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SKRIFBESKOUING: DEURSLAGGEWENDE FAKTOR BY 
SKRIFVERKLARING 

1. JNLEIDING 

1.1 Probleemstelling 

By diegene wat van ek~egete verwag om aan die kerk Ieiding te gee 
ten opsigte van die verklaring van die Bybel, bestaan daar dikwels die 
frustrasie dat die eksegete oar die interpretasie van die Bybel van 
mekaar verskil, en selfs botsende interpretasies gee. Vir die Bybelweten
skap, aan die ander kant, is interpretasieverskille nie bran van frustrasie 
nie maar rede tot voortgesette navorsing wat daarop gemik is om die 
oorsake van sodanige verskille te isoleer, te verminder en selfs uit te 
skakel (vgl. Combrinck, 1990:311). 

'n Belangrike vraag vir die Eksegese en Hermeneutiek is dus: wat is 
die oorsaak of oorsake van die veelheid van interpretasie van die Skrif? 
Ten spyte van talle pogings bly 'n bevredigende antwoord die Nuwe
Testamentiese wetenskap steeds ontwyk. Dit blyk dat Nuwe.:restamentici 
nie net oar die interpretasie van die Bybel van mekaar verskil nie, maar 
oak van mekaar verskil oar die redes waarom hulle van mekaar verskil. 

Reeds in die 19e eeu het Nuwe.:restamentici met die probleem van 
interpretasie-verskille geworstel. Vir hulle was die verklaring vir inter
pretasieverskille voor die hand liggend: dit moes gelee wees in 
metodeverskille. Veelheid van interpretasies ontstaan omdat eksegete 
nie almal dieselfde hermeneutiese paadjie volg nie. So doen Terry teen 
ongeveer 1885 in sy monumentale werk Biblical Hermeneutics aan die 
hand dat verskillende interpretasies van 'n teks toegeskryf moet word 
aan 'n verskil in interpretasiereels (Terry, ca.1885:161). 

Mettertyd het dit duidelik geword dat interpretasiereels verskil omdat 
interpretasie-teoriee verskil. Daarom stel W.S. Vorster (1988b:38; in 
Paradigms and progress in theology) voor dat die oorsaak van inter
pretasievers.kille gesoek moet word in metodologiese benaderingsver
kille. Vorster is van mening dat daar nie konsensus oar die betekenis 
van verskillende dele van die Bybel is nie as gevolg van "different criti
cal theories of interpretation" (1988:38). Verskillende interpretasie-teorie 
het verskillende interpretasiereels tot gevolg wat op hulle beurt weer 
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tot verskillende interpretasies lei. 

Gevolglik word daar in resente literatuur oplossings aan die hand ge
doen hoe om die probleem van die pluraliteit van eksegetiese metodes 
die hoof te bied. As oplossing stet J.P. Louw (vgl. Botha, 1988:78) die 
sogenaamde multidimensionele benadering in die eksegese voor, wat 
daarop neerkom dat die teks nie net vanuit een besondere metode ver
klaar word nie, maar dat dit vanuit verskillende hoeke benader word. 
Ander skrywers soos Botha (1990:77-80) en Du Toit (1990:515) sluit hulle 
by Louw se multidimensionele benadering aan deur op een of ander 
wyse 'n sintese van bestaande metodes te bevorder. 

Ook Van Aarde (1988b:56) vind aansluiting by die gedagte van 'n sin
tese van bestaande metodes. Hy skenk egter oorweging aan die 
sogenaamde holistiese benadering in die eksegese. Van Aarde dui self 
aan dat so 'n holistiese benadering volkome in pas sou wees met die 
holistiese paradigma van die 'New Age!beweging soos beskryf deur Frit
jof Capra (vgl. Van Aarde, 1988b:57-59). Volgens die holistiese benade
ring sou die totale waarheid met betrekking tot die uitleg van 'n teks 
dan gevind word in die somtotaal van aile eksegese (1988b:50). 

Waar interpretasies egter tot so 'n mate in konflik met mekaar staan dat 
dit heeltemal onversoenbaar is, stet Van Aarde 'n benadering voor wat 
hy eksegetiese "toleransie" noem (1988b:50). Die implikasies van 
sodanige toleransie is dat die eksegeet ander verklarings as sy eie nie 
verwerp of met sy eie sal pro beer versoen nie, maar dit sal tolereer. Hoe
wet Van Aarde beweer dat sy toleransie nie met relativisme verwar moet 
word nie (1988b:50}, is die grens tussen die twee byna onsigbaar dun. 

Met sy "toleransie'!benadering gee Van Aarde self te kenne dat 'n sin
tese van metodes nie 'n oplossing vir aile interpretasieverkille sal bied 
nie. Trouens, die geskiedenis lewer self hiervan bewys. Die bewys vind 
ons in die hermeneutiek van Calvyn, waarin die verskillende 
metodologiese benaderings wat vandag die hermeneutiese toneet ver
sier, inderwaarheid reeds 'n saamknooppunt gevind het (vgl. Woudstra, 
1986:151-174). Op Calvyn se omvattende eksegetiese metode word later 
teruggekom. Dit dien egter hier te vermelde dat sy metoc;lologies om
vattende benadering nie verhoed het dat daar in sy tyd en steeds van
dag interpretasies van die Skrif gegee word wat lynreg teenoor die van 
Calvyn staan nie. 
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Die oorsaak vir interpretasieverskille moet dus elders gesoek word as 
in metodeverskille. Oak Klaas Runia is hierdie mening toegedaan. In 
die Calvin Theological Journal van 1984 skryf hy (1984:24): 

"I belief that the problem does not lie in the methods themselves, 
i.e., in the various techniques, but rather in the presuppositions 
from which most critical scholars proceed." 

Verskillende veronderstellings, wat as uitgangspunte of vertrekpunte van 
die hermeneutiese arbeid dien, lei tot 'n veelheid van interpretasies. Hier
by sluit oak H.J.B. Combrinck aan in 'n referaat wat hy verlede jaar in 
Stellenbosch gelewer het. In die referaat se hy dat die dooie punt wat 
die GER ten opsigte van die GKN se homofilie-standpunt bereik het, 
juis aan 'n verskil in hermeneutiese uitgangspunte toegeskryf moet word 
(1990:327). 

Op hierdie punt stem ek heelhartig met Runia en Combrinck saam. Die 
oorsaak van interpretasieverskille moet nie in metodeverskille gesoek 
word nie maar in verskil van uitgangspunte. Die kritiese vraag is 
natuurlik: Watter soort uitgangspunte? Uiteraard gaan dit om geloofsuit
gangspunte; meer spesifiek uitgangspunte wat verband hou met Skrif
beskouing. Ter ondersteuning hiervan dien die opmerking van 
Combrinck (1990:327) dat die verandering in kerklike standpunte oar 
die vrou en die besondere am pte op "verskuiwinge ten opsigte van Skrif
gebruik en Skrifbeskouing dui". Oak Wells (1980) kom by sy studie van 
die hermeneutiek van James Barr tot die gevolgtrekking dat daar 'n 
wederkerigheid tussen Barr se Skrifbeskouing en sy hermeneutiese 
voorstelle bestaan (1980:271). 

Vera! die beskouing ten opsigte van Skrifgesag is deurslaggewend vir 
die eksegese. In hierdie verband is die woorde van die Rooms-Katolieke 
teoloog Francis Fiorenza sprekend (1990:354): 

'~ust as interpretations of a text differ, so too are there correspond
ingly (eie kursivering- GJCJ) different conceptions of authority." 

Oak Kelsey (1979:214) is van mening dat die beskouing oar Skrifgesag 
van kardinale belang is vir Skrifverklaring. In sy bespreking van Skrifge
sag maak Fiorenza (1990:354) die stelling dat uitsprake oar Skrifgesag 
net soveel van die geestelike stand van die moderne Christendom is 
as wat dit van die werklike waarde van die Skrif se. Ek wil hierdie stel-
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ling ook op die eksegese van toepassing maak: in sy verklaring van 
'n teks se die eksegeet dikwels net soveel van sy eie beskouing oor 
die aard en gesag van die Skrif as wat hy van die betekenis van die 
teks self se. 

Ter illustrasie van die grondliggende belang van Skrifbeskouing word 
nog twee teoriee oor die oorsake van interpretasieverskille vermeld. In 
A.F.J. Klijn se lnleiding tot de studie van het Nieuwe Testament skryf Late
gan (1982:48) die veelheid van interpretasies toe aan die dinamiese aard 
van die Nuwe-Testamentiese geskrifte en aan die feit dat die teks van 
die Nuwe Testament in verskillende situasies funksioneer. Lategan ver
klaar dus die feit van interpretasieverskille vanuit sy besondere beskou
ing van die aard van die Skrif. Sy beskouing van die Skrif as dinamiese 
geskrif hou in dat die betekenis van die Skrif as vloeibaar beskou word, 
en afhanklik van die situasie waarin dit funksioneer. 

In 'n gesamentlike artikel in Paradigms and progress in theology spreek 
J. Mouton en J.C. Pauw (1988:184) die mening uit dat interpretasiever
skille die noodwendige gevolg is van die wese van die teologie as weten
skap. Volgens Mouton en Pauw word teologiese waarhede nie bloat uit 
die Skrif afgelei nie omdat die teks en die eie ervaring van die eksegeet 
'n ineengestrengelde web vorm wat die konteks van teologiese waar
heid is. Die Skrif het dus nie absolute gesag in die teologie nie maar 

-het die mens se ervaring as gesagsvennoot. Daarom sal die betekenis 
van die Skrif ook verander namate die eksegeet se ervaringsveld ver

. ander. Vanuit hierdie beskouing kom Mouton en Pauw daartoe om te 
se dat "the same text can be covered by numerous theories and in
terpretations" (1988:184). 

