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DIE BOTSING VAN PLIGTE AS ETIESE VRAAGSTUK 

1. INLEIDJNG 

1.1 Prohleemstelling 

Sedert onheuglike tye worstel die mens met die probl~em van pligte wat in 'n 
konfliksituasie teenoor mekaar te staan kom, sodat die uitvoering van een plig 
noodwendig die versuiming van 'n ander ewe-belangrike plig meebring. In die 
Griekse drama is dit Orestes wat hom geroepe voel om sy vader Agamemnon 
se dood te wreck. Om hierdie plig uit te voer moet hy sy eie moeder, die moor• 
denares van sy vader, om die lewe bring. Die slot van die verhaal is dat Orestes 
weens hierdie botsing van pligte kranksinnig word. 

In die Klassieke Stoisynse wysbegeerte word die volgende as voorbeeld van twee 
botsende pligte voorgehou: Wanneer daar tussen twee skipbreukelinge 'n stuk 
wrakhoutdryf wat groot genoeg is om net een van bulle te red, moet die een 
dan sy eie lewe pro beer red ten koste van die ander een, of moet hy ten ko$te 
van sy eie lewe die wrakhout vir die ander een gee? In die eerste geval pleeg 
hy moord en in die tweede geval selfmoord. 'n Suiwerder voorbeeld uit die 
alledaagse lewe is di~ volgende: By die huwelik beloof 'n vrou dat sy haar man 
nooit sal verlaat nie. By die doop van hul kinders beloof sy (saam met haat 
man) orri die kinders op te voed in die vrese van die Here. As dit nou agterna 
blyk dat die man 'n psigopaat is en 'n alkoholis en 'n geweldenaar en dat die 
opvoeding van die kinders in sy teenwoordigheid 'n totale onmoontlikheid is, 
wat staan die vrou te doen? As sy haar man verlaat, verbreek sy die huweliks
belofte, as sy by hom bly, verbreek sy die doopsbelofte. 

1.2 Belangrikheid en aktualiteit van die probleem 

Die probleem van die botsing van pligte is een van die kernvraagstukke in die 
Etiek en plaas die navorser in hierdie dissipline van die wetenskap telkens weer 
voor die misterie van 'n onontwykbare en dikwels onoplosbare dilemma. 

Dit botsing van pligte sit ingebed in die mees aktucle kwessies waarmee die 
Etiek in die huidige tydsgewrig te kampe het .. Hetsy dit die Handelsetiek is, 
of die' Oorlogsetiek of die Kunsetiek of die Staatkundige Etiek - die botsing 
van pligte is altyd daar. En al h.ierdie etieke plaas die Teologiese Etick voor 
die dringende taak om uit die Woord van God die cwige beginsels op te diep 
wat vir die verskillende lewensterreine die bevrydende woord kan spreck. 

1.3 Noodsaaklikheid van nuwe besinning oor hierdie vraagstuk 

Oor die botsing van pligte is daar v~el geskrywe - nagenoeg elke hand bock in 



die Etiek wy aandag aau die probleem. Maar dit is hier werklik 'n geval van 
soveel hoofde soveel sinne, en dit wissel tussen 'n erkenning, 'n gedeeltelike 
erkenning en 'n volslae ontkenning van die bestaan van die botsing van pligte. 

Daarby is daar nog heel weinig of niks geskrywe om bogenoemde aktuele 
etiese vraagstukke vanuit die gesigspunt van 'n botsing van pligte te benader 
nie. 

Hierdie toedrag van sake maak dit noodsaaklik dat daar opnuut deur die 
Chrlstelike en meer bepaald Gereformeerde Etiek hieroor besin sal word. 

1.4 Werkplan 

In hierdie ondersoek' sal ain. die volgende sake aandag gegee word: 
'n Kort histories~ o~rsig. · 
'n Uiteensetting van die probleem met besond.ere verwysing na 'n paar aktuele 
vraagstukke. ' 
Riglyne in verband met die oplossing van die probleem.· 
Aanduiding van die betekenis wat hierdie ondersoek het vir die beoefening. 
van die Gereformeerde Teologiese Etiek. 

