele standpuntinnames funksioneer en word bepaal deur 

bepaalde paradigmas. Dieseifde kan gesC word van regspraak. Ook regspraak is akyd 

waardegedrewe en geskied binne 'n geldende paradigma. In die lig hiewan moet daar 

deegiik ondenkei word tussen die taak van die staat (regering) en die meping van die kerk. 

Dit beteken dat daar onderskeid getref iTY3t word tussen staarsregtellke weniging en rrwrele 

regverdlgingvan 'n bepaalde saak. Aiies wat die staat wetig, is nie vanselfsprekend moreel 

konek nie. 'n Staat regeer w r  Christene en nieChdstene, gelowiges en ongelowiges, 

ateiste en agnostici, en juls daamm rnoet die staal soms wette maak en toepas waarmee die 

kerk vanuil morele oogpunt gesien g m l  pmbieme kan onde~nd. Dit beleken nib dat die 

kerk sy pmfellese meping en getuienis t e m r  die staal moet laat vaar nie, maar we1 dat die 

kerk daarmee rekenlng sal hou dat die staat nie net oor Christene regeer, so asof dii 'n 

teokratiese bedeling is nie, maar oor 'n bonk verskeidenheid mense met uileenlopende 

standpunte. Uiteraard is daar bepaalde grense aan die rekbaarheid van die staatsgesag. 

in die geval van die doodstraf as verteenwoordigend van modeme etiese vraagstukke is dil 

belangnk om die woorde van Stoker (1956:17-20) in gedagte te h w  dal 'God nie gesag ean 

'n owerheid wrdra nie, maar dat Hy slegs gesag aan 'n owerheid opdra'. Die Skrif is immers 

duidelik dat God die amp van die owerheid ingest en dii met gesag beklee het. Hoe hierdie 

amp uRgeoefen word, is nauurlik 'n ander d. Hier kom die verantwwrdelikheid van die 

owefieid duideiik ter sprake. In Bybelse terme beteken dit dat 'n owemeid nie net op 
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ordelikheid bedag moet wees nie, maar w k  op regverdigheid en vryheid. in kori op 'n 

ordelike, regverdige, vrye en veranrwwrdelike samelewing. Uit die Skrif is dit duidelik dat in 

die normale gang van sake van landsburgers en van Christene vewag word om die 

owerheid te respekteer en daaraan gehwnaam te wees (Van Wyk, 1991b:t 12,113). 

Uit die wrafgaande studie word dlt duidelik dat die koninkryk van God as 'n moontlike tema 

kan dien in die soeke na etiese riglyne vir die hantering van etiese vraagstukke in die 

modeme samelewingskonteks. Die Ou Testament en die Nuwe Testament word aanmekaar 

verbind deur die dinamiese konsep van die regering van God (vgl. Bright. 1953:197). Reeds 

in die Ou Testament word die koninkryks- en teokratiese perspektid gevind. Die profete 

verkondig behalwe Msiale en institusionele geregtigheid, ook God se heerskappy w r  alle 

volke. Daar is we1 'n verband tussen die lsraelitiese teokrasie en die NuweTestamentiese 

kerk, maar nie tussen die lsraelaiese teokrasie en die moderne samelewingskonteks nie. 

Volgens Vorster. N. (2002387) skryf die Ou Testament geensins 'n tmkratisering van die 

samelewing voor nie. Die lsraelitiese teokrasie wys veel eerder op 'n openbaringshistoriese 

wyse heen na die kerk as die verbondsvolk van God, en nie na die modeme samelewing in 

'n nasionaal-poliieke sin nie. Geen kontinue lyn kan egter vanaf die twkrasie tot by die 

rnodeme samelewing getrek word nie. Die opmbamgshistoriese tyn loop eerder vanaf die 

Ou-Testamentiese teokrasie na die kerk. Die doel van die teokrasie was, en die taak van die 

kerk is om God se koningsheerskappy aan die whreld te verkondig (Vonter. N.. 2002405). 

Gedurende die tyd van die Ou Testament word dii gou mwntlik dat hoewel 'keW en "stat' 

in die teokrasie in Israel intiem vewleg is, daar tog in die tyd van Moses en Aaron 'n 

ondenkeid tussen godsdienstige en burgerlike aangeleenthede gekom het (Du Plooy, 

1991:tEI). 

Die idee van die teokrasie en die implikasies daawan vir die modeme samelewingskonteks 

is onder die soeklig geplaas en daar is gevind dat die staatkundige idee van 'n teokrasie nie 

vandag op die staatsbestel van toepassing gemaak kan word nie en dat die konsep van 'n 

WStaat die beste waarborg bied vir die beskerming van die reg op lewe en die vlyheid van 

die kerk om sy profetiese meping te vervut (vgl. Vorster. J.M.. 2003b253). Volgens Van 

Wyk (1991b:112) laat die Skrif geen misverstand daamr toe nie: Alleen aan God kom die 

hoogste gehoorsaamheid en grwtste lojaliteit toe. Die Wwrd van God is die finale kriterium. 

Uiteindeilk trek alles tog saem in een groot baken, naamlik die koninkqk van God waawan 

Jesus Christus die Koning en dle HERE is. "Aan Hom het God alies ondewerp. Hoin bo 
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alles vehef en Hom aangestel as hod van die kerk" (Ef. 122). Die koninkryk van God 

behels dus primer die heenkappy van die driwnige God m r  alle dinge. Hierdie heerskappy 

van God he1 sigbaar geword in Chtistus - in die pmfesie8 aangaande Hom, sy koms. 

prediking, iyde en stenve, opstanding en hemelvaart. God 16 egter die verantwwrdelikheid 

op die mens as beetddraer om w r  die hele skepping te heers en dil le bewerk en te bewaak. 

Die beeldskap maak die mens menswaardig. Dit is 'n waardigheid wat God aan horn gee. 

Uit die beeldskap vloei die verantwmrdelikheid van die mens in 'n sondige bedeling voort. 

God ma& die mans menswaardig, sodat die sondige mens in 'n gebroke wEtreid 

menswaardig kan oplree. Hlerdie waardigheid kom order andere daarin na vore dat God 

aan die mens pligte ople. Hierdie tweede tema (perspeMieiJ hang no11 saam met die 

koninkryks- en teokratiese penpeklief. Dit is dat God as dle Skepper-Koning alle mense na 

sy beeld geskape het (Gen. 127). 

6.3.2 Die menswaardigheid van dle mens 

In verband met die koningskap van God driwnig sB Postma (1%9:61) dat God die eintlike 

Koning is op gmnd van die skepping van hemel en aarde. Sy koningskap beheis die 

ondehouding en regering van alle dinge. Met die skepping van alk dinge word die mens 

dan deur God aangestel as onderkoning (Gen. 1 :26). 'Aan die mens word 'n besondere plek 

toegeken, veral ten opsigte van die uitoefening van die koningsmag van God." Die mens 

word na God se beeld geskape en so met grmt mag en heerlikheid beklee, sodat hy 

onderkoning van die skepping kan wees. 'God regeer dus die skepping nie regstreeks nie. 

maar sy koningskap d e n  God uit w r  die ganse skepping deur mlddel van die mens, wat Hy 

na sy beeld geskape het.' Hierdie vemouding is egter deur die sondeval venteur. Die mens 

daag die koningskap van God uit en wil self alleen regeer. Hy word ongehoorsaam aan God. 

maar die ongehwrsaamheid hef nie die koningskap van God op nie. Hy bly Koning en 

regeer die wdreld ten spyte van die sondige mens se opstand, rebeilie en 

ongehoorsaamheid. God regeer steeds, maar die middel waardeur Hy sy koningskap 

uitoefen, naamiik die mens, he1 versteur geraak in so 'n mate dat God se heershppy nie tot 

volle openbaring kan kom nie, 

Dus kan met stellige sekeheid verklaar word dat God alles goed geskape het. God het die 

mens na sy beeld geskape. Die verantwwrdelikheid wat die beeldskap meebring en dle 

pligte wat God OPE, bring ook regte mee. Pligte en regte is korrelerende begrippe. Die plig 

om lewe te beskerrn impiiseer byvmheld dat die mens 'n reg op lewe het. Die een mens 

se plig vestig die ander mens se reg. God gee nie 61 pligfe dl regle nie, maar pligte Bn regle 

- wee kante van dieselfde munt. Wanneer regte sonder pligte beoefen word, word dit 
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misbruik. Binne hierdie veranhvmrdelikheid het die mens teenwr mekaar 'n Godgewe 

menswaardigheid. Vervolgens word die aandag gevestig op die lema van die 

menswaardigheid van die mens en daarby ingereken die begrip. mens as beelddraer en 

veneenwoordiger van God. 

In die lig hiervan eis die Christelike paradigma eefbied vir die mens as tmelddraer van God 

(Lalegan. 1993:849). Binne hierdie Christelike paradigma dui Vorster. N. (2002246, 284) 

aan dat die tema van die imago Dei juis uitvoerig binne die heilshistonese raamwerk 

behandel moet word, omdat dit as fundering vir die Bybelse mensbeskwing dien. Dit is dus 

verstaanbaar dat iemand se mensbeskwing 'n deurslaggewende rol in sy beoordeling van 

elese aangeleenthede sal sped In die etiese gaan dit juis, per definisie, om 

"persoonsbehandsling" van die mens volgens die norm van die liefde (Heyns 1982:8) 

in die teologie word die antropologie ahyd behandel onder die oorheersende gesigspunt van 

die Bybelse uiispraak dat die mens na die beeld van God geskep 1s (Gen. 1:2627). Ook 

Salhamer (1990:94) 18 gmot klem op die feit dat die mens God se beeld vertoon. Gispen 

(1974296) toon veral aan dat die aspek van die mens as beeld van God besonder sterk 

beldemtwn word (Gen. 1:W 5:l en 3). Dat die mens beeid van God is, wil ten minste sy 

uniekheid bo alle ander skepsels beklemtm. Verder dui d* &amp dat die mens die 

verteenwwrdiger van God op aarde is - in sy bestaans- m e l  as sy handelswyse. Beeld 

van God is ook 'n dinamiese begrip, dit wil sB deur die sondeval is die beeid van God in die 

mens sodanig geskend dat ti) nie as 'n onaantasbare kern in elke mens beskou kan word 

nie. Net deur die gelool in Jesus Christus, die Beeld van God by uitnemendheid (Kol. 1:15). 

word die mens se geskonde beeldskap herstel. Wat nietemin beklemtm moet word, is dat 

elke mens kragtens sy skepping gemepe is om die beeld van God te venoon, hoewei nie alle 

mense dit in die praktyk doen nie. Die bewldbegrip is ook van betekenis vir die erkenning dat 

die mens as siel en liggaam 'n eenheidswese is (Strauss, 1990:383). Die beeldskap van 

God in die mens dui nie daarop dat die mens nou Goddelik of hali.goddelik is nie, maar we1 

dat daar 'n bepaalde wreenkms of analogie tussen God en mens is, naamlik dat die mens 

sy veneenwwrdigers op aarde is en soos Hy in liefde. m e i d ,  heillgheid, ensowarts moet 

optrw (Visagie. 1994:lt). 

001 die inhoud van hierdie tema is daar soveel gesklyf dat dit 'n onbegonne taak is om dit 

hier te beredeneer. Vergelyk vir 'n goeie uiteensening hiemor Heyns (1978:124-127) en 

Durand (1982:148-169). Wat we1 belangrik is. is om in gedagte te hau dat die Ou Testament 

nie die mens se beeldskap op 'n volledige wyse omsklyf nie. Om dus die wlle inhoud van 

die mense se beeldskap te verstaan is die lig van die Nuwe Testament d i g .  Die Ou 
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Testament moet egter as verlrekpunt geneem word, omdat die imago Dei sy 

grond in die skepping vind (VoWer. N.. 2002286). Die lema van die imago Dei twn 'n 

heilshistoriese ontwikkeling en kan &amm nie 10s van ander Bybelse temas s w  die 

skepping, sondeval. algemene goedheid, verbond, wet en veriossing in Christus bespreek 

word nie (Vorster, N., 2002:246). 

In die lig van die k i t  &I die mens na die beeld van God geskape is, word nou aandag gegee 

aan die skepping van die mens, die sondeval en die herstel van die mas, asook die etiese 

implikasie en sedelike verantwwrdelikheid van die mens as beelddraer en verleenwwrdiger 

van God. 

6.3.2.1 Die skepping van die mens 

Die heel eerste en belangrikste wat van enige mens gesa kan word, is &I hy geskape is na 

die beeld van God (Gen. 1:s). Sy geskapenheid dui op sy onselfgenoegsaamheid. 

afhanklikheid en ondeworpenheid en sy geskapenheid na die beeld van God wys onder 

andere op sy noue relasie met die lewende God (Van Wyk. 1991b:255; vgl. w k  Berkouwer. 

1957: Lategan. 1993:849). In Genesis 127 lees 'n mens &t 'God die mens geskep het as 

sy verleenwwrdiger, as die W d  van God het Hy die mens geskep, man en m u  het Hy 

hulie geskep". Hier word eenModig ges& &I God die mens na sy beeld geskep het. Hierdie 

uitspraak w r  die mens is nie net 'n feilelike uitspraak nie, maar 'n normatiewe wrdeel w r  

die mens. Dat die mens beeld van God is, sal uit die res van die Skrif inhoudelik gevul moet 

word en sal die mens in al sy handelinge dus w k  die beeld van God moet wees (Heyns, 

1992a:369). 

Die mens word na die beeld van God geskep met die opdrag om as koning w r  die aarde te 

heeffi (vergelyk Gen. 1:28). Voigens Du Toil (1969:13) dui die wwrde 'die hemel en die 

aarde" in Genesis 1 vers 1 die skoutoneel van die koninloyksgeskiedenis aan. Die 

koninkryksmeping van die mens is dus nie om hom asketies aan die w@reld te onnrek nie, 

maar om in die wereid die heerskappy van God te erken en uil te dra (Van der Walt. 

1989:128). As beelddraer het die mens 'n status en 'n bestemming in hierdie wereld (Heyns. 

1978:125). Beeldskap veronderstel dus 'n amp. H i e ~ w r  eis God dankbaarheid. 

verantwoordelikheid en eerbied vir ander mense (Heyns. 1982389). Alles wat die mens is 

en het, behoofl aan God (Heyns. 1962366). Daarom m t  Christus nagevolg word. Om dR 

te doen moet daar geloofsverbondenheid in, gelwfsgehwrsaamheid aan en gelwfstryd met 

Christus wees (Heyns. 198299). 
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Vorster, J.M. (2001a:lO) wys daarop dat die beeldskap (imago De!) nie onder een 

noemer saamgevat kan word nie. Redelikheid en godsdienstigheid is baie belangrike 

elements, maar daarby moet sedetikheid gevoeg word. Dat die mens beeid van God is, wil 

ten minste sy uniekheid bo aile ander skepsels bektemtoon. Verder dui dii daarop dat die 

mens die verteenwwrdiger van God op aarde is - in sy bestaanswyse sowel as in sy 

handelswyse. Beeid van God is ook 'n dinamiese begrip, dil wil s6 deur die sondeval is die 

beeid van God in die mans sodanig geskend dat dit nie as 'n onaantasbare kern in elke 

mens beskou kan word nie. Net dew die gdwf  in Jesus Chrislus, die Beeld van God by 

uitnemendheid (Kol. 1:15), word die mens se geskonde beeldskap herstel. Dit is waar dat 

die smdeval van die mens hierdie beelckvees radikaal aangetas het. Tog word die mens, 

w k  die gevalle mens, deur God steeds behandel as Weld van God. Tewens, deur die 

verlossingswerk van Jesus Christus en die vernuwingswerk van die Heilige Gees word die 

weg na die herstel van die beeld geopen (Ef. 424: Kol. 3:lO). Die (gelowige) mens mOet 

gelykvormig word aan die beeld van Christus (Rom. 8:29; RI. 321), wat immers die beeld 

van die msienlike God is (2 Kor. 4:4; Kol. I:15)(Van Wyk. 1991:256). In Christus as spie6i 

kan 'n mens God se giorie, geregtigheid. goedheid en wysheid sien. En tog sien 'n mens nie 

slegs iets van God nie, maar God self. in die beeld-van-God-tema is die pro nobis, dit wil s6 

God se toegeneentheid teenoor die mens ter sprake. Wat die mens betref, beteken sy 

skepping na die beeld van God, dat hy waardig gemaak is om te erken dat Christus die 

onslenbare God veneenwwrdig. Hiermee word God se malesteit erken, wat tegelykenyd 'n 

erkenning is dat God die God is wat vir die mens is. Hierdie is die hart van die 

Reformaloriese teologie (Engelbrecht. 1989:379). 

Selfs uil hierdie kemagtige weergawe van wat die begrip beeld van God leologies beteken, is 

dit duidelik waner relevansie dit vir die ondelwerp het. Die gmot vraag wat beanhvwrd moet 

word, is of dit enigsins betrekking het op die rol wat die mens as beelddmer en 

verieenwwP3ger van Godas tema vlr die doodstraf het? Van Wyk (1991b:256) loon aan 

dat die Bybelse skeppingsvemaat die mens nie bloot as eeniing teken nie - dit w r d  trouens 

pertinent as h ie  goed nie" omskryf (Gen. 218) - maar juis as hveeheid, as 

medemenslikheid, as man en vmu (Gen. 127: 2:18). Mens-wees is volgens die Skril dus 

feitlik identies aan medemens-wees. Juis omdat mens-wees so nou verbind is aan 

medemem-wees he1 God sy g e h i e  gegee, sodat hierdie medemenslikheid of naastefiefde 

kOnkIete vorm kan aanneem. In die iig hiewan re61 die sesde gebod die reg op lewe (en 

lewensruimte) en dus die onaantasbaarheid daawan: menswaardigheid is immers 'n gawe 

van God (vergelyk Man. 626). Saarngevat: die mens as beeld van God het reg op liefde. 

Dit is seker nie toevallig dat Christus in Maflfus 10 vers 19 in die plek van die tiende gebod. 
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61 as samevaning van die laaste ses gebooie, aan die ryk jongman SO: "Jy mag 

nie iemand veronreg nie". Die liefde verbly horn nie oor onreg nie (1 Kor. 135). Hierdie 

regle is nie aangebore of van nature daar nie. Dit is nog minder regte teenoor God. Maar dit 

is regte wat God aan die mens verieen om waarlik menswaardig te kan lewe. Wie hierdie 

regie aantas, las nie btwl "menseregte" aan nie, maar die mens as beeld van God en dus 

God self wat hierdie regie vedeen het (Van Wyk. 1991:257). 

Volgens Uys en Smit (1985b:E) word die beeid van God in 'n mens vergestall wanneer die 

mens as persoon in sy dinamiese religieuse afhanklikheidsverhwding tot God, kind van God 

word in Christus en 'n lewe van gehwrsaamheid lei deur onderwerping aan die sentrale 

liefdesgebod. Dit bring 'n mens by die vraag of dil enigsins nodig of selfs haalbaar is om die 

tema van die mens as beelddraer en verteenwoordger van Gcd te betrek in 'n etiese 

ondersoek na die legitimiteil van die doodstraf. Genesis 9 ven 6 beklemtoon dat din we1 

nodig is as die verbod op moord gegrond word in die feit dat die mens die beelddraer en 

verleanwoordiger van God is. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed 

vergiet word. God het immers die mens gemaak as sy verteenwoordiger (na sy beeld)'. 

Volgens Vonter, J.M. (2001a:t3) maak die beeldskap die mens menswaardig. Maar dit is 

nie 'n menswaardigheid In die sin van inherente goedheid nie, maar 'n waardigheid. 'n 

aansien wat God aan horn gee (vergeiyt Ps. 8:7). Soos reeds aangedui, bring die 

verantwoordelikheid wat die beeldskap meebnng en die piigte wat God opY ook regle mee. 

Piigle en regte is korrelate begrippe. Die plig om iewe te beskenn imptiseer dat die mens reg 

op lewe hel. Die een mens se ptig venig die ander men6 se reg. God gee nie 61 pligle 61 

regte nie, maar pligle en regte as Wee kante van diesetfde munt. Hierdie balans is in die 

gerefonneerde beskouing oor menseregte van die uitente beiang. Pligte sonder regle word 

die broeiplek van dikiatuur en regte sonder pligle word die broeiplek van losbandigheid. Die 

mens as beelddraer en velteenwoordiger van God impliseer dus nie 'n menslike natuur wat 

net regie meebnng nie. Ons mens-wees en ons beeld en verteenwoordiger-wees. is gawes 

uit sy hand en Hy gee aan die mens regle. Die mens het nie regte teenoor God nie, m a r  

voor God (Vonter. J.M.. 2001a:14). 

6.3.2.2 Die sondtval en dle herstel van dle men8 

Dle beeldskap na die sondeval 

Die volmaaklheid van God se skepping en die mens as beeld van God kan nie buite om die 

sondeval beredeneer word nie (Zwemstra. 200327). Soos reeds vroe&r aanwui, v o n  die 

sondeval en sy gevolge 'n wesentlike element van die Chrislelike antmpoiogle. 
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In Genesis 3 word die sondeval van die mens verhaai. Na die sondeval is die beeld 

van God nie algeheel verloor nie, maar slsgs varduister. Al is die mens ook hoe verdorwe, is 

daar tog nog 'n res van God se beeld in horn (Van Deventer. 1974:73). Du Toil (1988:ffi) 

bespreek weer op sy burl, teenoor die humanisme van die Verllgting. die 'ingewikkelde 

pmbiematiek van die cunvprb totalis en die imago De?. In dle lig hiervan is die mens van 

nature geneig om God en naaste te haat, maar tog bly die mens mens: "Hy (sic) word nie 

deur verdierliking of demonisering on-mens nie, maar staan in sy skuld, onwaaheid en 

onreg nog altyd as mens voor GoB (1bid:ffi). Du Toil lei dus sy antmpologie af uit die 

tradlsionele Gereforrneerde heilsleer van skepping, vai en herskepping. Sy antmpologie hou 

ook inderdaad rekening met die inherente swakhede (vir Du Toit. "gmndige swakhede') van 

die mens. sowel as die moontlikhede to1 vemuwing, transendering en optimisme (vir Du Toil 

"herskepping"). 

WoIters (1992:43) wys &amp dat die Skrif 'n mens heel duidellk leer dat die sondeval van 

Adam en Eva nie 'n geisoleerde daad van ongehoorsaamheid was nie, maar 'n gebeurtenis 

met rampspoedige betekenls vir die hele skepping. Vanweli die mens se val in die sonde is 

sy eienskap as beelddraer en veneenmrdiger van Gcd in gedrang gebring en derhalwe die 

venikale verhouding van God-mens en die horisontale verhouding van mens-mens 

onherroeplik verander. Heyns (1978:179) beklemtoon die voorafgaande stelling deur daamp 

18 WyS dat die wortelverhouding waarin die mens lewe. naamlik di6 tot God, deur die sonde 

aangetas is, daarom is ook ail0 ander vethoudinge waarin die mens se lewe afspeel deur die 

sonde besmel. Juis daarom wys Vonter, J.M. (2001a:8) daamp dat die volmaakiheid van 

die skepping en die Imago Dei nie buite om die sondeval beredeneer kan word nie. Die 

sondeval en sy gevolge word immers in alle Christelike lradisies erken en dit vorrn 'n 

wesentlike element van die Christelike antropologie. 

Die vemoestende werk van die sondevat is seker die duidelikste waarneembaar in dte mens 

se persoonlike lewe, waar die gevoige daawan die rnaklikste dew Chrislene ontdek word. 

Moord, egbreuk, diefstal, godslastering en vete ander ondeugde is opvallend en maak oral 

inbreuk op Gcd se skeppingsplan vir die menslike iewe. (Woken. 199245). Die kwaad in sy 

verskeidenheid - of dit nou siekie of dood, onsedelikheid of wanaanpassing is - staan 

VOlgenS die Skrif ten diepste in verband met die menslike skuld (Wohers. 1992:46). 