1.2 Doel en opset 

Die genoemde standpunte en teoriee is genoegsame motivering om die 
stelling te maak dat verskille in Skrifbeskouing - in besonder die 
beskouing ten opsigte van Skrifgesag - die hoofoorsaak vir verskille 
in Skrifinterpretasie is. Daarom moet aanvaar word dat die punt waar 
eksegetiese paaie uiteengaan juis Skrifbeskouing is. Dit blyk dat Skrif
beskouing inderdaad die deurslaggewende faktor by Skrifverklaring is. 
Hierdie stelling moet noukeuriger omlyn en deegliker ge"illustreer word. 
Dit is die doel van hierdie voordrag. 
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Ten einde hierdie doel te bereik, gaan ek kortliks die volgende sake aan 
u voorhou: 

* 'n Oorsig oor die belangrikste Skrifbeskouings; 

* 'n Oorsig oor die belangrikste metodologiese strominge in die her
meneutiek; 

* Ter illustrasie word aangetoon hoe Calvyn vanuit sy besondere 
Skrifbeskouing 'n omvattende hermeneutiek toegepas het; 

* Ten slotte word vanuit 'n eie Skrifbeskouing 'n metodologiese 
staanplek vir onderrig en navorsing in die Hermeneutiek en Ekse
gese van die Nuwe Testament geformuleer. 

2. OORSIG OOR DIE BELANGRIKSTE SKRIFBE
SKOUINGS 

L. Caplan (vgl. J.N. Vorster, 1988:159) identifiseer twee teepole met 
betrekking tot Skrifhantering, naamlik Fundamentalisme en Modernisme. 
Hierdie tweedeling is ook geldig met betrekking tot Skrifbeskouing. Oor 
wat presies met "Fundamentalisme" en "Modernisme" bedoel word, 
is daar natuurlik ook groot meningsverskil. Definisies verskil namate die 
betrokke teoloog se affiniteite verskil. Origens verwys die twee rigtings 
na twee ekstreme strominge, en is dit daarom nie voldoende vir 'n klas
sifikasie van aile rigtings nie. Daarom is dit nodig om 'n eie omskry
wing en indeling van Skrifbeskouings te gee. 

Vir die doeleindes van hierdie voordrag deel ek die belangrikste Skrif
beskouings in vier hoofkategoriee in, naamlik die fundamentalistiese 
beskouing, die gereformeerd-fundamente/e beskouing, die relativistiese 
beskouing en die Skrifkritiese beskouing. Ek omskryf graag die 
kategoriee soos volg: 

2.1 Die fundamentalistiese en die gereformeerd-fundamentele 
beskouings 

Hierdie twee beskouings (met natuurlik allerlei variasies daarbinne) ver
toon baie ooreenkomste en word daarom saam bespreek. Vanwee die 
ooreenkomste gebeur dit dikwels dat die twee beskouings ook met 
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mekaar verwar word. Tog moet die gereformeerd•fundamentele Skrif
beskouing en -hantering deeglik onderskei word van die van die fun
damentalisme (ook bekend as Amerikaanse fundamentalisme). 

Vir 'n lang tyd is fundamentalisme beskrywe as 'n rigting in die teologie 
wat die volgende oortuigings handhaaf (J.N. Vorster, 1988:155-156}: 

* die· onfeilbaarheid van die Skrif; 

* die Godheid en maagdelike geboorte van Christus; 

* die plaasvervangende versoeningswerk van Christus; 

* Christus se historiese en fisiese opstanding; 

* Christus se wederkoms. 

Hierdie beskrywing is egter onvoldoende, aangesien die meeste Pro
testante hierdie selfde oortuigings onderskrywe (J.N. Vorster, 1988:156). 
lndien die vermelde beskrywing werklik tiperend van die fundamen
talisme sou wees, sou daar inderdaad ook geen onderskeid tussen die 
fundamentalisme en gereformeerd-fundamentele benadering gewees 
het nie. lnderwaarheid is daar nog meer ooreenkomste tussen die 
gereformeerd-fundamentele benadering en die fundamentalisme. Die 
opvallendste hiervan is: 

* albei handhaaf die Skrif as ge"inspireerde openbaring van God; 

* albei handhaaf die eenheid van die Skrif en 'n geslote kanon; 

* albei beskou waarheid as 'n corpus van vaste kennis, buite die 
mens om, wat altyd en oral vir almal ongeveer dieselfde is (vgl. 
J.N. Vorster, 1988:160). 

Juis vanwee die genoemde en ander ooreenkomste tussen die fun
damentalisme en die gereformeerd-fundamentele benadering is daar 
heelwat teoloe wat nie die verskil tussen die twee rigtings erken nie en 
albei daarom oor dieselfde kam skeer. 

lntussen word uit die oog verloor dat daar inderdaad diepgaande ver
skille tussen die twee benaderings is. Die volgende fundamentalistiese 
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benaderings word byvoorbeeld deur die gereformeerd-fundamentele 
benadering verwerp: 

* Die fundamentalisme handhaaf 'n verba/e of meganiese inspirasie
beskouing (waarin die menslike karakter van die Skrif ontken word 
of ten koste van die Goddelike karakter onderspeel word), terwyl 
die gereformeerd-fundamentele beskouing van die organiese in
spirasie uitgaan (wat die volkome Goddelike karakter en tegelyk 
volkome menslike karakter van die Skrif handhaaf); 

* Samehangend hiermee beskou die fundarnentalisme die Bybel as 
feil/oos (d.i. sander enige historiese, rekenkundige of geografiese 
oneffenhede), terwyl die gereformeerd-fundamentele benadering 
die Bybel as onfeilbaar beskou (dus absoluut betroubare openba
ring van God en sy wil); 

* Die fundamentalisme beskou die Bybel as 'n corpus van tyd/ose 
uitsprake wat atomisties figureer (J.N. Vorster, 1988:163), terwyl die 
gereformeerd-fundamentele benadering 'n hoe premie daarop 
plaas dat elke Skrifuitspraak nie uit verband geruk moet word nie 
maar binne sy konteks (oak historiese konteks) gesien moet word; 

* Die fundamentalisme bied oak huisvesting aan die Biblisisme, wat 
in sy wese anti-konfessionalisties is. Daarom wil baie fundamen
taliste niks van dogma weet nie (vgl. De Klerk, 1937:19). Die 
gereformeerd-fundamentele benadering daarenteen handhaaf 
positief die be/ydenis as betroubare samevatting van die geopen
baarde Skrifwaarhede. 

Daar is dus benewens die punte van ooreenkoms 'n radikale onderskeid 
tussen fundamentalisme en die gereformeerd-fundamentele benader- · 
ing. Ek kies die benaming "gereformeerd-fundamenteel" omdat dit tege
lyk iets se van die ooreenkoms met en die verskil van die funda
mentalisme. Albei gaan uit van die Skrif as fondament; dog die 
gereformeerd-fundamentele benadering doen dit binne die raamwerk 
van die gereformeerde belydenis. 

Volgens J.N. Vorster (1988:161) is een van die uitstaande kenmerke van 
die fundamentalisme (en daarmee saam die gereformeerd-fundamentele 
benadering) dat dit die bedreiging van die modernisme op militante 
manier afwys. Hierteenoor sou met goeie grand beweer kon word dat 
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die modernisme inderwaarheid die "kontra'!beweging is wat die fun
damentalisme met aggressie afwys. Polman (1969:68) toon byvoorbeeld 
aan dat Ebeling en Fuchs (albei eksponente van die modernistiese be
weging) juis 'n "kontra'!benadering gehad het: hulle het die onfeilbare 
inspirasie verwerp, en die gestate kanon en die eenheid van die Skrif. 
Oak Mouton & Pauw (1988:185}, wat nie-teoloe is, deel die teologiese 
strominge in tundamentalisme en anti-fundamentalisme. Hiervolgens 
kom die kontra-beweging nie vanuit die fundamentalisme nie maar juis 
vanuit die modernisme, oftewel die Skrifkritiek en die relativisme (wat 
almal anti-fundamentalisties is). 

2.2 Die Skrifkritiek en die relativisme 

Waar die fundamentalisme en die gereformeerd-fundamentele benade
ring baie in gemeen het, het die Skrifkritiek en die relativisme op hulle 
beurt baie in gemeen. Die sterkste punt van ooreenkoms is dat beide 
benaderings die Goddelike gesag van die Bybel op een of ander manier 
afskaal. Die menslike karakter van die Bybel word by albei benade
rings ten koste van die Goddelike karakter beklemtoon. 

Aangesien die Skrifkritiek en die relativisme die Heilige Gees as Eerste 
Skrywer van die Bybel minimaliseer, verwerp beide benaderings die 
gedagte van eenheid van die Skrif. Elke Bybelboek word as 'n los
staande eenheid binne 'n bundel van boeke beskou en bestudeer. Hier
in bevind die Skrifkritiek en relativisme hulle vreemd genoeg in die gesel
skap van die fundamentalisme, wat Bybeltekste atomisties buite kon- · 
teks wil hanteer. 

