T eologiekroniek disk u ssie1
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A BSTRACT
T heology and context: a Dutch discussion
In this article an analysis is m ade o f the lectures p re sen te d to a conference
on theology betw een ch u rch , u niversity a n d society, o rganised by the
N etherlands School f o r A dvanced Studies in Theology a n d R eligion in the
D utch tow n H oeven fro m 5 tot 7 Ju n e o f this year. The analysis is p reced ed
by a b r ie f overview o f the p re sen t state o f affairs regarding the provision o f
tertiary theological education in the Netherlands. The basic tenor o f this
wide ranging conference was that theology could a n d sh o u ld develop a
harm onious relationship to all the contexts in which it operates.
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IN L E ID IN G

G edurende Junie vanjaar het die A fdeling Sistem atiese Teologie van die
Nederlandse O ndersoekskool vir Teologie en Religiew etenskap (NOSTER)
'n konferensie georganiseer met die oorkoepelende tem a Teologie tussen
kerk, universiteit en gem eenskap. N O STER is gedurende 1994 gestig as 'n
interuniversitêre liggaam w aarby die m eeste teologiese fakulteite in N eder
land betrokke is. Die prim êre doel van hierdie O ndersoekskool is om die
kw aliteit van teologiese navorsing in N ederland te verhoog. Hierdie doel
w ord nagestreef enersyds deur die gesam entlike aanbieding van program m e
vir navorsersopleiding aan doktorale studente in die teologie en andersyds
deur die stim ulering van intem asionale sam ew erking op die terrein van teolo
giese navorsing.
Die tem a w at vir die konferensie gekies was, is uiters aktueel. W êreldw yd is daar steeds 'n gistingsproses aan die gang oor die aard en inrigting van
teologiese opleiding. N ie alleen w ord daar steeds in baie lande veel oor hier
die aangeleentheid gekonfereer nie, m aar ook op intem asionale vlak het daar
gedurende die afgelope jare invloedryke kongresse oor hierdie aangeleent
heid plaasgevind.
So het daar in O ktober 1996 'n kongres van die Duitse afdeling van die
Europese G enootskap vir K atolieke Teologie in M ainz plaasgevind oor die

' Hierdie artikel word opgedra aan m y vriend en kollega Johan Koekem oer uit dank en
waardering vir die pad wat ons saam kon loop met die am algam asieproses in ons Fakulteit Teologie.

tema B indung an die Kirche oder A utonom ie (Franz 1996) en in Oktober
1998 'n intem asionale kongres in Luzern, Switzerland oor die tem a Theologie
als ôffentliche A ufgabe (Arens & Hoping 2000).
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In w elke m ate die tem a van die N O STER konferensie aktueel is ten opsigte
van die N ederlandse situasie sal duidelik w ord w anneer 'n kennis geneem
word van die ontw ikkelinge w at gedurende die afgelope dekade daar plaasgevind het. G edurende die negentien tagtigs het die Nederlandse owerheid
naamlik besluit om 'n algem ene rasionalisasie van die universiteitsw ese te
ondem eem . In die lig hiervan het die minister van onderw ys in 1987 'n
V erkenningscom m issie Godgeleerdheid ingestel w at 'n grondige studie van
die stand van beskikbare fasiliteite vir teologiese onderw ys en ondersoek in
N ederland m oes maak. Faktore soos dem ografiese tendense en steun van
kerke moes ook in ag geneem word (Vroom 1999:5). In M aart 1989 het
hierdie kom m issie sy verslag uitgebring waarin tot die slotsom gekom is dat
die dcrtien fakulteite w at destyds bestaan het, te veel is en dat dit tot nege
gerasionaliseer m oet word. Naas K am pen II en A peldoom sou drie van die
vier openbare fakulteite behou moes word, tewete Leiden, Utrecht en
G roningen. V erder sou een G ereform eerde opleiding behoue moes bly
naamlik dié in A m sterdam . Kampen I sou volgens die kom m issie goedskiks
by Groningen ingeskakel kon word. Van die v y f K atolieke fakulteite sou drie
gehandhaaf kon word tewete Nijmegen, Utrecht en Tilburg (Sm its et al 1989:
137).
Van Room s-K atolieke kant is hierdie voorstelle aanvaar en implementeer. Dit het beteken dat die Katolieke opleiding te A m sterdam met dié te
Utrecht saam gesm elt het en die te Heerlen met die fakulteit te Nijmegen.
