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!iQ.Q. fSTUK__j 

GeskiedP.!lj.s van die Kerl~re~ 
• - ~o-. 

Die -opskrif moet nader g ek'rtal i fiseer word ati die ontwikkeling van 

die kerkreg in die loop van die kerl:ge:skiedenis . 

Om die ontwikkeling te kan beoor1eel en ni e in ·n sCJort " kerkr egs

pos itivisllle" te verval nie , moet altyd il1 gedagte gehou wo rd dat 

kerkreg wesentl ik ius Divinum :is en dat " I>as gtl-t:tliche Recht ist 

s einer Natur nach t,;..'1verfulde:rli ch" . ( W ~M . Plljchl : Geschh:hte Des 

Kirchenrechts . :.L . "J'arl cg Herold- Wi.:•n Munch en p . 20). 
Die ontwikk~ling van dl.e kerkreg mQet i!'l d.:i.e J.ig van d i e 'Noord. v.3n 
God geRif)n 'Nord, W'-l.ar daa:.- verar..deringe in d i.e: ceski edenis aan die 
kerkreg t eweee gebr ing is , moe.t di t a l tyd. weer a an die V/oord ge-toets 
~ord om te 8icn of c i.e mew.:Jlike instnunente de1:tr rri.e Christus die 
r eg vi:- Hy kerk wil '.'orm, nie self Vlr~tgr::wcr gaan speel h et n i e . 

3.1 ~ . ..Qr_:twiklr:£1ip ·~ i!!.__<i~- !! :.~£~§Il!C:n ti~_E£<! 
Hierdi. e on cwikkeline iu tf~['GJ .~· k '11 no!"!ilati ewc aandciding in die be-
staan van dJ.e ker!..: self var1 wat. die r ee van die kerk bchoort te wees . 

Dit is dee:l van die openbarin{.':o 

Nadac Jes"~; 3 gPdoop en s0 :i.n c~- ( ! openb3er ao.nc:~·:'Ys is as die Christus 

{Matth . 3 : 17 ) en Hy deur die Gees na di~ woestyn gel ei is om deur 

uatan v ersoek te word , het Hy begin om sy k erk te VE~rgader deur s y 

prediking en die roeping van die twadlf (Matth .. 4:J7 en 18 ) . 

Ui& '£rat Hy so vergader s ou Hy 0ok leer (vgl . Matth ~ 4~19) en aan hu2.l8 

opdra om under te le~r (vgl . r:atth . 10 en Matth . 28 :18 , 20) . 

In die Evru-tge1i es het ons du:'l die p ~~,..,t0t i pe van die kerk as inst i -

"Gll'.lt in Jesus raet sy dissipels !'Ol~.1.o:::. E:~m . Hn\?wcl na~~re ore-~.nisa-

si~ noe; ontbreek is die kerl-:: :.:-~eds voll~Ziig in di e s i n dat Jesus :~s 

Hoof van di e dissipelkring hu11e leer en rl3gecl~ ( Vt?1 • vi:.."' die t oe

p~ssing vatl die tug o . a . die vers}:i 1lende bestrC:~.ffinge van die dis
sipels ; soos o . a . i:::1 r.lat t h . 16 : 2.3; <lie bekende veriLaninge 18:J.5 e . v . ; 

I en 2v: 22 am di e adr~s vc.n die s;;uns van SebedeUs ) .. 

Reeds tydens Gy optrede 1:-.t.at J c:·::;t;.s egter begryp dat Hy di e wat aan 
Hou b€hoort deur die d;_ ens vc:~n d:i.c: Aposta1 s p_ersoon1ik, aartvanklik , 

sou v~.;:.rgada r tot l eri ng en r:-: l,:,er~.ng en om dj c predildng a a'1gaande 
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die koni nkryk voor t te sit . Aandui.dings daar tc·e vind ons r eeds in 
o . a~ Ma~th . 4:19; 9: 35 en hfs . 1 0 . Duideli k word dit egt 1r 1n Mattb . 
16:13-19 gest el dat Hy sy kerk sou bou op di e f ondamen t van di e Apos 
t els . Samevattend w1rd dit tenslotte in Matt!. . 28 : 18 - 20 ge t oon da t 
die Christus sy kerk op aar de vergader , ond~rhou ( l eer en r egeer) er. 
bewaar to -G r oepi ngsvervulli ng (vgl . Mattb . 5 ) deur die dieu s van 
mense ; aanvanklik die ~~ost elso - . 

In Handeli~ge vind ons die nader e kerkreg~elike o~tplooiing van wat 
reeds ~n die r r ototipe vcn die kerk i n di e Evar.geli ~s en in die op
dr agte aan di e +waal.f aanwesi g wc.s . 

Nadat die belofte dat die Heilige Gee~ oor bulle sou kom vervul is 
met pin.kste r , kom cl.:i.e Jerusc:.lamse kerk tot stand (Handelinge 2 : 41) 

wat deu~ di e predildne; en die sakramentsbediening van die apostels op

ge'bou is (Handeline:e 4 : 42 e.v .. ) . D:Le apostels k~J.:. en r.ee-J2f:.L alleen 

in die Naa'll v::m Christus gedurenf.e d.ie eerste periode (vgl - cok 

Handeli nge 5) . Daarna woru clie vmrk v:..r bulle te vee.: en !{Qm <iaar 

differensH~ring in di~:: een amp wat in <lie apvstels su.amf€trek waG 

(Handelir:.ge 6) . 

Di e '30-we manne vol van die Heilige Gece wor~ gekies tot die diakcnamp 1 

(vgl , oor die nuwere opvattinc; in navolging van Van MeYenfeldt : my 
~iktaat oor die Kerkreger ingstelsels 19?6) w 

Tenspyte van alla ontkennincs da t Handelinge 6: 2, 3 die loc-us classi 
cus i s vir die i nstelling van die diakenamp met armversorging as 
die i nhoud (die diakcn sou as karnopdryg he om komponi 8 vRn die 
gemeenskap te wees; die vraag is of die oucJ.erling en predikant dit 
nie ook is nie ) is almal dit tGg we er eens d~armee dat di e diakenamp 
wel ook iets met armverso r gi::1g te doen bet . 

Pl~chl se dat di e diakens funksies van sielsorglike en cha~itatiewe 
aard gehad bet. . Hnlle het t5apreek, gedoop en die arrues van die ge
meent€ versorg . Hierdie opvattinf rus o~ wa t later aangaande die 

arbeid van Philippus , een van C..if! aev1e , verhaal wo r d . 

Benewens di ~ instellint v~ die di8(enamp kom in Handel ing8 6 ook 

aan die l ig dat Christus die m8nse wat Hy in sy d.iens gebruik wil aan-
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wys deur die keuse van diEl gemeonte (6 : 5) . Plochl vind egter . twe e 
vorme va~ verki esing t ot die amp in di e N. T. 1) die i n medewP.rki ng 
met die gemeente (Handelinge 1 : 23 en 6 : 3 ) en 2) di e direk~e deur die 
apostel s ~ 1 Ti m. 4 :7) . In Handeli nge 11 : 30 word gespreek van di e 
ouderlinge (in J erusalem) aan rvie die -Antiocheense kerk gav;es , t ot 
verl igting van d.ie hongersnood, stuur deur ·oemidde1iitg van Saulus 
en Barnabas ~ Waarskynlik was die ouderlinf,e , presbit~rs , manne wat 
aanvanklik kragtens hul: .. e leeftyd en geeste1ike gawes vanself die 
l eiding geneem het in die huisgemeentes (vgl. H. Bouwman, Ger efor
meerd Ke:ckrecht I p . 87) . Ander weer beweer dat die ouderlin,e:skap uit 

die oudstes van die sinagoge ontstaan het . 

Soveel is egter duidelik ook uit Hande1inge 15 en 1 Tim. 3 dat die 

ouder1i ngamp ~ verdere differcnsi~ring van die apo3telamp was . Aan 

die prc'3biters 0f Elpiskope (vgl . Handelinge 20) is opgedra die r age

rivg van die kerk . In die apostoliese tyd saam met en 0nder lei

ding van d.iE> s.post8ls ( vgl • .ficmdelinge 15 ) en daarna het die rege

ring by die ouderling El berus o~dcr l e iriing van een van hulle (vg1 . 

Hnndelin£G 21:18) . Vnlgens PlUchl was daar ·..ran die begin af ·n on
der8keid tussen di e presbitars en episkopEl . Ec r sgenoemd& G was pries
ters (na analogie VClll die O. To) 0~ 1aasgen0emde die voo~ganger , bis
kop ':If opperherder wa t aanva.nkl ik saam met C.ie presbi ters en dia.kcns 
die kerk regcer het . Hierdie on.derskeid kan egter nie op skrifgron
de geh~dhaaf word nie. Hanaelinge 20 is alleen al genoeg om hierdie 
stnndpunt onhoudbanr te maalc . Die N' . T. verme1d cok nog die gawes 
wat in die eerste tyd gedien het t ot o~bou vru1 die gemeente vgl . 
1 Kor . 12 : 1- 31. Nog in die apostoliese tyd ontwikkel uit die pres
biter cf bj_skopsamp oolF die predikaJnp . Daar was di e ouc:erlinge wat 
t;earbei het in Woord en leer (1 Tim . 5 : 17) en Paulus gee opdrae dat 
die apostoliese leer toevertrou rnoet word "aan getroue manne wat be

kwaam sal wees om ook a..."l.der te leer" (vel . 2 Tim . 2: 2) . Die sleute1-· 

mag waar van o . a . sprake is in l.IE.tth . 16 : 19 en wa~ bestaar. in die be

rliening van die Woord (Markus 16 : 15,16) en die ban of ui tslui t i ng 

uit dj ~ koninkryk v~"l. die heme1c (vgl ~ Johannc3 20: 22,23 en 1 Kor . 