Uit 'n Christelike perspekiief gesien, lewe die mens in 'n gebroke wbreld wat elke faset van 

sy bestaan be lnv ld  (Botha. 1993:168). Hierdie gegewe ~mpliseer dal die mens die neiging 

het om regulerende en weniese binding as onaanvaarbaar te M o u .  Die mens is met 

ander woorde in wess geneig tot die kwaad, en daarom moet regulerende rnaatrebls soos 
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Die herstel van die mens 

God se antwoord op die sondeval is dat Hy sy skepping dadelik weer begin herskep 

(vergelyk Gen. 335). Die herskeppende werk van God bestaan dus daarin dat God sy 

aanvanklike orde van reg en geregtigheid op aarde kom herstel. Van Wyk (1 993:15) dui ook 

aan dat dit sonder meer duidelik is dat Calvyn (Inst. 1.15.4) die herstel van die beeld 

onlosmaaklik aan Christus verbind: "Die begin van die herwinning van ons saligheid is 

daarom gel& in die herstel wat ons deur Christus verkry". "Die doel van ons wedergeboorte 

is daarin gelee dat Christus ons weer na die beeld van God vorm." Christus self is d ~ e  

volmaakte beeld van God en wanneer 'n mens na Hom geformeer is, "word ons so vemuwe 

dat ons die beeld van God in ware godsvrug, geregtigheid, reinheid en kennis kan dram. 

'Heiligheid' dui dan op die mens se verhouding tot God (eerste tafel van die Wet) en 

geregtigheidin d ~ e  mens se verhouding tot sy medemens (tweede tafel) (Comm. Ef. 4:24). 

In die herstel van God se orde gaan dit oor die herstel van God se geldende Wil, en 'n 

herstel van die mens se beeld van God om sy Godgegewe struktuurmoonthkhede weer te 

kan verwerklik. Hierdie herskeppende werk van God kom ter sprake in die begrip 

geregtigheid en regverdigheid. Volgens Wolters (1992:44) het die gevolg van die sondeval 

ook die staat as 'n instelling van God verwring tof allerlei vorme van totalitarisme en tirannie 

in die huidige wsreld. Hierdie verwringing kan ook syns insiens opgemerk word in politieke 

stelsels wat toelaat dat regeringsbeleid gevorm word in ooreenstemming met die druk van 

belangegroepe eerder as om na ware geregtigheid vir alle groepe om te sien. 

Smit (1995:397) wys daarop dat daar aanvanklik, na die skepping, geen uiterlike regsorde 

nodig was nie. Nie dat daar toe geen (ingeskape) wet was nie - we1 dat die fonnele wet en 

alle uiterlike regsreels vir die ordening van die samelewing toe nie nodig was nie. Die 

regsorde wat toe geheers het, was 'n innellike regsorde wat In die volkome harmonie tussen 

Skepper en skepsel bestaan het. Hiervan is die eerste huwelik, voor die sondeval. 'n 

sprekende voorbeeld. Daar was gem uiterlike wet nodig om die orde in en die 

instandhouding van die huwelik te bepaal nie. Aan daardie regsorde moet gedink word as 

God se ongeskrewe reg op die totaliteit van die mens en die mens se onbelemmerde 

erkenning van God se reg deur sy volkome ooreenstemming met God se wil. 

Die aspek van gebrokenheid en sonde mag egter nooit as verskoning aangevoer word 

waarom daar in die sonde hems sal word nie. Dit word ter sprake gebring juis om bestry en 

oorwin te word. Die mens en die samelewing en die wsreld is nie bedoel om gebroke te 

wees nie, maar is op heelheid en hannonie, vrede en versoening gerig. Dit is 'n voorreg wal 
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God aan die mens skenk en 'n reg ten opsigte van sy medemens. Die mens het 'n 

reg om in vrede te leef (Van Wyk, 1991 b:261). 

Hierdie pogings van gereformeerde denkers om die universaliteit van menseregte te veslig. 

bied hoop, juis as gevolg van hulle gedeelde en genuanseerde antroplogiese 

vooweronderstellings. Du Toit (2004:6) beweer dat dit juis die taak van die teologie moet 

wees om die menseregtedebat telkens tetug te bring na die vraag: "Wat beteken dit om 

mens te wees?", en daarby te weier om 'n eenduidig optimistiese of eenduidig pessimistiese 

antwoord le verslrek. 'n Menseregtediskoers wat rekening hou met die paradoksale aard 

van d ~ e  mens as tegelykertyd beperk, setfgesentreerd en selfs boos. sowel as draers van 

ubuntu, hoop en vryheid is goed geplaas om konkrete inhoud aan universele regte binne 

konkrete konfliksituasies te help verskaf. Die belofte van die moontlikheid op herstel 

motiveer die menseregtediskoers om, in die sty1 van die Suid-Afrikaanse grondwet. nie te 

skrmm om die hoogste ideale van die rnenswaardigheid, vryheid en gelykheid van alle 

mense onverkort as mikpunt van die samelewing te stel nie. Terselfdertyd beweer Du Toit 

(lbid:832) dat daar binne hierdie antropologie inderdaad ruimte vir kompromie, pragmatisme 

en realisme is. 

Om kortliks saam te vat, lei die voorafgaande bespreking van 'n Reforrnatoriese lewens- en 

wereldbeskouing lot die onderstaande gevolgtrekking: 

Die skepping is bre&r en omvattender as wat 'n mens gewoonlik geneig is om te dink. 

Die sondeval het die rnens as beelddraer en verteenwmrdiger van God en daarmee 

saam die hele skepping onmiskenbaar aangetas. 

Die verlossing en die gepaardgaande herstel in Jesus Chnstus reik egter net so ver. 

indien nie verder nie, as die sondeval. 

Die horison van die skepping is tegelykertyd die horison van die sonde en die verlossing. 

Wie dehalwe die sondeval of die bevryding wat Christus bewerkstellig, sou verstaan asof nie 

die hele skepping daar inbegrepe sou wees nie, water die Bybelse leer aangaande die 

radikale aard van die sondeval en die kosmiese reikwydte van die verlossing af (Welters, 

199272). 

6.3.2.3 Etiese implikasie en sedelike verantwoordellkheid 

Die skepping van die rnens na die beeld van God en die daaropvolgende sondeval he1 wye 

implikasies vir die etiek. Volgens Heyns (1992b:186) is dit duidelik dat elke mens - ongeag 
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taal en kultuur, geslag of ouderdom, besitting of akademiese kwalifikasie - beeld 

van God is. En as sodanig het hy bepaalde pligte en ook regte. Sosiaalsties is alle mense 

daarom ook deur 'n universele verantwoordelikheid met mekaar verbind. Om mens te wees 

is nie net om vir jouself te bestaan en vir jousetf te leef nie. Om mens te wees is om vir jou 

naaste daar te wees. Ook darin word immers die boodskap van God in die mens 

weerspi&l. 

Die Goddelike beeldskap van die mens impliseer in die eerste plek veral die reg op lewe. 

Omdat die mens na die beeld van God gemaak is het die mens die reg op lewe (Vorster. N., 

1999:64). Die tema mens as beelddraer en verteenwoordger van God en die 

kuttuurmandaat he1 direMe etiese implikasies. 'n Tweede belangrike implikasie van die 

Goddelike beeldskap van die mens is dat alle mense gelykwaardig is voor God (vgl. Vorster, 

N., 1999:64). God ken as Skepper 'n besondere waardigheid aan elke mens toe, en eis 

daarom van die mens om sy medemens se waardigheid te respekteer deur horn as gelyke te 

sien (Matt. 343-48) (Vorster, N., 2003235). Di is dan ook verder die taak van die mens om 

die lewe wat God geskep het te versorg en te bewaar. Hy mag nie in God se skepping 

lewensvemietigend optree nie. Wat hy doen, moet die kwaliteit van lewe bevorder. Dit 

etiese vraag wat moontlik hieruit kan voorhrloei, kan geforrnuleer word in die vraag hoe die 

mens die lewe wat God gegee het - die lewe van die natuur, die lewe van diere en die lewe 

van mense hanteer. Lewe as skepping van God moet immers beskerrn en ontplooi word. 

Daartoe word die mms deur die gebod van God verplig (Vorster. J.M., 2001b:123-124). 

Vorster, J.M. (1993b:528) wys daarop dat hierdie Bybelse gegewens oor die koningskap 

800s dit in openbaringshistoriese perspektief uiteengesii word, verskeie implikasies het. Die 

belangrikste daarvan is dat die heerskappy van Christus uitkring oor die game skepping - 

oor kerk en w&eld, leer en lewe, wetenskap, kultuur, tegniek, ekonomie en politick. Die 

koninkryk het 'n w&eldomvattende aksieradius, 'n kosmiese dimensie wat alles, almal en vir 

altyd omvat (Floor, 1974:6). Die mens en sy whreld moet hiewoor buig en dii is die taak van 

die gelowige om mens en w&reld te bring tot onderwerping en gelowige erkenning van die 

koningsmag van Jesus Christus. Wanneer die heerskappy erken word en die mens hornself 

daaraan onderwerp, kom geregtigheid, vrede en blydskap (Rom. 14:17). 

'n Verdere etiese implikasie van die mens se beeldskap van God is dat mens die eis tot 

navolging van Christus moet nakom. Vorster, N. (2003:244) toon aan dat die gelowige 

gelykvormig moet word aan die beeld van Christus, aangesien Christus die vetpersoonliking 

van God se geregtigheid en liefde is. Die Nuwe Testament toon immets dat Christus die 

volmaakte beeld van God is. Aangesien Christus die volle wese van God beliggaam en die 
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heerlikheid van God uitstraal (Kol. 2:9), word die mens opgeroep om gelykvormig te word 

aan die beeld van Chrisfus (vergelyk Rom. 8:29). Die gelykvormigwording aan die beeld van 

Christus veronderstel nou 'n lewe wat gekenmerk word deur die navolging van Christus. 

Hierdie weerspieeling van deugde vind plaas binne die konteks van 'n verhouding tussen 

God en mens (Vorster, N.. 2003:234). 

Hoe lyk so 'n navolging van Christus in die praktyk? Vorster. N. (2003:245) beskryf vanuit 

die Nuwe Testament hierdie navolging van Christus as iets wat op die naaste gerig is. Hy 

kom tot die gevolgtrekking dat ware navolging van Christus neerkom op 'n lewe waarin h& 

waardeting vir die gelykwaardigheid van ander getoon word. Omdat God alle mense na sy 

beeld skep, is alle men- gelykwaardig w r  God. God ken as Skepper 'n besonderse 

waardigheid aan elke mens toe, en eis daarom van die mens om sy medemens se 

waardigheid te respekleer, deur horn as 'n gelyke te behandel (vergelyk Matt. 5:4348)" 

(Vorster, N. 2003:235). Vorster, J.M. (2001a:13) wys daarop dat die mens se beeldskap van 

God en die natuurreg as die normbesef van die mens voortspruitend uit die algemene 

goedheid van God, menswaardigheid, rnensepligte en menseregte vestig. 

Die realiteit van die sondeval en die herstel van die mens het vir die menseregtedebat 

(daarby ingereken die problernatiek van die doodstraf) ingrypende implikasies. In die eerste 

plek dui Vorster, N. (2003:299) aan dat die sondew! die beskerming van menseregte 

noodsaak. Mense is van nature geneig om rnekaar se regte te ontken. Owerhede is geneig 

om hulle magte te misbruik. Daarom is die juridiese beskerming van regte noodsaaklik. 

Tweedens stel die sondeval die mens in 'n toestand van beskuldiging voor God. Teenoor 

God kan die mens geen regte opeis nie. Hy is alleen doemwaardig. God kan die mens se 

regte vervreem as Hy dit goeddink. Die rnens is soos klei in die pottebakker se hande (Rorn. 

(920). Teenoor mekaar het die mens egter nog steeds regte. Die sondeval ontneem nie die 

mens van sy beeldskap nie. Alle mense het na die sondeval steeds Godverfeende regte. 'n 

Ontkenning van enige menseregte na die sondeval kan lei tot 'n "teologie van haat'. Ook na 

die sondeval kom die opdrag van God tot die mens om mekaar se regte te respekteer en 

mekaar met waardigheid te behandel. Die handhawing van die mens se waardigheid is deel 

van God se herskeppende handelinge met die mensheid. 

6.3.2.4 Samevatting en gevolgtrekking 

Die Christelike etiek behoort prim& die debat oor die doodstraf te voer vanuit die Christelike 

mensbeskouing. Uit God, deur God en tot God is alle dinge - m k  die mens. Die mens kan 

slegs in sy onlosmaaklike vemwding tot God as homo Dei (1 Tim. 6:11; 2 Tim. 3:17) reg 
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verstaan word. Die mens leef en bestaan coram Deo en daarsander is daar geen 

toegang tot 'n vemntwoorde mensbeskouing nie. Die mensbeskouing w r d  fundamenteel 

deur die Godsbeskouing bepaal. Die Godsbeskouing word weer op sy beurt fundamenteel 

deur die Skrifbeskouing bepaal en die Skrifbeskouing op die wyse waarop die Skrif 

uiteindelik geinterpreteer en verklaar word (Van Wyk, 1993:93). 

Daar is aangedui dat die Christelike mensbeskouing op die mens as beelddraer en 

verteenwoordiger van God NS. Orndat die mens die beeld van God dra, mag sy fewe nie 

geneem word nie. Hierdie beginsel ken dus 'n intrinsieke waarde aan die lewe van 'n mens 

toe. Tog Ib daar in die feit dat God die mens na sy beeld geskep het, alreeds die rede 

waarom die mens die moordenaar moet straf; dit wit st? omdat die mens na God se beeld 

geskep is, staan moord gelyk aan die aanranding van God se majesteit en weens di6 gruwel 

verdien die moordenaar om met die dood gestraf fe word. 

In die ondersoek na die tema van die menswaardigheid van die mens word die 

gevolgtrekking gemaak dat binne 'n Christelike teorie van menseregte 'n reg nooit absoluut 

kan word nie, want dan word die fyn balms tussen verskillende regte en die vemding 

tussen reg en plig skeefgetrek. Die wettiging van die doodstraf sal juis in die modeme tyd 

w a r  menseregte. en daarmee saam die reg op lewe hoog geag word, 'n onverstaanbare 

kontradiksie meebring. 

In die lig hiervan is dit dus duidelik dat die teenwoordige beklemtoning van die reg op lewe 

as 'n fundamentele reg in die menseregtedebat vanuit Christelik-etiese hoek ondersteun 

moet word. Die reg op lewe en die plig om lewe te bewaar is 'n duidelike beginsel. Die 

toepassing van die doodstraf is egter in stryd met die reg op lewo. Die Christen moet ander 

we8 soek om met die problematiek onderliggend aan hierdie lewensonterende praktyke om 

te gaan. 

Die gevolgtrekking wat vanuit bogenoemde samevatting gemaak kan word, is dat die tema 

van die mens se beefdskap van God en die natuurreg as die m b e s e f  van die mens, 

voortspruitend uH die algemene goedheid van God, menswaardigheid, mensepligte en 

menseregte vestig (vgl. Vorster. J.M., 2001a:13). Vewolgens sal gefokus word op die tema 

van Goddelike geregtigheid en regverdigheid wat gesetel is in God se herstel van die mens 

se beeldskap en die etiese implikasie en sedelike verantwoordelikheid wat daarrnee hand 

aan hand gaan. 
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6.3.3 Goddelike geregtigheid en regverdigheid 

Sots reeds aangedui, het die sondeval God se orde van reg omgekeer in 'n orde van onreg. 

Die aanvanklike waardigheid van die mens word onwaardigheid, die gelykheid van alle 

mense word ongelykheid en die vryheid van die mens word onvryheid. Die mens se 

volmaakte verhouding met God en sy naaste word versteur. Die mens word van nature 

geneig om God en sy naaste te haat (HK. Sondag 2, m a g  en antwoord 5) (vgl. Vorster, N., 

2002:294). Die verhoudinge wat God daargestel het, is deur die sonde omgekeer, sodat die 

wil van God plek gemaak het vir die wil van die sondige mens (Du Toit, 198853). Vorster, N. 

(2002:300) meen die gevolg van hierdie omgekwde orde was dat die Godgewilde reg 

omgekeer is in onreg. Die aanvanklike staat van vrede tussen God en mens en mens en 

mens het verander na 'n staat van onvrede. 

Vorster, N. (2003:300) dui dan aan dat God se anlwoord op die sondeval die herskepping 

was. In die herstel van God se orde gaan drl oor 'n herstel van God se geldende Wil en 'n 

herstel van die mens as beelddraer en verteenwoordiger van God. Die begrip geregligheid 

speel in die herskeppende handelinge van God 'n besondere grwt rot. Gereghgheid het 

immers te doen met God se wil wat die maatstaf vir alle dinge is. Terselfdertyd word die 

mens se verlossing, veral in die Nuwe Testament uitgedruk in terme van regverdigheid en 

geregtigheid. God se herstel van die mens se beeldskap sat vervolgens bespreek word aan 

die hand van die Skrif se verstaan en uiteensetting van God se geregtigheid en 

regverdigheid. Allereers sat gefokus word op die Ou Testament se verstaan van 

geregtigheid en regverdigheid. Daama sal gefokus word op die Nuwe-Testamentiese 

verstaan van God se geregtigheid en regverdigheid en die wyse waarop die verloste mens 

se nuwe staat van geregtigheid voor God vergestah word in gelykvormigheid aan die beeld 

van Christus en 'n navolging van Christus (met ander woorde die etiese implikasie en 

sedelike verantwoordelikheid wat die Goddelike geregtigheid en regverdigheid van die mens 

in die modeme samelewingskonteks vereis). 

Volgens Geisler en Feinberg (1993:373) is daar verskeie denkrigtings, nie noodwendig op 'n 

Christelike perspektief gebaseer nie wat poog om etiese riglyne te regverdig. Die meeste 

denkrigtings baseer hul regverdiging van etiese riglyne op blote verklarings van die betekenis 

van die term reg. Dit beteken dat die wyse waarop die term reg geinterpreteer word, bepaal 

kan word deur 'n stel etiese beginsels wat nie die Christelike lewens- en w6reldbeskouing 

onderskq'f nie. 
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Die Skrif is egter die bron van universele etiese beginsels (Van Wyk. 1996:487). 

Deontologies word universele reg gebaseer op intrinsieke waarde. Universele reg beteken 'n 

intrinsieke waarde wat bindend ten opsigte van alle mense is, waar hulk hul ook al bevind 

ten alle tye. Dit beteken dat net daardie etiese beginsels wat op nle-veranderende goedheid 

gebaseer is as universele regsbeginsels beskou kan word (Geisler & Feinberg, 1993:409). 

Vir die Christen word dit wat universeel reg is, gebaseer op die wesenstrekke wat in God 

gevind word. Hierdie wesenstrekke van God word in die Wmrd gevind en vergestalt in 

tiperings s m :  God is waarheid, liefde en regverdigheid. Hierdie siening van wat reg 

impliseer, is universeel bindend vir alle mense en geen uitsonderings kan gemaak word nie. 

In essensie kom dit daarop neer dat 'n mens teenoor ander moet optree soos wat hy graag 

wil ht5 dat ander teenoor hom rnoet optree. H idn 18 die universaliteit van etiese beginsels 

volgens 'n Bybelse perspektief opgesluit (Geisler & Feinberg, 1993:409). 

Zwemstra (2003:16) ondersteun hierdie premis van Geisler en Feinberg (1 993) deur aan te 

tmn dat geregtigheid in die Skrif in verband staan met God. Dit is God se wil vir die 

menslike werklikheid. Dit is die maatstaf waaraan alles gemeet moet word. Om oor 

geregtigheid in die Skrif te praat beteken dus syns insiens om die terrein van die Godsleer te 

betree. Menseregte het daarom in die eerste plek te doen met dit wat "reg" is, dit wat in 

ooreenstemmmg met God se wil is. 

Die hele skepping en die mens se verlossing in Christus was God se wil en welbehae. 

Omdat God dit gewil het, daarom is dit "reg". 'Reg" is wanneer 'n saak, toestand, of 

verhouding is soos God dit bedoel het om te wees (Ou Toit. 198853). 

In die lig hiervan kan redelik algemeen erken word dat elke mens 'n sin vir geregtigheid, reg 
en regverdigheid het. Hierdie regverdigheidsin word gegrond in die vehouding van God tot 

die mens, of anders gestel, in die aanvaarding dat dit deur God in die gewete van die mens 

ingegraveer is. In hierdie opsig is die Dekaloog (vergelyk 6.3.4) van kardinale belang: in die 

Ou Testament word die Goddelike oorsprong en begronding daarvan in sy inleiding gevind 

(Eks. 20:l-2; Deut. 5:5-6) (Lion-Cachet, 1994b247). Lion-Cachet (1994b:253) beklemtoon 

egter die feit dat die mens regverdig word as hy voldoen a m  die vereistes van die 

verbondsverhouding met God. Hierdie verhding veronderstel ook die grmtse opoffering 

en tegemoetkoming sonder om die waarheid en die egtheid van die verhouding onder 

verdenking te bring. 

Geregtigheid is in sy diepste wese 'n verhoudingsbegnp - in elke verhouding moet bepaal 

word wat reg is vir die bepaalde verhouding. In die samelewing is onreg in onderlinge 
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verhoudinge (insluitende strukturele onreg) die primare oorsaak van konflik en 

vyandskap tussen individue en groepe. Gevolglik is geen sosiale versoening moontlik 

sonder die vetwydering van di6 spesifieke ongeregtigheid wat die oorsaak van die konflik is 

nie. Positief gestel. beteken di dat die samelewing sat rnoet beantwoord a m  sekere kriteria 

vir sosiale geregtigheid voordat ware versoening tussen groepe moontlik is. In die 

Christelike etiek kan die kriteria van ~eIvkt,eid, wyhero' en sosiale verantwmrdelikheid (veral 

ten opsigte van die armes) as drie essensi6le kriteria uitgesonder word (Taute 8 Jonker, 

l993:3lO). 

Taute en Jonker (1993:311) beskou geregtigheid as iets rneer as strukture - dl! behels ook 

volgens hulle 'n houding en sosiale norm. Dit vereis oortuigings, waardes, norme en 

doelwitte wat na die weg van geregtigheid kan lei. Hierdie dieperliggende innerlike 

(psigologiese) vtak is onontbeerlik vir die sukses van sosiale geregtigheid. Daarom is dit 

noodsaaklik dat waardes m s  gelykheid, vtyheid en sosiale verantwoordelikheid ook in die 

harte van mense gevestig sal word. Die eis om aan geregtigheid in sy eie 

verhoudingskonteks te voldoen is geldig in die daaglikse lewe (in sosiaal-etiese sin) en moet 

gehandhaaf word (die juridiese aspek) (Lion-Cachet, 1994b:253). 

Volgens Lion-Cachet (1994b:254) hou die term geregtigheid soos blyk uit Deuteronomium 

rekening met die volgende aspekte: die beveiliging van 'n persoon (Deut. 22:8; Eks. 21:28- 

31); die voorreg dat elkeen die vrug van sy arbeid kan geniet (Deut. 24:14: Lev. 19:13); die 

eis dat geen mens belaster mag word nie (Deut. 19:15-19; Eks. 2036; Lev. 1916): die 

voorreg van 'n verarmde om weer as 'n vry mens in die samelewing te beweeg (Deut. 131 2- 

18; Eks. 21:2: Lev. 25:39-42, 47-55); die beskerming van minderbevoorregtes, armes en 

gestremdes (Deut. 2319; 2414; Lev. 19:14, 33; 2535). In geregtigheid gaan dit om die 

liefde tot God (Deut. 65) en die mens. Samevattend blyk dit uit Deuteronomium dat God 

geregtigheid (gemeenskapstrou) in die alledaagse lsraelitiese samelewing (sosiaal-etiese en 

juridiese geregtigheid) vereis het deur die getroue nakoming van gesagvolle norme. Hierdie 

geregtigheid is nie humanisties gewortel nie en kan nie losgemaak word van die 

liefdesverhouding van die mens tot God en die mens tot sy medernens nie. Alhoewel die 

norme waaraan geregtigheid getoets kan word in 'n lsraeliliese kontelrs (eie kursivering - 
DS) gegee is, het die norme 'n wyer en beginseldraende trefkrag (Lon-Cachet, 1994b:255). 

In die dialoog oor die fundering van fundarnentele regre kom die aard en die grond van alle 

reg en geregtigheid noodwendig onder bespreking. Waf is geregtigheid? Het geregtigheid 

slegs 'n f o m l e  wettiese basis of het dii 'n vefbudingskaraMer wat met gesindhede te doen 

he!? Op watter grond moet aan 'n ander reg gedoen Word? Is hierdie geregtigheidsrels 
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eenvormig. en is sodanige r&ls inherent aan die rnens gekoppel? Al hierdie vrae 

word deur Lioncachet gestel in verband met die begronding van geregtigheid (1994k247). 