Die radikale Skrifkritiek skakel die Goddelike karakter van die Bybel 
totaal en al uit. Dit beskou die Bybel as 'n uitsluitlik menslike dokument 
sander enige Goddelike gesag. Die Goddelike inspirasie van die Skrifte 
word gereduseer tot hoogstens 'n aanvanklike stimulus wat die Bybel
skrywers daartoe beweeg het om te begin skrywe. Gevolglik het die 
skrywers by die boekstawing self bloat hulle eie subjektiewe ervarings 
of denke of nadenke oar God neergeskryf (vgl. Coetzee, 1981:65). Van 
Goddelike open baring of 'n Goddelike boodskap is daar by die radikale 
Skrifkritiek weinig of selfs geen sprake nie. Daarom verwys W.S. Vor
ster in Paradigms and progress (1988:38) afwysend na diegene wat die 
Bybel beskou "as something which has a message and that the mes
sage simply has to be discovered." 
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Die relativistiese benadering is minder radikaal in die opsig dat dit nie 
die Goddelike gesag en ge'inspireerde karakter van die Bybel verwerp 
nie maar dit slegs relativeer. Volgens die relativisme het die Skrif nie 
in sigself gesag nie maar het dit bloat funksionele gesag. Fiorenza 
(1990:359) noem hierdie benadering oak 'n pragmatiese benadering wat 
van die de facto-gesag van die Skrif uitgaan, in teenstelling met die fun
damentele benaderings wat van die de jure-gesag van die Skrif uitgaan. 
Met funksionele of pragmatiese of de facto-gesag word dan bedoel dat 
Skrifuitsprake slegs gesagvol is in soverre as wat dit daadwerklik deur 
Christelike gemeenskappe as normatief gebruik word (Fiorenza, 
1990:358). Die Skrif se gesag word dus gerelativeer in die sin dat dit 
afhanklik gestel word van die mens se optrede. 

Nie net die Skrifgesag nie maar oak die Skrifboodskap word gerelati
veer. Waar die radikale Skrifkritiek ontken dat die Bybel 'n boodskap 
vir vandag het (vgl. W.S. Vorster, 1988:38), erken die relativistiese 
benadering dat die Bybel wei 'n boodskap vir vandag het, maar 'n bood
skap wat relatief staan tot die mens se ervaring daarvan. Hierdie beskou
ing het in reaksie op die 19e eeuse radikale Skrifkritiek van die 
histories-kritiese skoal via Bultmann (met sy klem op die eksistensieHe 
mens) en Barth (met sy dialektiese teologie) gegroei tot by die relasionele 
waarheidsbeskouing van Kuitert in die sewentiger- en tagtigerjare van 
hierdie eeu. Die relasionele waarheidsidee kom daarop neer dat daar 
nie so-iets soos objektiewe waarhede bestaan nie maar waarheid altyd 
binne 'n relasie tot die mens te voorskyn tree (Botha, 1990:13). Dit geld 
oak vir Skrifwaarhede. Die mens en sy omstandighede is medebepalend 
aan die Skrifboodskap en die waarheid daarvan. 

Binne die relativistiese benadering is daar heelwat verskillende benade
rings. Wells {1980:146) wys op die sogenaamde kulturele relativisme wat 
Nineham voorstel. Nineham is van oordeel dat die huidige kulturele situ
asie tot so 'n mate van die van Bybelse tye verskil, dat sekere dele van 
die Bybel geen betekenis vir ons tyd het nie en dat die Bybel oak in 
talle opsigte ontoereikend is vir die eise van ons huidige kulturele situ
asie (vgl. Wells, 1980:146). Barr se standpunt is weer die van 'n funk
sionele relativisme. Hy onderskei tussen 'n "harde" eri 'n "sagte" 
gesagsbeskouing van die Skrif. Die "harde gesagsbeskouing" hand
haaf die gesag van die Skrif as 'n objektiewe feit wat interpretasie vooraf
gaan (d.i. die gereformeerd-fundamentele beskouing); die "sagte 
gesagsbeskouing" gaan daarvan uit dat die Bybel as sodanig nie ge
sag het nie maar dat dit eers gesagvol word wanneer 'n bepaalde inter-
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pretasie of interpretasies daarvan in praktyk (in sy funksionering) as 
gesagvol ervaar word (vgl. Wells, 1980:147-151). 

Verklaarders wat 'n relativistiese Skrifbeskouing huldig, appelleer 
gewoonlik heftig teen enige suggestie dat hulle beskouing die seker
heid van die geloof ondermyn. As voorbeeld hiervan kan verwys word 
na Mouton en Pauw (1988:185) wat se dat die anti-fundamentalistiese 
teoloog wei beskik oar "certainty regarding elements of his faith". Die 
basis vir hierdie sekerheid is egter gerelativeer, aangesien dit nie in die 
Skrif gesoek of gevind word nie. Mouton en Pauw skrywe (1988:186): 
"Certainty is more or less randomly distributed through the fabric of 
knowledge; it is no basement, because there is no basement (eie kur
sivering - GJCJ)". 

Teenoor die Skrifkritiek en relativisme moet De Vries (1970:24) se waar
skuwing deeglik ter harte geneem word: Wie vergeet dat die mense wat 
die Bybelboeke geskrywe het, tegelyk deur die Heilige Gees gedrywe 
is en van Godswee gespreek het, sien slegs die menslike skrywers raak 
en verloor noodwendig die Heilige Gees as Auctor Primarius uit sy 
.gesigsveld. 

3. OORSIG OOR DIE BELANGRIKSTE EKSEGETIESE METODES 

Vervolgens wys ek u op die belangrikste eksegetiese metodes wat in 
die verklaring van die Skrif aangewend word en toon oak aan hoe die 
verskillende Skrifbeskouings wat hierbo bespreek is, in elk van die me
todes homself laat geld. 

Dit blyk inderdaad dat dieselfde metode op verskillende maniere aange
wend kan word, afhangende van die uitgangspunte waarmee dit aange
·wend word. Wie op fundamentalistiese of gereformeerd-fundamentele 
wyse daarvan uitgaan "dat bedoel word wat daar in die Bybelteks 
geskrywe staan", soek die boodskap in die teks, en wend die metode(s) 
dus teksgerig aan. Wie egter op Skrifkritiese of relativistiese wyse daar
van uitgaan dat dit wat daar geskrywe staan nie die bedoeling van die 
teks is nie, soek die boodskap agter die teks of buite die teks, en wend 
die metode(s) dus juis nie teksgerig aan riie. 
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3.1 Grammaties-historiese verklaring 

Die wortels van grammaties-historiese eksegese strek so ver terug as 
Johannes Chrusostomos en die Antiocheense skoal van die vierde eeu 
(vgl. Bruce, 1979:26-27). Die grammaties-historiese verklaringsmetodes 
gaan uit van 'n direkte verband tussen woord en boodskap. Aangesien 
beide Skrifkritiek en relativisme die gedagte van 'n objektiewe Bybelse 
boodskap wat in die teks teenwoordig is, verwerp, verwerp dit ook byvoor
baat die grammaties-historiese benadering as verklaringsmetode. J.N. 
Vorster (1988:169-172) beskryf die grammaties-historiese eksegese dan 
ook as tipies aan "fundamentalistiese Skrifgebruik". Dit is dus 'n me
tode wat by uitstek in die fundamentalistiese en die gereformeerd
fundamentele benaderings gebruik word. 

Grammaties-historiese metodes vereis dat woorde en woordvorme ana
lities verklaar word (J.N. Vorster, 1988:172). Die fundamentalisme han
teer woordverklaring egter totaal anders as die gereformeerd
fundamentele benadering. Eg. handhaaf 'n konsistente woordverkla
ringspraktyk, d.w.s. hulle staan daarop dat woorde regdeur die Bybel 
dieselfde betekenis moet dra (bv. die Griekse woord pneuma moet altyd 
heenwys na die Heilige Gees, en die woord sarks hou altyd verband 
met die sondige vlees van die mens). Hierteenoor word woorde vanuit 
die gereformeerd-fundamentele benadering deurgaans binne hulle kon
teks verklaar en vertaal (bv. pneuma in Romeine 8:2 dui op die Heilige 
Gees, in 1 Korintiers 2:11 op die menslike gees, in 1 Karin
tiers 2:12 op die wereldse denkwyse, en in Johannes 3:8 op die wind). 

Nog 'n belangrike komponent van die grammaties-historiese metode 
is Skrif-met-Skrif-vergelyking. Skrif-met-Skrif-vergelyking is slegs sinvol 
binne die raamwerk van 'n Skrifbeskouing wat die eenheid van die Skrif 
onderskryf. Daarom word dit as metode verwerp deur die Skrifkritiek 
en die relativisme. Die hantering van Skrif-met-Skrif-vergelyking verskil 
egter hemelsbreed van fundamentalistiese eksegese na gereformeerd
fundamentele eksegese. Eersgenoemde verbind Skrifuitsprake as't ware 
op die klank af aan mekaar sander om met die konteks van elke .uit
spraak rekening te hou. Gereformeerd-fundamentele eksegese daaren
teen het ten doel om in Skrif-met-Skrif-vergelyking die open
baringshistoriese situasie van elke Skrifwoord deeglik in ag te neem, 
asook die feit dat die openbaringshistoriese lyn in die Skrif 'n altyd 
duideliker wordende lyn is (vgl. Coetzee, e.a. 1980:28). 
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Die fundamentalistiese beskouing van die Skrif as dat dit 'n corpus van 
tydlose waarhede is, lei daartoe dat dit die historiese karakter van die 
Skrif minimaliseer. Die gereformeerd-fundamentele benadering hou eg
ter deurgaans rekening met die historiese karakter van die Skrif. Daarom 
doen dit grammatiese ontledings binne die konteks van historiese ana
lise (J.N. Vorster, 1988:172). 

Waar die historiese aard van die Skrif deur die fundamentalisme 
geminimaliseer word, word dit deur sommige Skrifkritiese strominge ver
absoluteer, waaruit die histories-kritiese metode gebore is. Die histories-
1<ritiese benadering het naamlik die historiese karakter van die teks oor
gedra op die betekenis van die teks (Fiorenza, 1990:358). Hiervolgens 
is die Bybelse uitsprake tydgebonde en het dit geen betekenis vir van
dag nie. Vir die historiese kritiek is die waarde van die Bybeltekste daar
toe beperk dat dit die moderne historikus 'n insae gee in die religieuse 
denke van Israel en die vroeg-Christelike kerk. 