2. HISTORIESE OORSIG 

Die Stoisynse wysgere (vanaf die derde eeu v.C.) het reeds aldie probleem · 
van die botsing van pligte in hul Etiek behandel. Onder hulle invloed het'Ci
cero in die derde hoek van sy De Officiis besondere aandag aa~ die probleem · 
bestee. · Naas die reeds genoemde voorbeeld van die twee skipbreukelinge stel 
hy die destyds aktuele botsing van pligte aari die orde, naamlik of 'n me~s'in 
'n tyd van hongersnood jou slaaf se voedselrantsoen hom mag ontneem 1 J. 

Ambrosius was dit wat die p;6b!eem van botsende pligte i~ die .Christelike 
Etiek 'n plek gegee het2). . . 

In die Rooms Katolieke Etiek het dit dwar~deur die Middeleeue 'n rel.evante 
vraagstuk gebly en het vera! in die praktyk van die bieg 'n belangrike rol ge
speel. In die E tiek van die J esuiete is ~a 'n oplossi~g ;xan die probleem ge-
soek vanuit die stelling dat die doe! die mid del heilig3 J. · . 

Calvyn het_die probleem sydelings aangeraak in sy beskouing oor die Christe-· 
Iik_e v~)heid en ook.die ligvaardige geloftes waard~ur mense hulle i.n die ·noute 
brmg . . 

In die na-Reformatoriese Gereformeerde Etiek figureer die vraagstuk in die 
sogenaamde kasuistiek, ook bekend as die leer van die casus conscientiae 
(gewetensgevalle) 5). · · ·· · . . . · 

Scdcrt die Duitse filosoof Kant word daar drie standpunte·aangctref: 'n ont-
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kenning, 'n gedeeltelike erkenning en 'n algehele erkenning van die bestaan 
van 'n botsing van pligte. 

2.1 Ontkenning van die bestaan van 'n botsing van pligte 

Op die voetspoor van Kant en Schleiermacher6) he~ talle etici die moontlik- · 
heid van botsende pligte ontken. Vir Von Harless 7 byvoorbeeld is 'n botsing 
van pligte die vrug van 'n valse gelykstelling van pligte of meer korrek, die r,e
sultaat daarvan dat die mens sekere lewensituasies wat in 'n verhouding van 
~~perioriteit en inferioriteit tot mekaar behoort te staan, in 'n juxtaposisie 
teenoor mekaar stel. 

Brunner8 ) beskou die botsing van pligte as 'n siekte waarmee slegs 'n legalis
tiese etiek geihfekteer kan word. 'n Mens wat deur hierdie siekte aangetas 
word, voel gedurig dat dit sy plig is om verskeie pligte wat nie met mekaar ver
soen kan word nie, te volbring. Maar wat gewoonlik 'n botsing van pligte ge
noem word, is vir Brunner slegs 'n simptoom dat 'n persoon aan die siekte van 
legalisme ly. Daarom, se hy, is dit nodig dat die mens sal uitvind wat die een 
plig is wat hy werklik behoort na te kom - dan sal hy meteen insien dat 'n 
botsing van pligte 'n fiksie is. 

Knudson9 ) is va~ mening dat daar in elke konkrete situasie maar een plig is om 
te vervul a! is dit so dat liefde, waarheid en geregtigheid soms teenoorgestelde 
eise aan die mens stel. 

Wat daardie een plig is, is miskien nie altyd duidelik nie, maar dan is daar nie 
sprake van 'n botsing van pligte nie, maar van 'n gebrek aan insig in wat 'n 
mens se plig is. Daar bestaan dus nie soiets as 'n botsing van pligte nie maar 
net 'n moontlikheid van botsende getuienis met betrekking tot wat 'n mens 
se plig onder bepaalde omstandighede is. 

In die nuwere Nederlandse Gereformeerde Etiek word die besta(ln van 'n bot
sing van pligte bevraagteken onder andere deur Van den Berg10J op grond 
daarvan dat die begrip plig as gevolg van sy buite-Bybelse oorsprong hom 
moeilik in die Teologiese Etiek laat invoeg. Dit bring mee dat die begrip 
botsing van pligte, as dit uit die empiriese in die teologiese sfeer oorgebring 
word, 'n onhanteerbare categorie blyk te wees. 