Die keuse van Goddelike geregtigheid en regverdigheid as 'n moontlike tema in die debat 

rondom menseregte en in besonder die doodstraf word in die lig van die stygende onrus in 

die sosio-politieke Mimaat in Suid-Afrika geregverdig (vergelyk 5.3.1.2 en 5.3.1.3). Van Wyk 

(1991 b:259) beldemtoon die feit dat 'n rnens die reg het op 'n ordelike samelewing waar wet 

en orde hews en waar beskerming is. Die Ou-Testarnentiese koningskap lewer syns insiens 

hiervan bewys en in die Nuwe Testament is di eweneens deel van die owerheidstaak, selfs 

in die geval van 'n nie-Christelike owerheid (1 Tim. 22 ;  Rom. 13: vergelyk 6.3.1.3). Wet en 

orden moet egter steeds hand aan hand gaan met 'reg en geregtigheid", waarsonder 'n 

vreedsame samelewing nie moontlik is nie (Jes. 32:17; Ps. 85:ll; Jak 3:18). Elke mens 

het die reg om oral en altyd regverdig behandel te word. Uiteraard ontvang die begrip 

geregtigheid in die Christelike etiek 'n ryker betekenis. Dit wys in die eerste plek op die 

regmaakvan die mens se vetbroke verhouding met God deur Jesus Christus (1 Kor. 130). 

In aansluiting by die tema van die Koninkryk van God word geregtigheid voorgehou as een 

van die kenmerke van die koninkryk van God (Rorn. 14:7). Die modeme mens word ook, as 

beelddraers en verfeenwoonligers van God, opgeroep om Christus na te volg (Matt. 5:20) 

(vgl. Van Wyk, 1991 b:259). 

Met die koms van die Koning Jesus Christus het die koninkryk en sy geregtigheid nader 

gekom (Du Plooy, 1991:llO). Die tema van geregtigheid rnoet veral by 'n diskoers oor die 

doodstraf, wat deel vorm van die menseregte, aandag kry, omdat dit in die herskepping gaan 

oor veral die herstel van God se orde en reg (vgl. Vorster, N., 2002:284). 

Van die verdorwe mens eis God geregtigheid. Die mens is egter daartoe onbekwaam. Om 

weer in die regte verhouding tot God te tree is die geiowige t&iening van die 

soenverdienste van Christus nodig. So word die sondaar wat slaaf van die sonde was weer 

kind en erfgenaam van God (Gal. 3:26-29) (Vorster, J.M., 200la:13). 

Dit is duidelik dat God In Christus die geregtigheid realiseer en waar Christus bedien word, 

ook geregtigheid en reg die resultaat of gevolg daarvan is en behoort te wees; nie net in 

geestelike sin nie, maar ook in die konkrete samelewing; nie net in die mens se verhouding 

met en voor God nie, maar ook in sy lewe ondeding (Du Plooy, 1991:lll). 

In Efesiers 4:24 venvys Paulus na die verandering van die mens na die beeld van Christus 

en dan meer spesifiek na die begrippe geregtigheid en heiligheid. Geregtigheid in hierdie 
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konteks staan in ooreenstemming met God se Wet, terwyl die heiligheid heenwys op 

innerlike gesindheid, dit wat goed en geskik is. Die mens kan God op aarde alleen 

verleenwoordig en God se liefde sigbaar maak as hy m die regte verhouding tot God leef en 

aan God se wil gehoarsaam is. Ook in Genesis 1:26 word kennis, geregtigheid en heiligheid 

beskou as behorende tot die beeld van God (Van Genderen en Velema, 1992:306-307). 

Velema (1 972:37) betoog dat daar binne die heerskappy van Christus eerstens die doen van 

geregtigheid ter sprake gebring rnoet word: Yanuit het recht dat God op ons heeft, kunnen 

we gerechtigheid omschrijven als datgene wat recht is voor God en de mensen". Saam met 

geregtigheid moet die liefdesgebod ter sprake gebring word - die gebod '... dat de 

vetzakeliking binnen de structuren doorbreekt en tot e m  ik-gij verhouding binnen de 

slruckturen oproept" (Velem, 1972:37). Laastens moet die dimensie van ordening (dit wit 

se dat God duidelike gestelde lewensverbande gewil het wat aan bepaalde reels onderworpe 

is) in die gespmk ten opsigte van politieke sake in berekening gebring word (Velerna, 

1972:37). 

Vewolgens sal ondersoek ingestel word na die betekenis en die inhoud wat die Skrif, 

naarnlik die Ou en Nuwe Testament onderskeidelik aan die begrippe Goddelike geregtigheid 

en regverdigheid verleen. 

6.3.3.1 Geregtlgheid in die Ou Testament 

In die Ou Testament openbaar God Hom as 'n God van reg en geregtigheid en Hy roep in 

Abraham reeds vir Hom 'n volk wat in at hul handelinge ook reg en geregtigheid moet doen 

(Gen. 18:19. 25). In Deuteronomium 16 vers 18-20 word ook die regspraak amptelik 

institut&r aan regters en opsigters opgedra. Nie net in die Pentateug nie, maar ook in die res 

van die Ou Testament loop die eis om reg en geregtigheid te doen soos 'n refrein: 

in die digtetlike boeke (vergetyk Pss. 58:2-3; 72; 101); 

in die profetiese bake  (vergelyk Jes. 1:23 e.v.; 32:l e.v.; 59:l-21: Jer. 22 en 23; 

Eseg. 18; Amos). 

Die lsraelitiese gemeenskap moel in die godsdienstige en staatkundige lewe in 'n deer van 

reg en geregtigheid lewe; dit moet 'n regsorde wees (vergelyk Amos 5). Die konings moet 

regverdig regeer en regverdig oordeel (2 Sam. 835; Ps. 72; Jer. 22:2, 3, 13). Aan die 

swakkes, die armes en onderdmktes moet reg geskied (Ps. 7232 e.v.; Jes. 1:17. 23) (Du 

Plooy, 1991:llO). 
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Eichrodt (1961:240) reken dat sedaqa daarop dui dat God sy kant van die Wet in 

ooreenstemming met die verbond hou. Hy wys damp dat mispat nie op 'n abstrakte 

geregtigheid dui nie, maar dat di iets aandui wat opkom uil die regte en pligte van die partye 

in 'n besondere verhouding tot mekaar. Geregtigheid het dus in die Ou Testament in die 

eerste plek te doen met die verbondsverhoutimg waarin God tot sy volk, Israel, staan. Dit 

blyk uit Hosea 2:18-22 dat wanneer Israel weer met God in 'n nuwe verbond verenig sal 

wees, sal die bruidskat uit geregtigheid en reg bestaan. Die geregtigheidsbegrip is in die Ou 

Testament in die tweed8 plek en veral 'n koninkryksbegrip. Vanaf die eerste bladsye van die 

Ou Testament word die heerskappy van God as Skepper en as Regeerder oor alles 

bekferntoon. Hierdie heerskappy trek veral saam in die mens as kroon van God se skepping, 

die mens wat God se heerskappy oor alles, insluitende hornself, moet erken. God voer sy 

heerskappy deur desondanks die mens. Hy doen dit deur die mens tot erkenning van God 

se wil te laat kom, die mens wat so onwilllg is. Dit doen Hy deur sy Woord, in en deur die 

geskiedenis (Helberg, 1991:2). Du Plessis (1978:166 e.v.) wys daarop dat een van die 

wyses waardeur God sy verbondsliefde aan die verbondelinge vertoon juis d m  sy 

geregtigheid is. Soos hesed, wat dew God vereis word, ook die handhawing van 

geregtigheid insluit, so vertoon God ook sy guns deur reg en geregtigheid te laat plaasvind. 

Die hoofbetekenis van sedaqa in die Ou Testament het veral betrekking op die idee van die 

regte gedrag of 'n regte houding wat as eienskap van dinge, mense of God kan dim. 

Lion-Cachet (1994:248) rneen dat die term geregtigheid in die Ou Testament op tweerlei 

wyse verstaan kan word. Geregtigheid hou onder meer vehand met die konformiteit aan 

bepaalde norme, ook in die sin van etiese of rnorele norme. Geregtigheid het dus eerstens 

te doen met 'n saak, 'n persoon en die gesindheid van die persoon, en tweedens met sy 

optrede of handeling. In Deuteronomium 32:4 word getegtigheid in 'n terstiese domein 

gebruik: "'n God van trou sonder onreg: regverdig en reg is Hy". God in sy trou impliseer 

absolute geregtigheid. God se geregtigheid is ook bo alle omskrywinge en norme verhewe 

want daar is niemand aan wie Hy Hom moet verantwoord nie. Tog hou Hy Hom aan sy 

wood. Hy is die bron van alle geregtigheid en Hy eis 'n regte vertrouensverhouding van die 

mens teenoor Horn in religieuse geregtigheid (Gen. 15:6; Deut. 6:25; 9:4, 5, 6; 3321; 

ens.). Geregtigheid is gesetel in die wesenseienskappe van God. Eloff toon aan dat in die 

Ou Testament God aangedui word as die norm, bron en maatstaf van alle menslike 

geregtigheid (1988:113). God self is die Lewende Gewer en die beliggaming van 

geregtigheid. Sonder God se akfiwiteii kan die mens nie in 'n regte verhouding tot Ham 

staan nie, rnaar sonder sy wilsopenbaring van wat geregtigheid is, kan die mens ook nie in 'n 

regte verhouding tot sy medemens staan nie (Eloff, 1988:113). 
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Pop (1951:53) verduidelik die Ou- Testamentiese betekenis van geregtigheid 

of regvenjigheid soos volg: Dit dui 'n juridiese begrip aan en hou in dat reg gegee word aan 

diegene wat verontreg is. Daarom moet die regter onkreukbaar wees. Die verdrukfe mod 

daarop kan reken dat die regter sy kant sal kies, en die verdrukker moet die regter vrees 
omdat die regter hom stelllg sy verdiende slraf sal gee. In die Ou Testament het regverdige 

behandeling daarop gedui dat mens kry wat jou volgens die beloftes van God toekom. God 

se geregtigheid is die waarborg van die verbond. Dus het die Ou Testament nie 'n 

algemene, universele sedelike norm van geregtigheid geken wat buite God bestaan het nie. 

Vorster, N. (2003237) sien weer geregtigheid as eerstens 'n aktiwiteit wat God as Geregtige 

sen uitoefen. God se geregtigheid vloei voort uii sy heiligheid. Omdat God volmaak en heilig 

is, kan Hy nie anders as om in ooreenstemming met sy wese op tree nie. Sy gebooie getuig 

daarom akyd van geregtigheid. God se dade van geregtigheid word gekenmerk deur 'n 

verskeidenheid eienskappe, sdos sy reddende genade, betroubaarheid, regverdige 

handelinge, dade van regverdigmaking, regverdige regspraak en wetgewing (vergelyk Neh. 

98: Deut. 324; Ps. 129:4: Deul. 4:6). 

God se geregtigheid kom egter nie net in sy dade na vore nie, rnaar ook in sy straf. Hy tree 

op teen diegene wal sy volk verdruk, maar ook teen sy volk self as hulle Hom nie dien en 

liefhet nie (Pop, 1951:55). God is imrners regverdig, omdat Hy aan sy volk gee wat Hy 

belowe het, naarnlik verlossing van vyande, bestrawwing van die goddeloses in Israel en 

sondevergewing. Daarom kan tereg ges6 word dat mens veral in Deuteronomium weinig 'n 

regsorde kry wat met dwang gepaard gaan. Dit doen eerder 'n bemep op die hart en 

gewete, soos in Deuteronomium 6 vers 5. In Levitikus 19 vers 18 en 34 word die ondergrond 

van die reg as liefde veronderstel, 'n liefde wat ook tot die vreerndelinge uitreik. 

In die lig van bogenoemde raak Be sosiaal-etiese geregtigheid (Gen. 30:33; 3326: Deut. 

24:13; ens.) alle interpersoonlike verhoudinge Bn die sosiale verbande (die farnilie, stam, 

volk en verbande soos die staat, ens.). By oortreding van die sosiaal-etiese wette en 

insettinge word die oortreder voor 'n regter gedaag om sy getrouheid aan die gestelde regte 

te becordeel. Hierdie handelingswyse impliseer juridiese geregtigheid (Lev. 19:15; Deut. 

1:16; 16:18, 19, 20; 25:l; 27:19: ens.). Regverdige optrede kom daarop neer dat aan 

elkeen gegee word wat aan hom of haar toekom (vergelyk 1 Kor. 7:3: Rom. 13:7.) (Lion- 

Cachet, 1 Q94:249). 

God se geregtigheidseise word ook nie sonder meer in 'n vakuum gegee nie. Vorster, N. 

(2003:237) dui ook aan dat God se geregtigheidseise aan die rnens gegee word binne die 
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raamwerk van die vemnd. Die genadaverbond tussen God en sy volk is die 

weq waarlangs geregtigheid verwerldik word (vergelyk Gen. 18:19; Deut. 6:25). God se 

geregtigheids- en verbondseise aan die volk word clan veral in die wet, en spesifiek in die 

Tien Gebooie gevind. In die wet word die gmndslag dus gel8 vir 'n regverdige samelewing 

waarin God sy regmalige eer ontvang en die belange van mense veilig geslel word. Die 

menslike geregtiihsid wat die WTestamentiese wette vereis, wnvat dus verskillende soorte 

geregtigheid. sws kuiliese en sosiaal-etiese geregligheid (Vorster. N.. 2003:238). 

Die belangrike begrip ger-heid (wat & In die modeme samelewingskonteks vir die etiek 

belangrik is) he1 in die Ou Testament die primare betekenis van gerneenskapsfrou. Hierdie 

gemeenskawbesef en gemeenskapsin is sell die sentrille moliif en die belangriksle 

sedelike begrip van die Ou Testament. Die sin van die Ou-Teslamentiese wetgewing word 

juis verhadingsteotogies gesien in die reling van verboudinge. d e r  andere in die 

vehnd, huwelik, gesin, staat, ens. Hierdie sosiale verbondenheid en gmmskapsin In sy 

historiese en religieus-sedelike konteks bied 'n waardevolte en onmisbare perspektiei vir die 

miale etiek van die modeme lyd, veral in swem dit, onder beligting van die liefdaspebod. 

die klem laat val op die mens as persoon in sy relasies, teenoor die modeme stmminge waar 

dit veet meer gaan om die rnens as geisoleerde en abstrakb individu aan wie 'slwklureeP 

reg gedoen moet word (DU TO% 1981:96). 

Die reda waamm gsregiighea juis as tema vir die etiek bdangrik is, word deur Du Toit 

(1981:96) berg as hy aandui dat die klem in die modeme teologiese etiek sterk verskuif het 

van die i m u e l e  of personele aanpak M dm smiale. Dm t i e  norm in hierdie nuwe etiek. 

wal horn veral beywer vir smiale en poleke beh&kenheid in verandaring van mens en 

w h l d  in die sin van die W i r i n g  van 'n geregtigheidsmodel wal uitsluillik op die regte van 

die i M W u  berus, is die ind~du. Dii is volgens Du Toil (1981:97) juis die Ou Testament. 

w k  en verill in die wetsgedeelles wal 'n korreksle in hierdie situasie kan teweegbring. Die 

Bybelse etos in bide die Ou en Nuwe Testament bied nie 'n individuele etiek nie, we1 'n 

gemeenskapsetiek wat die onomlugbare persoonlike verantwoowlkheid van die gsiowige 

beldemtm, maar dit nooil isoleer van die liggaam van Christur waarvan hy lid is nie. 

D a a m  wortel die sin van lalle wrskrifte juis in die gemeenskapsbehokkenheid van elke lid 

van die vehndsvolk. 

Geregtigheid is dus nie alleen h Goddelike aM'rwiteil nie, maar dit Is ook 'n Goddelike opdrag 

am die mens. As bmn en norm van geregfigheid is God ook die nmneerder van 

gwegfigheid. Op graxl van sy eie geregtigheidsdade eis God van dle mens diesetfde. Die 

mens moet dus voldoen aan die norm wat God stel (Vorster. N.. 2003237; vgl. ook Vorster. 
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N.. 2002302). In Deuteronomium 324 word die geregtigheid van God self gebruik: 

"'n God van trou sonder onreg: regverdig en reg is Hy'. Hierdie leks is die sleutel tot die 

aanduiding van die Mekenis van die begrip. God is absoluut tmu in wal Hy is, wat Hy 

Wlowe en wat Hy doen. Hy laat reg aan almal geskled en kom niemand te na nie. Dit is sy 

geregtigheid. Hy is die bmn van all9 geregtigheid en van sy kant eis Hy wederkerige 

geregligheid van almal in die skepping. God eis 'n regte houding van die mens teenoor Hom 

en teenoor sy medemens en dii word klinkklaar in die Tien Gebooie gestel (Eb. 20; Deut. 

5). Die verlmuensverhouding lussm die mens en sy God kan religieuse geregtigheid 

genoem word (vergeW Gen. 15d: Deut. 6:25: 4-6; 33:21, ens.). In sy diepste wese is 

hierdie geregtigheid onveranderlik. Die HERE het ook aan die lsraeliete in kuniese v m n d  

seker seremonies voorgehou Wat hub getmu moes nakom (kultiese geregtigheid). Die 

kuniese reg is egter lydsgebonde en het deur die eeue heen baie veranderings ondergaan 

(Lion-Cachet. 199339). 

Ten opsigte van die pmblemaliek van die doodstraf en dim bydrae wat die kontekstueel- 

paradigmalies6 benadering in die lig geregigheid as moontlike tema kan bydra. is dii 

Wlangrik om te besef dat God geregfiiheid eis in die vehuding wat Hy tussen mens en 

mens tot stand gebring het. Hierdie sosiaal-etiese geregtigheid raak alle persoonlike 

vefboudings, asook die sasiale verbande (gesin, familie, stam, volk, die smat, ensowons). 

Sekere aspehie van hierdie geregtigheid is fundamenteel en onvervreembaar, soos die 

waarde en die waardigheid van die mens wat na die beeld van God geskep is (Vergelyk 

hiermee die neem van 'n menselewe wat met die dood gestraf word). Die swiale 

geregligheidsvemoudings word konkrea in bapaalde wme en insettinge verwoord en by 

oonreding daarvan word die oonreder m r  'n regter gedaag om sy gelmuheid aan die 

gestelde weue te beoordeel (juridiese geregtigheid). Samevanend kan gese word dat 

geregligheid te doen he1 met die Mldoening aan die eke wat 'n gesonde vehouding tussen 

twee panye d persone aan mekaar stel. Geregligheid geskied as die venkillende pawe se 

aptrede ooreenkom met, of tmu is aan die eise wat uit so 'n vemwding mtstaan. Di wil s6 

elke party in die vehuding ontvang wal hy Whoort te ontvang. So kan 'n mens d m  vra dat 

aan horn reg moet gesW. Dit is die reg van sy woneg as beeld van God (tiowcachet. 

1993:19). 

Dit is juis vanuit die Ten G e h i e  waaruR God se eise vir geregtigheid die duideiikste 

v m r d  word. Volgens Lion-Cachel(19(KI:PJ) is die Dekaloog (lien Gebooie) n i b  andem 

as 'n ahie waarin God die fundamentele eise Wte l  het waaraan die mens in sy vemwding 

tot Hom en sy medemens moet wldoen nie. In sy Bondsboek (Eb. 20:22-2393) word die 
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enigheid vm die HERE beklemtoon (20:23). Die sosiaaktiese verordeninge word heel 

fonneel aangekondig, maar dit is duidelik dat die HERE die wetgewer is (X):22-26: 23: 13. 

15). Die BondsW bevat dus ook naas sekere fundamentele regsbeginsels die meer 

lydsgerigte wette. Die Sjema d die Opmep (Deut. 6:45) gee die duidelikste uiteensetting 

van die wese van die mens se vehuding tot die HERE. naamlik die elkenning &I die 

HERE Een is en dat die mens Hoin met sy totale menswees moet lieffi8. Die eis om 

geregtigheid in die daaglikse lewe (in miaal-etiese sin) en die handhawing van die reg (die 

iuridese aspek) word c& in Deutemnomium uitgespel. In 'n regverdige regspraak moet 

rekening gehou word met die beveitiging van 'n persoon (Deut. 228; Eks. 21:28-31); die 

vowreg dat elkeen die vrug van sy arbeid kan genie1 (Deut. 24:14; Lev. 19:13): die eis dat 

geen mens belaster mag word nie (Deut. 19:15-19; Eks. 20:16; Lev. 19:16); die voorreg 

van 'n verarmde an WBer as 'n Viy men8 in die samelewing te beweeg (Dm. 15:12-18: Eks. 

212  Lev. 25:3942, 47-55); die beskenning van die minde~yoorregtes, a r m  en 

gestremdes (Deut. 2339: 2434; Lev. 1914, 33; 25:35). In die hele samelewingstrukluur 

word die regten opgemep om eedik en onparlydig geregtigheid te handhaaf (vergelyk Deut. 

16:1820; Eks. 23:6-8). Sonder geregtigheid kan gem gemeenskap dus bestaan nie. 

Geregtigheid kan &arm m i t  'n 'neutrale" of %me" regsbegrip wees nie. Heiligheid is 

geen vae of misfiese idee nie, maar blom in die daaglikse lewenspraklyk en word in 

nakoming van geregtigheid op all0 teneine van die iewe gesien. Die wene in die Pentateug 

leer 'n mens veral dat geregtigheid nie sy oonprong in die humanisme het nie, maar in die 

openbaring van God se wil. God is geregtigheid. Die HERE eis daarom 'n slaal waar die 

koning (die regedng) en die wdwdaan (landsburger) aan fundamentele regsbeginsels 

gehoorsaam MI wees: Geregtigheid, geregtigheid moei jy nalaag, &I iy kan lewe" (Deut. 

16:20). Die regte vemouding tot die regverdige God impliseer daf die gelowige sosiaal- 

etiese geregtigheid moet najaag. Die eis tot soskle geregtlgheid word duidelik ulf die l ien 

Gebooie waar die laaste ses gebooie handel oor onderlinge mensRke geregtigheid (Vonter. 

N., 2002305). 

Uit die bostaande uiteensetting is din duidelik &l geregtigheid in die Ou Testament nie blwt 

te doen het met die toekenning van regte nie. Geregtigheid is ten diepste 'n begdp wat in die 

Godsleer setel. Dit het te dam met dade wat ooreenstem met God se wil. As Bmn van 

geregtigheid vereis God menslike geregtighei wat moet manifesteer op 'n kulliese, juwiese 

en sosiaaf-eti-e vlak. Vir veral die dwdstraf as ded van die memeregtedebat. is die 

sosiaal-etiese geregtigheid van besondere belang (vgl. Vonter, N.. 2002306). 
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6.3.3.2Geregtlgheld in dle Nuwe Testament 

In die Nuwe Testament ward die woo& rsgverdigheid, regvercig en rsgverdg voor God en 

mense as kenmerk en as daad gebruik (Pop. 1951:56). God se geregtigheid kom min ter 

sprake (Rom. 1:17; 3:5 en 10:3) en dan gaan dil meestal om die openbaring van God se 

geregtigheid in Jesus as die Messias. Paulus voeg in sy briewe w k  nie nuwe elemente en 

betekenis am die Ou-Teslamentiese begripsbetekenis toe nie, behaiwe dat die openbaring 

van die gersgtigheid van God in Jesus Christus gekonsenlreer is. God verloon sy 

regverdigheid (dil wil s0 sy redderde ingryping) deur Jesus as di6 Een deur wie die 

versoening werklikheid geword het. Diegene wat God sy gang laat gaan (dit wif sB diegene 

wat glo) word dour God geregverdig. Hune word om Christus oniwil van a k  sonde 

wygespreek. Regspleging (insluitende kriminele regspleging) is dus in die finale analise 

afgestem op die herstelling van die geskonde fundamentele (Godgewilde) tussenmenslike 

verhoudinge (Conradie, 1981:8). 