Met sy belangstelling in die historiese fasette van die Bybel het die 
Histories-kritiese rigting ander historiese metodes gegenereer, soos die 
bronnekritiek, die Formgeschichte en die Redaktionsgeschichte. lndien 
hierdie metodes van die Skrifkritiese beskouing losgemaak word, kan 
dit met groat vrug gebruik word, oak in die gereformeerd-fundamentele 
eksegese. Daaruit kan belangrike inligting verskaf word oar die bronne 
wat skrywers - onder inspirasie van die Heilige Gees - gebruik het; 
oak oar die besondere styl 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 selfvernietiging in hom om
gedra. Dit het uit die staanspoor die gesag van-die Skrif verruil vir die 
gesag van die historiese wetenskap (vgl. De Vries, 1970:25). Die seep
bel van die histories-kritiese aanspraak 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. Long (1990:342) stel dit so: "The surgical gloves, as it turns 
out, were not sterile." Die enigste werklike nalatenskap van die histories
kritiese benadering is dat dit, soos W.S. Vorster dit stel (1988:36), 'n ver
vreemding tussen die moderne Ieser en die teks veroorsaak het, deur
dat dit die moderne Ieser die afstand tussen sy eie wereld en die van 
die Bybel laat besef. Hierdie vervreemding is natuurlik nie produk van 
die metode nie maar van die kritiese Skrifbeskouing. Daarom leef die 
vervreemding voort in die Skrifkritiese en die relativistiese eksegese. 
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By wyse van samevatting oar die grammaties-historiese metode kan 
gese word dat dit blyk dat hierdie metode deur die gereformeerd
fundamentele eksegese asook die fundamentalistiese en selfs die Skrif
kritiese eksegese gebruik word. Die verskil in Skrifbeskouing veroor
saak egter by elke rigting 'n ander hantering van die metode, en 
derhalwe oak 'n andersoortige interpretasie. 

3.2 Die sosiologiese verklaringsmetode 

Die sosiologiese metode van Skrifverklaring het via die vertaalkunde 
uit die sosiolinguistiek ontwikkel (Lategan, 1984:8). Die sosiologiese me
tode bring die konkrete lewensomstandighede waarin Bybelse tekste 
ontstaan en gefunksioneer het in berekening, sowel as die moontlike 
implikasies daarvan vir moderne samelewings (Botha, 1990:56). 

Aangesien die fundamentalisms Bybelse tekste as a-historiese 
waarhede beskou, is die sosiologiese verklaringsmetode nie deel van 
die gereedskap waarmee fundamentalistiese eksegete werk nie. Vir 
gereformeerd-fundamentele eksegete is hierdie metode egter bruikbaar 
insoverre dit die historiese konteks waarbinne elke Skrifuitspraak 
plaasgevind het, kan belig. 

Skrifkritiese eksegete en eksegete vanuit relativistiese kring maak oak 
deeglik van die sosiologiese verklaringsmetodes gebruik, maar vanwee 
hulle besondere Skrifbeskouing gebruik hulle die metode met die oog 
daarop om die sogenaamde verborge betekenis agter die teks te be
reik. Vir hierdie eksegete is die betekenis van die teks immers nie in 
die teks self opgesluit nie, maar veel eerder in die effek wat die teks 
op die destydse samelewing sou he, bewustelik (volgens die sosio
historiese benadering) of onbewustelik (volgens die sosiologiese 
benadering) (vgl. Botha, 1990:58-59). Die sosiologie van kennis is 'n 
vertakking van hierdie metode wat poog om die effek van die teks te 
meet aan die "rolverdeling" wat die onderskeie persone waarna die teks 
verwys, in die destydse samelewing gehad het (vgl. Van Staden, 
1988:337w.). 

Die resultate wat met die sosiologiese metode bereik word, word egter 
nie deur die metode bepaal nie maar deur die Skrifbeskouing van die 
eksegeet. Ter illustrasie hiervan kan verwys word na Jonathan Draper 
se sosiologiese interpretasie van Romeine 13 (soos aangehaal deur 
Botha, 1990:68-72). Draper bring vanuit sosiologiese getuienis baie 
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interessante agtergrondgegewens vir die verklaring van die teks aan 
die lig, maar in die hele proses word Paulus as een en enigste skrywer 
van die teks hanteer. Daarmee vertoon hy 'n kritiese of relativistiese Skrif
beskouing. Die bedoeling van Heilige Gees as Auctor primarius word 
in geen opsig oorweeg nie. J.N. Vorster (aangehaal deur Botha, 1990:71) 
bevestig dat hierdie verklaring slegs die bedoeling van die.menslike 
skrywer in die oog het: "Dit gaan nie vir Paulus in Romeine 13 daaroor 
om Christene se houding teenoor die staat ad infinitum uit te spel of 
om staatsgesag prinsipieel te begrond nie. Nee, dit gaan vir hom daaroor 
om 'n gemeentetjie pragmaties te orienteer in 'n spesifieke situasie." 

Wanneer die eksegeet egter vanuit 'n gereformeerd-fundamentele Skrif
beskouing dieselfde gegewens in die eksegese verdiskonteer, kom hy 
wei by 'n prinsipiele begronding van staatsgesag uit, na die bedoeling 
van die Heilige Gees. In die eksegese behoort daar dus met vrug van 
die sosiologiese metode gebruik gemaak te word, met inagneming van 
die beperkinge daarvan, en steeds binne die raamwerk van die 
gereformeerd-fundamentele Skrifbeskouing. 

3.3 Die literere verklaringsmetode 

Die verskeidenheid van liten3re vorme in die Bybel is reeds van vroeg 
af deur Skrifverklaarders erken en op 'n wye front in hulle eksegese 
verdiskonteer. Die enigste uitsondering word aangetref by die radikale 
fundamentalistiese Skrifhantering wat die eenheid van die Bybel ten 
koste .van die verskeidenheid beklemtoon en gevolglik verskillende 
Bybeltekste op presies dieselfde manier benader en verstaan. 

Die gereformeerd-fundamentele benadering is vanwee sy belang by die 
konteks van elke Skrifdeel, daarop gesteld om literere oorwegings by 
die eksegese te betrek. Literere oorwegings het egter baie definitiewe 
perke. James Barr (1985:72) is van oordeel dat die literere metodes hoog

-stens argumente voorsien om verkeerde interpretasies af te wys. Deur 
sekere verklaringsmoontlikhede vanuit literere oorwegings af te sny, 
word die kring van moontlikhede kleiner vir die eksegeet om te oorweeg. 
Meer as dit, reken Barr, kan die literere metoda nie vermag nie (1985:72). 

Lite·rere oorwegings kry egter 'n ander staanplek in die kritiese of 
relativistiese eksegese. Enersyds word die literer-wetenskaplike uit
gangspunt dat elke literere dokument slegs uit sigself (en nie uit ander 
dokumente nie) verklaar moet word, in hierdie eksegese sito-sito op die 
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Skrifeksegese oorgeplaas, uiteraard omdat die eenheid van die Skrif 
ontken word. Andersyds maak die relativistiese eksegese van die lite
rare eksegese gebruik om die Skrifboodskap te relativeer. Die literar
wetenskaplike uitgangspunt dat die skrywer nie 'n boodskap in die teks 
plaas nie, maar deur simbole en beelde 'n boodskap aan die Ieser sug
gereer wat dan deur die Ieser verder gegenereer word, is vir die 
relativistiese eksegeet water op die meul. Nineham (vgl. Barr, 1985:69) 
stel op spoor van die relativisme dat daar nie so-iets soos die betekenis 
van 'n literare teks is nie: Die eksegeet se· taak is dus nie om die be
tekenis van die teks vas te stel nie, maar om die simbole van die skry
wer in die teks op te spoor, en daaruit dan aan die teks betekenis te 
verleen. So 'n literare verklaring is uiteraard relatief van aard, aange
sien dit saamhang met die Ieser se eie skeppingsvermoe. 

Hierteenoor gaan die gereformeerd-fundamentele eksegeet daarvan uit 
dat die boeke van die Bybel elk in mindere of meerdere mate 'n literare 
karakter dra (dit is immers deur menslike skrywers geskrywe), maar dat 
Bybeltekste oak op ander vlakke as die lite rare funksioneer. Die lite rare 
karakter is maar net 'n klein deel van die werklikheid van Bybeltekste 
en moet daarom nie verabsoluteer word nie. Die waarde van die bood
skap van die Bybel berus immers nie op sy literare kwaliteit of effek nie 
maar op die feit dat dit Godsge"inspireerde openbaring is (vgl. Barr, 
1985:76). 

3.4 Die resepsie-verklaringsmetode 

Vanuit die kommunikasiekundige model van sender-boodskap
ontvanger het die resepsie-hermeneutiek ontwikkel. Net soos by die lite
rare eksegese val die klem by die resepsie-hermeneutiek op die ont
vanger van die teks. Die teks bevat nie die boodskap van die skrywer 
nie maar is slegs 'n stel leesinstruksies wat die skrywer vir die lerser 
gee. Uiteraard moet oak onderskei word tussen die Ieser wat die skrywer 
in gedagte gehad het (die sg. "implied reader") en die werklike Ieser 
vandag (die sQ. "actual reader"). Wie oak al die Ieser is, hy moet die 
leesinstruksies wat in die teks voorkom, aktualiseer (Lategan, 1984:11). 
So kom die boodskap van die teks tot stand by wyse van medewerking 
van die Ieser. 

