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A B ST R A C T
T h e D utch R eform ed C h u rc h an d th e R eform ed tra d itio n : ex p res
sion a n d challenges
In this article a b r ie f analysis is presented o f the m anner in which the
Reform ed tradition fin d s expression in die Dutch Reform ed Church in
South Africa. Such an analysis presupposes answers to the questions why
such an attem pt is necessary and what the identity o f the Reformed
tradition is. These answers are suggested in the fir s t two sections o f the
article. The third section contains the envisaged outline o f the manner in
which the Dutch Reform ed Church represents the Reform ed tradition.
This leads to the conclusion that the contribution which this church
could strive to m ake to the church scene in South Africa is to prom ote
the com bination o f the fa ith dimensions o f knowledge, experience and
obedience which is characteristic o f the Reform ed tradition.
1
W A A R O M D IE H U ID IG E V RA A G NA G E R E F O R M E E R D E
ID E N T IT E IT ?
Die taak wat in hierdie bydrae hanteer word, is om ‘n kort aanduiding te
gee van die gestalte wat die Gereform ecrde tradisie in die NG Kerk
aanneem en van die uitdagings wat die tockoms daarvoor inhou. Dat die
NG Kerk ‘n G ereform eerde kerk is en wil wees, blyk nie alleen uit sy
naam nie, maar ook uit die cerste artikel van sy kerkorde wat bepaal dat
die leer van hierdie kerk uitdrukking vind in die drie bekende Reformatoriese form uliere van enigheid (Coertzen 1994:1). Tog kan enige
iemand w aam eem dat, soos dit in ander Reform atoriese kerke die geval
is, ook in die NG Kerk hierdie Gereform eerde identiteit nie ‘n onomstrede saak is nie. Behalwe uit die daaglikse praktyk in baie gemeentes,
word dit ook duidclik uit die titels van ‘n hele aantal boeke uit die afgelope tyd waarvan lidmate van die NG Kerk outeurs o f m ede-outeurs is.
Titels soos “ Is die NG Kerk nog die NG Kerk” (Snyman 1998) o f
“V raagtekens oor G ereform eerdheid” (Boesak en Fourie 1998) o f “Nuut
gedink oor ons Gereform eerde tradisie” (Burger 2001) gee ‘n aanduiding

1 H ierdie bydrae w as oorspronklik g elew er as ‘n kort in leid in g by ‘n sim p osiu m oor
d ie tem a 3 5 0 j a a r G erefo rm eerd : G e sta lte s en U itd a g in g s wat op 22 April 2002
p la asgevin d het by d ie U n iversiteit van Pretoria.
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daarvan dat die G ereform eerde identiteit ook in die NG Kerk nie ‘n
vanselfsprekendheid is nie m aar telkens opnuut w eer verw erf en bevestig
moet word. Dat dit die geval is, hang enersyds met die eie aard van
G ereform eerdheid saam en andersyds daarm ee dat die drie honderd en
vyftig jaar wat ons vanjaar in Suid-A frika so yw erig vier ‘n gegewe is
wat groot uitdagings vir ons G ereform eerdheid inhou. Sedcrt die Gereformeerde tradisie drie honderd en vyftig ja a r gelede in Suid-Afrika voet
aan wal gesit het, moes dit oor gevaarlike berge en afskuw elike afgronde
van die geskiedenis trek om by ons uit te kom. In hierdie proses was die
G ereform eerde g eloof blootgestel aan die gevaar van verintellektualisering in die na-reform atoriese ortodoksie van die sew entiende eeu; aan die
gevaar van verem osionalisering in die Piëtism e van die agtiende eeu en
aan die gevaar van die verjuridisering van die konfessionalism e wat in
die negentiende eeu in verskillende kerklike kringe ontwikkel het, om
uiteindelik ook nog te staan te kom voor die bedreiging van ‘n radikale
rcduksie in die m odcrnism e en postm odem ism e.
Die invloed van die m odem ism e w aarna pas verwys is, was in
Europa tot en met die tw eede wêreldoorlog in ‘n groot mate tot intellektuele kringe beperk m aar het sedertdien soos 'n vloedgolf oor bree lae
van die bevolking gespoel met al die kerklik verw erende gevolge daar
van (G raafland 1973:15). W at Suid-A frika betref, sou ‘n mens kon sê,
dat dit ‘n proses is wat sedert die politieke herskikking van die negentiger jare van die tw intigste eeu sy voile intensiteit bereik het.
Dit is dus nie so vreemd dat die afgelope tyd so dikw els na die
G ereform eerde identiteit gevra word nie. Dit is ‘n vraag wat deur historiese faktore genoodsaak word m aar dit is ook ‘n vraag w at inherent met
G ereform ecrd-w ees gegee is. G ereform eerd-w ees is nooit ln status quo
nie, m aar ‘n bew eging om steeds meer te konform eer aan die beloftes en
eise van Gods W oord. G ereform eerd-w ees bestaan slegs as Gereformeerd-word (G raafland 1973:18).
Die im plikasie hiervan is ook dat daar nie slegs een gestalte van
Gereform eerd-w ees is nie maar dat in verskillende om standighede
verskillende variante van G ereform eerd-w ees na vore tree. M aar tog is
daar ook so-iets soos dit wat die N ederlanders die G ereform eerde
gezindte noem. Dit is ‘n algcm cne G ereform eerd-w ees wat oor kerkgrense hecn gestalte kry. Voordat ek ‘n paar opm erkings maak oor
spesifieke uitdagings wat G ereform eerd-w ees tans in die NG Kerk
beleef, moet ek eers in die algemeen probeer identifiseer wat dit is wat
‘n bepaalde geloofstyl G ereform eerd maak.
2