5: 3- 5 ; Titus 3: 10 en 11) is toevertrou aan die a~uste1s wat dit 

weer aan di e presbi ters toece\'rJs het . (Vir die vraagstuk oor di e 

gesag van <lie gem0ente ve r a1 met betrekking tot di e tug s0os Christus 

dit i n Matth 4 1e : 15 e . v . voorskryf vgl . my diktaat oor die Kerkre-
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gering Deel IV 1977, by art . 74) . 

Saa.M:vat~end l eer die Heilige Gees ons in die N. T. dat Chr~.stus sy 
kerk vergader , onderhou en beskerm ( r egeer) deur mensediens . Die 
mense het Hy self ee~s aangewys : die ApostelE . En onder l eiding 
van .die Heilige Gees bet organies dr~e ampte , die van die predikant , 
die ouderling ~n diaken uit die apostelamp gegroei . Die o~derlinge 
regeer gesa.mentlik (vgl . o . a . Handelinge 15 ) e:::1 die ker!ce staan nie 
los van ·mekaar t.o.v. die regering nie (~rgl . Ha:..'ldelinge 15) vgl . oor 

die onderlinge verbc:.nd van die kerke my d1.ktaat 1876 . 

Die aan wle die arnpte ~oevertrou is , i~ deur dje g emeente gekiPs , 

maar bulle kry bulle opdrngte van Christus se].f _ Hull e is , soos 

die apost-;ls, geroepenes van Chr~f::tus wat net sy opdragte moet uit

voer. Christus alleen i s die opperherder en s y di ensknegte is al

mal gelyk onder Hom~ 

Pltlchl soa·r egter reeds in die J tlrusalemse geraeente die oorsprong 

van die •nonargiese episkope.at . J akobua sou volgens die oudste bron
ne die opperherder va~ die Jerusalemse gemeente gewees het . P.y i s 
egter nog nie die absolute beer van die kerk nie, die r aad van oud~ 
stes of priesters het onder hom nog det:>l gehad aan die leiding van 
die gemeente . 

Na die dood van die Apostels het aan die ei nde van die eerste eeu 
die JerusaJ..emse monargiese, plekgebonde, •roorgang'3r en "~atsk.:>llegien" 

van ouestes die vaste oreanisasi-3 van die kerk geword. 

Pltlchl dring egter vanuit sy Roomse standpunt, sonder enige nadere 
eksegese of ander bett.'Yse die Roomse hi~rargiese stelsel '\an Kerkree;e

ring aa~ die kerk i n die N. T. op . 

3. 2 Die ontwikkelin~ ge~~~e di e na- ~~o~~~se tyd tot in die 

2e eeu . -
.\s gevolg van kari ge gegewe'1S word •n donker tydperk be tree as die 

ontwi:kkelinge op kerkregtelike gebied teen die einde van die eerste 

en gedurende die tweP.de eeue ondersoek word . Uit die paar bronne : 

die brief van Clemens van. Rome aan die Korinthiers; die sewe briewe 

van I gnatius , bi skop va~ AntiochiH in Siri~ ; die bri ef van Poly

corpus van Smirna; die Didache; die Pastor van Hermas , kan egter ·n 

duidelike beeld van d:i.e organisasie van ciie kerk gedurende die tyd 
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verkry word (vgl . J.B . Li ghtfoot : The Apostolic Fathers . Baker 
Book House , Michigan vir vertaalde manuskripte . Verder : The Apos
tolic Fathers Ln Loeb Classical Library, vir oorspronk.lil'.e gri eke.e 
teks met vertaline)~ 

Uit hie~die bronne is dit duidelik ~at die plaanlike kerke geregeer 
i s deur die presbiters onder die leiding van die biskop.. Bouwman 
beweer dat die gemeente in die tyd self oorde13l oor die leer; orde 

en tug "al is het , dat zy zich daarvoor bedient van ~a.re organen, 

de ambtsdragers 11
• (I pp . 113/4) . Dit kom my egter voor dat hy die 

saak een2ydig voors tel . Hoenel Clemens in sy brief aan die Korin
thi~rs naclruk daarop le dat die Apostals biskoppe en presbiters be

noem het en hulle l ater benoera is deur "othe r men of repute with the 

consent of tb.e whole Church", blyk dit nerens in die brief, of in 

die van 2':gnatius of Polycarpus , dat die amp3draers in die tyd organe , 

d.w. s . uitvoerders van die gesag , van die gemeente is uie . Waar 

Bouwman hom heroep op d~e brief van Clenens 44 . 3 vir die verkiesing 

'/an ampsdraers deur die me~rd~rheid VRXl stermnc , blyk ui t die v~rta
lint; dat daar alleen sprake is VaiJ. die aans"';elJ ing deur "men of re
pute with the consent of the whole church" . 
In 54 is verder sprake dat iemand (blykbaar rn ampsdraer) '<vat edel , 
bimpatiek en vol liefde is , sal ~ttreo as da~r deur hom stryd en 
partyGkappe sou ontstaan in die GCmeente .. Hy sal uittree as die ge
meente wil en doen "which is ordered by the people : only let the 
flock of Christ be at peace with its duly appointed precbyters11

• 

H~.erui t kan seker nie afgelei wcrd dat die ampsdraers organe van die 
gemeente is wat h~le kan ontslaan nie . 

Volgens Clemens het die apostels die Ev&lgelie van Christus ontvang 

en dit verkondig . Uit die eerstelingc van die..: prediking i s , nadat 

hulle beproef i s biskoppe (presblters) en diakens aangestel. Die 

gemeente moet lu.llle aan die presoi ters onderwerp (57) . Di t wil 

voorkom of hy e~iskopos en presbuteros soms nog as sinonieme ge
bruik. 

Ignatius skryf vanaf Smirna op sy rei s na Rome as gev3ngene aangaan

de Onesimus, die biskop van Efese op so 'Tl wyse dat hy as dienskneg 

van Christus na vore tree en van Burrhus diP. diaken ( aan Efese 1 en 

2) sowel as aan Z::>tio!l die d:i.aken van Maf;nesia (aan Magnesia 2) as 
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sy medediensknegte . Die biskop gee macr net die bevel e van Chri s tus 
deur a.an die kerk (aan die kerk van Tralles (7)) . 

Dieselfde gedagte kom na vvre i n al di~ ander briewe van Ignutiv~ . 

Hy beklemtoon de.t die eenheid van die kerk gele~ is in die onderwer
ping aru1 die biskop en die preebiterium. (Aan die Efesi~rs) . 
Die biskop het die leiding en na hom moet geluister word, anders 
word G0d weerstaan . (Vgl . aan di e kerk van T=alles ( 2 en 13) ); 
Filadelphia (7). Die biskop is voorsitter en eie pr~sbiters vorm ~ 

vergadering soos die apostels en aan die diakens i s die diakonaat 

van Ch1·i stus tosvertrou ( Aan Magnesia (6)) . Die gemecnte moet niks 

doen sander die biskop en die presbi te rs nie . ( Aan Magnesi a ( f)); 

vgl . ook Aan S~irna (8) ~brief wat van Troas af geskryf is) . Die 

diakens moet geag '.'tord s0os Jesus self, die biskop as n tipe van die 

Vader en di.e presbiters soos di e Kollege van die apo8tels (Aan Tral

l es ( 3) ). Wie sonder die biskop , presbi ters en diakens handel is 

bui te diE: heiligdom en het nie '11 rein gewete nie (Aan Trall es (7)) . 

Aan P01J-carpus ~ 6 ) skryf hy dat die p1esbiters onderge:skik is aan 

die biskop . Aan Sr:~iina weer dat ~;vaar die bi skop is noet di e volk 

wees , " even as where Jesus may be , there i s the Univer~al Church" 
(8 ). Aan die bisko;> is die leiding ve..n die erediens opgedra . 

Uit hierdie briewe is dit duidelik dat die organisasie van die Kerk 
t een die einde van die l e e eu (95 Clemens) en aan die begin van diu 
2e eeu nee is soos die apostels dit ingestel het~ Daar is al egte r 
tckens dat di e biskop deur Ignat ius , terwille van die eenheid van die 
kerk in die vervolginge en die leersuiwerheid teen die Jude.!sme ver
al , to+. n ma.gsposisie verhe: word . Hoewcl hy nog ni e die indruk 
skep dat die pr esbi ters r eedr; priesters is wat net raad£8wers en as
sistente van di e biskop i s nie , soos Pltichl dit voors tel n ie , is dit 

tog so dat by Ignatius reeds di e kiem van die l ater e hierargie aan

wesig io . Die bisl{Op is vir hom wel no? primus inter pares , maar 

tog so dat hy begin uitstyg onder die presbi ters om i ets van~ opper
herder siiguur t e vertoon . 

Pl~chl se kategoriese uitspraak dat in die tyd reeds onderskei is 

tussen biskop, presbiter (priester) en diaken in di e sin d~t di e 

presbi ter net '11 r aadgewer en assistent, veral by di e misoffer, vir 

die biskop was , wur~ weerspreek dour die brief van Polycarpus aan 
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di e Fi lippense . Hull e moes bulle , so skryf hy, aan die presbiters 

en dia.kens onaer werp . Die taak van die p resbi ter s was om huisbesoek 

te do en by die swakkes , weduwees en wese . Hulle moes ook die skape 

wat wegdwaal terug br ing (6 ) . Voorts moes di e presbiter s voldoen 

aan str~nge ver ei stes . Hulle moes ee r baar wees voor God en die 

mense ; hulle weer hou van alle uitbars t ings van t oorn , van onregver 
di ge o~rdeel, van l i efde vir geld ; bulle moes n i e gou wees om iets 
teen enig-3 per soon te aanvaa-r n i e ; n i e haastit, wees um te oordeel 
nie omdat ons al mal sondaars i s ( aan die Filipp . (6 )) . 