Die H ervorm de en Gereform eerde kerke het egter nog voordat die
verslag van die Verkenningskom m issie bekend was se lf 'n Interkerkelijke
W erkgroep O nderwijs en O nderzoek Theologie (IW OO T) tot stand gebring
(Vroom 1999:6). Hierdie w erkgroep moes nagaan o f die predikantsopleiding
van die tw ee kerke nie gesam entlik geherstruktureer moes w ord in die lig van
die sam en-op-weg-proses waarin hulle betrokke was nie. 'n Fundamentele
probleem w at in hierdie verband ervaar is, was die feit dat die Hervorm de en
G ereform eerde opleidings volgens prinsipieel verskillende uitgangspunte
gcwerk het. Die eersgcnoem de het in 'n duplex ordo funksioneer en laasgenoemde in 'n sim plex ordo. Binne IW OOT-vcrband lei die onderhandelinge
tot 'n standpunt wat bepaal dat die skeiding tussen kerk en staat gehandhaaf
moet bly en dat die kerk self verantwoordelikheid vir die am psopleiding moet
aanvaar m aar dat steeds gelykberegtiging tussen die staats- en kerklike oplei
ding gehandhaaf moet word. Dit lyk o f die gedagte groei dat die teenstelling
tussen die duplex ordo en die simplex ordo nie so onoorkom elik is as wat
altyd gcm een is nie sodat selfs oorweeg word om Kampen I na Utrecht te
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sk uif om daar voorlopig in Sam en-op-w eg-verband naas 'n Hervorm de
Sem inarie in noue sam ew erking m et die U trechtse Fakulteit te werk. Toe die
openbare universiteite egter die ongelyke posisie waarin die kerklike opleiding in allerlei praktiese opsigte teenoor die staatsopleiding tog steeds was in
die vroeë negentigeijare ophef, is hierdie gedagte van 'n vestiging te Utrecht
laat vaar.
Die staatsow erheid het egter steeds bly aandring op die rasionalisasie
van protestantse predikantsopleidinge. Toe die ekstem e onderw ysevaluasie
w at in D esem ber 1997 deur die V SN U gepubliseer is, aandui dat lae
studentegetalle in som m ige program m e die onderrigprosesse onder druk sou
kon plaas, het die m inister van O nderw ys, K ultuur en W etenskappe in Januarie 1998 die kerke w at by die sam en-op-weg-proses betrokke is, versoek om
voorstelle te m aak op w elke w yse die opleidinge verm inder kon word. Dit het
gelei tot intensiew e oorleg tussen die betrokke drie kerke.
'n A anduiding van hoe kom pleks die situasie is, w ord gebied deur die
feit dat naas die sentrale oorleg tussen hierdie kerke daar ook enkele deelinisiatiewe tot stand gekom het. So het 'n K erkelijke Com m issie Predikantsopleiding A m sterdam 'n voorstel ontw ikkel w aarvolgens die drie SOW -kerke
saam met die D oopsgesinde Seminarie 'n sim plex ordo-opleiding aan die VU
kon vestig terwyl 'n V erkenningscom m issie Predikantsopleiding Oostelijk
Cluster m et nog w eer 'n ander model gekom het m et die bedoeling om 'n
hoofkam pus te U trecht te vestig m et tw ee verw yderde kam pusse te Leiden en
Kampen. Dit sou 'n model w ees w at sowel die sim plex ordo as die duplex
ordo sou behou.
Die sentrale oorleg tussen die kerke is gevoer deur die Com m issie
Concentratie O pleidingen (CCO) w at deur die gesam entlike m oderam ina van
die SO W -kerke ingestel is (Vroom 1999:18). Hierdie kom m issie het kennis
geneem van die verm elde inisiatiewe m aar tog die hele situasie w eer in oënskou geneem . O m dat Utrecht die grootste fakulteit is, was dit 'n vanselfsprekende keuse. D aam aas was dit die bedoeling dat een sim plex ordo-instelling behoue sou bly. A angesien die VU en K am pen op verskillende maniere
funksioneer - K am pen is 'n kerklike inrigting en die VU 'n selfstandige instelling met w ie die kerk 'n kontrak het - is geoordeel dat dit nie vir hulle moontlik sou w ees om saam te sm elt nie. V erder was dit nodig geag dat die opleidingsinstansies min o f m eer ew eredig deur die land versprei moet wees.