W A T IS G E R E F O R M E E R D E ID E N T I T E I T ?

Meestal word by die beskryw ing van so ‘n algem ene Gereform eerdheid
die uitgangspunt geneem by die bekcnde eksklusiw iteitsuitsprake van die

IS S N 1 6 0 9 -9 9 8 2 - V E R B U M ET EC C LESIA JRG 23 (1 ) 2 0 0 2

251

Reform asie waarvolgens ‘n mens deur die Skrif alleen, deur die geloof
alleen en deur die genade alleen deel kry aan die heil. Ek wil hierby aansluit maar dan op so ‘n wyse dat twee sake beklem toon word. Die eerste
is dat hierdie drie eksklusiw iteitsuitsprake alleen reg verstaan word as
hulle ten nouste met mekaar verbind word. En die tw eede is dat om hulle
voile diepte te verstaan ‘n mens hulle moet sien teen die agtergrond van
‘n fundam entele herstel wat in die Reform asietyd ten opsigte van die
openbaringsbegrip tot stand gekom het.
Sedert die A leksandrynse teologie van O rigenes en Clem ens in die
derde ecu het die gedagte ontwikkel dat die Bybel ‘n duister bock is wat
alleen deur die kerklike lceramp uitgclê kan word (Rossouw 1963:64).
Die redding was nie soseer te vind in ‘n persoonlike verhouding met God
nie, maar hoofsaaklik deur deelname aan die sakram ente wat die kcrk
beskikbaar stel aan diegene wat aan die kerk gchoorsaam is. Die genade
word hier tot ‘n fisiese wcrklikheid waaraan ‘n mens deur die sakram en
te deelkry terwyl die geloof tot gehoorsaam heid gereduseer word.
Hierteenoor het die Reform asie beklemtoon dat die Bybel ‘n duidelikc boek is, duidelik nic in die eerste instansie op ‘n sem antiese vlak
nie m aar op ‘n religieuse en gcloofsvlak (Rossouw 1963:164). Die Bybel
is sy eie uitlegger. Sacra scriptura sui ipsius interpres het die Reformatore gesê (Berkouw er 1966:180). Daarmee het hulle bedoel dat die
Heiligc Gees wat die prim êre outeur van die Heilige Skrif is in die mens
die geloof in die sentrale heilsboodskap van die S krif tot stand bring. So
kom ‘n mens in ‘n persoonlike verhouding tot God tercg waarin heil
ervaar word.
n ‘n Reformatoriesc kerk spcel die Heilige S krif ‘n fundamentele
rol om dat die prediking van die evangelic die wyse is waarop God met
die mens praat. In die wyse waarop God deur die Skrifboodskap die
mens aanspreek, het die Rcformatore drie dim ensies ontdek wat
onderskeidelik die waarhcidsdim ensie, die beloftcdim ensie en die
vervullingsdim ensie genoem kan word (Rossouw 1963:166). Met hierdie
terme word agtereenvolgens die volgende bedoel: in die proses waarin
deur die verkondiging van die Skrifboodskap die heil tot stand kom,
word daar getuig daaroor dat ons redding buite onsself (extra nos) in die
Persoon en werk van Jesus Christus geleë is - dit is die waarheidsdimcnsie in die verkondiging van die Skrifboodskap. M aar die heil gcskicd nie
alleen buite ons in Christus nie. Hierdie heilsboodskap word deur die
S krif as belofte aan ons betuig en verkondig. Die heil geskied in Christus
nie alleen buite ons nie, maar ook vir ons (pro nobis) - dit is die beloftedim ensie van die Skrifboodskap. En die cvangelie as heilsboodskap vir
ons word deur die Heilige Gees in ons lewens (in nobis) toegepas sodat
ons in gehoorsaam heid daaraan lewe (Krusche 1957:294). Die heilsgebeure, soos die Reformasie dit sien, verwys dus nic alleen na Christus
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buite ons cn die belofte van die evangelie vir ons nie m aar ook na die
totstandkom ing van die g eloof in ons. Dit is die vervullingsdim ensie in
die geskied van G ods W oord. Die Reform atore het in hierdie verband
gepraat van die testim onium Spiritus Sancti internum , die inwendige