Ook di e Di dache laat die gewone ampte : bi skop . presbiter en diaken 
duidelik -:., die voorgrond tree . 

Ande r s as i n bogenoemde briewc word hier cQk aandag gegee aan die 
charismatie ~e gawes . Blykbaar het die k erke teen die einde van die 
eerst~ eeu probleme met 1ie persone gehad . Die Didache skryf dan 

voor dat rn apostel met eerbied ontvang mo e t word, ( asof die Her e 

sel f ) . Hy moet egter getoets word. As hy langei as rn dag of twee 

bly, i s hy vals, er.. ook as hy nie tevrede m~t brood is nie rnc>.ar geld 

vra. Profete wat ander s hande l as wat bulle se is oak vals , en as 

bulle in di e Gees ~eld vir bulle self vra (11) . 

Ware profe t e en ler aars moet versorg word (13) . 

Hier word kl aarblyklik in n oorgangspe r iode gewvrstel me~ d i e beproe

\V~ng van die geeste of hu1le ui t God is of nie . Di e kerklike organi

sasi e was reeds gesent~eer 01.1 die gewone ampte van biskop , pr esbi te r 
en diaken. Sporadies het daar nog persone wat voorgegee het dat 
bull e besondere gawes het i n die gemeentes verskyn . Maar omdat die 
§fWHSe minder voorgekom het was dit noodsaaklik om teen bedrie~rs 
wa t die kerke wou u.itbuit , te waak . 

In hi er di e per iode iS daar 'l1 l e\·lendige "v erkee r" tusser ... .i:i.e Kerke 
3oos blyk uit die korr espondensi e van Clemens , Igna~ius en Pol ycar
pus . Die eenhei d tussen die kerke in gehoor saamhei d aan Chri stus 
word deur di e bri ewe bevorder en ook deur afgevac!'di gd.es . So is daar 
n a verski l l ende kerke bi skoppe en diakens te SmirnFI. om Ignatius op 
s y r ei s t e bemoedig . Voor ts versoek Iga~tius in el ke br ie f dat of 

deur die bri ef of deur rn afve:.ardiginr ·n bemoe:iig_jng van di e kerke 
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na di ~ van Antiochi~ , waar hy biskop ~as, moet uitgaan. I gnatius 

praat ~elfs in ~ bri ef aan Polycarpus van Smirna dat hy n godsalige 

vergadering (konsili~) moe t byeenroep om iemand onder hulle te kies 
as n afgevaardigde na Siri~ (Antiochi~) (aan Pol ycarpus (?)). 

Hoewel daar nog nie ?prake is van Sinodes nie is die onderlinge 
hulpbetcon terwille van die aenheid in l eer en kerkregering , tog nie 
nagel~at n i e . 

Pl~chl wil die bemoeienis van Clemens van Rome met die Korinthi~rs 
egter nie in die lig si~n nie , maar as n bewys dat die primaat van 
Rome reeds in 95 erken is . By beroP,p hom ook op die brief va~ 
Ignatius aan ~ie Romeine vanaf Srnirna waarir. hy hulle ver £oek om nie 

t en behoewe van hom by die ovverheid in te tree nie , want hy wil 

gr aag ao martelaar sterf. In die brief noem hy RomP. die stad wat 

presideer oor al die Romeinse stede , waardig voor God en eerw.!3.ardig, I 
I 

sowel a3 pr;rsenswaarditi• Ignatius erken dat Rome 'n besondere plek 

waardig l ik i n die Ryk inr.eem, maar n~e , soos Pl~chl bewee r ni3 1 dat 

die kerk te Rome verhef i s bo alle ander kerke nie . Vgl. aan d~e 

Romeine 1 en 2). Die verste wat hy gaan is om te se riat die kerk 

te Rome ander onderrig : hulle is le~rmeesters (3). 

3.3 Die ontwikkeling gedurende die 3e en~~ eeu 

3 . 3 .1 pie Monargiese Episkopaat 

A:m die begin van die 2e e~u is daar reeds, soos aangetoon, tekens 
dat die kerklike mag alhoemeer in die biskop sou saamtrek . Presies 
wanneer die oorgang tot die Monargiese episkopa.at (d . w. s .. ui toefe
ning van die absolute koninkl ike mag deur di e biskop) pl aasgevind 
hP.t , is moeilik om aan t e dui . Uit die bronne wat voorhande is lyk 
dit asof dit: n proses was wat gedurende die 2e eeu begin en in die 
3e ee~ tot wasdom gekom het. 

Sovael is duidelik dat die opkoms V£n die dwaalleer veral stukrag 

aan die ontwikkeling gegee bet . Waar in die apostoliese tyd, sonel 

as gedurende die begj.n van die 2e eeu, die presbi ter wat die l ei ding 

geneem het in die pr esbiter kolleBe en ook in die erediens , nog die 

primus i nter pares was , het hy l angsamerhand al ho e meer op die 
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voorgrond getree as die episkopus die biskop - wat regeer met be
hulp van die presbi ters en diakens , 

Dit tug is egter gedurende die 2e eeu tenspyte van die verhewe po
sisie van die biskop soos r aeds uit die briewe van Ignatius geblyk 
bet - nog deur die presbi ters gesamentlik uitgeoefen. 
Marcion moes i n Rome voor die presbiters verskyn en No~tus is deur 
die presbiters van Smirna veroordeel . Selfs in die 3e eeu s~ Cy
prianus nog dat hy nooit sender die raad van a~ presbiterium en 

se1fe die gemeente gehandel r.et n i e . 

Gedurende di e 2e en 3e eeue kom die vraag na die waarheid al sterker 

op die voorgrond i n di e stryd teen die Gnosticiste , Marcioniete en 

Montani ste . By wie berus die l eergesag? Irenaeus benadruk dan dat 

die biskoppe dit van die apostels ontvang het. Daarom berus di e 

ware leer by die biskoppe . Die apostoli ese tradisie is voortgeplant 

deur die onafgebroke ry van biskoppe vanaf die apostels. Die sg o 

apostol~ese suksessie was die waarborg vir di e ware l eer teenoor alle 

ketterse afwykinge. Biskopslyste van die vernaamste apostoliese se
te1s is saamgestel en die apostoliese tradisi e het volgens Irenaeus 

veral in Rome waar Paulus en Petru.s was gekonsentreer. Deur handop
l egging vanaf die apostels is die waarheid so van die apostels l angs 
die onafgebroke lini e van hulle opvolger s oorgelewer . 

Die toenemende gesag van die biskop in di e plaaslike kerk het egter 
vanself ui tgeloop op die vraae na watter biskop die hoogste gesag 
het . Vanaf die helfte van di e 3e eeu toe die monargiese episkopaat 
plaaslik Tl voldonge feit geword het , is biskop s inodes gehou om so 
die konsensus van biskoppe teen die ketters t e kry . Tog het dit nie 
verlloed dat daar Tl stryd om die primaat onder die biskoppe ontketen 

is nie . Cyprianus het steeds vasgehou aan die gelykheid van alle 

biskoppe . Die bisl:oppe van Rome , veral' onder l e i ding van Calix tus 

(3e eeu) en Stefanus , het egter die primaat van die biskop van Rome 

geproklameer veral op grond van Matth . 16 : 18 . Calixtus noem hom

self pontifex maximus en episcopus episcoporum. 

Petrus was biskop van Rome . Sy graf is volgens Pl~chl in die St . 

Peterskerk te Rome dour Argeolo~ onbetwisbaar uitge wys . Christus 
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bet hom bo die apostels v erhef deur n besondere gesag aan hom toe 
te ken- "Und i n dieser Gewalt ist der Kern des Primats zu -seben" 
(Pl "chl p . 51) . Hy bet die besonde..ce gesag aan sy opvolgers te 
Rome oorgedra . Daarom kom die primaat die biskop van Rome toe . 
Pl6chl .se bewering :1e. t egter geen histori ese stetm nie , t~nspyte 

van sy beroep op argeolo~ . 

Aanvanklik i s die eis - o .. a . deur Cyprian us - afgewys boewel daar 

tog ho~ a.gting vir Rome was , soos reeds blyk uit die brief van Igna

t i us . Cyprianus erken die oppergesag ·.ran di e biskcp en se al die 

bi skoppe saam js uia ~erk . In die praktyk bet baie egter ho~ prys 

gestel op die raad en instemming van die bisko~ van Rome in sake 

waaroor daar di spunt ontstaan h~t . Die stryd em die primaat sou eg

ter nog toe i n die tyd van Gregorius I duur voordat dit mede deur 

politi eke omwentelinge ten gunste van Rome ~n sy biskop beslcg is; 

en toe ook maar net in die Weste. 

Hoewel 1ie stryd om die primaat nog g0woe:d bet, het die monargiese 
episkcpaat , in soverre dit die plaaslike kerk ger aak het vanaf die 
2e helft~ van die 3e eeu cp ·grond van die leer van die apostoliese 
suksessi~ , finaal besl ag gekry . 