Die resepsie-metode vind maklik aanklank by eksegete met 'n 
relativistiese benadering tot die Skrif. Hierdie metode maak immers die 
deure wawyd oop vir die eksegeet om sy eie motiewe in die Skrif-
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boodskap oor te dra. Thomas Long (1990:350) maak geen geheim daar
van nie dat hy van oordeel is dat die eksegeet in sy aktualisering van 
die teks vrye teuels aan sy verbeelding moet gee. Long se opinie oor 
die Skrif is uitdruklik dat dit nie 'n bundel vol teologiese idees is nie, 
maar "poetic expressions displaying rhetorical and literary artistry" 
(1990:350). Hy sluit dus ook ten nouste aan by die literer-kritiese beskou
ing van die Skrif. Volgens Long het die teks van ouds op sigself geen 
geldende betaken is vir vandag nie. Deur 'n verbeeldingryke daad moet 
die eksegeet aan die teks 'n betekenis verleen wat geldig vir vandag 
is (1990:347). Opvallend is dat daar weer eens van die werking van die 
Heilige Gees in die verstaansproses geen sprake is nie. Long beperk 
die eksegeet se verbeelding nie net tot die hermeneuseproses nie, maar 
maak dit ook deurslaggewend in die eksegese. Geen wonder nie dat 
hy se dat inlegkunde nie as sonder vermy moet word nie, maar as 'n 
gegewene aanvaar en ontwikkel moet word (1990:349). 

Sodanige inlegkunde van die Ieser se eie oortuigings word dan ook 
gewetenloos gedoen in die eksegese van die genitiewe teologiee, soos 
die feministiese teologie, die bevrydingsteologie en die teologie van die 
armes. · 

Suite kritiese en relativistiese kringe is die resepsie-beskouing ook bruik
baar, maar uiteraard dan binne die grense van die eie Skrifbeskouing. 
Ook vir die gereformeerd-fundamentele eksegese is dit 'n aanvaarde 
feit dat die eksegeet die taak het om as ontvanger die bedoeling van 
die teks te bepaal. Maar uitgaande van die belydenis dat die Heilige 
Gees nie net die Inspirator van die Bybel is nie maar ook die eintlike 
Eksegeet (vgl. Coetzee, e.a., 1980:29), is dit vir die gereformeerd
fundamentele eksegese 66k 'n feit dat die mens die bedoeling van die 
teks nie maar vanuit sy eie verbeelding kan bepaal nie, maar dat hy daar
in deur die Heilige Gees as Verklaarder van sy eie Boek gelei word. 
Daarom vereis betroubare eksegese, waarin gepeil wil word wat die 
Gees aan die gemeente se, volle kongenialiteit tussen die eksegeet en 
die teks, wat dan nie net as objektiewe leesinstruksies dien nie maar 
wat ook deur die Heilige Gees gedra word. 

3.5 'n Kombinasie van metodes 

Die toepassing van bogenoemde (en ook ander metodes waarop van
wee die beskikbare tyd nie ingegaan kan word nie) lewer dikwels in die 
praktyk die probleem op dat 'n eksegeet die betrokke metoda verabsolu-

16 



teer. Hy wil die hele Bybel histories verklaar, of sosiologies, of literer, 
of struktureel. Die gevolg is eensydige en daarom onbetroubare ekse
gese. Wat James Barr {1985:75) ten opsigte van die literere aspek van 
die Bybelse tekste gese het, geld natuurlik ook vir die sosiologiese en 
die strukturele en die historiese en elke ander faset van die teks. Daarom 
is dit imperatief vir die eksegeet om sy metode so omvattend as moont
lik te maak sodat die teks vanuit soveel kante as moontlik lig ontvang. 

Gevolglik kom dit al meer voor dat eksegete van die bestaande metodes 
met mekaar kombineer. Reeds is daarop gewys dat Thomas Long 
(1990:350) die resepsie-metode met die literere metode kombineer. Fio
renza (1990:365-366) kombineer die twee metodes nog verder met die 
sosiologiese eksegese. Long stel dit treffend (1990:350): Eerder as om 
die slot met dieselfde stomp stukkie gereedskap te wil oopforseer, moet 
die eksegeet elke deur en elke venster beproef in 'n paging om by 'n 
beter verstaan van die boodskap van die teks uit te kom! 

Daarom word daar in resente literatuur al meer pleidooie gelewer vir 
'n multidimensionele benadering in die eksegese (vgl. bv. Botha, 
1990:77-80; Du Toit, 1990:515; Combrinck, 1990:333). Reeds is verwys 
na Van Aarde se gedagte van 'n holistiese benadering (1988b:50). Die 
multidimensionele of holistiese benadering mag dalk die verwagting 
skep dat dit die veelheid van interpretasies kan verminder. Aan hierdie 
verwagting sou egter nie voldoen kon word solank as die veelheid van 
Skrifbeskouinge bly voortbestaan nie. Onafhanklik van metodes of 
metodekombinasies lei verskillende Skrifbeskouinge tot verskillende 
Skrifbenaderings en lewer dit uiteindelik verskillende interpretasies van 
die Skrif. Daarom gebeur dit dat Van Aarde die holistiese benadering 
vaarwel toeroep en die toevlug neem tot die gedagte van 'n eksegetiese 
toleransie (1988b:50). 

Nogtans moet dit steeds die strewe van die eksegeet bly om 'n omvat
tende metodologiese benadering in sy hermeneutiek te vestig. Daarby 
moet hy positief standpunt inneem ten opsigte van Skrifbeskouing. So 
'n omvattende hermeneutiese benadering is nie vreemd aan die 
gereformeerd-fundamentele benadering tot die Skrif nie. Trouens, die 
eerste eksegetiese tree wat die Reformasie gegee het, het reeds in kiem 
so 'n omvattende hermeneutiek ingehou. En dan juis vanuit die raam
werk van 'n gereformeerd-fundamentele Skrifbeskouing! Hiervan is die 
hermeneutiese uitgangspunte van Calvyn soos in sy lnstitusie en kom
mentare weerspieel word, sigbare bewys. 
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4. DIE OMVATTENDE BENADERING VAN CALVYN 

4.1 Calvyn se Skrifbeskouing 

Oor Calvyn se beskouing oor die Skrif en Skrifgesag is daar al heelwat 
geskryf. Uit navorsing soos die van Balke (1978:19-28). Schulze 
(1980:27-39) en Woudstra (1986:15-174) blyk dit egter duidelik dat Cal
vyn se Skrifbeskouing ongeveer ooreenstemmend is met wat in hierdie 
voordrag as gereformeerd-fundamenteel beskrywe word. Woudstra 
(1986:154) wys daarop dat Calvyn wei na die arbeid van die Heilige Gees 
by die teboekstelling van die Skrif as dictare ( = voorsegging) verwys, 
maar daarmee bedoel hy allermins verbale of meganiese inspirasie. Cal
vyn het steeds die menslike skrywer se eie bedoeling in gedagte ge
hou. Vir Calvyn staan die menslike skrywer se bedoeling en die "dictare" 
oftewel die "voorse" van die Heilige Gees nie teenoor mekaar nie maar 
is dit twee kante van dieselfde munt, juis vanwee die ge"inspireerde 
karakter van hulle skrywe (Woudstra, 1986:155). 

4.2 Calvyn se hermeneutiek 

Dit is inderdaad so dat Calvyn se Skrifverklaring voortgebou het op die 
interpretasie van die vroeg-Christelike Antiocheense skool met sy 
grammaties-historiese benadering. Calvyn het die allegoriese verkla
ring van Augustinus en die Alexandrynse skool afgewys (vgl. Calvyn 
se kommentaar op 2 Kor. 3:6, CNTC) en, in aansluiting by Chrysosto
mos, hom so ver as moontlik aan die letterlike betekenis van tekste binne 
hulle onmiddellike konteks gehou (vgl. CNTC: 1 Kor. 12:8). 

Terselfdertyd het Calvyn van die beste beskikbare tegnieke en metodes 
van sy tyd gebruik gemaak (McKim, 1984:65). Hy het geput uit die ar
beid van destydse geleerdes soos Guillaume Bud en Desiderius Eras
mus (bv. CNTC: 1 Kor. 13:4), veral sover dit die resultate van tekskritiek, 
filologie en interpretasie van klassieke tekste aanbetref. So het dit ge
kom dat Calvyn in sy verklaring van die Skrif 'n omvattende benade
ring tot die teks gehad het, waarin hy die resultate van ander weten
skappe benut het. Hoewel Calvyn nie 'n uitgewerkte hermeneutiek ge
had het nie, blyk dit uit sy eksegetiese arbeid dat hy o.a. die volgende 
hermeneutiese benaderings aan die dag gele het (vgl. Floor, 1980:18-20): 

1. Die eksegese moet helder en duidelik wees (perspicua brevitas). 
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2. In die eksegese moet gesoek word na die bedoeling van die skry
wer (mens scriptoris). 

3. Die eksegeet moet rekening hou met die konteks waarin die teks 
staan. 

4. In die eksegese moet die werklike betekenis (sensus genuinus) van 
die teks uiteengesit word. 

5. In die eksegese moet ag gegee word op historiese, geografiese 
en kulturele omstandighede (circumstantia). 

6, Die eksegeet moet seker maak of hy verder mag gaan as die 
direkte letterlike woord (progressus ultra verba). 