M ede op grond van hierdie oorweginge kom die CCO tot die slotsom dat een
van tw ee opsies gekies m oes w ord tewete o f K am pen-U trecht-Leiden ò f
G roningen-U trecht-A m sterdam (VU). M et 'n meerderheid van een stem het
die kom m issie uiteindelik besluit om die kom binasie K am pen-UtrechtLeiden by die gesam entlike SOW -sinode aan te beveel.
Die verteenw oordigers van die drie SOW -m oderam ina w at met hierdie
aangeleentheid m oes werk, het egter besluit om ondersoek in te stel daam a o f
'n fusie tussen K am pen en die VU w erklik so onm oontlik is as w at die CCO
aanvaar het. Hulle oordeel dat dit nie die geval is nie en besluit na oorleg met
ISSN 0257-8891 = SK RIF EN KERK JRG 21(2) 2000

431

die betrokke instansies dat Kampen by die VU ingelyf m oet w ord in 'n
instelling w at onder gesag van die kerk staan. Die gesam entlike m oderamina
beveel dus by die gesamentlike SOW -sinode van 13 en 14 N ovem ber 1998
aan om die kom binasie Groningen-Utrecht-A m sterdam (gealgam eerde VU
en K am pen) te aanvaar. Die sinode het positief op hierdie aanbeveling gereageer en 'n stuurgroep ingestel om hierdie voorstel uit te werk. Tog het dit
uiteindelik geblyk dat die sam esm elting tussen die VU en K am pen skynbaar
wel, soos oorspronklik vermoed, op onoorkom elike problem e stuit. Die
gevolg was dat die gekom bineerde SOW -sinode op 3 D esem ber 1999 besluit
het dat die aanvanklike voorstel van K am pen-Utrecht-Leiden aanvaar word
en dat die G ereform eerde Sinode die taak kry om die kontrak met die Vrije
U niversiteit te A m sterdam op te sê (Vroom 1999:20).
Hierdie geskiedenis straal 'n beeld uit van uiterste kom pleksiteit en die
inwerking van historiese invloede w at vir 'n buitestaander in 'n groot mate
ondeursigtig is. W at wel duidelik is, is dat so 'n ontw ikkeling die resultaat is
van 'n samespel van kragte waarin kerk(e), universiteit(e) en gem eenskap die
hoofspelers is. H ieruit blyk dus ook hoe aktueel die tem a is w at N O STER vir
sy konferensie vanjaar gekies het. En daaruit blyk verder ook w aarom die
program van die konferensie in drie subtemas uiteengeval het. In die eerste
instansie is die vraag behandel welke impak die kerk op die teologiebeoefening het. D aarm ee is die vraag aan die orde gestel hoedanig die verhouding
tussen akadem iese vryheid en kerklike binding is. Is daar 'n verskil in die
wyse w aarop hierdie vraag vanuit die Room s-Katolieke en Reformatoriese
tradisies onderskeidelik beantwoord w ord? Lewer die ekum eniese karakter
van 'n fakulteit 'n bydrae in die beantw oording van hierdie soort vrae?
Die tw eede stel vrae w at aan die orde gekom het, hang saam met die
invloed w at die hedendaagse universiteitswese op die teologie het. Die
invloed w aar dit hier om gegaan het, is nie alleen van toepassing op die
inrigting en institusionalisering van die teologie nie maar ook op die inhoud
daarvan. As voorbeeld van w at hierm ee bedoel is, is die verhouding tussen
dogm atiek en eksegese aan die orde gestel.
Die derde en laaste vraekom pleks w at bespreek is, is aangeleenthede
wat betrekking het op die feit dat die teologie nie alleen 'n kerklike en akade
miese aangeleentheid is nie m aar ook in die publieke sfeer funksioneer.
'n Verdere gegew e w at die konferensie besonder boeiend gem aak het,
was die feit dat alhoewel die vraagstukke wat bespreek is sterk deur die
N ederlandse om standighede gestim uleer was, daar ook 'n hele aantal buitelandse sprekers uitgenooi was sodat 'n w ye verskeidenheid perspektiewe op
die betrokke temas telkens ter sprake gekom het.