3 . 3 . 2 Clerus en L~ 
Die biskopsamp het soewerein geword . Die sleutel van die l eer , re~e

ring en tug was net in die hande van d~e biskop . Volgens di e Didas
clll i.a, n geskrif ui t die helfte van die 3e eeu, is die biskop die 
middelaar tussen God en die gelowiges . Daa.rmee:o is daar ook n onder

skeid tussen Clerus en leke in die l ewe geroep . 

Die cl~rus was die biskop met al sy ondergeskiktes : Nadat die 

biskop die absolute heerser in die kerk ge\·;ord bet , het die pres

biters en diakens sy helpers en dienaars geword . Hy het van sy mag 

na omstandighede aan hulle gedelieeer. Volgens Pl6chl het die pres

biters vf priesters eers geassistaer by die bediening van die eucha

rist , priestGrwyding en versoening van boetelinge . Later is aan 

bulle r eg gegee om self die bediening - in naam var. die biskop -

waar te neem, in gevalle waar die biskop flie bereikbaar was nie . 

Die diakens was ook helpers van die biskop . Daar was ook sub-
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diakans en akouluthe (helpers van die subdiaken) 
Lektore Ostiarii (beheerders van kerkgoedere ). 

Bierdie ondergeskiktes is saam met die biskoppe die Clerici genoem. 
Hieronymus verklaar die onderskeid tussen die klerus en l eke op 
grond van die O.Tiese kleros = lot of erfdeel van die Here en dat 
die Here weer bulle lot of erfdeel is . So i s die Bi skop en sy on
dergeskiktes die erfdeel van die Here en hull e sy er fdeel . Teenoor 
bulle staan die l aos of die vol k . 

Die klerus i s dan die stand wat aan God en sy diens gewy i s tervrJl 
die leke tot die gewone profane volk behoort . 

Di e t erm ordinasie van die klerus is ontleen aan die Romeinse sosia

le ordening. Daar i s gepraat v~1 die stand van die leke , terwyl die 

geestelikes by die ordo beboort bet . Die or4o was in die Romeinse 

samelewing n gekvvalifiseerde stand van ho~r ordening wat deur die 
amp of gepreviligeerde posisie boe~re regte en besondere pligte mee

gebring bet . 

Die klerus bet tot die ordo clericalis beboort . Hulle ho~r posisie 

as ei endom van die Here , ge~J aan sy diens bet meer regte en beson

dere pligte gebring wat bulle onderske1 bet van die gewone kerkvolk -

di e l eke . Die wat in die klerikale stand opgeneem is is georden of 

bet deel gehad aru1 die ordir-asie (Ordini clericorL~ adsc ribere) . 

Di e ordening bet gepaard gegaan met n wydingsakt e en so bet die be
grip ordonatio later van die opname self verskuif om die vzydingsakte 
aan te dui . In die sin het ordinasie dan n terminus Technic us ge
~~rd. Tertullianus be t die term die eerste gebruik . 

3.3.3 Streekso~anisasie 

Met die vestiging van die Monareiese episkopaat bet ook n streeks
indeling gepaard gegaa.I?- • Waar di e gemeente in di e stede te groot 
g.eword bet , bet die bi skop di t in streke gedeel en sy gesag i n die 
streke waar hyself nie kon wees nie oorgedra aan n presbiter of 

diaken. So i s Rome i n 236-250 onder bi skop Fabi anua in sewe diako

ni~ ingedeel . 

Op die platteland hct daar ook biskopsetels ontstaan, soms te in

flasionisties (Pl~chl), sodat bepaal i s dat n gemeente minstens 12 
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manslede moes h~ voordat hulle ·n biskop kon be r oep . Hierdie lande

l ike biskoppe het volle gesag in hulle streke gehad maar was self 

weer aan die stadsbiskoppe ondergeskik. Di e stadsbiskoppe moes 

hulle heil ig ( wy) en hulle (landelik~ biskopre ) kon net as hulp van 
die sta.dsbiskop in die katedrale di~ mis bedien . Hulle kon ook net 
l aere geestelikes w3; die pri&sterwyding het net by die otadsbi s 
koppe berus . 

Die streeksorganisasie hei; mettertyd ui tgebrei e~1 di t het tot ge
volg gehad dat dog-terkerke in dJ.e sfeer van die mocderkerk betrek 
i s . Kleiner kerkg hot hull e om grote r moederkerke gegroepeer . Op 
die veyse het dje kerklike sentra (Metropole) soos Antiochi~ , J erusa
l em, Caesarea, Rome , Y~rthago, Alexandri~ , ontstaan . Volgens n hipo
tese , wat nie be~JS is nie sou die streekindeling van die kerk sedert 

die Sin~de van Nicaea die siviele indeling veral v~~ Diocletia~us , 

gevolg het (Plochl) . 

3.3.4 Pie Ont staan van Sinodes 
Pltlchl verklaar dat dj e Sinodes o7 kerklikz vergaderings , wat aanvank
l ik uit verteenwoo~digers van ~i e streke of provinsies ~a~gestel is , 

hul oorsprong het in navol ging van die jaarlikse s amekomste van ver

t eenwoordigers van die Romeinse prov:i.nsies, In die samel~omste is 

die gode en die Keiser onder leiding van die Pontifex van die provin

s ie, waar die byeenkoms gehou i s , vereer. Spoelstra (Gesag van di e 

Sinode r Lesing voor die Kerkhistoricse werkgemoenskap 1977) stem met 
Pl~chl saam dat die idee van Kerkvergadering, konsili es en sinodes 
eerder uit 'tl.ie invloed van dia Romeinse regsden..lce en politi e s-maat
skaplike (selfs r eligieuse ) :tJraktyke" voortkom. 

Die kerklike organisasie en sinodes insoverre dit die onderlingc. 
band tussen die plaaslike kerke betref is dan ge!nspireer deur en 
geskoei op die lees van die Romeinse staatsinrigting . 

Dat die Romei nse sta.atsinrigting en veral die provinsiale samekom
ste ill die praktyk invloed kan ui t geoefen het op die kerklike orga
nisasie en aanlei ding was dat die eerste s i nodes net rrovinsialc 

sinodes was , hoef nie betwis te •nord nie . Dat die oorsprong van 

di e sinodes egter daarin gesoek moot word is seker nie te verant
woord nie . 
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Die N. T. bekl emtoon naas di3 selfstandigheid va~ die plaaslike kerk 

( vgl . die duideli ke a.andui ding van die kerk van Rome , Korinthe , 
Efese , as volledige kerke i n die briewe ) die eenheid van die 
kerke in Christus eweeens . Christus i s die · ~~n Hoof aan 
wie . elke kerk onderworpe i s . Daarom word die kerke vermaan om een 
t e wees in belydenis (Hand . 11: 23) . Op sy rei se gee Paulus aan al 

die kerke die - selfde or ganisasi c en bind hulle aan diesel fde leer. 
Hy wek die kerke van MacedonHJ op om as eenheid hulle liefde te 
betoon deur gawes aan die ker k in J er usal em wat gebr ek ly. 
Hy benadruk di t da.~ die kerke van mekaar afhanklik is en mekaar in 
ondcrlinge hulpbetoon meet bystaan ( vgl . II Kor. 8 en 9) . Dit geld 

. ook op geesteljkc gebied. I n gevalle wat al die kerke raak kcm een 
kerk alleen nie beslis nie c Daar meet oorl eg gepl eeg word . 

Handelinge 15 i s i n die verband die normatiewe vooroeel d . Hier is 

sprake van ·n vergadering waa.rby net Antiochie en J e rusalem betrokke 

i s , saarn met die apos ',els, en nie van ·n ve r gaderj_ng van al die k er ke 

wat toe r~eds op die eerste sendi ngreis van Paulus en Barnabas , tot 

stand B~kom het nie . Tog le die begiHsel van meerder e raadplegin~ 

en 5esamentlike besl~ssing me+ betre!~ing to t sake van algemene be

l ang vir di e kerke daarin dat die Heilige J~es die broeaers van An

tiochi~ (·n kark ui t die hei dcne) so l ei dat hulle ·n afvaardiging na 

die kerk van Jerusalem (·n kerk ui t die Jode ) stuur vir ber aad en be
slissing t enspyte van die feit dat die apostel Paulus , wa t kragtens 
sy apostoliese amp uit s lui tsel kon gee , i n hulle midde is . Dit is 
d~e enigste vergadering van die aard waarby meer as een kerk betrok
ke i s waarvan on~ i n die N. T. l ees . Juis di t rr.aak die vcnnelding 
van die vergadering so bel angrik met die cog op die l atere organi
sasie van die ker k . Waar die cenheidsband deur di e apostels gedu
r ende die N.T .peri ode so stcvag gebind i s , kan dit nie anders as om 
die vergadering van Handelinee 15 as n ~ormatiewe aru1vzysing vir die 
bclewing van die kerklike eenheid op i nstitutere gebi ed in die na
apostoliese tyd te s i en nie . 

Kragtens die wese V3n die plaasli k ge!nstitueerde kerk as openbaring 

van die liggaarn vru1 C~ristus i s di e bele~nng van hierdie eenheid van 

di e kerke op insti tntere vlak ·n noodwendigheid . Onde r worpe aan die 
~~n Here moet hullc gesa.mentlik vr:::. n~ di e een voorskrif wat Hy gee 

vir die i nstituering en ins tanill1ouding van el ke openbaring van sy 
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liggaam. In hierdie eenheid in Christus is die oorsprong van die 
Sinodes gele~ . Die onderlinge hulpbetoon en gesamentlike vraag na 
die wil van d:i,e Koning van di e kerk was van die :>egi n af deel va""l 

die kerklike organisasie, hoewel dit nie dadeli k vorm gegee het aan 

die ~eerd ere vergaderings nie. 