2.2 Erkenning van die subjektiewe bestaan van die botsing van pligte 

Volgens Aalders11 ), Dijk 12) en Sqe13) bestaan 'n botsing van pligte wei, maar 
altyd net subjektief en nooit obj~ktief nie. Met 'n subjektiewe botsing ~an 
pligte word bedoel 'n botsing in die bewussyn van die persoon wat gcroepe is om 
in 'n konfliksituasie te handel. Met .'n objektiewe botsing word bedocl 'n bot
sing an sich, dit wil se 'n botsing in die buite-die-bewussyn-bestaande werklik
heid. 
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Die gronde vir die ontkenning van die bestaan van 'n objektiewe botsing is 
volgens genoemde skrywers die volgende: Eerstens sal God nooit in sy wet 
aan 'n mens twee teestrydige bevele gee nie, want dan sou God met Homself 
in konflik kom. 

Tweedens is daar by 'n botsing van pligte altyd 'n sterk subjektiewe element 
omdat die begrip gewoonlik 'n subjektiewe inslag het - wat die een mens as 
sy plig beskou, beskou 'n ander mens juis as iets wat vi~ I-· om verb ode is. 

Derdens is daar by 'n botsing van pligte altyd 'n mate van menslike kortsigtig-
heid teenwoordig. · 

2.3 Die erkenning van die subjektiewe sowel as objektiewe bestaan van die 
botsing van pligte 

Die ruimste standpunt is di<~ van Geesink14) wat van mening is dat 'n botsing 
van pligte sowel in subjektiewe as objektiewe sin kan bestaan. 

3. UITEENSETTING VAN DIE PROBLEEM MET BESONDERE VER
WYSING NA 'N PAAR AKTUELE VRAAGSTUKKE 

3.1 Die woord plig 

Die woord plig hang etimologies saam met die werkwoord pleegwat in Neder
lands beteken om gewoon te wees om iets te doen. Wanneer dit wat 'n mens 
gewo~n is om .te do en, 'n sedelike aksent kry en geag word as behoorlik en 
noodsaaklik te wees, word dit 'n plig15). Hierby kom dat plig dikwels situa
tief is: wat onder vandag se omstandighede 'n plig is, mag onder more se om
standighede 'n. verb ode handeling wees en omgekeerd. Voorts is plig 'n ge
wetenshandeling wat steun op die beginsels van die sedewet, maar omdat dit 
situatief is, moet ~it ook rekening hou met norme wat uit die sedewet afgelei 
is. 

In die algemeen word plig omskryf as dit ,wat 'n mens volgens jou gewete 
of volgens sedelike of wetlike voorskrifte moet doen"16). In die Etiek kan 
plig gedefinieer word as die wyse van 'handeling waartoe 'n mens op 'n gegewe 
oomblik onder bepaalde omstandighede kragtens jou gewete op grond van 
die beginsels en norme van die sedewet geroepe is. 

3.2 Wat 'n botsing van pligte is 

Met die botsing van pligte word bedoel 'n situasie waarin twee pligte sodanig 
met mekaar in konflik is, dat die nakoming van een noodwendig die ver
suiming van die ander cen beteken. 
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3.3 Wat 'n botsing van pligte nie is nie 

Daar bestaan ~wee soorte fiktiewe botsings van pligte wat van werklike botsings 
van pligte onderskei moet word. Die eerste fiktiewe botsing van pligte is die 
gevolg van die mens se eie moedswillige toedoen. Deur die hubris skep die tra
giese helde van die Griekse en ander drama's dilemma's waarin hul soms onder
gaan. Voorbeelde van fiktiewe botsing van pligte: Jefta wat sweer dat hy die 
eerste wat uit sy huis hom teekom, aan God sal offer - en dan sy dogter op 
die altaar moet le; Hero des wat sy dogter beloof wat sy ookal mag vra, met 
die ge~olg dat hy Johannes die Doper se kop moet laat afkap; die veertig Jo
de wat sweer dat hulle nie sal eet of drink voordat hulle Paulus om die !ewe ge
bring het nie - die Bybel vertel nerens dat hulle werklik van honger en dors 
dood is nie. 