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K E R K EN T E O L O G IE : D IE V R A A G IN V E R B A N D M ET
V R Y H E ID EN G E B O N D E N H E ID
Die vraag na die verhouding van vryheid en gebondenheid in die teologie het
op 'n besonder boeiende w yse aan die orde gekom in die w yse w aarop sedert
die tw eede V atikaanse Konsilie die leeramp in die Room s-K atolieke kerk sy
posisie teenoor die teologie hanteer het. Dat die verm elde konsilie 'n sekere
ontspannenheid in die onderhaw ige verhouding gebring het, blyk uit die feit
dat die antim odem ism e-eed w aarvan die onderskryw ing vir kerklike ampsdraers sedert 1910 verpligtend gew ord het in 1967 byna ongem erk in onbruik
verval het. Tog het daar algaande ’n groter strengheid in die am ptelike kerk
like beleid ontw ikkel m et die daarm ee gepaardgaande steeds luider w ordende
protes uit teologiese oord.
In die eerste referaat van die konferensie het P ro f Peter Hiinerm ann uit
Tubingen hierdie geskiedenis op 'n tw eevoudige w yse aan die orde gestel. In
die eerste deel w ord enkele belangrike am ptelike dokum ente van die Katolieke kerk oor die verhouding leeramp en teologie behandel sowel as die
wyse w aarop hierdie uitsprake in kerkregtelike bepalinge neerslag gevind het.
In die tw eede deel van sy lesing bied hy 'n fundam entaalteologiese besinning
op die ontw ikkelinge w at in die eerste deel beskryf is. In die eerste deel word
die onderhaw ige problem atiek dus hoofsaaklik vanuit die perspektief van die
kerklike leeramp benader en in die tw eede deel hoofsaaklik vanuit die gesigspunt van die teologie.
Uit die veelheid van am ptelike uitsprake w at sedert die tw eede V ati
kaanse K onsilie oor die verhouding tussen leeramp en teologie gem aak is,
tree 'n sam ehangende beeld na vore. Hierdie beeld het uiteindelik uitvoerige
neerslag gevind in die dokum ent getitel Donum veritatis, Jnstruksie oor die
kerklike roeping van die teoloog. Fundamenteel ten opsigte van die verhou
ding w aar dit hier om gaan, is dat dit die taak van die leeramp is om die volk
van G od te leer en om die apostoliese leer uit te dra en te betuig sodat die
ganse kerk en m ensheid daaraan kan deelkry. Dit is die taak van die teologie
om die leeram p hierin te ondersteun. M et die oog hierop is die teologie net
soos ander w etenskappe vry in die aanw ending van sy m etodes en analises.
Tog m oet steeds in gedagte gehou word dat die teologie die g eloof veronderstel en sy taak uitvoer in opdrag van die geloofsgem eenskap. Hieruit vloei
voort dat die teologie die verantw oordelikheid het om die ontw ikkeling van
sy insigte aan die geloofsgem eenskap en veral aan die leeramp bekend te
m aak terwyl dit die taak van die leeramp is om hierdie nuw e teorieë en
argum ente te beoordeel.
Die agtergrond w aarteen die dokum ent Donum Veritatis gesien moet
word, is die indruk w at in die V atikaan ontwikkel het dat die huidige tyd deur
'n em stige krisis bedreig word. Die krisis bestaan daarin dat 'n algem ene gees
van individualism e, relativism e en gevolglik pluralisme langsam erhand ont
wikkel het en tans oorheersend gew ord het. Om teen hierdie ontwikkelinge
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w eerstand te bied, het die Vatikaan in 1989 besluit om die aflê van 'n nuwe
geloofsbelydenis (professio fid e i) verpligtend te maak vir elke persoon wat 'n
am ptelike posisie in die Room s-Katolieke kerk wil beklee (W ethm ar 1995:
404). In aansluiting hierby het die Vatikaan ook 'n nuw e getrouheidseed
(iusiurandum fidelitatis) geform uleer w at deur alle am psdraers van 'n laer
status as die bekleërs van 'n biskopsam p saam met die nuwe geloofsbelydenis
afgelê moet word.
Die professio fidei van 1989 bestaan uit twee dele. Die eerste deel
bevat die geloofsbelydenis van Nicea. Daarop volg 'n tw eede deel wat in drie
kort paragrawe drie verskillende tipes waarheid beskryf met daarby dan 'n
aanduiding van die verskillende grade van toestem m ing w at telkens aan 'n
bepaalde waarheidstipe korrespondeer (Thils & Schneider 1990: 17 en 18).