Te.en die einde van die eers te eeu wcrd nag g epoog om die wesensdrang 

tot gemeenskap onder die kerke te b:vredig l angs die weg van korres
pondensi~ (vgl. die brief va~ Clemens van Rome aan die Korinthi~rs ) 

en persoonlike afveardiging (vgl . die versoek V $ 1 Ignatius aan Poly

ca rpus dat daar afgevaardi gdes na Antiochie gestuur word om die lief

dR var. Smi rna te betoon) . 

Hoewel daar so 'l1 l ev1endige verkee r tussen die kerke was, kon di t nie 
meer bevredig toe geuurende die 2e eeu die kerke al hoe meer bedreig 
i s deur dle vGrvolginge en d·t~aalleer nie. Die onderlinge afhank
likheid om onder druk van buite sowel as van binne die band met 
0hristus en mekaar te behou het l aat teruggryp op die normati ewe 
voorbeeld van die apostoliese tyd 7 soos beskryf in Handelinge 15; 
die kerke het saam vergader om saaro te kon beslis oar optrede teen 
die ketters en in die vervolgingso 

Tertullianus noem die byeenkooste var~ kerke tot onderlinge beraad en 
beslissing, vir die eerste maal HConcilia'' . Dionysius Alexandrinus 
praat ee r ste van "Synodos" volgens Eusebius in sy Kerkgeskiedenis. 

F.usebius meld dat die eerste provinsiale sino.Cie teen di e he:..fte van 

die 2e eeu byeengekom het om oar die Montanistiese kett ery en die 

Paasf~esstryd te beslis. Verskillende ander sinodes het oak in die 

tyd in Asie vergader om die Montanisme te veroordeel .. 

Vanaf di e derde eeu het uie provinsiale sinodea gereeld een of twee 

maal per j aar vers,ader., Ui t die kerkgeskiedenis van Eusebi1 l.S blyk 

dit dat die sinodes aanvanklik aangedui is as vergaderinga van gelo

wiges. Daaruit l ei Sohm af dat die eerste sinodes saamgestel was 
ui t gelowiges waaronder oak leidsliede o Bouwma~ me en d.a t Sobm te
r eg die a:'leiding maak en voeg by dat die biskop rci.skien j_n sommie,u 
gevalle as varteenwoordiger va1 die gemeente afgevaardig is en in 
ander gevall e is •n presbi ter saam met die bi&kop gestuuro Soms sou 
die gemeente deur gewone l ede en nie deur ampsdraers, ver·;;eenwoordig 
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gewees het nie. Teen die einde van die 2e eeu was ~ sinode nie 

uitsluitend ~ vergadering van biskoppe nie. (Bouwman I pp. 137/8). 

Volgens Pl~chl is die sinodes gedurende die 2e eeu en 3e eeu saamge

stel uit stedelike biskoppe , landelike biskoppe , presbiters en dia

kens . Volgens hom het die presbiters en diakens egter nie ~ be
slissende stem gehad nie . \··erder was die kerkvo:i.k ook teenwoordig, 

blykbaar alleen as besoeke.rs. 

Vanaf die 4e eeu wus die sinodes klaarblyklik grotendeels uit bis
koppe saamgestel. Die sinodale besllrite is van toe af deur die aan
wesige biskoppe en soms ook deur presbiters onderteken. Met die op
koms van die mvnargiese episkopaat is die sinodes vanselfsprekend 
meer en meer verander na biskopsinodes en is die presbiters en an
dere uitge&luit. Nicaea (325) spreek dan ook uit dat alleen biskop
pe handelende lede van ~ sinode mag wees . 

Die Kerkregtelike · . .mtwikkelin5__y~af Konstantyn tot Theodos iu.s I -(313-381) 

3.~.5.1 Die stryd om die primaat van Rome wat reeds gedurende die 

tweede en veral die derde eeue op die voorgrond gekom het , het ~ 

nuwe stoot gekry met die troonsbestyging van Konstantyn. Hy gee dade

lik aan die kerk van Rome voorrang as die kerk v~. die h~ofstad . Hy 

eis dat die kerk van Rome eers met alle sinode besluite moet instem 
voor dit geldig kan wees. 

Ooreenkomstig die heidense gebruik dat die keiser- ook ~s _ Pantifex 

Maximus - alle seggenskap i n godsdienstige sake het, het Konstantyn 
hom vanselfsprekend met di e kerk bemoei. Hy· het die uitwendige re
gering van die kerk in sy hande geneem ook t erwille van die Ryks
eenheid. Die Keiser is hoof van die kerk. 

Die kerk te Rome i s bevoorreg deur sk8nkinge o. a. van pragtige ge
boue soos die St. Peters Kerk en die Lateraanse biskopspaleis . 

Die kerk boots die ryksorganisasie na . ~ Kanselary is gestig en 'Tl 

register van inkomende en uitgaande stukke is aangele • 
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Die kerk het n eie regspraak gekry - die begin van die kanonieke 

reg lange die gewone reg - ep. Clerici is van die gewone reg uitge-:

sluit. 

Deur die ingryp1ng van die keiser in leerstellige twiste terwille 
van die rykseenheid het hy alhoemeer in die rigting van n sentrale 
kerklike gesag gestuur. Di~ sinodes is n handige instrument vir sy 
doel. Hy omskep dit aJ.ho E:meer om sy wil in die .kerk af te dwing. 
Reeds in 313 laat hy die sinode van Rome en in 31.4 die van Arles by
eenkom om die staatsgevaarlike Donaliste te veroord.eel. Hy roep ook 
die sinode van Nicaea (325) saam en neem selfs di~ lciding van die 
sinode in eie hande. 

Die keiser het self biskoppe aangestel en afgesit. Hy skryf aan 
Athanasius "Terwyl u my wil ken moet u aan almal wat tot die kerk wil 
toetree, cngehinderd toegang verleen. Maar terwyl ek verneem het dat 

u sommige verhinder het om na die kerk te kom, of hulle toegang ge

weier het, daarom sal ek dadelik n beampte stuur, wat u op my bevel 

aal afs~t en n~ n ander plek sal bring". (Aangehaal by Bouwman I 

p. 151). 

Die Caesaropapistiese kerkregeringstel8el word ook deur Konstantyn 

se opvolgers gehandhaaf. Constantiun II verklaar in 355 " Wat die 

Keiser wil moet as re~l geld". (Bouwman I p. 152). Hy verban bis

kop Liberius dan ook totdat hy bereid was om die wil van die keiser 

tt! doen. 

Die periode 31.3-381 is dan die peri ode waarin die vroe~ kerk sy kerk
regtelike vryheid moes inboet vir die Caesaropapistiese 3lawerny. 
Dit bevat tegelyk die kiem van die Middeleeuse stryd in die Weste 
tussen die Pous en die Keiser . 

3.3.5.2 Die opkoms van die pousdo~ 

3.3.5.2.1 Vanaf Theodosius I -+;ot Chalcedon 451 

Theodosius I en Gratianus verhef die kerk in 380 tot staatskerk met 
die verklaring dat die godsdien.s wat Petrus na Rome gebring en toe 

deur biskop Damasus voorgestaan is, voortaan staatsgodsdiens sou 

wees. 
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Die Caesaropapisme wor d gehandhaaf en di e primaat van Rome en die 

Biskop van Rome, onder di e Keiser gepro~lameer . 

Die westelike deel van di e kerk aanvaar hi er di e t oedrag van s ak~ 

egter n i e . Hull e aanv.aar wel op di e Sinode van Rome 382 C.at Rome 

die s e t el van Petrue : Cathedra Petri i s en daarom di e Pr i maat het. 

Maar bulle aanvaar nie di e l~eiser as opperhee~ van di e kerk n i e . 

Veral Am~rosius t oon m~tterdaad deur sy optredc eer s teenoor Theodo
sius en d~~xna t eenoor V~entinianus dat die Ke1ser all e seggenskap 

oor wereldlike sake het , maar di e bi skop aileen oor gees t e l ike sake·. 

Reeds met .di e proklamer ing vru1 die kerk as staatskerk word di~ skei
ding tuss en Oos en Wes sigbaar . Oos sou vir die Kei ser as hoof van 
die kerk kies ·terwyl die Weste ui t eindelik di e bi skop van Rome as 
Pous op Jie kerklike t r oon plaas . 

Damasus beywer hom om erk&nning dat hy as biskop van Rome ook die 
hoof van die kerk is , met n bercep op die pr1maat van Rome soos 
~eeds d~ur Cypri anus en Tertulli anus geleer . 

Biskop Si r i cius , opvol ger van Damasus , handel r eeds of hy 2ous i s 

(Papa - Vader, hoof van die kerk) deur ·n amptel ike bri efhoof vir de

kre t e as hoof van die kerk in te voer . Hy doen dit i n navolging van 

die keiser wat s y dekrete onder sulke briefhoofde uitvaard.i g . 

Die oudste van die dekrete is aan bi.skoppe van Spanje in 385 gerig. 

. Siricius se hy is di~ erfgF.!naam van Petrus·, hy dra almal se laste 

en aanvaar die verantwoor delikheid vi r al mal . 'll Ker klike regswese 

is deur di e biskop van Rome met die O. T. i n di e Latynse ver tali ng 

van Hier onimus (Vulgaat) , as uiteangspunt ontwikkel . Die regsterme 

is uit di e vulgaat geneem en kan so maklik toegang kry by die ker k
volk . Di e dekrete van die biskop van~ome i s noukeurig bewaar en 
dit vorm die fo~dament en boustene van die Kanoni eke r eg. 