~n Tweede fiktiewe botsing van pligte is in werklikheid 'n botsing tussen neiging 
en plig. Voorbeeld: die man wat uit suinigheid weier om kerklike bydrae te 
gee onder voorwendsel dat hy dan nie sy huisgesin sal kan versorg nie. 

3.4 Oorsake van botsing van pligte 

Dit is 'n onbegonne taak om aile moontlike oorsake van botsende pligte aan 
te dui - daarvoor is die !ewe eenmaal te gekompliseer. Hier word met 'n paar 
voorbeelde volstaan wat kan dien om 'n beter begrip te vorm van wat 'n bot
sing van pligte werklik is. 

3.4.1 Mekaar weersprekende bevele en beloftes uit die mond van God 

Voorbeelde: Abraham ontvang van God die belofte dat Isak die seun van die 
verbond is uit wie die volk van God gebou sal word. Daarna eis God dat 
Abraham Isak moet offer. Jeremia ontvang van God die sedisieuse opdrag om 
te preek dat oorloop na die vyand die enigste redding van God se volk is. J o
sef behoort volgens die eis van die J oodse wet Maria laat stenig as hy uitvind 
dat sy verwagtend is.- maar 'n engel van die Here beveel hom om haar by hom 
te neem as sy vrou. Paulus wat handel in gehoorsaamheid aan Christus se be
vel dat die evangelic aan aile nasies verkondig moet word en dan deur die Hei
lige Gees verbied word om na sekere plekke te gaan. Soortgelyk is in die he
dendaagse !ewe: die predikant wat twee beroepe gelyktydig ontvang. 

3.4. 2 Botsende voorskrifte van die lief de, geregtigheid, waarheid en fatsoenlik
heid 

'n Paar voorbeelde om te verduidelik wat hiermee bedoel word. Die lief de en 
die waarheid kom soms met mekaar in konflik by die vraag of 'n geneesheer 
aan 'n pasient moet vertel dat hy 'n ongeneeslike siekte het. Die Duitse skrywer 
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Theodor Storm het maagkanker gehad, maar hy het dit nie geweet nie. Op 
sy versoek het sy geneesheer hom die waarheid daaromtrent vertel. Toe Storm 
hoor dat hy gaan sterwe, het hy baie swaarmoedig geword en geestelik i~een
gestort. 

Sy broer wat ook 'n geneesheer was, het daarna egter met twee kollega's 'n 
komplot gesmee om. die digter te bedrieg. Hulle het hom ondersoek en een
parig verseker dat hy 'n gewone maagaandoeninkie het wat binnekort weer 
gesond sou word. Storm,het meteens soveel beter geword dat hy sy werk 
S~himmelreiter voltooi het. So dank die nageslag hierdie mRoiste kunswerk 
van Theodor Storm aan die noodleuen van die geneeshere17.J. 

' . . ~ . ' . 

Miskien is dit hierdie soort leuen wat Luther op die oog gehad het toe hy ver
klaar het: 'n Goeie, kragtige leuen is beter as 'n lamsakkige waarheid. Fichte 
het 1~Y anders oor g!'!dink. Vir hom is 'n leuen altyd selfmoord van die 
gees. :. 

Ewe goed kan gevra word: moet 'n man aan sy vrou wat dodelik siek H! aan 
'n swak hart, vertel dat hul seun so pas in 'n motorongeluk oorlede is. 'n 
Voorbeeld van die botsing tussen geregtigheid en waarheid is die volgende: 
Wat moet die antwoord wees wanneer iemand in oorlogstyd 'n verstekeling 
in sv huis het en die vvand kom navraag do en of daar iemand wegkruip? 

3.4.3 Botsende belange as gevolg·van die feit dat die mens aan verskeie so
siale en godsdienstige kringe behoort wat aan hom teestrydige eise stet 

As voorbeeld kan genoem word die staatsman wat dit as gevolg van sy publieke 
bedrywighede so druk het dat hy sy eie huisgesin verwaarloos. 