Om die implikasies van hierdie nuw e professio fid e i ten voile te begryp, is dit
belangrik om noukeurig op hierdie tw eede gedeelte met sy drie paragrawe te
let. Dit lui, in die am ptelike Engelse vertaling soos volg:
“W ith firm faith I believe as well everything contained in G od's word,
written or handed down in tradition and proposed by the church - whether in
solemn judgem ent or in the ordinary and universal magisterium - as divinely
revealed and calling for faith.
I
also firmly accept and hold each and every thing that is proposed by
that same church definitively with regard to teaching concerning faith or
morals.
W hat is more, I adhere with religious submission o f will and intellect
to the teachings w hich either the Rom an Pontiff or the college o f bishops
enunciate w hen they exercise the authentic magisterium, even if they pro
claim those teachings in an act that is not definitive.”
Wie hierdie formulering noukeurig bestudeer, merk op dat dit die
resultaat is van die Vatikaan se oortuiging dat die reeds verm elde krisis van
die huidige tyd alleen besw eer kan word deur 'n verstew iging van die juridiese greep van die M agisterium op die kerk. V andaar dat die voorlaaste
paragraaf van die professio fid e ii van 1989 selfs verder gaan as die eerste
V atikaanse Konsilie daarin dat onfeilbaarheid ook opgeëis word vir daardie
elem ente van die kerklike leer oor geloof en moraal w at nie direk in die openbaring vervat is nie, m aar wat nodig mag blyk te wees om die inhoud van die
openbaring te beskryf (Thils & Schneider 1990:107).
O pvallend is verder ook dat w aar die eerste en laaste van die drie
slotparagrawe van die professio fidei wel op tekste van die tw eede Vatikaan
se Konsilie en die Corpus Iuris Canonici teruggevoer kan word, dit egter nie
m et die pas verm elde voorlaaste paragraaf die geval is nie (Hiinermann 2000:
292). Dat dit egter vir die Magisterium 'n saak van em s is, blyk uit die feit dat
pous Johannes Paulus II op 18 Mei 1998 'n m otu proprio getitel A d tuendam
Jidern uitgevaardig het waarin aan hierdie voorlaaste paragraaf wel regsgeldigheid gegee word deurdat dit in die Corpus Iuris Canonici opgeneem word.
Uit 'n verduideliking w at deur die kongregasie vir die geloofsleer van hierdie
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stap gegee is, blyk volgens Hiinermann (2000:296) egter dat daaraan 'n neoskolastieke kenleer ten grondslag lê w aarvolgens w aarhede w at logies uit
geloofsuitsprake voortvloei ook tot die katolieke w aarhede gereken word. In
die fundam entaalteologiese besinning w at hy in die tw eede deel van sy referaat bied, toon hy aan dat die probleem w at hy met hierdie posisie ervaar, is
dat dit terugval in die voor-V aticanum II im plem entering van 'n onhistoriese
openbarings- en geloofsbegrip. Hy oordeel dat daar teruggekeer moet word
na die styl en ethos van die tw eede Vaticanum w aar die leeramp as 'n betuigende magisterium funksioneer het en nie as 'n definiërende m agisterium nie.
Die betuigende m agisterium wil die evangelie by die m ens van die huidige
tyd kry en die teologie staan in diens van hierdie betuiging en speel 'n funda
m entele rol daarin. Dit veronderstel bereidheid tot dialoog tussen die verskil
lende geledinge in die Katolieke kerk m aar ook met ander geloofsgroepe. Die
konsensusdokum ente w at die afgelope tyd tot stand gekom het, byvoorbeeld
dié oor die regverdigingsleer, is 'n aanduiding van w at bereik kan word. Die
definiërende m agisterium daarenteen wil finale besluite eens en vir altyd
neem.
Een van die groot kom m unikasie-uitdagings in die K atolieke kerk self
is, volgens Hiinermann, die gaping tussen die lande w aar die A ufklárung aanvaarding gevind het en dié lande w aar dit nie die geval is nie.
Dit alles bring opnuut die vraag na vore hoe die Petrusam p ten opsigte
van die teologie moet funksioneer in 'n situasie w aarin daar so 'n groot
behoefte aan dialoog en kom m unikasie is. Hiinermann beklem toon drie
gesigspunte in hierdie verband: In die eerste instansie m oet vryheid van
onderrig en navorsing daargestel en regtens gew aarborg word. Tweedens
moet aanvaar w ord dat die leeramp oor die geloofsverkondiging moet waak.