In die Ou Testament word bale opdragte aan die owerheid len opsigte van 'n regverdige 

regedng gegee en duidenk aangetwn hoe teenoor die volk as verbondsgemeenskap en 

teenoor bepaalde groepe in die volk (wedvwees, wese, onderdruktes, ens.) opgetnxr moet 

wwd. In die Nuwe Testament vind 'n mens weinig oor die verhouding van die owerheid 

leenoor die kerk, maar we1 heelwal gegewens w r  die vehuding van die kerk teenoor die 

owerheid, b y v o o M d  

. die opdrag om die owerheid le eer en te gehoorsaam (Rom. 1x1; Tit. 33; 1 Per. 233- 

17): 

. die opdrag om vir die oweheid te bid (1 Tim. 21-2): 

. om belasling te betaal (Rom. 13:7; Mal. 22:21). 

Die Nuwe Testament bring egter die koninkryksperspeklid naas die verbondsperspekiiel 

pragtig en betekenisvoi na vore. Sinoniem met die koms van die koninkfyk en die 

heerskappy van Christus as Hoof van kerk en wareld is die fell en die eis van reg en 
geregtigheid in God se nuwe skepping in Christus. 

Die kerk met sy plaaslike en algemene aard. Bn die staakowerheid met sy mag oor 'n 

bepaalde groep onderdane in 'n spesifieke grondgebied met diensbaar daaraan wees (Du 

Piwy. 1991:i 12). 
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Christene, as mense van die koninkfyk, moel deur die v\yje waamp hulk kwe. 

ander mense geinteresseerd maak in die koninkfyk en sy geregtigheid. Hulle ~0-d deur 

hulie voorbeeldige lewenswandel mense nadar bring aan God en sy heilryke ryk (vergefyk 

Matt. 5:16: 2 Kor. 8:21; 1 Pel. 212, 3:l). As die kenmerke van die koninkryk besIaan in 

geregtigheid, vrede en vreugde (wat die HeiHge Gms gee)(Rom. 14:17), is dit net logies dat 

Christene hulle sal beywer vir geregtigheid, vrede en vreugde in die gemeente, maar ook in 

die samelewing (selts al sou hierdie deugde nie dieselfde diepte en rykdom in die 

m l e w i n g  bereik nie). Christene is mense wat, as dit moontlik is en swer dit van hulle 

afhang in vrede met dle mense pmbeer led (mm. 1218: Heb. 1214) (Van Wyk, 2001 b:33- 

34). 

Volgens Vorster, N. (X103:242) t m  die woord vir geregtigheid in die Nuwe Testament 'n 

sterk invioed van die Ou-Testamentiese geregtigheidsbegrip, maar beval oak nuwe element0 

wat verband h met die nuwe Meting wat Christus tot stand bring. Soos in die Ou 

Testament setel die Nuwe Testament se verstaan van geregtigheid in God se wil vir die 

skepping. Wanneer van God se geregligheid gepraat word, word enersyds gepraat van sy 

mrdelende reglerlike akiiiteit en andenyds van sy ver(ossende en vrysprekende aktiwileit 

in Chrlstus. Hieruit kan reeds aigeki word dat geregtigheid in dm Nuwe Testament wesentlik 

'n eskatologiese en fwensiese i n h d  het. Die inhou is eska(dbges omdat geregligheid te 

doen het met God se komende gerig. en f o m &  mdat geregtigheid gaan oor die 

vryspraak wat die mens in Chrislus k m  kfy (vgl. Vorster. N.. 2002:325). 

Die eskatokgiese geregligheid van God kom gevolglik reeds in die hede deur Chrims tot 

openbaring. Chrislus is die Regverdige m r  wie geprdeteer is (Hand. 313: 752). waardeur 

die geregligheid van God 'n gerealiseerde werklikheid word. Hy het die wil van die Vader 

volkome volbring deur Mlmaak gehwrsaam te wees aan die wet van God. Op hierdie 

manier word yl vir die mens die votmaakte eskatokgiese beliggaming van wal geregtigheid 

is. Die geregligheid van God in Christus is nie net regterlik en veroordelend van aard nie. 

rnaar ook forensies, vrysprekend en verlmsend. Chrims se opstanding uit die dood is 'n 

loonbeeld van die nuwe Mel ing van vryspraak en genade, waalin die mens op gmnd van 

die plaasvewangende sfmr van Christus en sy volmaakte gehoorsaamheid aan die wet 

regverdig verkiaar word Mor God (vergeiyk Rom. 325; 5:9. 10). Die geregtigheid van die 

mens is dus 'n loegerekende geregtlgheid (iusfna aliena - vreemde geregtigheid), 'n 

heilsqawe van God Ran die men6 (Vonter. N.. 2003:242). 

Vorster. N. (2003:242) aanvaar dal die mens deur die regverdigmaking van Christus 'n nuwe 

status m r  God ontvang hel. Die mens se staat van skuid teenoor God he1 verander na 'n 
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staat van vrede met God (Rom. 5:l). Die mens se kindskap van God en sy 

oorspronktike status met die skepping, word as't ware weer aan horn toegeken. Hierdie 

toegerekende geregtigheid kan die mens alleen deelagtig word langs die weg van die geloof. 

wat bestaan uit 'n aanvaarding en toe-eiening van die werk van Christus (vergelyk Rom. 

322.25.30; Gal. 2:16; Ef. 2:8 en Fil. 3:9) (Vorster. N.. 20G3243). 

Geregtigheid sped in die Nuwe Testament, in veral die herskeppende hardelinge van God 'n 

besondere gmot ml. Geregtigheid het immers te doen met God se Wil wat die rnaaMaf vir 

alle dinge is. TeneHdedyd word die mens se verlossing, v e d  in die Nuwe Testament 

uitg&ruk in tenne van regverdiging en geregtigheid (Vorster. N.. 2002:300). Du Plessis 

(1978:841) beskou die juridiese Skrifsefundeerde oomslnywing van juridiese geregtigheid 

vanuit 'n Christelike oogpunt as religieus gedronge en dm dit re doen het met die feic &I die 

owerheid din sy wen sal rnaak om regverdige regsinstellings tot stand te bring en dfl sen te 

gehoorsaam. Vir die Chrislenburger beteken dit dat hy atlyd weer in gehwrsaamheid aan 

die Wet van God geregtigheid langs die weg van hierdie innellings sal soek. 

6.3.3.3 E t h  implikasle en sedelika verantwmrdelikheid 

Die nuwe status wat God aan die mens skenk, het 'n etiese dirnensie. God skenk 

geregtigheid, maar Hy eis dit ook. Die mens se nuwe slatus M n  geregtigheid voor God lei 

tot 'n nuwe lewe wat gekenmen word deur geregtigheidsoptrede. Ved  in die brief Jakobus 

word die feit beklemtoon dat die ge ld ,  wat deur geregtigheid bewelkstellig word. tot 'n 

goeie lewe lei (Vorster, N.. 2003:243). 

Volgens Vorster. N. (2003:243) vind hierdie soeke na geregtigheid plaas binne die kader van 

die lielde. Daar kan geen sprake wees van geregtigheid sonder liefde nie. Temndedyd kan 

die liefde nie anders as om instrument van geregtigheid te wees nie. Soos in die Ou 

Testament is die iiefde in die Nuwe Testament die diepste molivering vir gehoorsaamheid 

aan die Wet van God. In Maneus 520 mem Jesus dat alleen 'n geregtigheid gedryl deur die 

liefde genaegsaam is om die koninkrfk van God binne te gaan. Die rede hiervoor is &t 

liefde (net soos geregtigheid - DS) veranker is in die wese van God, want God is liefde (1 

Joh. 4x3). God se geregtigheid vereis dus dat alle mense hulle naaste so moet behandel &I 

dit aan God se rsg kan voldoen. Die liefde as instrument van God se geregtigheid vereis 

terSeHdelfyd &t die naase behandel moet word .sws ek sen graag behandel wil wow 

(verg4)nc Man. 12:30 en 31). Omdat alle mense gelykwaardig is voor God moet mense 

mekaar as gelykwaardiges behandel (Vorster. N.. 2003:243). 
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Volgens Van Wyk (1983:29) kan daar sonder Myfel gekonstateer word dat Calvyn 

die Christelike lewe ook as 'n lewe in geregtigheid en regverdigheid Wryf.  Nie alleen is die 

geregtigheid voor God fundamenleel nie - Christus herstel die vefiouding tuSSen mens en 

God - maar cmk in die alledaagse lewe word die geregverdigde mens oweroep tot 'n 

regverdige lewe. Daar is wr C a m  lwee hoofsake in die lewe: wn God suiwer te dim en 

om mense opreg, billik en regverdig te behandel. Die game wet dien immers ook tot 

vamliing van geregtgheid (11 8:Sl). Regverdigheid word feitlik me1 billikheid geldentiiseer: 

aan elkeen mcet gegee word wat horn toekom (111 7:3). Geregtigheid (vir 'n owefieid) 

bestaan daarin om die onskuldiges in bewaring te neem, te behoed, te besken, te red en te 

verlos. Reg is om die vermetelheid van die gaddelose te weerstaan, hulie geweld te 

onderdruk en misdade te straf (IV 20:9). DR is wlgens Calvyn verder belangrik dat 

geregligheid beskou nmet word as iels wat 'n mens sy hele lewe lank nmet beoefen (11 89) .  

Die mens inoat all@ doen wat reg is m die oB van die HERE (Deutemwnium 12:28, 32). 

Volmaakle geregtigheid bestaan in die gehoorsaamheid aan God (11 8:5), sodat die etiek van 

Calvyn lereg as etiek van gehoorsaamheid aangedui kan word (Van Wyk. 198330). Sonder 

die wees van die HERE kan mense egter nie aan mekaar geregtigheid en liefde bewys nie 

(11 8:ll). Geregtigheid is wlgens Van Wyk (198330) ook pr ig op die arme, die verontregte 

wat tot sy reg moet kom. 

VooMIde van none wat in die Pentaleug workom, raak die beveiliging van 'n p e m  en 

sy eiendom, die reg van enigeen op 'n regverdige verhoor. die vooneg om as vrye mew in 

dim samelewing te bsweeg, ensovwrts. Hierdie geregtigheidsnone is nie humanisties 

geworlel nie en kan nie losgernaak word van die IieMesvefiouding van God td die mens en 

die eis tot wederliefde van die mens tot God nie. Oil is juis hierdie begmnding wal daartoe 

lei dat geregtigheid tussen mense oolc nie sonder onderlinge verlmue en liefde kan beslaan 

nie. Die beginsels in hierdie none het 'n wyer en btydelike trefkrag (LionGachet. 

1994b258). in die 64s om geregtigheid is die nasionale en die universele nie in stryd nie. 

maaralbei ter sake (Helberg, 1991:lO). 

Vwster. N. (2002:245) noem ook dat gemgf@heid een van die vemaamste beginsels van 

God se allesomvanende koninkryk is. Romeine 14 vers 17 loon onder andere dat 

geregtigheid, vrede en blydskap die vemaamsle beginsels van God se koninkryk is. Du Toit 

(in Vorster, N.. 202245) wys tereg daarop dat geregtigheid nie blwt op geestelike gebeure 

dui nie. Soos die wil van God to1 die game werklikheid uitgestrek is, so is ook die 

konselmtensies van reg en onreg kosrnies en univeneel van aard, en sluit dit die totale lewe 

in. Geregtigheid het dus te make met die wil van God en roep die mens op lot sedelike 
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verantwoordelikheid. Hierdie verantwoordelikheid kry 'n besondere 

dimemie in die IiefdeJgebod. Gereglighei behooll daarom sen van die vemaamste 

drylvere agter die Christen-elikus se soeke na die realisering van menseregte te we-. 

Een van die gestanes van liefde in die poliiek word volgens Van Wyk (1986a:189) besklyl in 

die fen &I reg en geregtigheid inC.91 geslded. Christellk benader MI die geregtlgheidsmotief 

in wee cnhmaaklik verbonde aspekie uileen: dii raak die mem se (gebroke) varhwding 

lot God 6n sy verhouding tot sy naaste. As alleen die 'godsdiensCge geregtigheid' daarby 

betrek word, bied dit 'n hoogs eensydige beeld van die Bybelse geregtigheid. (Die 

omgekeerde is naluurlik ook waar.) Van Wyk loon o& aan &I die pmfdiese geskle to( 

boordens toe gewi is met die geregligheidsrolief (vergelyk Amos 5~24). Geregtlgheid is 

een van die kenmerke van die koninkryk van God (Romeine 14:17: vergdyk Matteus 633); 

dit is di6 kenmerk van die beloofde nuwe w&eM (2 Petrus 313): d is waartoa Christus 

mense oproep (Maneus 526): dii vemoog 'n volk (Spreuke 1434). Sonder geregtigheid is 

&ar gem vrede moontlik nie (Jesala 3237; Psalm 85:ll: Jakobw 3 1  8). 

Van Wyk (1996a:189) beldemtoon ook in die iig van bogenoemde die f& &I daar allyd in die 

staatsiewe daarteen gewaalc moet word &I die motief van wet en orde, wat uiteraard 

belangrik is, nie die motief van reg en geregligheid moet verdring nie. Nie blote wflbesfaan 

nie, maar wrtbesliran-ingeregligheid moet 'n volk se d ~ 0 I ~ l t  wees. in 'n w6reld waarin 

God meesial nie erken word nie. is dil moontlik om geregligheid op 'n humanisliese wyse le 

formuleer. Die modeme mens moet dus met 'n Bybelse gergtigheidsbeglnsel besig wees. 

Hierdie beginsel eis allereers 'n geregligheid voor God. God eis trou aan Hom en 81 kom uit 

in gehoorsaamheid aan sy insettinge. As 'n mens Hom bely en sorgvuldig sy gebooie 

onderhou, sal dit geregtigheid vir die men6 weas (Deut. 6:25). God eis van die mens 

geregligheid, &I hy in sy verhouding tot mekaar geregtigheid sal openbaar (sosiaal-diese 

geregligheid). 

Bybelse geregligheid saos genormeer deur die we1 van God is daardie gesindheld. woorde 

en &de war uil liefde vir die medamens rulmte skep om sy meping as burger in die 

koninkryk van God le kan vervul en steeds beter te kan doen (Helberg. 1991:27-28). 

De Viiliers (1995565) s6 oor Bybelse geregtigheid en reg(verdigheid) die volgende: 

Konkreet hou di6 eis in &I die mens hom daarwar sal beywer dal reg sal gesW aan alle 

groepe in die land op sosiale, opvoedkundige, ekonomiese, politiie en ander gebiede. Die 

Bybelse eis om geregtigheid le laat geskied, he1 in besondere mate barekking op die 

minderbevowregtes en weerloses in die samelewing. As beelddraers van God is hulk 
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&amp "geregtig" om 'n menswaardige bestaan te Mer. En oor banhaftigheid 

word onder andere geS: Hoewel die kerk se banhartigheidsdiens vir een uitgaan na 

medqebwiges, reik dit wk uit na alle mense in nood, afgesien van geloof, ras, taal of stand. 

Die kerk se meping is omvattend en het W t n g  op all0 vone van K!at0n&le. 

maatskaplike, psigososide, liggaamlike en geestelike n d .  Daar mod wk nie net geW 

word na stmptome van nood nie, m a r  ved  na die oorsake van die nod. 

Daar is reeds daamp geuys dat God die carsprong van geregligheid is. Die mens word tot 

hierdie reg en geregtigheid gemep om die Goddelike reg en geregtigheid te bevestlg en te 

erken in sy dade en beslissings. Waar God die objekliewe (of ontiese) p i  van geregtigheid 

is, is die mens die SubjeMiewe (of etiese) pool van geregtigheid. Die mens is tot 

gehoonaamheid aan God se reg geskape en gemep. God wa na die verwlting van sy wii. 

na die waarmaak van sy reg waarvan die liefdesgebod die diepste motivering is en waatin 

die mens b y g e m  word deur sy Wet. Prakties beteken dit 'n lewe wat volgens God se wil 

is (Du Toit. 1988:56). 

6.3.3.4 Samevatting en gevolgbekkmg 

Daar is duidelik aangedui dat die t e n  gereprghea in die Ou Testament nie 'n neutrale 

begrip is nie en dat dit nie net Moot 'n uitd~kking is dat iets in ooreenstemming met 'n 

bepaalde onpersoonlike norm is nie. Verder druk dit nie bloot die verhouding tussen mense 

uit nie. maar sluit aiiyd ook die vemwding tot God in (Helberg. 1591:l). LionGachet 

(199483256257) ondenteun bogenoemde opmerking, naamtik dat die mens se vemouding 

tot sy God. sy vehuding tot y naaste en geregtigheid (sy egte betroubaarheid in sy 

Godsvrese en naasteliefde) no& van mekaar geskei mag word nie. Geregtigheid kan 

daarom nooit 'n 'neutrale' of 'koue' regsterm wees nie. 

Daar is ook aangedui dat geregfigheid, met veral betrekking tot die Ou-Testamentiese 

penpeMief daawan, in sy diepste wese 'n verhoudingsterm is wat na 'n akluele vemwding 

tussen Wee partye of penone verwys en 'n optrede veronderstel wat ooreenkom met, of trou 

k aan die eise wat uit so 'n vetlmuding onteaan. In die Pentaleug is hierdie verhouding 

plegtig in die verbond van God met sy Wk bekragtig. Die mens is alleen geregverdig as hy 

sy deel voor God en t e m r  sy naaste volbring (vgl. Lion-Cachet, 199483257). Uit die 

gepewens van die Ou Testament word dit duidelik dat God se Goddelike garegtigheid en 

regverdigheid nie Mod te doen het met die toekenning van regte nie. Soos reeds aangedui, 

is geregligheid ten diepste 'n begrip wat in die Godsieer setel (vergelyk Du Toit. 1591 :444). 

Dit het te doen met dade wat cureenstem met God se wil. As Bron van geregtigheid en 
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regverdigheid vereis God rnenslike geregtigheid wat moet rnanifesteer op 

kultiese, juridiese en sosiaal-etiese vlak. VOrster, N. (2002:306) rneen dat die sosiaal-etiese 

geregtigheid, vir veral die menseregtedebat van besondere belang is. 

Die oproep tot geregtigheid en regverdigheid bied nie ~ i m t e  vir 'n bevrydingsteologie nie. 

want di6 verabsoluteer die mens se aardse behoeftes, hetsy bloot stoflike, hetsy nasionale. 

hetsy intemasionale behoeftes. Daar is ook nie ruirnte vir 'n status quo-teologie nie, want die 

verabsoluteer die bestaande situasie. Albei benaderings rnaak die situasies hulle 

uitgangspunt in plaas van om te wa na wat die Wood van God in die regte verhouding met 

God eis. Nie 'n bepaalde tradisie, nie die wil van 'n bepaalde groep, nie die volkswil is die 

rnaatstaf nie, rnaar reg en geregtigheid volgens die Woord van God - en dit is reg en 

geregtigheid teenoor almal (Helberg, 1991 32). 

Die gevolgtrekking war gemaak kan word, is dat geregtigheid en regverdigheid nie net 

horisontaal verstaan behoort te word nie, maar ook vettikaal. Geregtigheid is gegrond in 

God se verbond met die rnens. God is regverdig, daarom moet die rnens ook regverdig 

wees (Volschenk. 2003:1347). Goed roep dus die mens om in verskillende omstandighede 

steeds in geregtigheid op te tree. Di is die mens se roeping om in die lig van veranderende 

omstandighede op ander wyses as Waf hy gewoond was geregtigheid te laat geskied. 

Die feit dat die rnens in sy dade en beslissing erkenning moet gee aan God se reg, irnpliseer 

dat rnenseregte (daarby ingereken die problernatiek van die doodstraf) nie bloot iets is wat 

die rnens toekom nie, rnaar dat di ook bepaalde verantwoordelikhede inhou. Onderliggend 

aan die bespreking van Goddelike geregtigheid en regverdigheid moet in gedagte gehou 

word dat ware geregtigheid oor twee bene beskik, naarnlik onderfinge trou en die 

handhawing van die eise (wette) wat so 'n vertrouensverhouding rneebring (Lion-Cachet. 

1994b:249). Ve~olgens sal gekyk word na die riglyne wat die Torah vir veral die sosiaal- 

etiese geregtigheid gee, met spesifieke verwysing na 'n perspektief op die reg op lewe. 

6.3.4 Die Dekaloog en wette van God: 'n perspektief op die reg op lewe 

Die verhouding tussen die Ou en die Nuwe Testament en daarrnee saam die verhouding 

tussen Christelike efiek en die Ou Testament is een van die heel belangrike temas van die 

teologie. Die kempunt in hierdie verhouding bly steeds die relasie tussen wet en evangelie. 

en dan is dit onrniddellik duidelik waarorn hierdie problernatiek vir die etiek van so 'n groot 

belang is. Dii gaan volgens Du Toit om die vraeg of, en indien we1 in hoeverre en op watter 

wyse die Ou Testament nog vir die etiek, en dus ook vir die Christen se lewenstyl en 

sedelike gedrag, van belang is (1981:86). 
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Die br&re teolcgiese stellingname in verband met die vemouding IUSSen Ou 

Testament en Nuwe Testament het nog altyd die sliese uitgangspunte en konkrete rewltate 

bepaat en kan steeds in verband gebring word met 'n bepaalde Skrifbeskouing wat did 

fonneei en saaknk bein\noed. Die etiese siening en bantering van veral die Ou- 

Teslamentiese wen8 en voorskriite dek op hiitdie wyse 'n bree spekl~m wat varieer van 

anti-nomianistiese afwysings (met 'n lang geslo'edenis van Marcion tot Fletcher) tot 

legdistiese verabsoiutering (Du Toit, 1981:86). Die Skrif getuig dat in bide Ou Testament 

en Nuwe Testament dit die Wood van God is en daamm besiissend% betekenis vir die mens 

het, nie alleen vir sy geesteiike heil nie (Rom. 1:16), maar wk vir die p r a m  van sy leWe 

(Ps. 11 9:tffi; 2 Tim. 35-17). Omdal dit in ai sy dele die openbaring is van die pemnlike 

tramendente, drieenige God kan die Wwrd no& van die Oorspmng daarvan losgemaak 

word nie. Hierdie Slnifbeskouing MI by v o o ~  prinsipieel die vraag of die Ou Testament 

vir die etiek van belang is buite orde: die Woordvan God as re41 vir'n mem se lewe sluR die 

Ou Testament in (Du Toit. 1981 :87) 

Volpens Du Toil (1 98t:87-88) staan die Ou en Nuwe Testament binne die eenheM van God 

se Wwrd in 'n vethouding van komplementerende en verklarende verdieping van die 

totaalperspekiiet. D a a m  is w k  die wetsgedeenes van die Ou Testament openbaring van 

Gcd se wil vir sy verkmdsvolk en dsel dit ook in die gesag en nomtiwiteit wat aan die hete 

Skrif eie is. Vrodr is reeds aangedui dat die eenheidskarakier van die Skril bepalend is vir 

die mgle vemtaan van die Skrif, veral vir die etiek. Die feit is w k  bekiemtoon dat die 

komkte verslaan van die SkM vir dim etiek wk afhang van die aard van die betmkke 

geskdffe waarin dH tot 'n mens kom (vergelyk 3.3.4.7) 

Du Toll (1981:88) doi onder andere aan dat 6% by uitstek geld vir die Ou-Testamentiese 

wetsgedeeites, wal uiteraafd vir die eliek van die gmotste belang is. Dat die openbaring van 

Gcd 'n historiese karakler dra. in die gasldedenis gegee is en s e k  'n geskiedenis deumak, 

hang saam met die feit dal dim heil deur Gcd geskenk in die herskepping 'n duidelike 

vooftgang in die geskiedenis getoon her. Dn bepaal dan ook die etlkus se omgang met die 

Ou Testament: die eie aard daarvan is op sigseK reds atwysing van die BiMisisme, 

Mankeksegese, komeksbse teksgebwik, allegorisering, juridisering daarvan tot 'n wene- 

kodeks, miwering &an tot 'n orakeipoei, enswoons. 