Samevatting 

Uit die bostaande voorbeelde is·dit duidelik dat die botsing van pligte die ge
volg is van die gebrokenheid van hierdie skepping deur die sondeval. Aal- . 
ders 19) stel dit heel sterk: In 'n volmaakte wereld sonder sonde met volmaak
te mense en volmaakte verhoudinge sou 'n botsing van pligte 'n·onm.oontlik
heid gewees.het. In.'n gevalle wereld met onvolmaakte mense en gebroke 
verhoudings is die afwesigheid van 'n botsing van pligte 'n onmoontlikheid. 

4. BOTSING VAN PLIGTE IN DIE HEDENDAAGSE ETIESE PROBLEMA
TIEK 

4.1 Die mediese etiek 

In die brandend-aktuele aborsievraagstuk moet die geneesheer soms kies 
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tussen die lewe en welsyn van die moeder en die kind, of hy moet beslis of 
die kind wat volgens sy mediese voorkennis 'n monster gaan wees, toegelaat 
moet word om gebore te word of in die fetale stadium te sterwe. Hy moet 
besluit of hy 'n meisie wat in die moeilikheid is, moet help om van haar onge
wenste swangerskap ontslae te raak- en ·ashy weier, die risiko op hom neem 
om haar 'n paar dae later in 'n sterwende toestand aan te tr~f nadat sy haar 
toevlug tot 'n kwaksalwer geneem het. 

Aborsie beteken ·dat ·~ mens ~ sy prenatale stadium do~dgemaak word
maar wat anders staan 'n geneesheer te doen wanneer 'n iong dogter 'n kind 
verwag omdat sy verkrag is? 

Wat moet 'n geneesheerdoen wanneer 'IJ. pasient weens bloeding ~P die.brein 
bewusteloos is en nie weer k.an bykom.nie maar tog met behulp van.mediese 
middele 'n j~ar of selfs 'n paar jaar in die bewustelose toestan'd a~n die I ewe ge
hou kan word? As dit eties veroorloof is om in' hierdi~ g~vai die' behandeling 
te-staak, is dif dan ook eties veroorloof om 'n ·swaksinnige waterhoof wat son
der enige selfbesef voortvegeteer, 'n dodelik. inspuiting'te gee·?· .-

4.2 Die oorlogsetiek 

Volgens Romeine 13:4 is die owerheid deur God met.dics;waardmag beklee 
om die lewe van die onderdane te beskerm. Daarln isd'i~·piig t~t binrielandse 
regshandhawing gegee en ook die plig tot defensiewe ooi:iogs~b·ering. Hou' die 
plig tot bantering van die swaardmag ook in dat 'n ower held kernwapens mag 
vervaardig waardeur aile lewe op aarde uitgewis kan word? Is dit nog ge~eg
verdigde bantering van die swaardmag of is dit bloedddrstige. magswellus? 
Maar wat staan 'n owerheid te doen as· sy vyande kernwapens ontwikkd? ' Is 
dit dan nie. pligsversuim ashy dit nie ook doen nie? 

4.3 Die volkereverhoudingsetiek 

Die eis van die liefdesgebod is dat jy aan jou naaste inoet do en wat jy sou waar
deer ashy dit aan jou sou doen. Teoreties gesproke impliseer dit op die' ge
bied van die politick 'n beleid van volkome gelykstelling en stemreg vir almal 
in Suid-Afrika, afgesien van kleur.of volksverband. Wanneer hierdie beginsel 
sonder in ag neming van die historiese ontwikkeling en die vervlegtheid van 
die huidige situasie summier t 0 egepas ~ord,' kan dit nasi~nale selfmoord van 
die blankes en groot skade vir di~ nasionile ·ontwikkeling v~m die nie-blankes 
beteken. 

Konklusie 

Uit hierdie paar voorbeelde is dit duidelik dat die botsing van pligte in die he
dendaagse etiese problematiek 'n baie belangrike rol speel. Hierdie probleme 
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· kan nie opgelos word voordat die dilemma van die botsende pligte wat daarin 
verskuil sit, nie opgeklaar is nie. 