Gedurende di e vierde eeu slaag die biskop van Rome wel daarin om sy 
sedelike mag ui t te brei en handel hy as pous , mear juridies was hy 
nog ni e assodanig erken nie . 

Gedurende die vyfde eeu i s •n sg. brief van Clemens I , biskop van 
Rome nog tydens Konstantyn se lewe , aan die lig gebri ng waarin 
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Clemens aan Jakobus die broer van die Here sou geskryf het dat hy 

die er~genaam van Petrus is en dat Petrus in die teenwoordigheid van 

die Christelike gemeenskap van Rome die sleutelmag aan hom, Clemens 

I, oorgedra het . Die .biskoppe van Rome sou dan vanaf Clemens I Pe 

trus se wettige opvolgers wees by t~st~entere beskikking van elke 
opvolgende biAkop s~dert Clemens . Petrus sou volgens die dokument 
net vir Rome opvolgers benoom het en daarmee ':let hy Rooe u:i.tgekies 
vir die apostoliese suksessie . Die ganse ChriRtenheid is daarom ~ 
liggaam onder die Pous as hoof. 

Met die brief i s dan ook bewys dat Christus bepaal het dat die r e
gering van sy kerk monargaal moes wee~ . Die biskop van Rome sou 
dan vanaf die ~orsprong van die kerk hoof daarvan wees . 

Die brief sou later as ~ vervalsing ontmasker word. Maar op die tyd
stip - begin 5e eeu - het dit veral teen diA agtergrond van die in

val van die barbara i n di~ Weste , wat ·~ ontredd~ring vir staat sowel 

a s kerk mcegebring het , die deursl ag gegee vir dje juridiese er

kenning van die biskop van Rome as Pous . ~ E~nheidslciding was nood= 

saaklik veral sedert 410 toe die Keiser se mag in die Wes+,e prak

ties uitgeskakel is . En net die biskop van Rome kan die lugleegte 

wat dit veroorsaak het vul . Die Pous ueem nou die l eidir-g van die 

keiser oor en bind die rykskerk deur dekrete aan Rome. ~ie grond

toon van die dekrete was dat geen biskop die mag het om die pouslike 

bevelc eenkant te skuif nie . Die dckrete bet C.ie eerbied vi!' wet en 
orde verseker teenoor die anargie van die barbaars~ i nvallers. 

Innocentius I en Leo I het opgetree as verteenwoordigers van Chri s 
tus wat die eenhei dsbestaan van d~e ker k temidde van barbaarse anar
gie verseker het . Die dekrete het in beginsel ook dj e w~reldlike 
regering a-m die Pous toegeken . 

Die Pous, so kondig InnocentitUJ I aan, bemoei hom net met groot 
sake , die minderes word det'r die biskoppe en ander clerici, met vel
mag van di~ Pous afgehandel . Teen die FOUS se beslissinge i s daar 
geen ho~r beroep n i e . Hy i s die hoogste gesag. Bonifatius I 
verbied selfs ~ beroep op die Keiser as die Pous reeds beslis het 
(418) . 
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Leo I , wat die hoofrol op die Sinode van Chalcedon speel in die ver
oordeling van Nestorius en Eutycbes op die Sinode van Chalcedon 451 , 
verstewig die aanspraak van di e Fous . Die Oosterse k erk aanvaar nie 
die Pouslike gesag ni e en bly Caesaro papis t jes , terwyl die ont 
r edderde Weste onder die kragtige -l eidi ng van Leo I ook teor eties 
die oppergesag van die Pous aanvaar op die Si node van ChaJcedon. 

Leo re~l dan ook, op gr0nd van Clemens se brief, die pouslike op
volging : Die Pous het in Cathedra Petri gekom. Hoe swak die Pous 
as persoon ook al mag wees , het hy alle mag geha& kragtens s y amp 
wat onaantasbaar verklaa.r is , Die Pons het van toe af die totaliteit 
van Petrus se mag, wa~ ident i es was met die mag van Christus, uitge

oefen . D1e Pous is opperheer van die kerk . Leo I ken s o d i e status 

van die 'Ou Romeinse Monargie" aan di e kerk toe . Die Pouslike Monar-

gie is , anders as die werel esa wat uit die geskiedeni s voortvloei , 

ui tvloeisel van n godd·~like daad . 

Leo I huldig nog die standpunt van .Ambrosius . Omdat die CorpU3 

Christianus sowel die werel dlike ryk en die kerk omvat het die 

Keiser net kragtens di e geskiedeLis wat die r yk voortgebring het reg 

op die gebied van die wereld . Die Pous het alleen r eg op die kerk . 
Gaan. di t om di e ryk is die Keiser hoof en die Pous aan hom onderge
skik. 

Gaan dit om di e kerk is di e Pous weer hoo f en di e Keiser aan hom 
ondergeskik. 

Kerk en Staat i s ook nog voleens Leo I en die Sinode van Chalcedon 
(451) twee selfstandi ge groo thede . Leo I kan dan die eerste jurid1es
erkende Pou.s genoem word . ~tlet hom slui t die pariode waarin die bi s 
kop van Rome om die primaat gestry het a: en begin die pericde van 
die Rooms Katolisme . 

3. 3. 5. 2. 2 Vanaf Chalcedon tot Gregorius I ~51-590 ) 

Gr egorius sou op die fondamente wat Leo I gel e het , die Rooms~atolie

ke gebou oprig veral deur die Sending. 

In die Oeste het Keiser Zenotro u aan di e Oosterse tra di s i e_. di e be

sluite van Chalcedon op leerstellige sowel as kerkregt elike gebied 
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verwerp. Sender selfs 'll sino de ·bye en te roep vaardig by in 482 die 
edik Henotikon uit vir die hele Romeinse Ryk ('ll belydenis teen die 
van Chalcedoh)~ Alle biskoppe wat daar nie mee saamgestem bet nie, 
is afgesit en ander, onderdanig aan die Keiser, in bulle plekke be-
noem. 

Hierdeur bet die Keiser en Pous openlik in botsing gekom met mekaar. 
Die Patriarg, Acacius van Konstantinopel skaar hom aan die kant van 

die Keiser terwyl Gelasius van Rome die standpunt van Cbalcedon stel. 

Die Po us besi t die outori tas sacrata. Hy bepaal die belydenis, kerk

like wetgewing en regering. 

Gelasius laat reeds deurskemer dat by eintlik ook die Keiser as on

dergeskik aan die Pous s i en . Die keiser bet die hoogste mag in 

wereldlike sake en hy is verplig om af te dwing wat die pous neerge-

1~ bet. Die pous moet i mmcrs in die oordeel rekenskap gee van hoe 
die kaisers bulle koni nklilce mag uitgeoefen het . Die keiser kry sy 
mag van God ten . di enste van die kerk. Daarom is hy aan die Pous 
ondergeskik. Die keiser bet net uitvoerende gesag. So steek die 
twee swaarde l eer r eeds te8n die einde van die vyfde eeu kop uit. 
Ook loer die absolute onderworpenheid aan die pous reeds om die 
hoek. Gelasius verklaar dan dat Keiser Zeno geen gesag oor die bis
koppe bet nie en daarom oak is die Henot1.kon van 482 ongeldig •. 

In die praktyk bet die westelike bi skoppe alles gedoen om kerklike 
sake in bulle hande te hou en om soveel as moontlik ook weraldlike 
g'esag te bekom. Teenoor die Bizantynse ryk waar die Keiserlike op
pergesag oor die kerk nie meer in geding was nie, moes in die weste, 
veral teenoor die Franke nog oortuigingswerk gedoen word vir die 

standpunt van Chalcedon. Hiertoe is die pseudo-Dionysius gebruik. 

Dit wa.s 'll geskrif wat afkomstig sou wees van Dionysi us die leerling 

van Pualus hy v~er die term hierargie in. Daar is 'll rangorde in 

die kerklike en hemelse gemeenskappe kragtens ·n installing van God . 

Dionysius (515) gaan dan in sy geskrif "Die kerklike rangorde" uit 

van die Neoplatoniese beskouing dat God oor saak van alles wat be

staan is en dat Hy die kosmiese orde handhaaf waarin alles van boog 

tot laag geo rden is. Alles wat bestaan, en dit geld ook in die 

•••••••• / 61 



-61-

kerkregering, is trapsgewys georden vanaf die hoogste EEN tot die 
veelheid van die konkrete wereld. (Vgi. Dr. J. Wytzea 
Pseudo Dionysius Areopagite. De KerkelYke rangorde, Amsterdam 1953 

(Vertaling van oorspronklike)). 

In dieselfde tyd kom die oorlewering van die heilige Syivester tot 
stand. Die dokument (opgestel ± 480-90) verklaar die verskuiwing _ 

van die hoofstad van die ryk na Bizantium (Konstantinopel) as die 

gevolg van die boeted.oening van Konstantyn voor Biskop Sylvester. 

Hy sou hom naak voor die biskop neergewerp bet , waarna die biskop 
hom sy koninklike waardigheid t eruggegee het. Daarna bet Konstantyn 
met die stilswyende goedkeuring van Sylvester na Bizantium vertrek 
om die stad, onder die naam Konstantinopel, die Ryks hoofstad te 
maak. Daannee is gesuggereer, wat deur 'll verdere vervalsing in die 
8ste eeu openlik gese is, dat die Keiser eintlik sy koninklike 
WC-!ardigheid van die Pous ontvang. Konstantyn sou van sy kant ook 
die wereldse mag aan die Pous toegeken het, dit is die sogenaamde 
donatio Constantini. 