7. Die eksegeet moet rekening hou met stylfigure en beeldspraak in 
die Bybel. 

8. Die eksegeet moet let op die scopus Christi. Hy moet aantoon hoe 
die teks op Christus betrekking het. 

9. Die eksegese moet gerig wees op die algemene belang van die 
kerk en op die praktyk van die geloofslewe. 

Hieruit blyk dit dat Calvyn in sy eksegese 'n· omvattende benadering 
gehad het waarin hy nie blindelings teen die teks vasgekyk het nie maar 
oak van die resultate van ander wetenskappe benut het. Derhalwe kan 
beweer word dat die hedendaagse pleidooie vir 'n multidimensionele 
benadering in die eksegese op sigself miskien nie so nuut en modern 
is as wat dit mag voorkom nie. Dit was in werklikheid alreeds inherent 
deel van Calvyn se eksegese. Trouens, baie van die hedendaagse her
meneutiese "modelle" is op sigself nie soseer nuwe ontwikkelings in 
die hermeneutiek nie. Veel eerder is hulle elkeen 'n verfyning van 'n 
bepaalde aspek van die geheel-benadering wat alreeds by Calvyn merk
baar is. Weliswaar is Calvyn se hermeneutiek nie 'n sintese van aile 
moontlike eksegetiese benaderings nie, maar die beginsel van 'n mul
tidimensionele benadering is wei duidelik by hom aanwesig. 

Ten einde die multidimensionele aspek van Calvyn se hermeneutiek 
aan te toon, word die eksegetiese benaderings van Calvyn soos Floor 
dit uiteengesit het, uit sy eie werk nagegaan - hoe hy die "reels" in 
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praktyk toegepas het. Tegelykertyd word ooreenkoms~e en verskme me~ 
moderne gebruike van die betrokke me~odes ui~gewys. 

4.3 Die bedoeling van die skli'lfW®Ii' 

Calvyn se verklaring van 1 Korinm~m "12:"1,2 is 'n vombee~d daarvan da~ 
hy nie bloat aan die letterlike betekenis van die teks vasgehou het nie 
maar na die bedoeling van die skrywer gesoek het Ca~vyn skryf 
(CNTC)1: 

"Met betrekking tot die woo~de, wanneer hy se: 'Ek wi~ nie he dat 
julie onkundig moet wees nie', moe~ ons daarby voeg ' ... oor wat 
reg is nie', of ' ... oor wat julie p!ig is nie', of 'n soortge~yke uitdruk
king; en met 'geestelike dinge' bedoe~ hy 'geestelike gawes'. le~
terlik staan daar: ~ulle weet dat toe ju~le heidene was, na s~omme 
afgode soos julie gelei is, volgende'. Ek het egter duidelik Paulus 
se bedoeling weergegee. Met stomme afgode bedoe~ hy a1gode 
by wie daar n6g gevoel n6g beweging is." (kumivering deur GJCJ). 

Calvyn dui dus self aan dat hy na die bedoe~ing van die outeur soek. 
Calvyn het uiteraard nie met die onderskeidinge van die resepsieteorie 
gewerk nie. Maar tog het hy, net soos die moderne wetenskap~ikes, 'n 
bepaalde standpunt ingeneem oor die verhouding wssen die bron en 
die boodskap. Hy wil nie bloat die teks (die boodskap) anaHseer nie maar 
deurdring na die bedoeling van die outeur (die bron). 

Calvyn het egter nie by die bran (die outeur) en die boodskap (die teks) 
bly vassteek nie. Hy het ook aandag geskenk aan die ro~ van die ont
vanger (die Ieser). Die klemverskuiwing in die modeme hermeneutiek 
vanaf die bran na die boodskap en die ontvanger (vgL lategan, "1984:3), 
bevat dus tog wei 'n bepaalde raakpunt met Ca~vyn se eksegese. Ca~-

. vyn was natuurlik van oordeel dat die eksegeet (ontvanger) in sy ver
klaring van die teks moet let op die scopus Christi. Hy moet vasste~ hoe 
die teks op Christus betrekking het (vgL R1.mia, "1980:"18}. ~n sy kommen
taar op Johannes 5:39 (CNTC) skryf hy: 

"In die eerste plek moet ons dan g~o dat Christus op geen ander 

1 Die aanhalings van Calvyn word in 'n eie vertaling vanuit die CNTC weergegee. 

20 



manier behoorlik geken kan word nie as vanuit die Skrifte; en as 
dit dan so is, beteken dit dat ons die Skrifte moet lees met die uit
druklike doe/ om Christus daarin te vind." (kursivering deur GJCJ). 

Die manier waarop die ontvanger die teks waarneem, is dus vir Calvyn 
wei van belang by die Skrifverklaring. Hy maak egter geen skeiding tus
sen die eie waarneming van die boodskap en die boodskap self nie. 
Hy wil steeds getrou bly aan die boodskap self. 

Calvyn het ook 'n oop oog gehad vir die verskille tussen die sogenaamde 
"implied reader" en die "actual reader". In sy verklaring van Exodus 
7:8 skryf hy: 

"Moses herhaal dieselfde saak dikwels omdat hy geskrywe het 
vir stompsinnige mense" (d.i. die "implied readers"). 

Hy voeg daaraan toe dat vandag se lesers {d.i. die "actual readers") 
nie aanstoot moet neem aan Moses se eenvoudige styl van herhaling 
nie, maar eerder moet "ondersoek hoe min ons daartoe geneig is om 
God se werke noukeurig met erns te betrag" (Woudstra, 1986:155). 

Ten opsigte van die onderskeiding sender/boodskap/ontvanger is daar 
dus 'n raakpunt tussen Calvyn en die moderne hermeneutiek. lndien 
die moderne eksegeet egter soveel klem sou plaas op die ontvanger 
van die boodskap dat die rol van die teks as uitdrukking van die kom
munikasiebedoeling van die sender geminimaliseer, verwaarloos of ge'ig
noreer word- en teen hierdie gevaar waarsku Botha (1988:266) en Du 
Toit (1990:517) - kom hy daardeur in botsing met Calvyn se reel dat 
die sensus genuinus van die teks gesoek moet word. 

Ekstreme eksponente van resepsie-georienteerde eksegese soos die 
materialistiese eksegese en die feministiese eksegese staan uiteraard 
lynreg teenoor Calvyn se sender-en-boodskap-georienteerde 
benadering. 

4.4 Die konteks 

In sy lnstitusie (IV,16,23) skryf Calvyn: "Daar is baie Skrifgedeeltes waar
van die betekenis afhang van die spesifieke plek wat hulle beklee," 
Vanuit hierdie oorweging verklaar hy die woorde "God gee die Gees 
nie net in mate nie" (Joh. 3:34) so dat dit nie in die algemeen bedoel 

21 



is nie maar dat dit spesifiek op Jesus betrekking het. As motivering daar
voor voer hy aan dat die hele konteks waarin hierdie uitspraak staan 
(verse 31-36), 'n getuienis van Johannes die Doper is dat Jesus meer 
is as mense. Daarom verklaar hy vers 34 so dat Christus, anders as 
die mense, in geen beperkte mate die Gees van God ontvang het nie 
(CNTC: Joh. 3:34). Hierin vertoon Calvyn duidelik dat hy die Skrifdeel 
binne sy konteks en vanuit sy konteks wil verklaar. 

Hierdie "konteks'!benadering is in metodes van die diskoers-analise en 
die gedagtestruktuurontleding verfyn. Die doel van sodanige analises 
is om die gedagtesamehang van die perikoop wetenskaplik gemoti
veerd aan te toon. Oor die algemeen sluit hierdie metodes ook aan by 
Calvyn se uitgangspunt van sacra scriptura sui ipsius interpres. Ten 
grondslag hiervan le 'n teksimmanente benadering tot die eksegese. 

Calvyn hanteer elke Skrifuitspraak egter in 'n nog wyer konteks as die 
van die perikoop. Hy beskou die hele Skrif as die konteks waarbinne 
elke teks verklaar moet word. Daarom is Skrif-met-Skrif-vergelyking stan
daardpraktyk in Calvyn se eksegese. Hierdie praktyk hou natuurlik direk 
verband met Calvyn se beskouing van die Skrif as eenheid. Moderne 
struktuuranalises is dus in volkome harmonie met Calvyn se benader
ing tot die eksegese, solank die betrokke perikoop nie in isolasie van 
die res van die boek en die betrokke boek nie in isolasie van die res 
van die Bybel hanteer word nie. 

4.5 Historiese, geografiese en kulturele omstandighede 

Dit is bekend en ook reeds aangetoon dat Calvyn 'n histories
grammatiese benadering tot die verklaring van die Skrif gehad het. Hy 
het die historiese karakter van die Skrif sonder enige twyfel gehand
haaf. Die histories-kritiese benadering daarenteen het die historiese 
karakter van die Skrif gaan verabsoluteer. Calvyn hanteer die historiese 
karakter van die Skrif egter as 'n blote onderdeel van die werklikheid. 

Wat die kulturele oftewel sosiologiese oorwegings aanbetref, is dit 
verhelderend om Calvyn se verklaring van Lukas 4:18 te vergelyk met 
die van 'n moderne sosiologiese verklaring wat deur Van Aarde 
(1988a:829-846) gemaak is. 

Van Aarde se sosiologiese benadering tot die verklaring van wie die 
"armes" is na wie Jesus in Lukas 4:18 verwys, bring hom o.a. by die 
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volgende konklusies uit: 

"Die 'armes' was nie as sodanig 'n ekonomiese kategorie nie" 
(843}. 

"Wanneer Jesus volgens Lukas 19:10 se dat Hy gekom het om· 
te red wat verlore is en volgens Lukas 4:18 om die evangelie aan 
die armes te verkondig, dan het Hy nie aileen die ekonomiese 
armes in gedagte gehad nie ... Jesus het...getoon en geleer hoe 
om ook in neerdrukkende omstandighede, ten spyte van allerlei 
voorskriftelike beperkinge, op God se teenwoordigheid staat te 
maak" (842). 