5. ENKELE RIGL YNE IN VERBAND MET DIE OPLOSSING VAN DIE 
BOTSING VAN PLIGTE 

Op die vraag hoe die probleem vail botsende pligte opgelos moet word, is daar 
deur die loop van die tyd verskillende antwoorde gegee. 

In die Roomse Etiek is getrag om langs die weg van kasuistiese rangordening 
'n lys op te stel van belangrike en minder belangrike pligte. So word gestel 
dat verpligtinge jeens God voorrang moet geniet bo die verpligtinge teenoor 
mense, dat kerklike verpligtinge voorkeur het bo bui/)erlike verpligtinge en 
dat die regsplig bo die liefdesplig gestel moet word2 . 

Volgens Heim21 ) is die oplossing in die aanvaarding van die kompromis gelei!, 
maar dan moet dit 'n heilige kompromis wees. 

Knudson22) wat die bestaan van 'n pligtekollisie ontken, sock die antwoord 
by clke drcigende dilemma daarin dat die mens die getuienis tot sy beskikking 
moet weeg en dan self met sy nugter verstand moet uitmaak wat sy plig is. 

Trillhaas23) beskou die botsing van pligte as teor~ties onoplosbaar. 

Aalders24) wil dat daar genoec gencem word met die worsteling wat hom op 
elke lewensgebied rondom die botsing van pligte in hierdie gebroke wereld
bedeling voltrek. 

Brunner25) is van mening dat slegs deurgedring moet'word tot die sin van die 
liefdesgebod, dan sal daar gccn botsing van pligte wecs nie. 

By die formulering van 'n eie standpunt, met dankbare in ag neming van wat 
ander Gereformeerdc etici26) hieroor geskrywe het, moet voorop gestel word 
dat daar geen kitsklaar oplossing vir die probleem van die botsing van pligte 
is nie. In plaas daarvim kan daar 'n paar riglync getrck word wat by die worstel
ing met hierdie vraagstuk in ag gcneem behoort te word. 

5.1 Die beginsel van vryheid deur Jesus Christus 

Dcur sy kruisdood en opstanding het Christus die gclowige bevry van die vloek 
van die wet. Nie wctsonderhouding nie, maar die bloed van Christus maak die 
gclowige regvcrdig voor God so asof hyself nooit enige sonde gehad of gedoen 
hct nie. Hi~rdie vryheid het tot gevolg dat Paulus verklaar: ,Alles is my ge
oorloof"27 I. Paulus waarsku natuurlik ook dat hierdie vryhcid nic as aan-
1 "d" . d" 1 b "k d . 28 ) W ' I . d . ' ct mg v1r te v ces ge rm mag wor me . annecr n ge owtge us m n 
situasie is dat hy noodgedwonge en teensy sin 'n gebod van God moet oor
tree ter wille van die onderhouding van 'n ander gebod, mag hy hom op die 
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bloed van sy Middelaar, Christus, beroep om ook hierdie skuld te bedek. 

Christus is egter nie net Middelaar nie, Hy is ook Leraar. Die Skrifgeleerdes het 
telkens tevergeefs geprobeer om Hom in die dilemma van 'n botsing van pligte 
vas te keer. Volgens hulle opvatting was die genesing van siekes op die sabbat 
oortreding van die vierde gebod. Daarop het Christus geantwoord dat die J11ens 
nie vir die sabbat is nie maar die sabbat vir die mens en as die kalf op Sondag in 
die put geval hei:, dan moet hy uitgehaal ~~rd. Die vrou wat i~ owerspel ge~ 
vang is, moes volgens die J oodse wet gestenig word -Jesus het haar vrygespreek 
en daarby gevoeg: Gaan heen en moenie meer sondig nie. Jesus, wat die Weg 
en die Waarheid en die lewe is, weet die uitweg uit die dilemma van elke bot-
sing van pligte. · 

5.2 Die gewetensbeginsel 

By aile botsings van pligte is dit 'n vereiste dat d1e ge1ow1ge met ·n sKoon gewete 
moet handel, want ten diepste is die probleme wat I& op wat Brillenburg Wurth 
die gebied van die grensetiek no em, sake van die ge~et~ .vo~r God .. So b~hoort 
die gelowige hom daarvan rekenskap te gee dat hy nie m~t 'n fiktiewe botsing 
v.an pligte besig is om vrome selfbedrog te pleeg nie. Ashy. dan 'n.gebod van ' 
God moet oortree, moet dit wees met die besef: (;:od ~eei dat ek nie anders. 
kan nie. 