Wanneer Chlodovec die Frankiese Koning in 496 Rooms Katoliek word 
d.w.s. die geloof ooreenkomstig die bepaling van Rome bely, ~anvaar 
hy die Monargo.le kerkreger:.ngstelsel saam daarmee. In die praktylc 
verneder hy egter die Pous en handel asof die Bizantynse Caesaro
papisme ook vir die Westelike kerk geld. Ook die Gote , wat Itali~ 

oorheers gedurende die sesde eeu, wat Ariane was, dwing die Caesa

ropapisme af op die Weste . Hulle stel wel vir Symachus aan as 

Pous, alhoewel by die Westerse standpunt huldig. Tog moet by hom 
prakties voeg na die Koning se bevele. 

3.3.5.2.3 Vanaf Gregorius I (G c eeu) tot die Agtste eeu 

Met Gregorius I begin die herlewing van die pouslike mag vanaf 
die einde van die 6e eeu. 

Gregorius, gebore uit 'll Romei~se adelike familie, was opgelei in 
die Rom~inse tradisie. As hy skielik in 590 biskop van Rome word, 
besef hy dadelik dat hy met die veranderde omstandighede moes reke
ning hou. Hy begin dan dadelik die guns van die nuwe heersers soek • 
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Hy probeer eers om die Bizantynse Keiser tot die Westerse stand
punt oor te haal, maar slaag nie. Daa.~a het hy die Westerse kerk 
doelbewus op n eie pad gelei . So word hy die grondlegge~ van die 
Roomskatolisisme deur eers die kerke i n die Weste deurmiddel va~ n 
uitgebreide sendingaksie kerklik aan sy gesag te onderwerp . Hy bet 
homself ee·rs in Itali~ by die kerkvolk geliefd gemaak en deur sy 
aendelinge , wat veral van die kloosterwese gebruik gemaak het , 
bet by die barbaarse volke vir die Romeinse beskawing probeer win . 

Spoedig bet Gregorius sy gesag op kerklike gebied dwarsdeur die 

Weste l aat geld. Hoe meer sy i nvloed in die Weste t oegene&m het , 

hoe dieper bet die kloof wat tussen d~e Oosterse en Westerse kerke 

reeds gegaap hat , geword. 

Gregorius gedra hom ~eeds gedurende die 6e eeu as heerser nie net 

teenoor die kerk nie , maar ook teenoor die vorste . Hy e is dat 

sy bevele uitgevoer word. 
Hy sterf ~n 604 en dan taan die pouslike gcsag weer onder sy vyf 

direkte opvolgers wat nie in staat was o~ die aansprake van Leo I, 
Ge1asius I en Gregorius I in die praktyk te laat geld nie . 

Gedurende die ?e eeu bet politieke omwentelinge in Ital~~ weer die 
hoop l aat op~lam vir n heraniging tussen Oos en Wes . Di+. slaag egter 
nie en die Caesaro- papisme moet die vlag stryk . 

Terselfdertyd bet die Westerse vorste ~e kerk nodig gehad en is die 
Pous as erfgenaam van Petrus met groot eerbied bejetln. Di~.pous-

like invloed neem in Fr iesland en Noord- Duitsland veral toe deur 
die optrede van Sendeling Willibr orde en in Oos-Duitsland deur die 
werk van Wini fred (Bonifatius) 722 . Die Bizantynse keiser kan i n 

die tyd l ankal nie meer sy mag in die weste effcktief maak nie. Ge

vo1glik eindig die tydperk met die praktiese definitiewe skeiding · 

tussen Oos en Wes. Die Germaanse en Frankiese vorste steun die 

Pous i n die tyd getrou in sy stryd teen die Bizantynse keiser. Dit 

bet die toekoms vir die PousdoM verseker in die Weste . 

3.3 . 5.2.4 Die ggste tot die tiende eeu 

Aan"die begin van die agstc eeu word dit vir Pous Gregorius II 

noodsaaklik om die provinsie Italig - die kerklike staat - openlik 
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onafhanklik van die Bizantynse ryk te verklaar. Indien Itali~, 
soos dit teoreties was , by die Bizantynse ryk sou hoort, kan die 
Pous nle vanuit ~ ander setel in Weste sy ~retencie van erfgenaau 
van Petrus te wees laat geld nie. DiP erfgenaam is gebonde aan Rome. 

Met hulp van Pejpyn die Korte nadat sy v:ader Karel Martel gewei er het , 

slaag ~regorius II daarin om Itali~ onarnanklik van die Keiser te 
verklaar. Die Pous help weer vir Peppyn om di.e Merovingiese Konings
huis omver te werp . Pepp~m neem dan self die koningstroon~ Hy 

l aat homself in 750 met Pouslike steun deur die verklaring dat die 

koningskap tC'ekom aan h0m wat dit uitoefen en daarnm aan Peppyn, tat 

koning uitroep en n jaar later salf die Aartstiskop van Friesland, 

Bonifatius , hom as koni~g. 

Daarmee is G.ie po'-'.Slike aanspraak dat die koning sy gesag van die 

Pous kry verstewig. Die gcdagte kom nog meer op die voorgrond toe 
Karel die Qrote deur die Pous Leo III tot keiser van die Romeinse 
Ryk gekr~)n is. Karel .:.ie Grote sou dan die wettige opvolger van die 
Romeinse keisers wees (800) . Gedurende die 9e eeu het die leer dat 
kragtens die donatio Constantini die Pous weer die wcreldlike mag 
aan die Keiser teruggegee hat o~ te Konstanti nopel uit te oefen, 
vaste voet in die Weste gekry . Die keiser is deur God as instrument 
tot die beskerminG van die Christendom gegee . Die salwing was die 
sakrament wat die keiser besondere genade vir sy taak verleen het. 

Karel aanvaar nie die standpunt nie , maar dit loop in sy tyd nog nie 

op ~ botsing uit nia omdat kei ser e~ pous mekaar nodig gehad het . 

Die Pous het van Sj' mag aan die biskoppe in die Franki ese ryk ge

delegeer en bulle het prakties die gesag in die bi sdomme verkry. 

Hoewel bulle net aan di e Pous verantwoording verskuldig was en net 

deur hom aangestel of afgesit kan word, het die konings , en landhere , 

wat die geleerde biskoppe ook in die landsregering gebruik het, na 

willekeur aangestel en afgesit . 

Die gevolg was dat di e biskop~e deur ·n vervalsing van pouslike en 
sinodale dekrete onder die na~ van Isidorius van Sevilla, bulle 
onafhanklikheid en selfs meerderwaardi gheid teenoor· die wereldse 
magte wou bewys . Di~ versamcling van vervaJste kerk~ike wette , 
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uitgegee in die 9e eeu (845- 853) wor d genoem die Pseudo-Isidoriese 
versameling . 

Daarin korn die aansprake genoem in die brief van Clemen~ I aan 
J akobus weer op die voorgrond . Die pouslike mag werk nou egter as 
gedelegeerde mag deur die biskoppe . Daarom bet biskoppe dieselfde 
i mmuni tei t as di e ?ous . Niemand, behalwe die pous kan hulle oordeel 
nie . Aanklagt e van biskoppe deur l eke was onmoontlik . Verder word 
beweer dat alleen besluite van ~ Sinode wat deur die Pous saamge
roep is, is reg~geldig. 

Voorts le die Ps eudo-Isidori ese wette n adruk op die hi~rargiese 

ordening van sowel d1e kerk as die samelewing 

komstig c1e P3eudo- Dionysius geskrifte . 

dit weer oor een-

Deur die verval sde Kanoni eke r eg is voorgegee dat die Pous all een 

maar c,pe is wat lankal aan ho!!l gegee is . 

Pous Nic!1olas I , ~ sterK figuur , gebruik die Pseudo-Is i doriese wette 

om onvoorwaardelike onderwerping van alle biskoppe en vorste aan 

hom t e eis . Die hele godsdienst i ge sowel as die sosiale or de van 
die wereld rus op die Pous . Beide preten~ies wil by varwerklik deur 
sy optrece teen Photius van Konstantiuopel , wat deur die keiser in 
die plek van I gnatius tot patriarg verhe f is . Photius is nie deur 
die pous bcmocm ni c , daarom kan hy nie erken word nie . 1Jie saak ver
oorsaak die finale breuk tussen Oos en Wes . Kort voor sy dood dreie 
Nichola s ook ~ koning met afsetting en ekskom.rm.mikasi e . Hy sterf 
egter voor hy s y dreigemcnt kon uitvoer . Vir Nicholas i s di e Pous 
se Woord God se Woord . Die Pous i s die plaasvervanger (Vica ris) va"l. 
Christus en die orgaan van die Heilige Gees en dus onfeilbaar . 
Teen die einde van die 9e eeu het di e Pous deur die invalle van di e 
Mohammedans in Itali~ en van die Noormanne in Wes-Europa, i n mie 

engtes gekoro. ny kan ner ens hulp kry niP. . Gevolglik het die Po us 

in die l Oe e eu weer di e spe t~lbal van die adelike huise in Rome ge

word . Die Fouse het ook n i e ulc er di e agting van die publiek ge

niet , vanwe ~ die korrupsie en i mmor aliteit wat eie ger aak het aan 

die pouslike hof . D1e Pouoe van l ae kar~cter bet mekaar vinnig op

eevolg t een die einde van di0 negende en begin t iende eeu • 
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Die Pousdom bet sy laagste pQnt gedurende die l Oe eeu beleef. Die 
diepgewortelde eerbied vir die Pous, as erfgenaam van Petrus wat 
gehoorsaam moet word ongeag sy per~oon , was die enkele fc~tvr wat die 

Pousdom in die lOe en elfde eeu staande gebou bet . 