Die heilshistoriese voaftgang staan in die nouste verband met die aard van die openbaring 

van God se wll (vergelyk 3.3.4.6). Die skopusgedagte kan bpwrbeeld nwit van hierdie 

heiishistoriese Mortgang losgemaak word nie. Dat Gcd sy wil aan sy voik openbaar. 

beteken dat daar 'n sentrale gerigtheid. 'n kem In daardie openbaring sit wat as die Scoopus of 
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boodskap van die Skrif die here Skrif bepaal. Die wetsgedeeltes in die Ou Testament sai 

dus alleen in die iig van hierdie boodskap gelees en vemaan kan word, sadat die konkrete 

en totaie Christelike lewenstyi, en dus ook die laak van die eh'eh nwit pisoleer word van 

die kern of boodskap van die Skrif nie (Du Toil. I981 :88-89). Du Toit beklerntm enersyds 

de  feit rial dit vir die etiek gaan om die wil van God asook vir enige ander teoiogiese 

werksaamheid. Dit gaan om die verstaan van God se openbaring aangaande &3 skepping 

en die mens, sy oordeel en l0m oor die sonde, die realHeit van sy herskeppende heil in 

Christus, sy handelinge en woo& ter vemlling van sy beloftes waarby Blke vewliende 

handeling in die voortgang van die heil in die geskiedenis nie alleen bevestiging van sy tmu 

is nie. maar sew opnuut belofte en versekering van God se toekcms (Du Toil. 1981:89). 

God eis immers van die mens 'n regte vertwuding teenoor Horn Bn sy medernem en dit word 

klinkklaar in die Tien Gebooie (Eks. 20, Deut 5) gestel. God gee aan die rnensdom die l ien 

Gebooie (Rom. 236). Deur die onderhouding van dm Tien Gebooie moet dit wat reg is, la 
stand kom. Die geiowige rnoet deur sy getuienis en lewe dit wat reg is waar maak. Daarom 

is die Tien Gebooie, behatwe as kenbmn van die mens se ellende en tugmeester tot 

Christus, oak reel van die dankbaarheidslewe van die geiowige (Vorster. J.M.. 2001a:13). 

Die kern van die vemouding lussen Du en Nuwe Testament is veal In dm eiiek gel& in die 

reeds genoernde vehdtng lussen die NuweTestamentiese boodskap, die adikale nuwe 

lewe in Christus en die vervullingsaspek in die evangelie enersyds, en andersyds die Ou- 

Testarnemiese wene en mrsklifte aan die verbondsvoik. Hierdie voorskrine en wene is vir 

die etiek van die aliergroohte belang, nie alleen omdat daar so 'n rykdom aan wetsrnaterkd 

in die Ou Testament bestaan nie, maar ook en veal omdat dl as deel van Gods Woord 

almal deur dssende Goddelike gesag gedek word (Du Toit. 1981 :89). 

Volgens die pmkmg tot die Dekaloog (Deut. 53-6) word die lien Gebooie en al die 

gepaardgaande vcorskriffe en bepallnge worafgegaan deur die eksodus, waardeur die 

HERE (Jahweh) sy volk uit die slawehuis van Egipte geiei het. Die uittog uit Egipte was dus 

nie die gevoig van 'n emansipasie, 'n rebellie, wandering, migrasie of 'n bepaalde 

venvagting nie. maar 'n reddende hamfeling van God (Coerlzen. 1999:SO). Een van die 

kenmerke van die lsraeliiese reg was juis dat God daarin die inisia6ef geneem het en dat dit 

in die geheel op Hom betrek was. Die teoncme wrspmng van die reg van Israel en die 

struktuur van die lsraeliiese regsgemeenskap was beslissend vir hulie geestes- en 

geloofslewe. Uit die regsgemeenskap - wat ook die regsre8is vir die strafreg sluit - het 'n 

geloofslewe en geloofsdenke ontwikkel wat die verkondiging en eerbiediging van die 

Goddelike gebmie vir die heie lewe van die Godsgerneenskap as van bestissende betekenis 

Hoofstuk 6 - Tematiese ontledlng van die Bybelse dogma as korreMiel vir die 

huidige Skrlfgebrulk in dle Gereformeerde etiek 



414 

geag het. Hirdie verbinding van reg en rehgie het g m t  betekenis gehad vir Israel 

se gelmfslewe, sws onder meer blyk u l  die feit dat Israel se g e l d  in die histories bekende 

penodes wlkome deur gereglighed (sedaqa) en gemeenskapsverbondenheid (ches.907 

beheen is. Dit het weliswaar die gevaar van legalisme ingehou en het inderdaad ook later 

daarin ontaard. Die aanvanklike bedoeling van die regsnone in die Godsgemeenskap was 

egler nie net die vemerking van die uiterlike w n e  van die gemeemkap nie, maar eerder 

die handhawing van die strenge gemeenskapsin wat van die begin af daarin bestaan het 

(Coemen. 1!399:51). 

Oor die betekenis van die l ien Gebooie vir menseregte mael drie sake in gedagte gehou 

word. In die eeme plek waarsku Vorster, J.M. (ZWIa:14) teen 'n sekularisasie van die nen 

Gebooie. Die Tien Gebooie beskryf immen die ptigte van die mens. Twesdens moet vir die 

betekenis van die l ien Gebooie vir menseregte deegtik rekening gehou word met die liefde 

as die samevatling van die wet (Man. 2234-40). Die liefde tot God en die naaste is die 

kanaat waardeur die gelowige se lewe tot omplooiing kom, amok die stukrag en begeleier 

van die lewensontplooiing van ander. Derdens moet die sinekdcgs&arakier van die Tien 

Gebooie in berekening gebring word. Hierdie t e n  dui &amp dat die aksiieradius van die 

Tien Gebooie wyer gaan as dit wat letledik in die gebooie staan. Vanuil die beginsel van 

elke gebod moet ander Skrifgedeeltes wat oor diesetfde saak handel, ook geraadpleeg word. 

So byvoob8ld kan gesien word dat die reg op lewe sy begmnding vind in die v e M  op 

doodslag in die sesde gebod en hierdie reg verondentel die reg op voedsel en veral op die 

miWele om d'i te verkry, naamlik arbeid (Vmer, J.M.. 2@3la:15). 

Coerhen (1999:52) wys egler damp dat die bapalinge en voorskrine van die bosk 

Deutemnwnium - 'n mens sou kon s8 die hele Skrif (vergelyk onder meer maar net Efesi&s 

4:1 en Romaine 12:l) teologiese gespmke dus gegmnd is in die genadige uitbring deur die 

HERE van sy volk uil Egipfe en die inbring in 'n nuwe land as sy eiendmswlk Hierdie 

bevrydende &ad van God het 'n hele nuwe sosiale orde tot gevotg. 'n sosiale orde wat ook 

in die regspmsesse van sy volk neerslag behoon re vind. In die Nuwe Testament lees 'n 

mens onder meer in Efesiem 210 dat God die gelowiges in Efese gemaak het wat hulk is, in 

Christus he1 Hy hulle geskep. In die voorafgaande perikoop van Efesi8rs 1 word dit 

momm~+ geslel dat die Christus gesien word as Hoof van die gemeente. In die Nuwe 

Testament gaan dit dus in die eente plek om die kerk, waarvan Christus die Hoof is, wat in 

all0 fasene van sy beslaan, met ander woorde c& in sy p m o r d e s  moet laat blyk dat hy 

wlkome aan Christw behoort. Dit is teen hierdie aglergmnd dat die vcorskrine en bepalinge 

Hoofstuk 6 - Tematiese ontleding van die Bybelse dogma as korrektiel vir dle 

huidige Skrifgebrulk In d k  Gereformeerde ettek 





416 

Die diens van die volk. Israel, het bestaan uit heilige kultiese handelinge en 'n woom 

lewe soos Morgeskryl in die Wet van God (vgl. Vriezen, 1966:271). Hierdie wet vereis die 

m diens aan God en die verantwoordelikheid len opsigte van die naaste. Die vroom 

diens aan God M n  uh die verbod op afgodely, die verbod op beeldediens, die heitiging 

van die Sabbat, die beskerming en helliging van lewe en die gebod om die eer van God se 

naarn in stand la hou (Vomer, J.M.. 2003:257). In die lig hiewan is Du Toll (1981:94) se 

Opmerking van toepassing, as hy aandui dat die Dekaloog 'n konsMuerende lewenswet en 

nie 'n juridies-werkende sedewet as kontmle van die bose hart van die mens is nie. 

Volgens Vorster. N. (2002:307) koppel die wette van antieke Israel en die erkenning van 

menslike waardigheid telkens aan die respk vir God. Die reg op menslike waardigheid setel 

dus nie individualisties in die men! seH nie, maar dit is gel04 in die felt dat die mens eiendom 

van God is. Die mens m e t  waardig behandel word, want hy is skepping van God. Die regte 

van mense In die Dekaloog en die wale van Deuteronomiurn word byvoorbeeld nie begmnd 

in 'n inherente vlyheid nie, maar we1 in die histod%se &ad van God se verlossing van Israel 

uit Egipte. In die lig h i e m  maak Vorster, N. (2W2308) die baie belangrike opmerking dal 

die teosentriese fundering van menslike waardigheid kulmineer in God se belofies van 

s04ninge en venrloekinge. Diegene wat hulk naaste kwaad aandoen. sal God se vloek 

elvaar. Diegene wat hulk naaste respekleer sal God se seninge etvaar (vergelyk 

Deutemnomium 27 en 28). 

Calvyn ken in sy lnsfitmie (Boek 2, hoofstuk 8: Calvyn, 1966) 'n besondewe plek toe aan 

die Dekakog van God wat hy die mrele wet genoem het. Hy het damp gewys dat nie by 

die blote letterlike betekenis van die wet vasgesteek m e t  word nie, maar dat na die beginsel 

agter elke gebod deurgedring moet word, om dan daawan verder te beweeg in die 

toepassing van die wet (Institusie 2.8.8: Calvyn. 1966). Tereg maak Van Rooy (199732) 

die opmerking dat die Dekaloog van God, seden C a m .  'n besondere plek in die 

gerefonneerde etiek beklee. 

Douma (1984S4) verbind weer die Dekaloog aan God en sy openbaring en gee op 'n 

verantwoorde wyse, waarin rekening daarmee gehou word dat die Dekalcog in die Ou 

Testament staan en dat dit in die lig van die vellossingswerk van Christus gelees moet word. 

Hy wys &amp &I vir Calvyn die wil van God vir die gelowige 9s lewe sy uildruWng gevind 

het in dle Dekaloog an dat die verklaring van dm Dekaloog deur die eeue die Nggraat vir die 

etiese ondenig in gerefonneerde kerke gevorm he (Dwma, 19&1:66). Douma merk we1 op 

dat die kerk nie by Sinai kan bly staan nie. In die Chrislelike etiek moet steeds uitgegaan 

word van wat Christus gedoen he1 en alleen via Hom kom die Christen  or die Tien 
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GebOoie te staan (Douma, 1984:70). Christus het op die diepte van die gebooie 

gewys en 'n Christen mag dm nie bly slilstaan by 'n oppewlakkiglmeriike lees van die wet 

nie (Dourna. 1984:70). Verder is die venrutling van die wet ook belangrik. wndat daar altyd 

van die persoonlike vemouding met God uRgsgaan moet word (Dwma. 19W71). Al die 

rnens 80 handelinge moel dus 'n Christosentriese karaMer dra (Douma, 1984:71). Dwma 

wys byvwrbeeld op a% betekenis hiewan vir die Sabbafylebod wat binne die kerk te veel 'n 

sabbatistiese sternpel gedra het (198472). 'n Sondagviering wat met die wet van Christus 

verband hou, lyk dus anders as iets wat blwt in reel op el vasgevang is. Hy is dus van 

wrdeel &t die Dekaloog (Tien Gebooie) vandag met venmue aan die kerk, en dus ook aan 

die etiek, voergehw kan word as kerngebooie, rnaar d m  moet 'n mens anyd die lig van 

Christus daamp taat skyn (Douma. 19W73). 

Volgens Woltem (19W43) kan die lirefendste voorbeeM van die poedheid van die 

gepositiveerde wet gwind word in die Mosaiese wet. Hierdle wetgewing is God se eie 

positivering van die skeppingsnorme vir ou Israel. Die boeke van die Ou Testament word 

nooil moeg om die goedheid van die wet te p f p  en nadruklik te betuig dat veillgheid en 

shalom alleen gexind kan word deur terug te keer tot die Torah nie. Die langste Psalm. 

Psalm 11 9, is een uilgebreide ldied oor God se wet in hierdie verband. 

Die Dekaloog van God speel 'n belangrike rol as 'n mwntlike verlrekwnt vir 'n tema blnne 

die kontekstu~~Cparedigma6ese benadsring veal wanneer daar van 'n bepaalde 

hermeneutiese model en die interprelasie vanuit die Ou Testament vir etimk in die modeme 

samelewingskonteks atleidings gemaak wii word (vgl. Van Rooy, 1997:12). Die rede 

hiewoor is geld in die feil dat daar vlr die Ou-Teslamentiese mens nie 'n geskeidenheid 

tussen die sekulere en die religieuse bestaan nie: Hulle Weel alies as religieus. Wat reg is. 

in waner sfeer van die lewe w k  al, kan nie anden as om van God le kom nie en om sy wil te 

wees nie. Daarom word alte wene as die wil van en ydrb van God v- (Van Zyl. 

19929). Die inleindingsformules is dus inderdaad eerder van teologiese as historiese 

betekenis. Die stelling dat "die HERE vir Moses ges6 her is dw nie primer 'n historiese 

uitspraak nie, dn is 'n belydenisuitspraak: 'n uitspraak. 'n gehlienis w r  die gesag en belang 

van die wetsrnateriaal. As Sodanig is dl nie 'n vir-eens-en-viraltyd y d r d  van Bo en Buile" 

nie, nie 'n eisende en dwingende w r d  nie, maar 'n (mens sou kon 6) pastorale. 

begeleidenda Godswoerd - Torah. Lion-Cachet (1994b:250) wys egler daamp dat in die lig 

van die konteb van die Ou Testament dm Dakoloogwetgewing grondliggende wetgming 

was vir 'n volk wat hulle in 'n land moel gaan vestig. 
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Hoe m M  die Dekaloog verkhr en verstaan word? De Bruyn (1991:199) noem 

dal die anhmord op hierdie m a g  nie so maklik en vwr die hand liggend is as vial dit 

workom nie. Op die vraag hoe belangrik dfi is dat die gewe reg verklaar moet word, biyk 

verder daaru8 dat Chtistus sell 'n duideliker verklaring van onder meer die Mde. sesde en 

sewende g e m  gegee ha (Mark. 7:lO-13; Man. 521-22. 27-28). Wat hierdie saak so 

Mangrik maak, is die feit &t die Dekaloog nie maar net 'n aantai re& is nie. maar dat die 

wese van God daarin gwpenbaar word (vergelyk Jes. 1:2-15: Jer. 2:313)(De Bruyn. 

1991:200). 

De Bruyn (1991:201) stel voor dat die Dekaloog volgens die verklaring van die Heidelbergse 

Kalegismus gasien en gebruik moet word. Hi stel as die belangrikste kenmerke dle 

volgende mar: 

die aanduiding van die l ien Geboom as re61 van dankbaarheid; 

. die erkenning van die sinekdogeiese karakier van die l ien Gebmie: 

die openbaringshistoriese karaMer van die verklaring van die Tien Gebooie; 

die beklemtoning van die innefike gesindhee 

die beklemtoning van die negatiewe en positiswe meping van die Christen; 

. die erkenning van die universele betekenis van die Dekabg: 

die p rakhe  karakier van die Heidelbergse Kalegismus se verklaiing; 

die erkenning van die absoluutheid van die eise van die Tien Gebode en 

die persoonlike aard van die eise in die Tien Gebooie. 

Lafegan (1994:620) vestig die aandag daarop dat een g e m  nie in nolasib van die res van 

die Dekaloog benader kan word nie, daarom moat daar in enige bespreking van die 

Dekaloog gelet word op die bedoeling van die Dekalwg as 'n geheel, waama die betrokke 

gebod (in hie& geval die sesde gebod) eksegdes en hermeneutics uitgeklaar kan word. 

OOr die aard van die Dekaoog wys Lategan (1994:620) daarop dat die bedodingdaman is 

om op die korste moantlike manier uldrukking te gee aan God se wil. Hoewel die wrgmle 

meerderheid van die gebode negaUeigefmulwr is, moet dfl nie si, verstaan word nie. Die 

Dekalwg real nie die hele iewe moreel nie: dit dui slegs op uilerste grense waarbinne die 

lewe moat vedoop. Vandaar die negaliewe trani. Die negatiewe brmulering moet m k  teen 
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die agtergmnd van die verbond verreken word. Hier word nie ges8 wat hy moef doen 

om die witundsverhcudhg tot stand te bring nie, maar juis dit wat hy nie moet dcen om dit 

te beeindig nie. Die Ou Testament kommunikwr 'n posifiewe houding twnwr die wet. In 

Psalm 1 verlustig die psalmis hom dagen nagoor die wet, en in Psalm 119 wy die digter 176 

vefseaan die Monreflikheid van die wet. Wanneer Paulus teen die wet te velde trek, het hy 

dit teen die proklamering van die wet as heilsweg. Die wel is nie mMdeaar tussen God en 

die mens nie. Die enigste manier om te voorkom dat die wet in 'n heilswag ontaard, is om 

Christus in elke wet in te reken (Lategan, 1994:621: vgl. ook Botha. 1976:212). 

In die Nuwe Testament word die Dekaloog gekontinueer en verdiep. HieNit vloei 'n 

geheiligde lewenswandei voort. Die uitspraak dat die gebod deur die liefde vetvui moet 

word. beleken die ve~yuiiingen nie die vervangingdaarvan nie (Lategan. 1994:621: vgl. ook 

Dwma. 197232: Du Toit. 1981:90). Volgens Lalegan (1994:621) het Christus die wet 

verml, maar dit nie afgeskatnie: en dan ook net die gebmiken nie die sindaanran nie. Die 

Dekakog eis daarby saam liefde vir all0 mense. Volgens Vorster, N. (2002224) kan 'n 

mens in die wene wat God vir sy vertondsvolk need& sy herskeppende bemoeienis met die 

mensheid as 'n geheel raaksien. Hierdle bemoeienis is aanvanklik in bescnder net op tsraei 

gerig, maar din word later universeel op die hele mensheid van toepassing. God se 

herskeppende werk word gekenmerk daardeur dat Hy nie net sy eie w r  nie, maar w k  die 

waardigheid van die mens wat na sy beeld geskape is, herstel. In die wen0 van antieke 

Israel kan dus reeds die spore van die Goddeiike herstel van menslike waardigheid gesien 

word. Hierdie wette van Israel was egter 'n partikuliere, histories-bepaalde en rydeiike 

heenwysing na die k m s  van Christus. In Christus kry die herstel van menslike waardigheid 

immers 'n kragtiger en meer uniwrsele dimensie. 

6.3.42 Dia reg op lewe In dle iig van die Mlsde gebod 

Vorster. J.M. (2WOb:14) noem dat die kmsep %we' 'n Mangdke beginsel vir die etiek is. 

Vorster. J.M. (2002204) betrek ook in een van sy latere plbtikasies die konsep %we' op die 

debat r o n m  die docdstraf wanneer hy aandui dat die reg op lewe en die plig om lewe te 

bewaar 'n duidelike 6yblse beginsel is. Volgens Vmter (2@?4:168) is die respek vir l w e  'n 

saak wat indringende etiese besinning verg. Dit is inderdaad 'n belangrike saak in 'n 

gemeenskap waar moord hoogty vier en waar die gemeenskap diep nxler geweldsmisdaad 

gebuk gaan (vergeiyk 5.3.12 en 5.3.1.3). In die Iig hiervan is die toepassing van die 

docdstraf in stryd met die reg op lwe. Die Christen moel ander we8 soek om met die 

problemat'& cnderliggend aan hierdie lwensonterende p r a m  om te gaan. Vmter. J.M. 

(2W2:m) stel Mor dal bevooroordeelde daodstraf en die mwntlike misb~ik daarvan deur 
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die owemeid uitgeskakel behoort te word deur eerder lewenslange gevangenisstraf te 

pmpagwr. Sodoende sal die reg op lewe in die lig van die sesde gebod en in die konteks en 

vettend van die D e W g  konsekwent toegepas word. 

=ly mag nie mood pkeg nie' (Eks. 20:13, Deut. 5:17). Hiertfe gebod Mink op die oog af na 

'n gekd waarowdaar universeel eenstwnmigheld is. Swanepoel (1999:60) wys daarop dat 

hierdie gebod eintlik as 'n slagspmuk aangehaal word deur mense wat hulk beywer vir 

menseregte, die afskaffing van die daodstraf, vir antioorlagveldtogte en se8s vir die nie-slag 

van diere. Volgens Swanepoel gaan dit juis in hierdie gebod om die beskenning van lewe. 

Vorster. N. (2002:308) wys ook &amp dat die teologiese grond vir die sesde gekd  gel06 is 

in die feit dat die mens geskape is na die beeld van God (vergelyk 6.3.2)(vgl. Verster. 

2004:172). Genesis 9:56 is 'n teksg&eMe wat eksplisiet daama vamys dat die kwe van 

die persoan wat 'n ander se lewe neem, ook pmaem sal word (Vemer, 2004:168). In 

Genesis 9:5 en 6 word w r t s  gestel dat die mens aan God rekenskap sal moet gee oor die 

bloed van eke mens wat vergiet word, want 'God het die mem geskape na sy beeld". Die 

bedoeling is duidelik dat God as die Alleengewer van lewe ook die atlwnreg he1 om kwe te 

neem. Mwrd onmeem God d w  van sy eiendom. D a a m  moet versoening vwr God 

gedoen word vir onskuldige bked wat vergiet is. Ale mensllke lewe is vwr  God gelyk. 

omdal all0 mense geskape is na die k f d  van God. Geen mens mag daamrn die lewe van 

'n ander wedenegtelik neem nie, want alleen God is in besit van lewe (vgl. Swanepoel. 

1 m 6 l ) .  

In die Ou-Testarnentiese teolcgie is dit duwik  &I die waarde van lewe ten alk koste 

beskenn moet word en dat daar d a a m  ook maatre3ls moet wees om lewe te besken 

(Verster. 206(:174). Vorster. N. (XXJ2:308-310) noem ook dat verskeie wme in die 

Penlateug uitbmi op die positiewe beskerming van lewe (vergelyk Eks. 2228, 29; Lev. 

1936; 25:35; Num. 339-34; Deut. 228; 245: 2416). LM al die bogenoemde wene word 

d'it syns insiens duidelik dat lewe hellig Is, en dat elke persoan 'n Godgegewe reg op lewe 

het. as& 'n plig om die lewe van 'n ander le beskenn. Hy stel #it oolc dat die reg op lewe 

egkr nie In die Pentateug as 'n onvervreembare reg w i e n  mast word nie. God he1 as 

gewer van lkwe ook die reg om b e  mens van sy lewe te ontneem. In Genesis 9 vers 5 en 6 

word die rkmdstraf voorgeskryf vir moord. Deur die rkmdstraf toe te pas, word 'n parsoon 

van al sy regte ontneem (Lev. 20:20). 

In die P0mateug word die doodstraf vowgeskryf vir misdade wat gepleeg word teen God. die 

heiligheid van iewe en die oorsprong van lewe. Die toepassing van die bogenoemde 

doodslraf moat egter verstaan word binne die milieu van die antieke Ooste en die lsraelitiese 
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teokrasie. Dil kom dus daarop neer dat die doodstrawwe van die Ou Testament nie op 

'n a-hiionese wyse direk na die modeme samelewingskonteks oorgedra kan ward nie. Wat 

we1 duidelik word uil die Ou-Testamentiese wene is dat Gcd die reg he1 om mense se regte 

te vervreem. Hoewel die Cmdstraf nie deur die Skril as 'n absolute opdrag vir die staat 

vwrgehw word nie, laat die Skrit wel ruimte vir die Cmdstraf, want die mens kan wel sy reg 

op lewe verbeur (vergelyk Lev. 2220 en Rom. 13). Nieteenstaande die feit dat die mans se 

reg op lewe nie onvetvreembaar is nie. is mensiike lewe heilig. 'n Mens se reg op lewe kan 

nie aonder emsfige gevolge horn o n t n m  word nie. Daamm moet onderdane nie net ander 

se reg op lewe respekteer nie, maar dil w k  posilief pmbeer beskerm. 