In sy verklaring van Lukas 4:18 is ook Calvyn van mening dat die 
"armes" nie uitsluitlik op die letterlik armes dui nie. Hy skryf (CNTC Lu
kas 4:18}: 

"Die profeet toon aan wat die toestand van die kerk voor die 
manifestasie van die evangelie sou wees, en wat ons alma/ se 
toestand sonder Christus is." (kursivering deur GJCJ). 

Calvyn maak hierdie verklaring op grond van "sosiologiese" (oftewel 
sosio-historiese, vgl. Botha, 1990:58w.) oorwegings. Hy skryf: 

"Diegene aan wie God herstel belowe word arm en verbryseld en 
gevange en blind en gebroke genoem. Die volk is deur soveel 
ellendes getref dat hierdie beskrywings op elkeen van sy lede van 
toepassing was. Tog was daar talle wat, te midde van hulle ar
moede, blindheid, slawerny en doodsheid, hulleself hooggeag het 
of onkundig oor hulle toestand was." 

Daar is 'n opvallende ooreenkoms tussen Calvyn se gevolgtrekking en 
die van Van Aarde. Die rede is dat albei in die verklaring van hierdie 
vers van sosio-historiese gegewens gebruik maak. Die verskil is dat die 
sosio-historiese gegewens wat vanuit die sosiologie tot Van Aarde se 
beskikking is beter omskrewe en meer gedetailleerd is as die wat tot 
die beskikking van Calvyn gebruik was. Van Aarde maak dus in hierdie 
geval nie van 'n ander verklaringsprinsipe as Calvyn gebruik nie. Hy 
le dieselfde verklaringsprinsipe aan, maar kan dit met groter finesse 
doen. 
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Selfs die gebruik van die sogenaamde "sosiologie van kennis" in die 
eksegese (Van Staden, 1988:340w.; Botha, 1990:66-72) is nie heeltemal 
onversoenbaar met Calvyn se eksegese nie, met die reserwe. dat die 
eksegeet nie verder gaan as wat die Skrif self hom toelaat nie (vgl. Cal
vyn se uitgangspunt 6). Van Staden (1988:337w.) se gebruikmaking van 
die sosiologie van kennis, wat hy illustreer deur 'n "rolverdeling" van 
die gelykenis van die waaksame dienskneg (Luk. 12:35-48) te maak, 
stem in hooftrekke ooreen met Calvyn se benadering. lmmers, net soos 
Calvyn (maar natuurlik met baie meer detailoorwegings) kom Van Staden 
tot die gevolgtrekking dat die "rol" van die baas in hierdie gelykenis 
cp die persoon van Jesus betrekking het, en die van slaaf op die dis
sipels (Van Staden, 1988:345-349); CNTC Lk 12:36). Verder kom Van 
Staden, soos Calvyn, tot die gevolgtrekking dat die gelykenis nie net 
op Jesus se dissipels toepaslik is nie maar oak op die leser(s) van die 
Lukas-Evangelie (Van Staden, 1988:351; CNTC Lk 12:48}. 

Die reserwe wat Calvyn op so 'n "rolverdeling" plaas, is dat die eksegeet 
uit die Skrif moet vasstel of hy verder mag gaan as die direkte, letter
like woorde (reel 6). In die vermelde Lukas 12:35 het ons immers met 
'n gelykenis te doen, en "rolverdeling" is getrou aan die aard van 'n 
gelykenis. By stof wat (volgens Calvyn se oortuiging) deur die skrywer 
bedoel is om slegs "letterlik" opgeneem te word (vgl. Calvyn se reel 
2}, durf die eksegeet egter nie met so 'n "rolverdeling" werk nie. Daarom 
is daar binne die geheelraamwerk van Calvyn se eksegese nie ruimte 
vir die "sosiologie van kennis" in sy ekstreme vorm nie. 'n Voorbeeld 
van ekstreme toepassing van die "sosiologie van kennis" word gevind 
by · Draper in sy verklaring van Romeine 13:1-7, waarby hy op 
anachronistiese wyse die "rol" van owerheid en onderdaan in die 
moderne samelewing gebruik om Paulus se skrywe oar die aangeleent
heid te verklaar (vgl. Botha, 1990:68-72). 

4.6 Stylfigure en beeldspraak 

Hoewel Calvyn nie die Skrif wil vergeestelik of allegoriseer nie, het hy 
'n oop oog vir stylfigure en beeldspraak. In sy lnstitusie (IV,17,21} skryf 
hy met betrekking tot die verstaan van die nagmaal: 

"Daarom moet gehandhaaf word dat, as gevolg van die verband 
wat die betekende sake met hulle tekens het, die naam van die 
saak self aan die teken gegee word - figuurlikerwys, natuurlik, 
maar inderdaad paslik. Ek praat nie van allegories en gelykenisse 



nie, want dit is nie waaroor dit in die onderhawige saak gaan nie. 
Wat ek hier stel is dat die segswyse wat konsekwent in die Skrif 
by die behandeling van die heilige sakramente gevolg word, die· 
van metonomia is". 

Calvyn maak dit egter baie duidelik dat, sover dit die identifisering van 
beeldspraak en stylfigure aangaan, dit nie die mens is wat die reels 
bepaal nie, maar die Skrif. Hoewel Calvyn nie self hierdie Skrifreels for
muleer nie, blyk dit uit sy kommentare dat hy veral rekening hou met 
die aard van die stof wat voorhande is: hy hanteer bv. die Psalms as 
poesie wat wemel van beeldspraak en wat die innerlike gemoedstem
ming van die mens weerspieel (vgl. Calvyn se voorwoord tot sy kom
mentaar op die Psalms, xxxvii, CNTC). Ook van die gelykenisse se hy 
(CNTC: Matt. 13:10): · 

"Hoewel dit gewoonlik blyk dat gelykenisse die saak waaroor hulle 
handel, duidelik maak, kan die ononderbroke gang van 'n metafoor 
onduidelikheid veroorsaak. Daarom wou Christus ... 'n saak wat 
Hy sonder beeldspraak eenvoudiger en vollediger kon gese het, 
in 'n allegorie verpak. Maar wanneer die uitleg dan daarby gevoeg 
word, het die figuurlike segswyse groter energie en krag as wat 
die eenvoudige segswyse sou gehad het. Dit wil se dat dit nie ai
leen daartoe dien om 'n sterker nie maar ook 'n helderder indruk 
op die gemoed te maak. Die manier waarop enigiets gese word, 
is immers van uiterste belang." 

In kiem is by Calvyn aanwesig wat in die narratologie en die moderne 
literere benadering tot die teks gedetailleerd uitgewerk word. Uit die uit
spraak van Calvyn wat hierbo aangehaal is, blyk dit dat ook hy net soos 
die moderne narratologie daarvan uitgaan dat verhale gemik is op ef
fek. Tog hanteer Calvyn hierdie benadering, anders as die moderne nar
ratologie, met groot reserwe. Hy handhaaf naamlik die standpunt dat 
die Skrif self die reels bepaal. Daarom onderwerp hy slegs daardie tekste 
wat in die Skrif self as verha/e (stories, narratiewe tekste) aangebied 
word - dit is in hoofsaak die gelykenisse van Jesus - aan "nar
ratologiese" maatstawwe. 

Waar die moderne narratologie egter self wil beslis oor watter tekste 
narratief van aard is, skei hulle paaie van die van Calvyn. Dit kom voor 
in gevalle waar die eksegeet hom ten doel stel om by wyse van nar
ratologiese analise na 'n boodskap agter die teks deur te dring, 
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sonder dat die teks self te kenne gee dat dit so verstaan wil word, byvoor
beeld P.J.J. Botha (1989:195-210), wat Markus se weergawe van die op
standingsgebeure as narratief beskou en aldus probeer verklaar. 
Woudstra (1986:156) dui aan dat Calvyn die narratiewe en literere karak
ter van sommige Bybeltekste goed ingesien het, maar dit steeds binne 
die raamwerk van die ge"inspireerde karakter van die Skrif hanteer het. 

'n Belangrike raakpunt tussen Calvyn en die literere benadering tot Skrif
verklaring is dat albei wil rekening hou met die besondere aard van die 
voorhande teks (psalm, profesiee, briewe, preke, gelykenisse, ens.). In 
soverre as wat die literere benadering die moderne literatuurwetenskap 
as hulpwetenskap gebruik ter wille van toeligting vir die beter verstaan 
van die funksionering van bepaalde literatuursoorte, kan dit ook gesien 
word as voortbouend op Calvyn se benadering. 

Ongelukkig lei die literere benadering in baie gevalle tot 'n verabsolute
ring van literere insigte deurdat aile Bybelse tekste as literere werke 
beskou word (bv. die briewe van Paulus wat dan nie meer as egte briewe 
beskou word nie maar as kunsbriewe) en dan as sodanig verklaar word. 
Daarmee kom hulle in stryd met die belangrike reel dat elke dokument 
getrou aan sy eie aard verklaar moet word. Verder skei hulle paaie ook 
van Calvyn wanneer daarop aandring dat elke boek slegs vanuit hom
self verklaar moet word, sonder inagneming van die res van die Bybel. 
So 'n benadering staan direk teenoor Calvyn se beskouing van die Skrif 
as 'n eenheid (vgl. Botha, 1990:46-47). 

