As ek ’n penning moet optel
C J A Vos
(UP)
Op 4 Mei 1999 is die Andrew Murrayprys vir teologie aan my vir die
werk, Die Volheid Daarvan 1 & 11 (uitgegee deur die RGN) toegeken. By
dié geleentheid het ek oor die plek van en uitdagings aan teologiese
publikasies in Afrikaans nagedink.
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’N LANSIE VIR AFRIKAANS

In die 20ste eeu is daar ’n kind gebore. En sy naam is Afrikaans. Dié kind
het soos alle ander kinders grense oortree. Dit was veral sy geheul met die
politiek wat hom spotname en vlekke gegee het. Hy is uitgeskel as die vrot
vrug van die moederskoot. Die kind kry die skuld vir als wat sleg is. Dit
het mode geword om die kind te slaan en af te knou, en om die sandkastele
van kinderjare roekeloos om te skop.
Maar die kind het deur sy skuld en skande heen bly leef. En die taal
sal bly bestaan solank daar geselinne, kerkmuise, boere, sondaars en tonge
is. En wil ek byvoeg, solank daar in ons land wetenskap beoefen word.
Ek weet ons leef in ’n kompeterende internasionale gemeenskap.
Daarom kan teoloë gerus in Engels, Duits, Frans en Spaans skryf. U ken
die adagium: traduttore traditori - wie vertaal, verraai ’n bietjie. ’n
Vertaalde werk verraai homself. Selfs Breyten Breytenbach se uitmuntende
Dog heart ruik en proe pure Afrikaans. Die fyn nuanseringe gaan in
vertalings verlore. My pleit is dat teoloë nie moet ophou om in Afrikaans
te skryf en te publiseer nie. Om teologie in Afrikaans te bevorder moet
daar in Afrikaans gedink en geskryf word. Ons het die plig om teologie
ook in Afrikaans te help bou. Die mark vir Afrikaans is veel wyer as net
Suid-Afrika. Daar is ook Nederland en België.
Ek wil hulde bring aan baanbrekers op die gebied van Afrikaanse
teologie. Daar is Johan Heyns se voortreflike Dogmatiek, sy boeiende en
uitdagende Etiek. Willie Jonker se dogmatiese studies oor die Christologie,
Pneumatologie en die Uitverkiesing is uitnemende wegwysers in die
dogmatiek. Bertus van Zyl het met sy Gods Woord in mensetaal
baanbrekerwerk verrig. Flip van der Watt het met sy studies oor die
Kerkgeskiedenis ’n uitnemende bydrae gelewer. Hennie Pieterse se trilogie
in die homiletiek is grondige studies. Malan Nel het met sy Gemeentebou
’n groot diens aan die teorie en praktyk van die kerklike bediening
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gelewer. Riempies Prinsloo het met sy Psalmstudies die fyn beweginge van
die palms blootgelê. Julian Miiller se Om tot verhaal te kom, maak die
pastoraat ’n opwindende reis met ’n storie. Wentzel van Huyssteen het die
teologiese gemeenskap se oë vir Teologie as kritiese geloofsverantwoording
oopgemaak. Karl Popper en Thomas Kuhn het huishoudelike name
geword. Jan van der Watt en Stephan Joubert het met Die Boodskap almal
se tonge losgemaak. En dit alles in Afrikaans!
Die mens is ’n homo signiflcatis, ’n soeker na betekenisgewing. In
hierdie soeke is taal ’n manier om ’n bres na die werklikheid te slaan.
Hierdie bres na die werklikheid, hierdie brug na die werklikheid is deur
digters poëties verwoord. Van Wyk Louw begin sy gedig Die Beiteltjie
feitlik nes ’n kindergedig soos “Ek het ’n mooi klein ponie” , onder meer
deur die herhaling van klein en slyp, wat ’n sangerige en speelse gang aan
die gedig gee. Soos die gedig vorder, kry die aanvanklike toets vir die
beiteltjie se vermoë groter dimensies deurdat die rots, aarde, land, planeet
en uiteindelik ook die sterre skeur. Deur die woord, ook die liefdeswoord,
gebeur dit. Om dit met ’n aanpassing saam met Boerneef te sê:
Die berggans het ’n veer laat val
van die hoogste krans by Woeperdal
my hart staan tuit al meer en meer
ek stuur vir jou die berggansveer
dat jy weet hoe diep my liefde lê
en hoor hoe ek dit in eie taal sê
Wilma Stockenstróm dig soos volg:
Toe het klippers mond oopgemaak en gepraat
en die see het gesis en see gesê
en ’n taal het gelag met ’n opwaartse lag,
geskik vir straat en strand en stoep en solder,
en vir besimpeldes, en vir heiliges.
Die taal van die preek moet só wees dat dit geskik is vir straat en strand en
solder, en vir besimpeldes, en vir heiliges.
Taal beskik oor ’n toweragtige vermoë. Dit kan ’n nuwe wêreld
skep. Die mens kan deur taal ’n woordenar word en ander vermaak. Maar
die mens kan ook deur taal ’n woordenaar word. Hy kan ander wond en
doodmaak. Taal is die besit van die soeker, die twyfelaar.
In preke word daar soms “sjarmante onsin” gepraat. Daarom moet
al die vet-kliere in preke uitgeslag word. Dit gebeur onder andere deur
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taal. Taal maak die prediker ’n towenaar. Deur taal kan hy God se nuwe
wêreld ooptower. Hy kan mense inspireer om die lig van hierdie nuwe
wêreld hier en nou te laat deurskemer. In die preek moet die Bybelverhaal
nie net maar herhaal word nie, maar dit moet veral herskryf word. Die sin
van God se bedoelinge moet hier en nou gelees en geleef word. Maar dit
moet in ’n taal gebeur wat mense ontroer.
Toe ek klein was het ek baie keer kaalvoet in die varsvoor agter ’n
ploeg aangeloop. Eers die osse; dan die ploeg; dan ek. Ek onthou nou nog
die reuk van die vars turfgrond. Ek het my verwonder aan al die lewe
binne die grond, die erdwurms, insekte, wat nie ook nie. En skielik al die
voëls in die ploegvoor, agter wurms aan. Dis presies wat taal in ’n preek
moet doen. Dit moet die vore oopskeur sodat die hoorders die vars reuk
van die evangelie in die neus kan kry. En verwonderd kan staan oor al die
lewe wat daarin wemel.
Die prediker moet ook ’n woordenar wees. Hy moet mense kan
vermaak. Dit moet aangenaam wees om in die erediens te wees. Hiervoor
het Augustinus reeds in sy De doctrina Christiana X I1, 27 gepleit. Te veel
preke het ’n nors gesig sonder warmte.
Die prediker moet ook ’n w oordenaar wees. Hy moet nie die
preektaal gebruik om die hoorder dood te slaan nie. Maar hy moet die
hoorder met die taal van die preek wond. Want deur wonde kom daar
genesing. Die taal van die prediker moet ook die taal van die soeker en die
twyfelaar wees.
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’N LANSIE VIR DIE PREEK

Ek sou dié beweging ’n ode vir die preekbode kon noem.
Op die preek klink ek ’n glasie wyn,
en Here: hou my hart van gode rein.
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