Vir Verster (2004174) is die etlese implikasie van die gebod duidelik. Die lewe is dew God 

gegee en is daamm kosbaar. Lewe m66t beskerm ward. Die dekaloog bevestig dat God die 

Een is wat w r  die lewe waak. Die implikasie dat God w k  self die Een is wat die lewe 

beskerm, is w k  duidelik. Die lewe is geen toevallige saak nie. Lewe kom van God at - din is 

God se guns aan die menss. lndien die lewe geneem word, kom die wrdeel van God ler 

sprake. Verder is dii duidelik dat Gcd alleen reg he1 om w r  lewe an dood le beskik. Die 

get& verbied juis die onregmatige doodmaak om die waarde van lewe binne die verbond te 

bevestig. Selfbelang en magsmisbntik word duidelik veroordeel. God seH het die reg om le 

beskik w r  lewe en dood ( I  Sam. 2:6)(vgl. Childs. 1985:79). Al die lewensmtlikhede soos 

wat dit in die skepping wrkm, is van God se wet ahk l i k .  Dk is iuis die waarborg teen 

nihilisme. Lewe is juis kosbaar en essensieel. omdat Gcd dii moontlik maak (vgi. 

Brueggemann. 1997:201). 

'n Mens moet ten opsigte van menseregte onderskei tussen die wetlike beskerming wat aan 

'n individu verleen word teenwr die s W  en dle gedagte van menswaardigheid en 'n 

regverdige sameiewing. Die gedagte van wetlike beskening is 'n modeme gedagte wat nie 

in die Skril gevind word nie. Die idee van die menswaardigheid van die mens en 'n 

regverdige samelewlng is egter teenwoordig in feillik alle godsdienste (Van Rwy. 

2001b:lW). Die mardigheid van die mens hang ten nwste saam met die reg op lewe. 

Sonder lewe kan die mens nie God se beeld vmwn nie. Lewe is by uhstek 'n fundarnentele 

gawe van Gcd aan die mens. God is die Alleengewer en BaJkikker w r  lewe. Die reg op 

lewe is daamm absoluut en nmdssaklik. Geen mens het die reg om die lewe van 'n ander 

te neem nie (vergelyk Gen. 9:6). Wanneer 'n mens die lewe van 'n ander neern, sped hy 

self god, hy vemietig God se beeidskap in die mens, en hef eensydig 'n veitwuding op wal 

God sen met 'n ander perwon tot stand gebring het. Juis omdat iewe so kosbaar is, word 

doodslag in die Ou Testament M e  m n g  gestraf (Gen. 95) (Vorster. N.. 2002290). 
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Vogens Vorsler. J.M. (1997b86) skiet die hdstuk w r  fundamenlele menseregle in 

die Suid-Afrikaanse Gmndwet juis tekort ten opsigte van die reg op lewe en behwn daar 

syns insiens in die toekoms verder w r  die geb&e gedebatteer te word. Die rede hiervoor is 

gel& in die 10% dat lewe van God kom. Hy he1 lewe geskep: Hy gee dle nuwe lewe in 

Chrism en yl gee ock die ewige lewe aan hulle wat glo. Daamm word lewe in die sesde 

gebod w k  beskeim. Die Christdike etiek kan dus met reg 'n etiek van lewe genoem word. 

Fundamentele regte met dus die reg ap lewe erken en vir die beskenning d m w r  

Morriening maak. Dl word wlgens hom we1 in die gmndwet gedoen, maar 

desnieteenstaande bly wee pmbleemgebiede onaangeraak, naamlik di6 van aborsie en 

doodstraf. Dwdstraf is enigsim moeiiiker omdat etici verskll oor die Jake wat dwdstraf 

regverdig. In hierdie verband kon die grondwet, met 'n uitsluitingskbusule by die reg op 

lewe, voorsiening gemaak het vir die toepassing van die dccdstraf in die gevalte van mwrd 

met verswarende o m s t a n d i i .  Hy waarsku egler &t dwdstraf met gmot msigtigheid 

toegepas moet word en &t relevante argumente utl regsoogplnt deeglik wrweeg MI moet 

word. 

De Vllliers (1999560) wys daamp &t dam in di6 verband nie buite rekening gelaat moet 

word dat daar nou reeds die neiging ontstaan het om morele kwessies aan dle hand van die 

num, gmndwet en die handves van menseregte wat daarin vervat is te besteg nle. Die 

grondwet word die nuwe'Bybel", wat w r  morele kwessies w k  ultsluitsel moat gee. Wat in 

die grondwet vwmp staan, is die nyheid van die indiidu om te dink, te s8 en te doen wal hy 

wil. Dit wat die individu sB of doen, mag slegs beperk word in soverre dtt skade aan 

medemense kan bemkken. Di is ooglopend dal op so 'n gmndslag 'n besonder wye 

spekrum van gedrag wetlik en ock moreel geoodd kan word. 

Douma (1979:lE-19) maak die volgende stelilngs in verband met die eerbied vir lewe: 

Die mem is eerbied verskuldig aan die HERE van die lewe wal beskik w r  lewe en dood. 

Die mens het Monvaardelik die reg om lewe in allerlei vonns aan te tas, byvwrbeeld die 

van plante. diere en mense. Laasgenoernde het te doen met die swaardmag van die 

staat (vergelyk6.3.1.3). 

Die b e  kan soms in dims van God en die naaste oweoffer word 

Die mens se lewe kan 'n versadigingspunt bereik. 'n Mens dink hier aan Abraham. Id. 

Jakob, Job, ensovoarts: '...en toe is hy (Isak - DS) dccd. Hy het gene* mdat hy owl 

gewwd en 'n w1 lewe gehad het" (Gen. 35:m). 

HooFauk 6 - Tematiese ontleding van dle Bybelse dogma as korrektief vlr dk, 

huidige Sloffgebrulk In dl9 Gereformeerde alek 



423 

Swanepoel (1999:63) waarsku in die lig van bogenoernde uiteensening en toepassing 

van die sesde g e m  dat dit opvallend is &I dle wood wat hier vir m r d  gebruik word 

nerens in die Ou Testament gebruik word vir lewensverlies in oollogsiluasies of vir die 

toepassing van die &odslraf nie. in die Ou Testament het die doodslraf gegeld. Da word 

nie alleen dikwels venneld nie, maar daar is talle wetie wat die dmdslral vereis. So is nie 

net 'n mrdenaar nie, maar ook 'n kind wat sy ouers aanrand of vloek, gestenig. Die wet 

bepaal verder &t 'n egbreker met die dood gestraf nmet word. Selfs die oonreding van die 

Sabbatsgebod is met die dood gestral. Die doodslraf is aanvaar en voorgeskryf. Mens sou 

moeilik uit die letterlike gebruik van die Skriigegewens kan pleit vir die afskatfing van die 

doodslraf. Hierdie g e m  kan volgens Swanepoel beslis nie daawoor aangewend word nie. 

Die argumentasie vir die afskatiing van die dmdslraf sal op heel ander gronde gebw moet 

word. 

Die staat is 'n regsverband wat onder leiding van 'n publieke geregligheidsidee onderdaan 

en owemeid moet saamb'md. Die mat  besit 'n juridies-begrensde regsmag en demalwe 'n 

begrensde gesagsboevoegdheid. Reg en mag domineer die staat. Elke lewensvom in die 

gedilferensieerde samelewing word gekenmeh deur verskillende soone magsvoming. 

afhanklik van die kwalaserende funksie van die lewensvonn waarin dit aangetret word. Op 

grofd van dm kwaMiserende re- van die staat is die owemeid gemepe om ewewig en 

hamxxlle in 'n veeiheid van regsbetange te handhaaf. Die nia-staattike owefieidsweh kan 

alleen regverdig word wanneer dii beskawingsmondigheid bevorder. Dl1 !an aneen 

plaasvind indien dit onder die leiding van Christelike beskawinpnorme geskied. Daamm is 

dit die prercgatief van die staat om te beslis oor die neem van 'n lewe. So bepaal die 

wetgewer &I die wederregtelike neem van 'n lewe met die dmd strafbaar is, mih 

versaglende omstandighede nie aangevoer kan word. Die how oefen dan w k  alleen hul 

regledike funksie uil oor 'n konkrae geskil wat van daahverMike belang vir die werklike 

partye is. Die hot laat lei horn deur die rnaatstaf van goeie sedes, die bod moms (Lategan. 

1993:853-854). 

Volgens Lategan (1993:854) verbied die Wood (by name die sesde gebal) nie all0 doding 

nie, siegs die wederregtelike (onwenige), daarom word mbevoegde dmdmaak van 'n mens 

sonder &I die HERE so 'n opdrag gee. verbied. Dii gaan dus hier om dood as m r d  en nie 

dmd as straf nie, want onskutdige bloed word vergiet. Die Hebreeuse woord ranehword in 

E M U S  20:13 gebruik Hier het dit betrekking op opsetlike doodslag. Sowel die reg as die 

Woord appelleer teen die positivering van die beginsel dat gem lewe wedenegteiik geneem 

mag word nie. 
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Nog 'n verdere waag wal gestel kan word, is of Genesis 9:6 nie 'n onweerspreeklik 

duidelike uilspraak ten gunste van die doodstraf beval nie: W I~  die Moed van 'n mens 

vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy 

verteenwoordiger.' D i i  Ou Afrikaanse Vertaling lui: "Hy wat die bloed van 'n mens vergiel, 

sy Moed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.' 

Hierdie leks sped by veal die ondersteuners van dm doodstraf 'n byna deurslaggewende 

ml. Van Deventer (1974:69) s6 sen daf 'n mens in Genesis 9:6 syns insiens die doodstraf as 

'n ordinansie van God vind. Tog besef hy ook dat in Genesis 9:6 net g d  word dat die 

doodsfraf uilgevoer moet word, maar die hoe en dew wie word nie direk nie. Van 

Wyk (1991b:280) loon ook aan daf hiirdie opdrag immars binne die raamwerk van die 

universele Noagliese Verbond staan en &ens opgahef is nie. Genesis 9:6 slaan volgens 

Van Devenler (1974:76) in die konteks van God se nuwe se.% na die sondeval, nuwe 

instellings, die in-beskening-neem van die menselewe en die Noagiliese Vehnd. Dil is 'n 

instelling. ordinansie of gebod van God en het universele geldigheid vir die mendm. Dil 

onderskei duiddik tussen ongeoorloofde mood en geoorfoofde doodmaak (Van W*. 

1991 k280). 

In die lig van die tema Dm Dekalwg van G d :  'n Perspektief op die reg op iewe is dit gou 

duidelik &I hierdie leks van Genesis 9:6 glad nie so deursiglig is as wat aanvanklik gemeen 

word nie. Van Wyk (1991k280) loon baie duidelik aan dal daar 'n problem is met die 

konteks en (in-)konsekwenle Skrifgebmik. Hy stel wKxnwonde dat 'n mens veral ten opsigle 

van Genesis 9:6 wor 'n wye reeks van interprelasieprobleme staan. Dit moat egter duidelik 

wees dat God die eis tot die respek van lewe handhaaf en so hoog ag dat dit teen die 

mrdenaar besken moet word. Eike p e m  se lewe is kosbaar wor God. Dil is dus 

eksegeties we1 mwn lk  om ten minste die mntlikheid van die dwdstraf hier oop te laat 

(Versler. 2004176). Versler (2034376. 177) is self daatvan oottuig dat die doodslraf slegs 

in uiten uitsonderlike gevalle loegepas mag word. Alhoewel daar nie afgelei kan word dat 

die doodshaf we1 onder aile omstandighede van m r d  toegepas mdBt word nie, is dit tog 

mwntlik om uil die gedeene (Genesis 95.6) af te lei dal, weens die Sktil se gmol respek vir 

lewe, die doodstraf in uitsonderlike gevalle van mood we1 in beginsel begrondbaar is, omdat 

die kosbare waarde van die lewe juis so beskerrn word. 

Die bedoeling van veral die sesde g e m  nwt  gesien word as 'n gebod wat handd oor die 

beskerming van die beelddraer van God. Die bedoeling van die gobod is nie 'n verbod op 

doodmaak (Gen. 9:6) nie, maar ook 'n verbod op v(oek (Jak. 3:s) omdat 'n mens na die beeld 

van God geskape is. We dus 'n mens (wk hwnselfl doc&&, tas die beeld van God aan. 

Hootatuk 6 - Tematiese ontleding van die Bybeise dogma as konektief vir die 

huidige Skrifgebruik in dle Gemimaerde etlek 



God is die Gewer van lewe. Gevolglik mag lewe nie verabsoluraer word nie - dit wil s(, 

lenerlik van God losgemaak en tot af@ verhef word nie. Nog minder mag dit 

geminimaliseer word -dl wil s& losgemaak word van God en dan pmkties tot niks of baie 

min verlaag word nie (Heyns, 1982:329331). Ook Velema koppel die lewe van die mens 

aan die beeld van God. Dle verbod op die neem van die mens se lewe moet dus blnne die 

konteks hiewan verstaan word: Vespeet voor de mens, eerMd voor zijn leven, begunsliging 

van zijn levensontplooing is als opdracht niel lost le zien van de plaats die God aan de mens 

als Zijn Beeld heen gegeven' (1983:27). Volgsns Lategan (1994:625) is die intensie van die 

sesde gebod duidelik: Eemed en ontsag vir dim lewe van die naaste, maar mk vir jou eie. 

Hierdie eerbied mcet nie versiaan word as 'n absolute eerbied vir lewe nie. Absolute eerbied 

rir die lewe kom alleen aan die HERE as die Gewer van lewe toe. Lewe is 'n gawe van God 

en mMlt as sulks gerespekteer word. Derhalwe behoorl niemand lemmsveragtend op ie 

tree of vrywillig van die lewe afsfand te doen nie. Wte horn hieraan skuldig maak, beledlg die 

Skepper. 

Hoe moet die Christen dan eerbied vir /ewe verrfaafl Dle mens Is na die Beeld van God 

geskape. Daamm moet daar respek wees vir die mens se lewe (subjek) en moei daar 

verantwowdelik hiermee omgegaan word. Lewe mag nie h abstract0 eerbiedig word nie 

maar moet as 'n geintegreerde dael van 'n persoon subjeklief beskerm en eerbiedig word. 

Soos eerbied vir die lewe afneem, neem die huiwering rir die dood ook af. Eerbied vir lewe 

is nie 'n behoud daarvan ten all0 ko% nle (Lategan. 1994:627). Ander meme he1 nie die 

reg om my lewe op te 64s nie. 'n Onetiese handelswyse soos moord wat voortvloei uil 'n 
liefdelose gesindheid teenoor die rnedemens impliseer juridiese wederrsgfeliheid 

(onregmatigheid). In etiese sin verbied die sesde gebod dat die mens so 'n liefdelose 

gesindheid mag openbaar dat die wil ontstaan om die naaste te dood. lndien die etiese sin 

van die sesde gebod herlei word tot die deer van die juridiese asp& dan ontstaan 

absurditele soos dat regtelik doodgemaak mag word. Die etiese en die juridiese aspekle 

mcet demalwe nie na mekaar heriei word nie. Gebeur dt, is daar s p k e  van 'n 

teenstrydigheid (Lalegan. 1994:628; vgi. Stmuss. 1980:35.42). 

Die sesde gebod handel dus eksklusief oor die beskerming van die W r a e r  van God. 

God as die Gewer van die lewe skep die mens na God se beeld en gebied dat lewe 

eerbiedig sal word. Alle menslike lewe dra die beeld van God - ongeag die lewenskwalkeit 

daarvan. Lewe is verder 'n genadegawe van God en daamm is dR 'n vooneg om te lewe. 

Omdat God ui( genade 'n iewe aan 'n mens skenk, het 'n mens die reg om te lewe. Hierdie 

reg behoorl nie net dew die owemeid besken te word nie, maar word deur God self 
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beskenn waar God in die sesde gebcd die wederregtelike docdmaak van die mens 

verbied. Om te lewe is sowel 'n voorreg as 'n reg (Lalegan, 1999:1132-1133). 

6.3.4.3 Etlese implikade en wdslike wnntrvoordellkheld 

Ten opsigte van die wetlike oordening van die lewe is daar nie juridiese kasulstiek in die Ou- 

Testamentiese w d  van God nie. want die lsraelliese wene was tevrede om 'n paar basiese 

M s  wy en algemeen oor en oor weer toe le pas. Hierdie reels is egter as Goddelike wil 

ingeprent, en as sodanig is dif op die han en gewefe afgedruk (Eichmdl, 196177). Die 

toepassing van hierdie basiese reels word dan in baie gevalle aan 'n gesander regsgevoei 

oorgelaat. omdat die Wet van God nie 'n komplekse sisteem wou wees wat die lewe 

versmoor nie. Gre'danus (1984:16,17) onderskei ook tussen wene wat lewe beskenn het en 

wene wat die kwalieit van lewe beskenn. Die sesde getcd van die l ien Gebooie, soos 
reeds aangedui, dra dle verbod "Jy mag nie mood pleeg nie' (Eks. 2213). Hierdie @rag 

van die l ien Gebooie word dan in die burgerlike wene van Israei praMies uifgewerk in die 

Bondsboek (Eks. 21:12-14 en 18-36). Jesus gee in die Nuwe Teslament nog 'n verdere 

imerpretasie van hierdie gebod: 'Elkeen wat vir sy bmer kwaad is, is at strafbaar Mor die 

regbanlC (Man. 5:21-22). In die Nuwe Testamem word die waarde van die menslike lewe nie 

net deur eksteme wen0 beskenn nie, maar ock deur die innerlike windmid (Greidanus. 

1984:17). Dit is dus duidelik dal die reg op lewe in die Skrif nie net genoam word nie. m a r  

dat mense se regte en pligte teenoor mekaar duMelik uiigespel word in die praklyk (vgl. 

Vorsfer, N.. 1999:65). 

In die lig hiervan verwy Heyns (1982227) d e r  andere na die l ien Gebooie as die 

gekonkretiseerde llefdesgebcd. Een van die hmksies van die l ien Gebooie kan syns insiem 

gesien word in wal hy mxrm die e t h  funhie daalvan. In hierdie etiese funksie van die 

l ien Gebooie word die manier aangedui waarop die mens mod optree. Volgens Gardner 

(1960:24-26) is 'n kenmerk van die etiese voorskrine in die Ou Testament veral die 

teosmfriese karakfer daarvan. Hierdie tementriese karaMer van die voorskrifle is ten 

diepste &amp gegmnd dat lsrael met sy totale volksbestaan aan die heilige God behoon 

he1 (vergelyk Eks. 19:s; Lev. 11:44). Van der Walt (1989330) meen dat die doel van did 

Morskritte was m Israel met die vcfmgewing van 'n heiligheidslewe to! eer van God te lei. 

Dit het m d  ander woo& aan die sedeiike lewe van lsrael 'n religieuse begmnding en 

daarmee saam 'n etos van moralitel gegee. Die hele volk is deur die HERE (Jahwe) tot een 

broedergemeenskap verenig en dit was die een wil van God wat op aiie samelewlngsterreine 

gegeid het. 
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Ten einde die aard van Christdike moralReit te kan verstaan, Is dR belangrik om ook die 

aard van Christelike vryheid te begryp. Want Christene lewe nie meer onder die wet nie. 

maar Mxler die gmade (Rom. 6:14). Viyheld van die wet beteken egter nie &t die Tien 

Gebooie geen toepassing op die Christen van vandag se lewe het nie. Dn beteken ook nie 

dat Christene God se heilige standaarde vir persoonlike voorkeure kan verrull nie. Die 

Christen is nie vry van enige Christelike vereisles nie. Dit Meken we1 dat Christene nie 

meer tot enige van die seremoniOe wen0 verbind is nie, maar hulk is egter nie vry van die 

morde verpiigthge van die wet nie. Die verbod op m o d ,  egbreuk, leuens, diefnal, om vals 

getuienis af te 10, ensoyoorts is dus nie opgehef nie, maar God se gmade is nou in 

gelowiges werksaam, sodat aan die volle vereistes van geregtigheid wat deur die wet geslel 

word, voldoen kan word (Rom. 8:4). Deur die genade van Jesus Chrislus leer gelowiges om 

heilige, regverdige en Goddelike Iswens te lei en vry van onheilighetd en aardse bgeertes te 

wees. Jesus Christus mep immers die gelowiges op tot 'n lewe van morele volmaaklheid. 

So 'n heilige lewe is deur Hom moontlik. Die mode wet van God word in die Tien Gebooie 

opgesom. Vir all0 Christen-gelowiges wal besef &I dit vir huh  onmoontlik is om self a1 

hierdie wen0 na te kom, het Christus gesterf en h n  hulle dus nou aan die eise van hierdie 

morele wette voldoen. DB word in Wee gebooie wat oor die lief* handel vir hune 

saamgevat (Man. 223740): 

',Jy moet die HERE jou God liethe met iou hele han en met iou hele siel en met iou hele 

verstand. Di Is die grcatste gebod en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk 

staan, is: 'Jy moet jou naaste liefh6 soos jwseff.' In hierdie lwse geboale Is die hele we4 en 

die profete saamgevat." 

Christelike moraliten is dus h W i n g  van die hart. 'n tiefdeshouding teenoor God en dim 

naaste wat wkoei  is op God so Tien Gebooie en wat vir ewig vasstaan (Le Roux. 

2003:150. 151). 

Die verskeidenheid Morskrifte en wette in die Ou TBstamelll kom gekonsentreerd in enkde 

versamelings van wette Mor (vergelyk Eks. 20: 22 - 2323: Lev. 17-26: Deut. 12-26). 

BdckJe (1980:128. 129) tref 'n onderskeid tussen die apodiktiese wet soos die Dekaloog en 

die kasurstiese wet oor 'n verskeidenheld sake waarvolgens die d s t e s  hulle besluiIe 

geneem het (vergelyk Deut. 22%) (vgl. Van der Walt. 1989:131). Calvyn (1949. 4575) 

verdeel weer die verskillende wene in dim ewige sedewet, die seremoni6le wet en die wet 

van regle. Volgens Buys (1988:436-440) word hierdie driedeling ook in artikd 25 van die 

Nederlandse GeloofsMydenis en in Sm&g 34 van die Heidelbergse Kategismus 

verdiskonteer. Gardner (1960:28. 39, 40) verwrj na bepaalde versamelings wene as die 
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Verbondskode (Eks. 20:22-23:33), die Heiligheidskode (Lev. 17-26) en die 

Deutemnomiumkode peut. 12-26). 

Du Toil (1988:55) dui weer aan &at die Ski! onder andere geregligheid (as etiese vwrskriO 

in nwe verband met die wet van God plaas. Deurdat God aan die mens die wet gee, sit Hy 

sy gemeemkap met die mew wort, en wys Hy vir die mens die pad na wal reg is. Die we1 

is vir die mens die rigsroer vir sy handelinge wat gemik moet wees op die vemesenliking 

van God se geregtigheid (Du Toit, 198855). 

Volgens Van der Wan (1989:131) handel die inhanleiike speMrum van die verskeidenheid 

van wene in die Pentateug oor sake van retigieus.kulliese Id sosiaal- ekonomiese aard. Die 

i n W  van dim eliese voMskrifie is praMies op die ordening van die samelewing gerig. 'n 

Wye verskeidenheid sake word aangeraak soos die behandeling van slawe (Eks. 21:I.g. 20: 

Lev. 25:10.23283 Deut. 15'2. 12-18). armes (Lev. 19:10: 2325: Deut. 25~2-11) en 

dagloners (Deut. 24:14), die M m g  van billike regspraak (DM. 16:18 ex),  die kwytskelding 

van skukl (Deut. 151-10). dim gebruik van mate en gewigte (Deui. 25:1516) en riglyne Vir 

oortogvoering (Deut. 20). Dit is egter opvallend dat daar 'n noue verbintenis tussen die 

godsdiensrige en eliese MorskriRe is. Die godsdienslige en etiese voorskrlfte kom wei 

onderskeidelik, maar naas mekaar voor as die uitdrukking van die een wil van God (vergelyk 

Deul. 15). 'n Verdere voorbeeld van die samehang tussen die etiese vwrskrifte en die 

godsdiens by Israel is die verskeidenheid sosiale voorslmfie in Levilikus 19 wal telkens deur 

die uilspraak 'Ek is die HERE' gevolg word. En die re8ling oor die verkoop van grond word 

ten diepste deur die eiendomsreg van God bepaal (vergelyk Lev. 252) .  Bepaalde 

godsdienstige gebruike soos die Sabbatsjaar en die jubeljaar het w k  'n humani%re oogmerk 

gehad en het gedien om eliese vraagstukke in die samelewing reg le stel (vergelyk Eks. 