3.3.5.2.5 Die herstel van di e Pouslike mag 

Bers toe Nicholas II in die elf de eeu Po us geword het, het die 
pousdom uit sy vernede~ing begin verrys . Hy gebruik die Lateraanse 

konsilie van 1059 om sy gesag onbetwisbaar te stel en bring so ·n 

nuwe eJ.ement in die stryd na vore : die ·Konsilie. 

Die Konsilie b.;pa al. dat die verkiesing vnn die pous deur die kardi
nale en geestelikes moes geskiod na voorafgaandc beraad van die 

kardinal e. 

Voorts word veagwec- aangedui dat die Dui tse Vors Hendrilc IV en sy 
opvol gers met agting beje~n moet word. 

Ook wil die Lat9raans e konsilie ·n einCLe maak aan die leke investi
tuur, wat deur Karel Mattel ~n Karel die Grote begin i s en wat weer 
vanaf Otto I, gebruik geword het. Die slaafse band ~m+. die Pot~ aan 
die Duitse vors gebind het is deurgeknip . Die praktie Re uitvoering 
v~ die besluit sou ee rs late~ in die llde en 12e eaue volle aandag 
kry. 

Die Lateraanse konsilie gee ook n baie groter betekeni s a.an die Kar-

djnaalskollege . Hulle is eers deur Leo IX benoem om ~om van raad -te bedien. Die konsilie verhe f die Kollege egter tot '11 soort minis-

tersraad of senaat wat saar~ rnet die Pous die hoogste regeerliggaam 

van die Christendom sou \'·,rees . 

Hierdie beslui t het die Pousll.ke gesag vin..r1ig l aat herstel . 

Vanaf L~o IX is manne van hotl aa.nsien rondom die Pous verga.der en 

detu~ van hulle as l egat e oral in die belangrikste stede aan te stel 

het di.e Pou.s sy verlore mag s :Jozdig herwin . Veral Kardinaal !filde
brand knap die pouslike organisasi e so op da.t die pou~like hof ver
a.nder tot die sentrale regerL~g van Wc s- Europa toe die keiserlike 
mag get a an het , veral onder r eF,cntes Agnes. 

Toe die Noorma.nne Ita.li~ binne5eval. bet , bet die Pous ook n le~r 
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tot sy beskikking gekry. Hildebrand bewerk in 1059 vrede met die 

Noormanne waardeur hulle vorste tegelyk Vasale van Jie Roomse kerk 
geword net. Die gebiede wat hulle in Italitl beset het is i~ leen 
aan bulle deur die pous afgesta.?Jl. VI"''tg van hierdie organiss..sie was 
dat die pouslike hof tot in die 14e eeu een Vdn die magstigste fea
dale · hov,e in Europa was. 

3.3.5.2.6 ~tuur stryd {1060- 1225) 
Pous Alexander II het cje besluit teen die investituur stre~g begin 
toepas en so die pous betrek in die politiek van die dag. 

Om die oppergesag van die keisers af te skud moes bondgenote verkry 

word. Da.arom kies Alexander die patarini (ou klere handelaars) se 

kant teen die rykeR en regeerders . Dit loop uit op n openlike bot

sing met HenJrik IV onder leiding van Hilcebrand. Deur meesterlike 

beplanning slaag Hildebrand daarin om die meeste Europes8 vorste teen 

di8 helfte van die elfue eeu in n meerdere of mindere mate van die 

pous afha1Jclik te maak. 

As Alexander II in 1073 sterf volg Kardinaal Hildebrand hom op as 

Gregorius VII. Hy bou voort op die fondamente wat hy es kardinaal 

ge).e het en handel as erfgenaam van ?etrus. Hy sny die: bande wat hom 
aan die Dui tse vors bind finaal af en pas die Latera.anse beslui te 
toe. Die priester huwelike, S~monie en leke investituur 1s afgeskaf. 
Hy ontneem die biskoppe, Metropoliete en provinsiale sinodes die reg 
om wette te maak - n reg wat hulle as aangesteldes van die VoDS gehad 
het . 

Gregor~us VII kondig die absolute verhewenheid van die ?OUS bo elke 
aardse of kerklike mag af . Hy verhef hom nou dus ook anders as Inno
centius, bo die konsilie. Hy beskou hom ook as wereldlike hoof. 
Die pous alleen bepaal wat reg is. Wat hy beveel het goddelike sank
sie en absolute gehoorsaamheid is ·aan hom verskuldig. Hy is sowel 

die ge!nkarneerae Petrus as Paulus. 

Vir d1e aansprake op Spanje , Sardoni~ en Corsica bt:roep Gregorius 

hom, net soos sy voo~5angers Leo I, Gregorius I, Nichclas I en II, 

op die donatio Constantini, waardeur die gebiede · aan Sylvester I 

gegee is. 
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Hy dreig konings wat sy sin nie wil doen nie met afsetting en die 

ban. Konings kry immers hulle mag van die pous . D:i.e pous i s Monarg, 

so verklaar Gregorius VII, met ~ all es0ruvattende jurisdiksie. 

Gregorius gebruik die Pseudo-Isidoriese weergawe van die sinodale 
en pouslike dekrete soos versamel detu' Kardinaal Humbert in die elf
de eeu, vir sy regering . Dit is verJe r uitgebou teen die einde van 
die elfde eeu om so aan die Kanonieke reg sy skri ftelike besl ag te 
gee. Die wette was die Kanon , die Norm, vir die regte Christelike 
l ewe . 
Volgens die kanonieke reg is deur Gregorius VII o . a . bepaal: 

1. die· pous is die universele biskop wat nie plaaslik gebonde i s 
nie, maar oral na goeddunke kan ingryp ; 

2. die pous kan almal oordeel maar hy word deur n i emand geoordeel 
nie; 

3.. hy kB.ll biskoppe aanstel, verplaas en afsi t na goeddunke; 

4. hy alleen kan wGtte uitvaardig vir die hel e kerk; 

5. hy alleen kan bisdomme verde~l of verenig en nuwe abskappe skep; 

6 . hy het die reg om algemene kon3i~i e s saam te roep en om alle 

si~odes deur sy legate te presideer; 

1. die pous moet sinodale btsluite eers goedkeur voordat hull e regs
krag het; 

8 . hy gee f inale uitspraak i n alle sake; dit kom daaro? neer : 
papa dixit , Causa fil1i ta est . 

In die afdeling oor die pous se seggenskap oor vorste het 
Gregorius bepaal: 

(1) die pous het r eg om kei sers af te s~ t; 

( 2) hy kan onderdane van hillle eed van trou aan hulle heer sers ont
hef; 

(3) hy kan eis dat keisers sy voete soen; 

(4) die pous alleen het r eg om as Monarg imperiale kentekens te 

dra . 
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Voorts le by in n volgende bcofst~~ as kanonieke r eg neer (1) dat 

die pous <'nmiddellik na 'lanvaa rding van sy amp n beilige wox·d wat 
mag bet om effektief op aarde .en in die bemel te bind t:n te ontbind; 

(2) dat 
die Roomse Kerk nie kan dwaal nie en nog nooit gedwaal bet nie, want 
die Roomse kerk is die enigs tc wat delAI' Cbristus opgerig is. Daarom 
k an die pous ook nie dwaal ni e . 

Deurdat dle DuitRe reg deur die Kanoni eke reg verdring is het Gre
gorius VI! die pousdom tot sy hoogtepunt gevoer. Wat Leo !, Gre
gorius I en Nicholas I a~ ideaal gestel bet, het Gregorius VII kon 

afdwine. 

Die psuslike mag beleef nie net sy huogste glorie oncler Gregoriu.s VI I 

te Connossa toe by Hendrik IV voor hom verneder bet nie , maar ook 

weer die begin van n nuwe vernedering eers C'nder dieselfae Hendrik 

IV en daarna onder die Sinoae van Worms (lle eeu) wat die pous onder 

di e konsilie plaas. 

Greeorius VII sterf uiteindelik as n eensame by sy vrien~e, die 

Noormanne, waarbeen hy in 1084 gevlug het om vir Clemen~ II plek te 
maak. 
Innocentius III en Bonifatius VIII (1302) sou daarna weer iets van 
die pouslike glorie weerspieel maar iie kei ser bet die magtigste gc
blyk in die stryd teen die pous. Daarmee moes die kanouieke reg· ook 
pleK maak vir die Romeinse r eg , wat by die tye aangepas is en in die 
Universiteite gelee~ is . 

Gedurende die 12e eeu neem die po~like mag weer wat wer eldlike s~ce 
betref af . Urbonus II e . a . k~r dit egter nog reg om die keiser se 
seggenskap ui t kerklike sake te hou. Di e ou toedrag van sake keer 
ook weer t~rug waarin ~ie Pous n speelbal van veral die Italiaans c 
Aristokrasie was . 

Die gevulg was dat gedurence d~e l2e en 13e eeue die pousaom maar 

weer deur ko:&.·rupsie en s ede: l oosheid in magteloosheid verval bet . 

Die pouslike setel is selfs i n die l4e eeu vir byna 70 jaar na 

Avignon in Frankryk verplaa s (1309- 1377) mP,t C.ie gevolg d~t daar dik

wels mee r as e:en pous gelyktydig opgetree het . Die pause was weer 
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ver ag . Die Sinode van Konst~s (1415) bepaal dat die kerklike mag 
nie aan die pous nie maar we1 aan die Ifonsi1ie behoort . Die pous 
is aan die Konsi1ie onderworpe . Di t het weer 'll nuwe stryd vntketen 
tussen pous en konsi1ie wat tot met die reformasie voortduur. 
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