4.7 Calvyn se visie nog ruimer as die moderne hermeneutiek? 

Uit bostaande oorwegings blyk dit dat meeste van die moderne metodes 
wat vir Skrifverklaring gebruik word, reeds in kiem by Calvyn se her
meneutiek aanwesig was. Dit beteken nie dat Calvyn alreeds die 
moderne hermeneutiese metodes in hulle volledigheid gebruik het nie. 
lnteendeel: wat Calvyn dikwels slegs in buitelyne gedoen het (en kon 
doen, vanwee die beperkte middele tot sy beskikking), het die moderne 
hermeneutiek van detail voorsien (met die beter wetenskaplike middele 
wat beskikbaar is). Metodes wat Calvyn dikwels sonder wetenskaplike 
motivering aangele het, word deur die moderne hermeneutiek van die 
nodige wetenskaplike onderbou voorsien. 

Origens het Calvyn die "reels" as't ware op aanvoeling af aangele. 
Sonder om 'n bepaalde metodologie op te stel, het hy bepaalde reels 
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nagevolg, wat deur die moderne hermeneutiek "opgeneem" is en ver
fyn is. Die moderne eksegeet beskik egter vanwee jarelange weten
skaplike besinning in die Hermeneutiek oor 'n metodologiese raamwerk, 
sodat hy nie - soos Calvyn - as't ware op aanvoeling. hierdie reels 
moet aanle nie. Calvyn, met sy besondere begaafdheid, kon die reels 
grootliks (met mindere of meerdere mate van sukses) op aanvoeling af 
aanle. Die oorgrote meerderheid van eksegete egter nie. Daarom is die 
arbeid en die resultate van die moderne hermeneutiek nie oorbodig nie. 

Waar Calvyn egter die verskillende fasette van die hermeneutiese proses 
minder geraffineerd en minder volledig as moderne wetenskaplikes 
aangewend het, het hy in die aanwending daarvan 'n balans vertoon 
wat vir die moderne eksegeet tot voorbeeld dien: 

* Calvyn het die historiese karakter van die Skrif gehandhaaf sonder 
om dit, soos die historiese kritiek, te verabsoluteer. 

* Calvyn het die bedoeling van die skrywer nagevors, sonder om die 
boodskap of die ontvanger in die proses te ignoreer. Daarmee het 
hy vrygekom van die verabsolutering van die ontvanger soos wat 
resepsieteoretici dikwels doen. 

* Calvyn het die onmiddellike konteks van die Skrifdeel in ag geneem, 
asook die konteks van die hele boek en die hele Skrif. Sodoende 
het hy gepoog om 'n teksimmanente verklaring te handhaaf sonder 
om in die teks van sy konteks te isoleer. 

* Calvyn het ook rekening gehou met die kulturele konteks waarbinne 
Skrifuitsprake gemaak is, sonder om, soos die sosiologiese eksegese, 
die sosiale aspekte verabsoluteer. 

*- Calvyn het rekening gehou met die literere aard van die voorhande 
teks, sonder om, soos dikwels vanuit die literere kritiek gedoen word, 
die literere karakter van die Bybelse dokumente te verabsoluteer en 
elke teks tot literere produk te "verhef". 

* Hy handhaaf meer interpretasiemoontlikhede van een teks, sonder 
om daarmee die betekenis van die teks te relativeer. 

* Hy het die bestaan van stylflgure en beeldspraak in die Bybel erken, 
sonder om die Bybel te vergeestelik of te allegoriseer. 
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Calvyn het natuurlik nie 'n volmaakte balans gehandhaaf nie, maar het 
verreweg beter daariri geslaag as meeste eksegete. 

Nag 'n belangrike benadering van Calvyn waarin hy die moderne ek
segete vooruit was en waarin hulle by hom kan leer, word gesien in sy 
stellings dat die eksegese he/der en duidelik moet wees en dat dit op 
die a/gemene belang van die kerk en op die praktyk van die ge/oofs/ewe 
gerig moet wees. Hierdie twee uitgangspunte hang ten nouste met 
mekaar saam. 

Wat die eerste van die twee stellings aanbetref, het die moderne her
meneutiek nag 'n ver pad om te gaan. Die moderne hermeneutiek het 
tot so 'n mate in die metodes van die hulpwetenskappe begin opgaan, 
dat dit oak aan die eiesoortige wetenskaplike "taal" van die sulke weten
skappe diensbaar geword het. Die vorm waarin die eksegese aange
bied word, is gevolglik vir die deursneegelowige totaal onverstaanbaar 
en daarom van weinig waarde. Du Toit (1990) sien hierdie probleem by 
die moderne eksegese duidelik raak en daarom waarsku hy (516}: 

"Hierdie situasie beteken egter verder dat Bybelwetenskaplikes 
doelbewus daartoe sal moet oorgaan om die vrug van hulle ek
segtiese arbeid meer geredelik beskikbaar te stel en in koninkryks
verband nuttig te maak." 

So nie, waarsku Du Toit, sal die Bybelwetenskaplike al meer ervaar dat 
sy insette deur die kerk onderwaardeer word of dat hy selfs deur die 
kerk verstoot word as iemand wat hom met "ivoortoringteologie" besig 
hou (Du Toit, 513). 

Die taak van die eksegese, soos Calvyn dit sien (vgl. Runia, 1980:18}, 
is immers nie om die Skrifboodskap te verduister nie maar juis om dit 
te verhelder. 'n Eksegese wat dan die Skrifboodskap relativeer, bring 
nie duidelikheid nie, maar verwarring. Die teenoorgestelde is oak waar: 
'n Eksegese wat een verklaring kanoniseer, kniehalter die waarheid. 

5. DIE ROL VAN DIE HEILIGE GEES IN 'N OMVATTENDE 
HERMENEUTIEK 

Uit die bespreking van Calvyn se omvattende hermeneutiek het een 
saak telkens na vore gekom, naamlik die rol van die Heilige Gees 
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in die proses van verklaring. Die plek van die Heilige Gees by Skrif
verklaring - 6f Hy daarin aandeel het en indien wei watter ?andeel -
hang ten nouste saam met die beskouing oor inspirasie van die Gees 
by die boekstawing van die Skrif. Wie, soos Calvyn, die Heilige Gees 
as Primere Skrywer van die Bybel sien, sal ook die Heilige Gees sy 
plek as Primere Verklaarder van die Skrif nie ontse nie. En juis hier 
veroorsaak Skrifbeskouing dikwels dat die eksegetiese paaie 
uiteengaan. 

Anders as die kritiese en relativistiese Skrifbeskouing, handhaaf die 
;~ereformeerd-fundamentele Skrifbeskouing, soos Calvyn, die Skrif as 
gesagvolle openbaring van God. As sodanig is die kerugma in die Skrif 
duidelik sigbaar (perspicuitas). Die kerugma 113 nie verskuil agter die teks 
nie. En dit is juis so omdat die duidelikheid van die kerugma nie afhanklik 
is van die hermeneutiese vaardighede waarmee die eksegeet bood
skape uit die teks kan optower nie, maar juis die gevolg is van die werk 
van die Heilige Gees as Eerste Verklaarder van die Skrif. Daarom is 
die taak van die eksegeet nie om deur die teks te dring na die bood
skappe daaragter nie, maar om die boodskap van die teks nog duideliker 
oop te maak. 

6. TEN SLOTTE: 'N EIE STANDPUNT-INNAME 

Ten slotte is dit nodig om die metodologiese en prinsipiele vertrekpunte 
aan te toon vir die onderrig en navorsing in die Hermeneutiek en Ekse
gese van die Nuwe Testament aan hierdie Universiteit. 

Ek stel as eie vertrekpunt die Skrifbeskouing wat ek hierbo as 
gereformeerd-fundamenteel bestempel het. Dit beteken dat ek die Bybel 
as betroubare gei"nspireerde openbaring van God handhaaf, as geslote 
kanon, as eenheid, as 'n voluit menslike boek met volmaakte Godde
like gesag, wat binne sy konteks verstaan moet word, 'n konteks wat 
in sy wydste sin saamgevat is in die Gereformeerde belydenisskrifte. 

In aansluiting by Greijdanus (vgl. De Vries, 1970:24) beskou ek die Bybel 
as oorlewering wat eens en vir altyd deur God aan sy gelowiges geskenk 
is en wat as sodanig ongerep bewaar moet word - nie as neerslag 
van menslike verwerkings van die Godsopenbaring nie, maar as die 
Godgewilde wyse waarop Hy Homself in en deur mense aan ons open-
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baar. Hierdie oortuiging is myns insiens in lyn met dit wat in Hebreers 
1:1 aan ons geopenbaar word:_ 

"Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek 
het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae 
tot ons gespreek deur sy Seun." 

Vanuit hierdie Skrifbeskouing is my strewe 'n omvattende hermeneu
tiese metodologie, waarin nie een faset van die teks verabsoluteer word 
of tot verklaringsprinsipe verhef word nie. Van die moderne ontwikkelinge 
en verfyninge in die hermeneutiek sal gebruik gemaak word en daarop 
voortgebou word, maar steeds binne die raamwerk van genoemde Skrif
beskouing. 

Ek bly egter deurentyd daarvan bewus dat betroubare Skrifeksegese 
uiteindelik nie afhang van hoe omvattend of noukeurig die hermeneu
tiese model waarmee gewerk word is nie, en ook dat dit nie van mens
like verbeeldingrykheid afhang nie. In die eerste en die laaste instansie 
is betroubare verklaring van die Skrif afhanklik van die Heilige Gees 
as die eintlike Verklaarder van die Skrif. 

Daarom is die taak van Skrifverklaring, ook by die onderrig daarvan en 
die navorsing daaroor, 'n taak wat by al die wetenskaplike arbeid in 
nederigheid moet plaasvind en deur gebed begelei moet word. Nie net 
eie gebede nie maar ook die gebede van medegelowiges wat saam van. 
die Gees afbid die gawe van Skrifverstaan. 
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