231 1 e.v.: Lev. 252.17). Die herhaalde viering van die Sabbat en 6m Pasga waarmee 

Israel onder meer hulk eie verdiukking gedenk het, he1 w k  'n bewuslheid van die waarde 

van vryheid onder die volk ingeskerp (vergelyk Eks. 12: 20:s e.v.: Deut. 314 e.v.1 

Lii-Cachet (1994b251) is van oordeel dat baie wene, veral in die Ou-Testamenliese 

konteks, 'n ordelike samelewing en respek vir die persoon en besitlings van ander vereis het 

en dan ook in besonder vir die swakkem in die samebwing. Dk is ook opmerldik dal die 

gegewe wene in die Imp van die tyd formeel verander is. Vanuit 'n steekproef in Eksodus 

2218-31 is die volgende gevolgtrekking gemaak: 

Vergeiyk Eksodus 2 1 8  (die doodslraf vir 'n toweheks) met Deutemmium 1830-12 

(die doodstraf word nie genoem nie, maar & towerheks is vir dim HERE 'n g w ) .  
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In Eksodus 22:19 is die straf vir sodwnie die dood, temyl die bepaling in Levitikus 

18:2-24 br&r gestel word en die comeding net as 'n g w e l  wr die HERE beskw word. 

In Levilikus 10:15-16 word weer bepaal dat die mens en die dier doodgemaak moet word, 

temyl net die wflreder in Deuteronomlum 27:21 vervloek word. 

. Vergeiyk Eksodus 22ZJ (war die straf vir afgodety die banvloek is) met Deuteronomium 

131-18 (waar die verskillende corlreders dudelik omskfye word en die doodstraf g&s 

word). Die stad wat egler vedei word, mmt deur die banvloek gelref word. 

. Vergel* ~kscdus 2221 met Levitikus 1923-35. Deuteronomium 10:18-19 ensoMorls 

UH bcgenoemde besprmng is dit duidetik dat die Bondsboek sekere fundamentele begins& 

bevat. Die bepalings is later anden beskrywe. Die wen0 het dus 'n lydsgerigtheid wat in 

hulle 'uitwendige' vorm aangedui IS. Tog is die wale nie bloot versamelings en formulerings 

van mense nie, want die klem val nie up menslike bepalings (regle) van of vir die mens nie. 

maar op bepalings van die HERE vir die mens. Die HERE sai sM die toepassing van die 

wme loets (Eks. 131-9). Hy sal die goddelme nie rsgverdig verkiaar nie (Eks. 237). Di 

gaan wesenilk om die verbondsverhouding God-rnens waarin die mens die tydsgerigfe 

Impassings aktueel Neef  het. 

Die bedoeling van die verband tussen die godsdienstiqe en eliese voorskrine is om te sorg 

dal die liefde wal deur die ewige sedewet gebied word, so goed m t l i k  bewaar word. Die 

religieuse konlelcs van die etiese vcorskrifte word egler nie net in die Pentateug beskyi nie. 

Die Nangrikste kernbegrippe in die etiese aksern by die profete word in die raamwerk van 

die verbondsverhouding mel God gebruik. Di is begrippe soos: geregllgheid (tsedaqah - 
Jes. 5:7: Hos. 10:12: Sef. 23). die reg (mispat- Jes. 1:17: Hos. 127; Amos 5A5.24). 

genade/Refde (chesed - Hos. 4:l: 66: 10:12; Miga 6% Sag. 7:9). ge tmuhesed~meid  

(emunaWemefh - Jes. 232: Hos. 43) en Mede (shalom - Jes. 32:17: Jer. 297.11: Eseg. 

34:25: Sag. 8:16, 19). Die pmfete h6l die wik & met nadruk daarop gewys dat 

barmharligheid en regverdigheid wal in die daaglikse lewe geopenbaar word, belangriker as 

kultiese handellnge is (vergel* Jer. 7:46; 924; Eseg. 185-9: Amos 522-24: Miga 6:7 

e x )  Dieselfde mligleuse begmnding van eliese Morskrifte word ook in die wpheidsgeskdfte 

gevind. In die geskrifte word verskeie riglyne oor sarnelewingsproblematiek gegee en die 

prakliese lewenswysheid word In die vrees van die HERE geanker (vergelyk Spr. 17; 35.7: 

910: Pred. 12:13) (Van der Wan, 1989:132). 

Volgens Van Wyk (1991b:~291) is dii natuuriik vanselfsprekend dat Ou-Testamentiese 

godsdienstige welie slegs in 'n leokrasie, soos wat dii by Israel le vinde was, konsekwent 
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Pentateug. Die Pemateug bied inderdaad nie ewige juridiese nome nie. maar dit 

bevat we1 belangrike teologiese gegewens vir die vemaan van memlike waardigheid en 

daamee saam 'n verstaan van menseregte (Vorster, N., XX)2:307). 

Vorster. N. (2002249-250) noem. in die tig van die etiese voorskriite van die Dekaloog. dat 

vetskeie aspekle in gedagte gehou most word wanneer daar oor die belang van die Tien 

Gebooie vir veral vir so iets sws menseregle gepraat word: 

. Die Wet is sin&dogeies van aard. Slegs 'n dsel van die geheel word genoern. Die 

betekeniswaarde van elk8 gebod is wyer as wat perlinent g e ~ e m  word. Eike gebod 

moet d a a m  verder ingewl word met Skrifgegewens wat dden in verband met die 

betmkke gebod gevind word (vgl. De B ~ y n .  1993:17). 

Christus vat die Wet saam as liefde tot God en liefde lot die naaste (vergelyk Maneus 

223440). Die eerste vier gebooie gaan oor IieMe tot God. temyl die laasle ws gebooie 

menslike vertmudings re#. God vra dus nie net respek vir HomseH nie, maar w k  vir die 

medemens. Sonder die liefde word die Wet nie vewul nie. 

Die Tien Gebooie beskryf primer dle pligte van die mens. terwyl die reg van die mens 

vemnderstel word. Plig vestig dus reg en nie andersom nie. Pligte en r q e  moet as 

kodale begrippe gebmik word. Die een mep die ander op. 

Die Wet is hwfsaaklik gegiet in 'n negatiewe vom: "jy mag nie ...'. Daardeur word 

aangefoon dat die mens van nature ander se regle wit skend, maar dat bekering 

nDOdsaaklik is. 

Ruimte moet geiaat word vir 'n botsing van pligte. Siiuasies kan ontstaan waar die mens 

moet kiss tussen meer-ve*eerd en minder-verkfmrd. Sommige pligte moat soms 

verontagsaam word ter mlle van belangriker pligte, teNvyl sommige regs soms v e m m  

moet word ter wilie van belangriker pligte. 

. Die Wet is binne 'n besondere verbondsverkuding gaskryf. Nie al die gebooie het 

daarom direkle betrekking op die modeme stat (of anders gestei die modeme 

samelewingskonteb nie) nie. So kan die eeme gebod byworbeeld nie op 'n modeme 

staat afgedwing word nie, mdal  die modeme staat nie 'n Goddelike teokrasie is nie 

(vergelyk 6.3.1). Die Wet moet aan die een kant nie gesekulariseer word deur allerlei 

menseregte daarin in te lees nie, temyf die s la t  nie geteokratiseer moet word deur die 

Wet buite sy verbondsverhwding te ventaan nie. Die Wet re3 nie net uiterlike 

handelinge nie, rnaar ook lnnerilke gesindhede en kan daamm kwallk staatsrqelk 
Hoofauk 6 - Ternatless omkcling van dle Bybelse dogma as korrektiel vir dle 
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gerebl word. Von Rad (1975:193) handhaaf dlesende oomlging deur 10 sB 

dat Eksodus 20 ook bekend staan as dre Dekalwg of hen wade van dm verbond, 

omdal daar so 'n w e  verband tussen verbonden gebodbestaan. 

As gereformeerd Mydende elikus glo 'n mens dat dil nie anden kan as dal aan die Heilige 

Skrif in dle vasstel van die m e  vir die beodeling van modeme etiese pmbieme 'n 

deuffilaggewende ml t&m nie (De Villiers, 1982%). In die lig hiervan kom daar naas die 

histories bepaalde konkrete riglyne in die Heilige Skrif ook meer algemene mowe n o m  

w r  wat nie so lydsbetrokke is nie, en met reg aangeweml kan word by die uilleg en 

beoordeiing van konkrete riglyne in die Heilige Skril en by die aReidimg van riglyne wat 

byvoorbeeld toegespits is op etiese pmblenm. Voortxelde hiewan is riglyne waarin die 

doodmaak van 'n ander vemed word - dii is van belang vir die doodstrafpmbleem - en 

riglyne ten opsigle van die neem van 'n lewe, wat relevant is vir die vraagstuk van die 

doodstraf. 

Ook die meer algemene m o r e  norme in die Heilige Skril mag nie geisoleerd aangewend 

word In die beoordeiing van onder andere etiese probleme nie. So is dit byvoorbeeid 

oogeoorloof m op gmnd van 'n direkte en geisoieerde beroep op die s& g e M  doodstraf 

Wmmier af le wys (dit sou vanselfsprekend 'n atomistiese gebruik van die Sluif wees). So 'n 

wrdeel is eimiik onvenydelik as 'n mens die wwrde ' Jy  mag nie doadslaan nie" geisc+eerd 

beskou. Die situasie word eger veel ingewikkelder as 'n mens die goeie hermeneutiese reel 

vdg om 'n teksgedeelle in die verband van die perikwp en die spesifieke Bybetboek waarh 

dit ~ o r k m ,  en in die geheel van die Heilige Skrif, te verstaan (as daar voMoende rekening 

gehw word moet elke teks le hisloriese bepaaldheid en sy konteks en daar deeglik 

rekenskap gegee kan wvrd van elke teks se gesag en sy bindende of bevelende genglheid). 

Eers dan kan daar die presiese betekenis en implikasies van 'n algemene morele norm ter 

lalet gebring word. Meer spesifiek hou dii in dat 'n algemene morele nonn soos die sesde 

gebcd gelnterpreteer sal moel word in die lig van ander riglyne w r  b y v w M d  doodstraf 

wat daarmee in verband staan. 

Die feit dat die gekd ook tot radlkale naasteliefde die 'eersle en g m t  gebodl, is en 'n riglyn 

s m s  die sesde gebcd in sekere sin niks anders as 'n konkretisering van die IieIdBsgebod is 

en mag wees nie, moenie buite rekening gelaat word nie. Van besondere belang is egter 

ook dal 'n algemene morele norm verstaan moel word in die lig van die perspektief wat die 

Heilige Sknf bied op di6 aspek van die menslike bestaan wal met die norm in verband staan. 

So kan die sesde gebod eeffi volkme verslaan word as dii geinterpreleer word in die lig van 

dle perspekhef wat dm He~ltge Skrd bed op dle swlfieke aard en waarde van die mensllke 
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lewe: onder andere die ooruiginge dat die lewe 'n gawe van God is en dat elke mens 

'n Godgewe reg op lewe het, &t die mens geskape is na God se beeld en dat w k  die 

menstike lewe in sy nieligste v o n  vir God besondere waarde her. Eers as die voile Bybttlse 

lig op die menslike lewe medeveneken word. kan w k  'n genuanseerde oordeel w r  so 'n 

dellkale kwessie scos die afskafflng enlof herinstelthg van die doodstraf gevel word. 

Ook die meer aigemene morele norme moet nie. scos din nogd dikwels in die vedede die 

geval was, as absoluut geidige none beskou word wat sonder enige ulfsdering 

gehwrsaam moet word en sonder die inagneming van enige pe~ tge  toegepas moet word 

nie. in die geval van 'n norm so05 die sesde gebcd is dil maklik om aan te loon dat 

uitmderings onvermydelik is. T m y  'n mens 'n streng pasfis is, moet vwrsiening gemaak 

word vir die moontlilcheid dat dit d e r  bepaalde omstandighede, soos byvoorbeeld in 'n 

regverdige wrlog en in die geval van seitwerdediging, we1 moreel geaorkml mag wees om 'n 

rnedemens te dwd. Selfs al herformuleer 'n mens be  sesde g e m  (sox in Eksodus 23.7) 

dat dit stegs betrekking he1 op die dwdmaak van 'n onskuldige, kan nie volgehw word dat 

dit onder alle omstandighede areng gehwrsaam moat word me. 

lnderdaad is sn 'n norm In die verlede meermab op 'n legalistiese wyse toegepas (vergew 

4.3.1.3.2: 5.3.3.1,5.3.3.4,5.3.3.8en5.3.3.11) (DeVilliers. 1982S4e.v.). 

In die bestudering van die Dekalwg en in besonder die perspektief op die reg op lewe wat 

dit bied, kan duidelik afgelei word dat die Wet en die evangelie nie in stryd met mekaar is nie. 

maar dat hulk in verband staan met God se Morldurende heilshandelinge met die mens en 

die w8reld. Daar is onderakeiding, daar is historiese Mongang en prioriteit, maar in daardie 

geskiedenis vind 'n mens b e  kontinuik4 van 'n Morsienige God wat op weg is met sy 

skepping na die voleinding daarvan (Du Toll. 1988:55). 

Daar is bapaal dal die sin van baie wene en Morskrine in die Ou Testamem gevind kan word 

in die feit dat God sy verloste verbandswlk roep tot 'n geheiligde (afgesonderde) en dus 

afgegrensde iewenstyl teenwr die omringen& ongelowige en heidense mike. Ook uit die 

Nuwe Testament M# diesetfde w e n s :  die gelowiges openbaar 'n eie aparle lewenstyl, 

nie ter wille van "anders-wees" nie, maar as gevoig en resuilaat van hulle verlossing. 

heligmaking en geroepenheid tot naastediens en liefde: nie ult geestalike hccghoogmoed nie. 

maar as viug van die Heilige Gees in hulle lewe (Gal. 5). Die Ou-Testamenliese wene. en 

met name ook die Dekakog bestryk op 'n treffende wyse die totale lewe van die mens. In 

Hoofstuk 6 - Ternatlecra ontledlng van dle Bybelee dogma aa koneMlef vlr die 
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feite is dit totaalbeslaglegging op die vettmdskind se tolale bestaan deur die 

Verbondqlod (Du Toil. 1981:97). 

Die gevolgtrekking waanoe gekcin word, is dal wanneer daar in 'n bespreking gehandel 

word met die Ou-Testamsmiese wene daar enersyds rekening gehou moet word met die 

kultuuthistoriese kcnleks waarin hulk gegiet is. Dil sluit in besondere aandag aan die 

wrspronklike konteks van so 'n @&le (vgl. Van Rwy. XX)l b:133). Soms sluit die HERE 

M aan by bepaalde Oanerse gebruike, byvoorbeeld ten opsigfe van s t m ~ l i n g s ,  en 

soms wyk Hy weer mdikaal daarvan af. Die bedoeling van die HERE met die Ou- 

Testamentiese wene was baie duidelik om sy volk op 'n besondere wyse te besken teen en 
heilig te h w  ten opsigte van die invloed en praklyke van die Ocsterse heidendom. 

Andersyds moet hierdie wane geiees word in dm lig van die veriulling in Jesus Christus 

(Maneus 537). Die grwl vraag is dan of hierdie wene in verband met die doodslraf deur 

hulle vewulling in en onthulling deur Christus 'n veRvrden'ng ondergaan het soos inderdaad 

met talk Ou-Testamentiese wene gebeur hel. lndien wet, kan die vraag dus ontstaan of dit 

ook geld rir alle vorme van straf (vgi. Van Wyk, 1991b:291). 

Ten opsigte van die Nuwe Testament kan die vraag gevra word of a1 die Ou-Testamentiese 

wene vir doodslraf nog gehandhaaf word (wet MaarMyklik nie h a a i b r  is in 'n godsdienstig 

plurale samelewing nie)? Die belangrikste is egfer dat die wene (daanee saam die 

Dekaloog) needs gelees moet word binne die raamwerk van die verbond waabinne dii 

wrspmnklik gegee is (Van Rooy, XQlb:133). Ou en Nuwe Testament slaan immers binne 

die eenheid van God se Wwrd in 'n vehouding van komplementerende en verklarende 

verdieping van die totaalperspektief. Daarom is w k  die wetsgedeelles, m a  name die 

Dekalwg van die Ou Testamem openbaring van God se wll vir sy vehndsvolk en deel dit 

ook in die gesag en die normatiwileit wat aan die hele Skrif eie is. 

Binne die konfekshmeIparad@natiese benadering moet die etiek met die Dekahxg as lama 

hornself verantwoord deur die wet te plaas in die konteks van die tobale SSkrifboodskap en 

teen die agtergrond van die eie aard van die geskrine waarin din Morkom. Die Dekalwg 

mag dus n o d  losgemaak word van die verbondskonteks waarin dit gegee is nie. Die suiwer 

siening van die w h n d  lei w n s  tot 'n atwysing van enige skerp teenstelling tussen wet en 

evangelie. Juis vanuit di6 verband tussen wet en evangelie wat gedra word deur God se 

genadige handelinge in die geskiedenis kan dit gesien word (Du Toit, 1981:90). 

Die eis dat elke leks (en dus ook elke wetlike w- nie op sigsen gelnterpreteer kan 

word nie, maar alleen In die lig van die totaahrerkondiging van die Skrif aangaande God se 
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wil. waarby die teologiese kodrdinate wat die verkondiging bid,  dui die kontoere aan 

waarbinne die regle betekenis van efke worskrif gesitueer is. HistorisiteR, heilshistoriese 

voorlgang, skopus en andere is almal begrippe en sake wat hierby verdiskonteer moet word 

en help om die ware kontekstuete bedoeling van elks wet en voorskril duidelik te maak: 'n 

bedoeling en betekenis wat verband hou met die boodskap wat vir alle lye geldig bly, in 

dims is van daardie boodskap en dus nooit betekeniskos kan en sal wees nie. Dle norm 

van die totaalverkondiging van die SkM het natuurtik ten slone ook invtoed op die siening van 

kontinulteit en diskontinuiteil tussen Ou en Nuwe Teslament. Net 9005 die skema van 

skadu-verwlling kan dii ook maklik lei to1 'n ondenvaardering van die Cu Testament en 'n 

geMlglike relatiwring van die wette van die Cu Testament. Daarom moet anyd weer 

beklemtoon word dat elke teksgdeene in die lig van die hefe Skrif gdees moet word, waarby 

die heilshistoriese wortgang nie gebrulk mag ward om alleen die oorgang tussen Ou en 

Nuwe Taament aan te dui nie (vgl. Du Toit. 1981:92-93). 

In die gRbruik van die Dekaloog as tema moel die konkrete worskrifte van die Skrif dus nie 

op 'n legalistiese wyse as absoluut geldige wetsworsMe beskou word wat tot in die letter 

nagevolg moet wofd nie, maar as etiese paradigmas of modelle wat in die presiese 

historiese ~rmgewing daarvan dikwek nie meer geldigheid het vir hedendaagse Christene 

nie, maar terseifderlyd ook uilwys bo die hisloriese vormgewing & a m ,  na 'n bepaatde 

Mywende betekenis of bedoeling wat ook vir gelowiges vandag geldigheid hel. 

Dle konsep -die reg op lewe in die lig van die sesde g e W  is bespreek as 'n beginsel vir 

etiese besinning in die modeme samelewingskonteks, veal met betrekking tot menseregte. 

Vanuit die bespreking kan die gevolgtrekking gemaak word dat, waarop dit uiteindelik 

neerkom, is dat die sesde g e m  nie geisoleerd gesien mag word nie, maar as 'n 

konkretisering van die gekd tot radiMe naasteliefde. Laasgenoemde gebod hou onder 

andere positief in dat 'n mem die welsyn van sy medemens sal bevorder so goed as wal hy 

kan. Dat algemene morele riglyne (met uitsondering van die liefdesgetcd) nie noodwendig 

sonder unsondering en sonder inagneming van gevolge toegepas hoef te word nie, ward 

bevestig as 'n mens die Bybdse perspektief op die menslike bestam wat die agtergrond van 

die norme is, in ag neem. So byvoo*ld noop nie em van die Bybelse gedagtes 

aangaande die lewe as 'n gawe van God, aangaande God as HERE van alle lewe en 

aangaande die mens wat na die beeld van God geskape is 'n mans tot die gevotgtrekhing dal 

die menslike lewe 'n absolute waarde is wat onaantasbaar is nie. Uit die Bybelse perspektief 

op die spesifieke aard en waarde van die mensiike rewe kan 'n mens wet aflei dat die lewe 

van 'n mens vir God besonder kosbaar is en daf 'n mens daamm as Christen 'n baie stark 
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worbehoud teen die doodmaak van enige medemens sal h6. Om 'n gebod soos die 

sesde gebod te beskou as 'n voonkril waarin 'n emstige voorbehoud teen die doodmaak van 

'n medemens uitgespreek word, Is egter iets anden as om dit te beskou as 'n absetuut 

geMige welsworskrif wat sonder uitsondering en sonder inagneming van gevolge geld. 

lndien ook die gevolge van 'n bepaaide optrede in morele oorwegings betrek m t  word, hou 

dii in dat 'n noukeurige anaiise van die Mrokke omstandighede onontbeerlik vir morele 

bemrdeling is. 

Om saam te vat word eenvoudig gestel dat dit wil voorkorn dat etiese pmtdeme nie moreel 

besleg Ian word deur eenvoudig 'n b e w p  te doen op 'n enkee kmkrete riglyn of worval in 

die Heilige Skrif wat op die oog af daarmee verband hou me, want dit sou neerkm op 'n 

atombering van Skrifgegewens. Algemene morele norme in die Heiiige Sk13 wal relevant is. 

die Byblse perspaklief op die betmkke aspek van die menslike bestaan, all0 rnoonttike 

gevolge, die motiewe wat rneesped en die mate waarin betmkke persone verantwmrdeiik 

gehou kan word vir wat gebeur het - dlt alles is faktore wat eers noukeurig afgeweeg moet 

word en in die br&r konteks van die Skril as 'n geheel gesien word wordat 'n besfissing 

gem1 kan word. Dit sou natuurllk anden verkies geword het. Daar is egter gem ander 

manier waamp die Christelike etikus ten aansien van die magdom modeme etiese pmbleme 

- tmuens ten aansien van enige rnorele pmbleem - verantwmrdelike mode beslissings kan 

neem nie (yll. De Villien, 1982:64 ex.). 

Vir 'n ondersoek na die Skrinuurlike gegewens oor die doodstraf is drie sake van uiterste 

belang: Eenlens most die sosiohistoriese konteks van die gedeeltes verreken word. 

Tweedens moet die uitsprake wat workom in venkillende dele van die Ou en Nuwe 

Testament nie van die geheel van die Skrifboodskap en die deudopende heilshinoriese lyne 

losgemaak word nie. Vir die ventaan van die Skrif is die verklaring van die deei teen die 

agtergmnd van die geheel uilers betangrik. Hierdie uitgangspunt is 'n belangrike beginsel in 

die tradisionsle gereformeerde hermeneutiek (8erkhof. 1969:134; REC. 1990:7). 

Die gewtgtrekldng wat vanuil bogenoemde samevaning gemaak kan word. Is dat die Tien 

Gebooie dus belangn'k is vir die prinsipi8le evaluering van menseregte. Die l ien Gebooie 

m t  egter nie oorwa word in hierdie verband nie. Dit is ook nie nodig nie, omdat 'n 

ChMteiik-eke beskwing, goos reeds aangedui, op veel mew as die l ien Gebooie berus 

(vgl. Vonter. J.M.. 2001a:tS). 
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6.4 FINALE SAMEVAmNG EN GEVOLGTREKKING 

In hierdie hodstuk is aangelwn dat daar binne die kMnekstueeCparadigmtiese benadering 

gabNik gemaak word van temas in stede van geisoleerde t e w l t e s  vir die probleem 

rOndMll modeme etiese vraagstukke. 

Die wrkoepelende doel van hierdie hxdstuk was dus om vas te stel of 'n lematiese 

ontleding van die Bybelse dogma we1 'n prinsipieel, werkbam grondslag kan b i d  vir die 

Christelike etiek in die rnodeme samelewingskonteks en rncuntlik kan dien as korrelclief op 

die pmblematiek van 'n bibtisistiese sowel as 'n Skrifkriliese Skrffberoep vir die begmnding 

van etiek. 