gctuienis van die Heilige Gees (Rossouw 1963: 236). W anneer die
Reform asie dus sola Scriptura sê, gaan dit nie m aar net om die Bybel as
boek nie, m aar om ‘n om vattendc heilsgcbeure.
In die lig hiervan moet ons ook verstaan dat w anneer die Refor
m asie sê dat die heil sola fide, deur die g eloof alleen, tot stand kom
daarm ee nie m aar net op ‘n vae gem oedsaandoening gedui word nie. Dit
is cerder so dat in ooreenstem m ing met en in aansluiting by die drie
elem ente wat in die verkondiging van die Skrifboodskap ontdek is, die
Reform atore ook in die g elo o f drie elem ente aangedui het tewete kennis,
vcrtroue en gehoorsaam heid. Die geloof is kennend gerig op die heilsgebeure in C hristus, ervaar met vertroue die tocsegging van die heil en leef
in die krag van die Gees ‘n lewe van toew yding en gehoorsaam heid aan
Christus.
W aar die redding van ‘n mens se lewe deur die S krif alleen en
deur die g eloof alleen op hierdie manicr gesien word, word dit ook
duidelik waarom G crcform eerdes altyd daar byvocg dat dit alles uit
genade geskied. D aarm ee word bedoel dat die g eloof nie ‘n menslike
prestasie o f ‘n verdienstelike werk is nie. Ons verlorenheid is so groot
dat ons niks het om aan te bied nie. Daarom is die geloof soos ‘n leë
hand waarm ee ons dit ontvang wat God vem iet gee (Jonker 1996). Die
geloof is die weg w aarlangs ons Gods genade ontvang. En dit is ju is om
hierdie genadekarakter van die geloof te beklem toon dat G ereform eerdes
soveel klem op die uitverkiesing gelê het. D aarm ee wou hulle sê dat die
inisiatief vir ons redding radikaal by God is.
Die stelling is reeds gemaak dat die g elo o f ook gehoorsaam heid
behels. Dit hang saam daarm ee dat G ereform eerdes daarvan oortuig is
dat die mens wat uit genade gered is; ook persoonlik deur die Gees
geheilig word en in die wêreld uitgestuur word om daar die wil van God
te doen (Jonker 1996). Die heiliging van die lewe speel nie net in die
persoonlike sfeer a f nie. G ereform eerdes streef daam a dat G ods eer op
alle tcrrcine van die lewe gedien word. Dit is tipies G ereform eerd om die
wet van God in alle lew ensfere te wil gehoorsaam . Daarmee is dus gesê
dat die G ereform eerde ethos daardeur gekenm erk word dat die wet van
God ‘n belangrike rol in die lewe speel. A nders as in die geval van die
Lutherane w aar die wet agter die evangelie verdw yn, ken die G erefor
meerde lcwcnstyl aan die wet ‘n belangrike plek toe. Die wet dien as die
struktuur van ‘n geheiligde lewe.
‘n Beskryw ing van G ereform eerdheid sou onvolledig wees as daar
nic ook na die verbond verwys word nie. Vir Gereform eerdes is die
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geloo f nie net ‘n saak van die individu nie, m aar dit word ook beleef in
die opvolging van geslagte. Toe die Anabaptiste radikaal met die kerklike tradisie breek en die kem van die geloof gaan vind in die strewe na
buitengew one geestelike gawes en die geesdriftige Christendom van 1
Korinthe 14 as model vir die ware kerk invoer, het hulle ook die kinderdoop verw erp (Jonker 1998:41). Hiermee kon die Reformatore nie
akkoord gaan nie en daarm ee was hulle voor die taak gestel om die
regm atigheid van die kinderdoop te bevestig. Dit het hulle gcdoen deur
die kinderdoop in die vcrbondsbegrip te bcgrond (Jonker 1996). Die
kinderdoop is gesien in die lig van die besnydenis en dus as teken en seël
van die verbond van Gods genade met sy volk. Die geloof is nic alleen ‘n
saak vir die individu nie, maar vir opeenvolgende geslagte en trouens vir
die hele sam elew ing (Jonker 1996).
3