5.3 Die gesindheid van die hart 

Dit sluit ten nouste by die vorige aan. Wanneer 'n kind 'van'God in sy gewete 
uitgemaak het dat hy ter wille van die onderhouding van een gebod 'n ander -
gebod moet oortree, dan sal hy dit vanselfsprekend doen met 'n gesindheid · 
van berou, maar dan kan hy ook die sekerheid he dat God 'n gebroke hart en 
'n verslae gees nie sal verag nie29). 

5.4 Die liefdesbeginsel 

Uitgaande van die gedagte dat die wet van God liefde eis, is die leidendc begin
sci waarvolgens daar by 'n botsing van pligte gekies moet word, die'beginsel 
van .die lief de. 

Wanneer daar gekies moet word tussen die belange van God en die naaste, dan 
moet die liefde tot God bo die liefde tot die naaste gestel word. Wanneer 
daar gekies moet word tussen die belange van die naaste en die eiebelang, moet 
die liefde tot die naaste bo die liefde tot die eie pcrsoon gcstel word. Hierdic 
gesindheid was daar ook in Christus30). 

Q 



5.5 Onderskeiding beginsel en norm 

By die toepassing van die liefdesbeginsel moet daar steeds onderskei word 
tussen beginsel en norm. Beginsel is die ewige, onveranderlike liefdeseis van 
God se wet. Norm is die reel waarvolgens die beginsel in 'n bepaalde situasie 
toegepas word. Hiervolgens sal die Christen selfs in 'n tyd van oorlog vir sy 
vyande bid en as hulle in sy hande val, hul mensliewend behandel, die evange
lic van Christus waardig. 

6. DIE BETEKENIS HIERVAN VIR DIE GEREFORMEERDE TEOLOGIESE 
ETIEK 

Uit die voorgaande het dit stellig gebly k dat die vraagstuk van die botsing 
van pligte een van die kernprobleme in die etiek is. Wie na 'n oplossing sock 
in die hedendaagse wye spektrum van etiese vraagstukke, moet met die dilem
ma van die botsing van pligte terdee rekening hou. En die standpunt wat 'n 
etikus met betrekking tot die probleem van die botsing van pligte daarop na
hou, sal wcerspiecl word in die hantering van die hele skopus van die etiese 
problematiek. Wat dit betref, is die Gereformeerde Teologiese Etiek in die 
begenadigdc posisie om uit die Skrif die waarhede op te diep en aan die Filo
sofiese, die Mediese, die Polemologiese en die Etnologiese Etiek deur te gee. 
Met die vyf riglyne wat hierbo aangedui is; hoop ek tewens dat die uiterstes 
van wettisisme, formalisme, skolastiek, kasuistiek en situasie-etiek wat beurte
lings die etiek ontsier en kragteloos maak, vermy kan word. 

Ten slotte geld ook by die beoefening van die Etiek hierdie pragtige weten
skap vol geheimsinnige lewensraaisels, wat die Nederlandse Geloofsbelydenis 
in verband met die voorsienigheid van God verklaar: Wanneer die gelowige 
wetenskaplike te staan kom voor dinge bo die begrip van die menslike ver
stand, ,wil ons nie 'n nuuskierige ondersoek instel wat ons begrip nie kan be
vat nie, maar ons aanbid met aile ootmoedigheid en eerbied die regverdige 
oordele van God, wat vir ons verborge is en stel ons daarmee tevrede dat ons 
Ieerlinge van Christus is om aileen te leer ken wat Hy ons aanwys in sy Woord, 
sonder om hierdie perke te oortree". 

Leerling van Christus - dit is wat ekself in die wetenskapsbeoefening die aller
graagste wil wees. 

Leerlinge van Christus - dit is wat ek graag deur God se genade van die stu
dente wil maak wat aan my sorg toevertrou word. 

Leerlinge van Christus, mense van God, vir elke goeie werk volkome toegerus. 
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