Mel die kontekstueel-paradigmatiese benadering as uitgangspunt is daar vwrtgegaan om 

hermeneuliese sleutds te idenlifiseer wat moontlik lran help om 'n teologiese perspekief op 

veral die pmblematiek van die doodstraf as verleenwoordigend van moderne etiese 

pmbleme te bied 

Elk van hierdie temas (norme of heneneutiese sleutels) is kwtliks bespreek met 'n 

spesifieke beklemtcming van die toepassing daawan op die pmbiematiek van die doodshaf 

as verteenwoordigend van die etiese problematiek in die moderne samelewingskonteks. 

In die bespreking van Die koninkryk van God. 'n kcmink* en teokratiese perspektief met 

betrekking tot Romeine 133-7, het die baie duidelik na vow gekom dat veral die Ou- 

Teslamentiese uilspraJm ten opsigte van die doodstrat binne die raamwerk van 'n Goddelike 

teokratiese perspsMief beskou moet word. Daar is ook gevind dat binne 'n pluralistiese 

samelewing teokratiese ideale moeilik implementeerbaar sal wees. 

Die idee van die teokrasie en die lmplikasies & a m  vir die modeme samelewingskonteks 

is onder die soeklig geplaas en daar is gevind dat die staatkundige idee van 'n teokrasie nie 

vandag op die staatsbestel van toepassing gemaak kan word nie, en dat die konsep van 'n 

regstaat die beste waarborg bied vir die beskerming van die reg op lewe en die vryheid van 

die kerk om sy prdetiese meping te veml 

Die implikasie hiewan vir dle eliek is dat die Ou-Testarnentiese regspraak anyd beoorded 
sat moet word in die lig van die Teokrasie. Daar Is ook gevind dat daar hoogstens op gmnd 

van die Bybelse perspeMiewe (kontekstueel-paradigmatiese benadering) g e e  kan word dat 

die owemeid die doodslraf we1 mag toepas, maar d~t  nie 'n gebod is nie. 
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In die kpreking van die mens as beelddraer (imago Da) en verteenwoordiger 

van God is vasgestel &at die mens we1 in die lig van die Skrif na die beeid van God geskap 

is en dat die mens vanwee sy vai in die sonde hierdie beeidskap onhenoepiik geskaad het. 

maar dit wet in Jesus Chrism - wat die volmaaMe beeid van God is - herstel is. Daar is 

gevind dat hierdie ByWse feit as konIskstuee1-paradigmaliese sleutel k l i s t e  etiese 

implikasies vir die &ek in die modeme sameiewingskonteks inhou. Een van die belangrikste 

implikasies is dat die Christelike etiek die debat oor die dccdstraf primer behoorl te voer 

vanuit die Christelike rnensbeskwing. Die Christelike mensbeskouing rus op die mem as 

beelddraer en verteenwrdiger van God. Omdat die mens die beeld van God dm. mag sy 

lewe nie geneem word nie. Die weliiging van die doodstraf sal juis in die modeme tyd waar 

menseregte, en daarmee saam die reg op lewe, hmg geag word. 'n onverstaanbare 

kontradiksie mwbring. In die iig hiewan is dit dus duidelik dat die teenmrdige 

beklemtoning van die reg op lewe as 'n fundamentele reg in die menseregtedebat vanuit 

Christelik-etiese hoek ondersteun moet word. Die reg op [ewe en die piig om iewe te 

bewaar, is 'n duideiike beginsel. Die toepsaing van die dmdstraf is egter in stryd met die 

reg op lewe. Die Christen moet ander we8 soek om met die probiematiek onderliggend aan 

hierdie lewensonterende prakiyke om te gaan. 

In die kpreking van die Goddelike geregtigheid en regverdigheid is vasgestel dat die keuse 

van Goddelike geregfigheid en rqwrdigheid as 'n moontlike lema in die debat random 

menseregte en in k o n d e r  die doodstraf, in dim iig van die sygende onws in die sosio- 

Poiitieke klimaat in Suid-Afrika, wei geregverdig Is. In die studie is vasgestel dat geregtigheid 

te make he1 met die wil van God, en dat dil die mens oproep tot sedslike 

verantwoordeli~eid. H i i e  verantwoordelikheid kry 'n besondere dimensie in veal die 

liefdesgebod. Geregligheid behoon daarom een van die vemaamste dryfvere agter die 

Christen4ikus se soeke na die reaiisering van menseregte te wees. 

In die kort bespreking van die Dekalmg en die wen0 van God. 'n pnpeklief op die reg op 

lewe in die lig van die sesde gebod, is msgestel dat die vwhwding tussen die Ou en die 

Nuwe Testament en daarmw saam die vehwding Nssen Christelike etiek en die Ou 

Testament Ben van die heel belangrikste ttemas van die teoiogie uitmaak. Die kempunt in 

hierdie vehuding bly steeds die reiasie tussw, wet en evangelii, en daanee is dit ook 

onmiddeilik duidelik waamm hierdie probiematiek vir die etiek van so gmol belang is. 

Vanuil die ondersoek is vasgestel dat die Cu-Testamentiese godsdienstige wen0 siegs in 'n 

teokrasie, soos wat dit by Israel te vinde was, konsekwent toegepas kan word. Suike welie 

k n  moeilik op diesende wyse in 'n ongelowige d gemengde sameiewing toegepas word. 

Hoofstuk 6 - Tematiese omloding van dle Bybeise dogma as korrektief vlr die 
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Hierdie tematiese verwysing na die tsokrasie waarin Israel hulk weUe onlvang 

het, het beslis ook 'n bepalende invloed op die wyse waarop die wene en bepalings in die Ou 

Testament in die modeme samelewingskonteks geinterpreteer en m t l i k  toegepas kan 

word. Soms moet dil ook, maar dil hang saam met die konteb en omslandighede in 'n land. 

Dil is meer wenslik dal die beginsel agter die gegewe Ou-Testamentiese godsdienstige wet 

vasgesel moet ward en dan op 'n konkrete wyse toegepas moet word op die modeme 

samelewingskonteb. 

In kon Is daar vasgestel daf die Ou-Testamentiess wette nie Mat  cp 'n a-hiitoriese wyse 

lynreg na die modem samelewing oorgedra kan word nie. Die sedelikheid van t ie Ou 

Testament word dan vsrabsoluteer as 'n direMe Goddelike antwoord op modeme 

samefewingsvraagstukke. Dit sou beslls 'n biblisistiese benadering wees wat nie in sy 

praktiese toepassing in die modeme samekwingskonteb die agtergrond van die lsraeliiese 

godsdiennige etiek voldoende in ag n e m  nie. 

As enkele vereiste word gene1 dat die SosiopoMiese venkille tussen die vemwdings wal 

geheers het toe die wetie van Israel Saamgestel is, en die samelewingsvefhoudinge van 

vandag deegiik in venekening gebnng moet word om sodode  die Bybelse eenheid tussen 

leer en lewe konsekwenl te handhaaf. Wanneer daar in 'n tmspreking gehandel word met 

die Ou-Testamentiese wene rnoet daar m e w s  rekening gehou word met die 

kulluurhistonese komeks waarin hulk geglet is. Dit sluH besondere aandag aan die 

oorsprarklike konteks van so 'n gedeste dus in. 

Dus word in die lig van die vier modlike ttemas aangedui dat, alhoewei hierdie lemas op die 

klank af niks in gmeen het nie, din we1 onderling met mekaar verband hou en 'n organiese 

eenheid von. Al vier bogenoemde temas is kortliks maar in diepte bespreek en daar is 

aangetoon hoedat die temas binne die heilshistoriese Openbaringslyn die vemouding Nssen 

die Ou en Nwe  Testament by mekaar ineenskakel om sodoende aan te dui dat modeme 

etiese waagstukke nie moreel tmsleg kan word dew eenMvdig 'n beroep te doen op 'n 

enkele konkrele riglyn of vwrvai in die Heniie Skrif wet op die oog af daanw verband hou 

nie, want din sou neerkom op 'n doelbewusle atomisering van Sk~ggsgewens. Algemene 

mode none in die Heilige Skiit wat relevant is, die Bybelse perswklief op die betmkke 

aspek van die menslike bestaan, alle m t l i k e  gevotge, die motiewe wat meespeet en die 

mate waarin betmkke p e m e  verantwoordelik gehw kan word vir wat gebeur het - dit alles 

is faktore wat eers noukeurig afgeweeg moet word en in die br&r konteks van die Skrif as 'n 

geheel gesien ward. vwrdat 'n beslissing gavel kan word. Dit sou natuurlik anders verkies 

geword het. Daar is egter geen ander manier waamp die Christelike etikus ten aansien van 

Hwfshlk 6 - Tematiess ontleding van die Bybelse dogma as kDneMkf vlr die 
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die magdom modeme etiese problem0 - trouens ten aansien van mige n-mrele 

pmbleern - veranlwoordelike morele beslissings kan neem nie. 

In die lig van bogenoemde uiteensetting blyk di we1 dat die kontekstueel-paradigmake 

benadering tans die enigste haalbare manier k waamp die Skril ontgin kan word om 

sodoende lig te werp op die pmbiematik van die mcdeme samelewingskonteks, sonder om 

in die slaggat van 61 'n biblisistiese Skrilgebwik 6f Skrifkritiese Skrifgebruik te trap. Die red0 

hiervoor is gel@ In die feit dat die konfekstueeI-paradigmafiesa benadering die totale 

openbaring van God verreken. Binne die werkingsfeer van die kontekstueel-paradigmatiese 

Lmnadering bl@ W uii die hoofternas van die SWf, soos die koninkryk van God, die 

mensweardigheid van dm mens, die Goddelike geregtigheid en regverdigheid en die 

Dekalwg dat dit inderdaad vir die Christelike etikus moontlik is om horn op die Skril te 

Lmmep, veral ten opsigte van 'n baie kontensieuse etiese pmMeem soos die doodslraf. Die 

kontebrneel-paradigmafiese benadering slaag byvoorbeeld daarin wn le verhoed dat tekste 

wat o8fiskynlik van toepassing is op die doodslraf proMematiek geisoleerd buite hulle 

kontekstuele verband geinterpreteer, verkiaar en toegepas word. Net so min word die 

geSagvOll0 boo&kap van die Skril binne die kontekstueeIgaradigmafiese Lmnadering 

gerelatiieer tot eenvoudige morele sedelessiea. 

Hwfstuk 6 - Tematiese ontMlng van die Bybelse dogma as k m k t i e f  vlr die 
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HOOFSTUK 7 - 
FINALE BEVlNDlNG 

7.1 PROBLEEMSTELLING 

Die oorkoepelende navorsingsvraag wat aan die begin van hierdie studie gestel is: Kan h 

tematiese ontledmg van die Bybelse dogma 'n prinsipieel, werkbare gmndslag b i d  vir die 

Christelike etiek in die modeme samelewingskonteks en dien as konektief op die 

pmblernatiek van 'n Biblisistiese sowel as 'n Skrifkritiese S-roep vir die begronding van 

etiek? Die slotsom van hierdie studie is dat 'n ternatiese onlleding van die Bybelse dogma, 

met name die kontekstueel-paradigmati- benadering, inderdaad we1 'n prinsipieel, 

werkbare grondslag bied vir die Christelike etiek in die modeme samelewingskonleks en &t 

dil we1 dien as korreklief op die problernatiek van 'n biblisistiese sowel as 'n SkriRrifiese 

Skrifbemep vir die bagronding van die Christelike etiek. Die einddoel van die studie he1 dus 

gehandel oor die vraag of die mens in die d e m e  samelewingskonteks die Bybel beskou 

en aanvaar as God se Woord wat vaste norme vir Christene se lewe neerl4, d bloot as 

mensewoorde oor God waarin daar min absolute waarhede oor is. Die besliste konklusie 

van hierdie sludie is dat die gebruik van die SWi in en vir die Christelike etiek altyd moef 

wees: "S6 & die Here HERE ...' 

7.2 ARGUMENTERING 

In Hoofstuk 2 is ondersoek ingestel na die defini8ring en ornskrywing van die meta-etiek - 
met die fokus op die teleologiese -en deontologiese bnaderings. In kort is daar bvind dat 

&ar nie net een enkete protestantse of gereformeard-efiese metodologie bastaan nie. Daar 

is ook bevind dat die meta-etiek nie damp aanspraak l a  maak dat dii orals en altyd w r  

ewige en vasstaande oordele besklk nie. Daar is bevind dai die modems 

samelewingskonteks getipeer kan word as moreel relativiaes, waarin daar 'n groot bahoefle 

aan duidelike norme en waardes wat as koersaanduiders of rigtingswysers in die nuwe 

konteks kan dien. Derhalwe is die aanvaarding van die gesag van die Skrif dus onontbeerlik 

vir die Christelike etiek. Uit die ondersoek het dii geblyk dat die Skrif net eenvoudig nie vir 

elke modeme etiese waagstuk 'n leks het wat 'n kllnkklare antword op die betmMce of 

soorlgelyke vraagstuk kan bied nie. Daamm moet die dieperliggende beginsels wat die Skrif 

need& blangeta word. Vanuit hierdie beginsels moet dan norme afgelei word wat van 
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toepassing gemaak kan word op huidige en hearsende problematiek. Die 

genormeerdheid van die Christelike etiek aan die Skrif het die bespreking gebring by die 

paradoksaie pmbleem van Skrifbaroep in die etiek. 

in H&uk 3 is 'n kwf historiese oorsig gegee w r  die pmblematisering van die Skrifgesag. 

Skrifbeskouing en hermeneutiese vertrekpunte in die gereformeerde &k. Daar Is gepoog 

om bepaalde gesag- en Skrifbaskouings van die Skril te ondersoek en in die lig van 'n 

Gereformeerde Skrifbaskouing te weed& Daar is voorts bepaalde hermeneutiese 

venrekpunte ge7dentiiseer om sodoende tot hulp le wees om 'n bemep op die Skrif te doen. 

wat Skrifgetrou en volgens die wil van God is. Ui hierdie ondersoek het dit geMyk dat 'n 

komtkte wyse van Skrifberoep moet berus op die hermeneutiese model waf die Skrif self 

bied. Soh  SkriRuurlike model most uitgaan van die eenheid van die Skrif, die tydsgerigtheid 

van die Skrif, die gesagvolheid van die Skrif, die deursigligheid van die Skrif, die 

genoegsaamheid van die Skrif en die geinspireerdheid van die aityd geldende Wwrd van 

God. Die gevolgtrekking van hierdie hoofstuk is dat hermeneutiese besinning 'n Mowereisle 

vir die gebruik van die Skrif in die bestudering van etiese vraagstukke moel wees. Daar is 

egter bevind &I, aihoewel die Christelike etikus in tsorie oor 'n Bybels-gefundserde 

hermeneutiese model beskik, hy nle daawan gevrywaar is om steeds in die praktyk 'n 

butiewe Skrifberoep te maak nie. 

In Hwfstuk 4 is ondemk ingestei na die benaderings van die fundamentalismehiblisisme 

en die Skrifkriliek (krilisisme) en daar is bevind dat hierdie benaderings, elk op sy eie wyse, 

die gesag en boodskap van die Skrif relativeer en uiteindelik in gedrang bring. in die gevai 

van die fundamentalisme en biblisisme is vasgestel dat die meganiese inspirasie van die 

Skril beklemloon word en dat alle uitsprake in die Skrii eenvoudig op diesetfde vlak gestel 

word. Die gevoig hietvan is dat die Skrif misb~ik word om enige saak of enige moontllke 

etiese aangeleentheid te regverdig. In die gem1 van die Skrifktiliek is bevind dat die 

menslike karalder weer beklemtoon word ten koste van die Skrii se duidelik normatiewe 

gesag vir die Christelike etiek. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat daar na 'n 'derde 

weg' gesoek mmt word om sowel die gevare van fundamentalismehiblisisme as di6 van 

Skrifkritiek (kritisisme) in die Skrifberoep ten opsigte van 'n moderns etiese pmbleem te 

vermy. So 'n derde weg moet inhou dat die Christellke etikus hom nie net op uitdrukiike 

SkriHeWe hod te pmbeer beroep nie, maar dat daar veral na die b r a  beginsels in die Skril 

gesoek most ward. Dit kan dan as die geopenbaarde riglyne aanvaar word waaraan die 

lewenswandel gekoppl kan word - ld eer van God en tot heil van die naaste. By die 

identifmring van sodanige beginseis most die etikus st& met die skopus van die Skrif, dit 

wil s6 sy bedoeling, rekening hou. Hierdie hermeneutiese r&4 moel cok by elke 
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Skrifgedde afsonderlik toegepas word: by elke teks moet gevra word na die bedmting 

daarvan Wnne die historiese konteks waadn dit opgeteken is. Alleen op hierdie manier MI 
die Wle vonne van onverantwoordellke Skrilberoep soos 'n willekeurige, wettiese. 

eksemplariese, biblisistiese of Skrifkriliese misbruik van die Skrif, veny kan wurd. 

In Hoofstuk 5 is 'n beoordeling en evaluering van die Sloimemep ten opsigte van die 

doodstraf as 'n moderne etiese vraagstuk in die lig van die Christelike etiek gedoen. Die 

noodsaakllkheid van die kennis van die WerMikheidis beklemtoon en uilgewys in so 'n etiese 

debat, maar daar is terseifdertyd aangetoon dat dii egter nie genoeg is om vanuit die kennis 

van die werklikheid te redenwr nie, maar dat daar ook kennis van die Wood gedra moet 

word. Daar is bevind dat interpretasie (wat maar sinoniem is vir verklaring of uitleg) rnenslike 

werk is en soos alle menslike werk is dil fellbaar en daam ook altyd toetsbaar. Die 

implikasie hielvan is dat daar in etiese debatte rekening getwu moel word met die 

feilbaarheid van die mens se verklaring van die Skril en gedglik versigLig moet wees vir te 

kategoriese standpunte. Daar is duidsiik aangetoon &I 'n Christelike etikus vir gem oomMik 

die Bybel aan die w n  kant op 'n Wbiisistiesdundamental$tiese wyse of aan die ander kant 

op 'n SkHkriliese wyse mag benader, interpreteer en uiti8 nie. Daar is bevind dat die SWf 

as normgewende teks deur verskeie etiei gebluik en mlsbrulk word om tot heel verskillende 

konklusies ten opsigte van die doodstraf, as verteenwoordigend van die modeme etiese 

pmbternaliek, te kom. Die grootste enkele pmbteem wat geidentiiseer is, is die feit dat die 

huidige henneneutiese reeds en uitgangspunte wat deur Christelike etici gebluik word nie in 

werklikheid voldoen aan die vereistes om op 'n sinvolle wyse 'n bydrae te lewer tot die debat 

rakende die dwdstral en die Christelike etiek in die br& nie. 

In Hocfstuk 6 is bevind dat die kontekstueeIpamdigrnatisse benadering wat gebluik maak 

van temas in stede van geisoleerde teksgedeeltes in die lig van die heersende pmblematiek 

van die Skrifbroep in die Christelike etiek tans die mees geskikie benadering is. Daar is 

bevind dat 'n tematiese Mleding van die Bybelse dogma inder&ad we1 'n prinsipieel. 

werkbare gmr!dslag kan bied vir die Christelike etiek in die modeme samsiewingskonteks en 

mwntlik kan dien as komktief GQ die pmblematiek van 'n biblisistlese sowel as 'n 

Skrilkritiese Skrifbemep vir die hegrondlng van etiek. Binne die konteksfueeiparadigmafiese 

benadering is henneneutiese sleutels ge1dentiisee.r wat m n t l i k  kan help met 'n teologiese 

perspekiid op veral die problematiek van die doodstraf. Elk van hierdie temas (nonne of 

henneneutiese sleutels) is kortliks bespreek met 'n spesifieke beklemtoning van die 

toepassing daafvan op die pmblematiek van die doodstraf as verteenwoordigend van die 

etiese pmblematiek in die modems samelewingskonteks Daar is duidelik aangetwn dat die 

temas binne die heiishistoriese Openbaringslyn die v&ading tussen die Ou en Nuwe 
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Testament by mekaar insifakel m sodoende aan te dui dat modeme etiese 

vraagstukke nie moreel besleg kan word deur eenvoudig 'n barcap te doen op 'n enkele 

konkrete riglyn of voorval in die Heilige Skrif wat op die oql af daarmee verband hw nie. 

Daar IS lot die slotsom gekm dat daar tam geen ander rnanier is waamp die Christelike 

etikus ten aansien van die magdom modeme etiese pmbleme - tmuens ten aansien van 

enige morefe probleem - verantwOOrdalika morele beslissings kan neem deur hom net op 

enkele Swgedeeites te beroep nie. Die mheii van die Bybelse leer en lewe, leks en 

konleks, mod op 'n organiese wyse in sy bemp op die Skrif ten opsigte van 'n etiese 

pmbleem verdiskomeer word. 

7.3 PROBLEEMOPLOSSING 

In die gereformeerde etiek 18 die Heilige Skrif immers ten grondslag van alle brmne. Dit is 

dan w k  die uilgangspunt, die aksioma in hierdie navorsing: die Bybel is die onfeilbare 

Wwrd van God en gevolgiik die einde van alle te8spraak. D l  is 'n roodsaaMike leglieme 

Vommtdndnis. In die eksegetiese arbeid wat die etikus verrig, is die Bybel die norma 

mnnans, dil wil s@ die normerende norm. 

In die lig hiervan My interpretasie (wat maar 'n sinmiem is wr verklaring of uitleg) egter 

menslike wrk. Soos alle menslike werk is di leiibaar en daamm w k  alh/d toekbaar. Die 

implikasie hiewan is dat Christelik-etiese en daanee saam kerklike debane rekening mOel 

hou met die leilbaarheid van die mens se vetdaring van die Skrif en gevolglik versigtig moet 

wees vir kategoriese standpunte. Die belangrikste vraag bty of 'n mens die Bybel beskou en 

aanvaar as God se Wwrd wat vaste none vir Chrlstene se lewe need& of as Mwt 

mensewoorde w r  God waarin daar min absolute waarhede w r  is. Daamm is die vraag na 

Skrifbeskouing wr veral die Sklifbemp in die Christelike etiek van die uiterste betang. 

Die Christelike etihs he1 'n besondeme la* en roeping in die modeme samelewingskonteks 

om saarn met die res van die samelewing ems te maak met die grwt an knellende problerne 

Wat die lewe van die ssmelewing bedreig. Weereens beteken dit nie 'n valse 

inheemswordmg of die versoening van die Bybelse openbaring en enige ander godsdiens of 

reiigie nie, maar as die bydrae van 'n etiese navorsinglopMeding in 'n tradisie waarin die 

Bybel as die gmagvolle Wwrd van God erken word. Die dinamiek van die Gereformeerde 

eliik 18 nie in hornsen nie, maar in die almagtige God wat met sy Wwrd en Gees tot nuwe 

lewe wek. 

Di is die bewnding van hierdie studie dat die regte verhouding tussen Dogma en Etos -die 

eenheid van die Bybelse leer en lewe - gevind k m  word in die kmtekstuseCpradigrnatiesa 
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benadering tot die Skril binne die Christelike etiek. Di is alleen die kontekstuwk 

paradigmaUese benadering wat daarin slaag om die d i e  boodskap en reikwydte van die 

Skril vir die rnodeme samelewingskonteks tot sy volle reg te laat k m .  Dit is ook wrder 

alleen die konteksIveelparadigmatiese bmadering wat daarin slaag om die Christelike 

BfieSe beginsels in 'n nuwe en veranderende wereid konkreet en oonuigwnd te vestig en om 

die geestelike en meterieie nood van die modeme mens daadwerklik aan te spreek. Die 

kontebtueef-paradigmatim benadering, wat werk met 'n ternatiese omleding van die 

ByWse dogma, bied dus 'n prinsipieei werkbare gmndslag vir die Chrklelike etiek in die 

modeme samelewingskonteks en dien beslis as 'n korreldll op die proMematiek van 'n 

biblisistieselfundamentalistiese sowei as 'n Skrilkritiese SkriRwmep vir die begronding van 

die Christelike etiek. 

Die kontekstueecparadigmetiese benadering kan binne dm kadef van dm Christelike etiek 

met groot welslae aangewend word vir die volgende temas wat binne die werksfeer van die 

modeme samelewingskonteks val: 

. die Menseregte dikoers. 

die Mediese en Bio-etiek. 

. die Besigheidsetiek. 

die Omgewingsetiek, en 
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