D IE G E R E F O R M E E R D E ID E N T IT E IT IN D IE NG K ER K

Die basiese elem ente van die Reform atoriese ideaal kan dus beskryf
word met die kem w oorde Skrif, geloof, genade, wet en verbond. Ons het
vroeër gesien dat hierdie ideaal nooit ‘n vanselfsprekendheid kan wees
nie maar altyd ‘n sekere w orsteling vereis. Ten slotte kan ‘n paar opmerkinge gemaak word oor hoe daar in die verlede in die NG Kerk om hier
die ideaal geworstel is en w atter uitdagings die toekom s in hierdie verband stel.
Soos in ander kerke die geval was, het dit ook in die NG Kerk
geblyk dat die Reform atoriese klem op Skrifgebruik op verskillendc
m aniere kan ontspoor. Een so ‘n manier kom voor w anneer fundamentalisties met die S krif omgegaan word. Dit lei daartoe dat op ‘n hermencutiese wyse met die Skrif gewerk word wat nie werklik met die eie aard
van die S k rif ooreenstem nie (Jonker 1998:45). Dit kan daartoe lei dat
die S krif wetties en onhistories gelees word om allerlei sake te legitimecr
wat werklik nie met die grondm otiew e van die S krif ooreenstem nie. ‘n
Ander m anier waarop die klem op die gebruik van die S krif ontspoor,
word aangetref w anneer ‘n verabsolutering van die Aufldarungsherm eneutiek lei tot ‘n geradikaliseerde historiesc kritiek wat eweneens nie
laat reg geskied aan die eie aard van die Skrif nie. Dit lei dan tot ‘n
eksistensiale o f ‘n sosiale interpretasie waarin dit nie meer gaan om
Gods W oord in mensetaal nie maar ecrder om m ensetaal in die plek van
Gods W oord. Ook die NG Kerk ken die w orsteling tussen hierdie uiterstes. Daarom moes die Algemene Sinode van 1986 ‘n uitvoerige verklaring oor die Skrifgesag form uleer en daarom gaan die Algemene Sinode
later vanjaar weer intensief met die Skrifvraagstuk besig wees. As die
Skrifgesag in die gedrang kom, kom die R eform atoriese aard van die
kerk in gedrang. W aar die vertroue in die Bybel as Gods lewende W oord
onderm yn word, word ook ‘n skadu gewerp oor die God van die Woord
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om dat Hy dan nie m eer ontm oet word as die lewende God wat in ons
wêreld en geskiedcnis teenw oordig is nie (Sm it 1998:36).
‘n Laaste voorbeeld van 'n terrein waarop daar in die NG Kerk
geworstel word om ‘n verantw oorde toe-eiening van die Gereform eerde
tradisic is die verhouding tussen wat ‘n mens sou kon noem die subjekticw c en objektiew e faset van die heil. Vir ‘n geruim e tyd reeds is daar
diegene in die NG Kerk wat die verbondsbegrip op so ‘n wyse hanteer
dat die heil ‘n objektiew e gegewe word wat byna as ‘n outom atiese
vanselfsprekendheid beskou word wat so deur God tot stand gebring
word dat die mens eintlik nie daarby betrokke is nie. Daarteenoor staan
die standpunt van diegene wat deur heiligheidsbew cgings uit die verlede
en deur C harism atiese invloede uit die hede bew eeg word om groot klem
te lê op die m enslike aktiw iteit, ervaring en verantw oordelikheid by die
tot stand kom ing van die heil. Die stryd tussen hierdie twee benaderings
het horn op velc terreine van die kerklike lewe en besinning laat geld
sodat die NG Kerk sc Algem ene Sinode van 1990 verplig was om ‘n
form ulering te probeer vind wat ‘n Bybelsc en Reform atoriese balans oor
hierdie aangeleenthcid kan bied: Die g eloof is G ods werk, maar dan so
dat dit nie aan die m enslike subjektiw iteit verbygaan nie (NG Kerk
1990:116-118).
4

G E V O L G T R E K K IN G

In die intra-reform atoriese gcsprek in Suid-A frika gebeur dit nogal by
geleentheid dat die NG Kerk piëtisme en w ettisism e ten laste gelê word.
Tog sou ‘n mens die vraag kon stel o f die bydrae wat die NG Kerk nie
alleen tot die gem eenskap van Reform atoriese kerke in Suid-A frika nie,
maar ook tot die breëre spektrum van C hristelike kerke in ons land kan
maak nie sou kon bestaan in die beklem toning daarvan dat ‘n balans
gevind moet word tussen die geloofselem ente van kennis, ervaring en
gehoorsaam heid nie - al moet ons saam met Paulus sê: dit is nie aso f ons
die docl al bereik het nie, maar ons span ons in om dit te verkry (Fil
3:12). Langs hierdie wcg kan die gevare van verintellektualisering,
verem osionalisering en verjuridisering wat die kerk die afgelope drie
honderd en vyftig ja a r telkens bedreig het, oorleef word.
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