Die nodige institusionele m aatreëls moet egter geneem w ord om te verseker
dat dit met die nodige teologiese deskundigheid geskied. In die derde instan
sie sal die kerklike toesig oor die teologie gedesentraliseerd en gekontekstualiseerd moet plaasvind.
O p hierdie punt kom die vraag na vore o f die wyse w aarop die Rooms
Katolieke kerk en teologie die verhouding tussen kerklike binding en die
vryheid van die teologie sien, verskil van die wyse w aarop hierdie verhou
ding in die reform atoriese kerke en teologie hanteer word. Om hierdie vraag
te beantw oord, m oet eers kennis geneem w ord van die referaat w at P ro f Luco
J van den Brom aan die tem a vryheid van die teologie en kerklike gebondenheid gew y het.
Van den Brom het begin deur die aandag te vestig op die figuur van
John W ycliff (1324-1384) by w ie die eerste roeringe in die kerkgeskiedenis
aangetref w ord w at op die aanbreek van die Reformasie gedui het. Van
W ycliff is die opvallende uitspraak bekend dat die universiteitsw ese met sy
heidense verw aandheid vir die kerk net so nuttig is as die duiwel. Hierdie
uitspraak het in die herinnering bly vassteek omdat dit een van die 45 stellinge van W ycliff w as w at dertig ja ar na sy dood by die konsilie van
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Konstanz deur die Room s-Katolieke kerk veroordeel is. U iteraard was hierdie
aanval op die universiteitswese nie die kern van die saak waarom W ycliff
hom self die gram skap van die kerk op die hals gehaal het nie. Dit was eerder
te vind in sy opvattings oor die betekenis van die Heilige S krif as enigste
m aatstaf vir die geldigheid van teologiese uitsprake en die implikasie w at dit
gehad het vir die verskillende leerstellinge van die kerk. Die rede waarom
W ycliff se uitspraak oor die universiteitswese hier verm eld moet word, is
om dat daaruit iets duidelik word van die oorspronge van dit w at ons akademiese vryheid noem.
Die Universiteit van Oxford het tydens W ycliff se leeftyd gew eier om
die reg van die kerk te aanvaar om 'n oordeel uit te spreek oor die opvattinge
van die personeel van die Universiteit. Die Universiteit het vir hom self die
reg voorbehou om sy personeel se oortuiginge te beoordeel. En in die geval
van W ycliff het hy hierdie reg ook toegepas. Die kerk sou later 45 van W y
cliff se uitsprake veroordeel. Die Universiteit van O xford self sou dit met 252
uitsprake doen. Ten spyte van sy formele onathanklikheid van die kerk het
die universiteit eintlik m aar die oortuiginge van die kerk weerspieël. En
hierteen het W ycliff dit gehad toe hy van sy kant die vermelde streng oordeel
oor die universiteitswese uitgespreek het.
In die lig van die vermelde episode kom tw ee opvattings oor akademiese vryheid na vore. Die eerste is dat die akadem iese gem eenskap hom die
reg voorbehou om oordele van buite te ignoreer en self sy eie beoordeling te
doen. In die tw eede instansie was daar die posisie van W ycliff w at op die reg
tot 'n eie persoonlike opinie aanspraak gem aak het. D aarm ee het hy vooruitgegryp op 'n waardestelsel wat pas met die A ufklarung tot stand sou kom.
Soos later sou blyk het die A ufklarung se afwysing van alle voorveronderstellings in die w etenskapsbeoefening te ver gegaan. A kadem iese vryheid
veronderstel nie die afwesigheid van voorveronderstellings nie m aar alleen
die bereidheid en ruimte om dit ter diskussie te stel.
Die aanbreek van die Reformasie het nog nie die pas beskrew e soort
akadem iese vryheid gebring nie. Dit het alleen aanleiding gegee tot 'n wisseling van gesagsinstansies. Nou was dit die G ereform eerde ortodoksie wat die
heersende gedagtesisteem dikteer het.
Met die A ufklarung het die gedagte van persoonlike outonom ie, wat in
aanset reeds by W ycliff aanw esig was, op die voorgrond getree. In Nederland
lei dit dan tot die vestiging van die duplex ordo in die teologiese fakulteite
aan openbare universiteite met sy onderskeid tussen staatsvakke en kerklike
vakke. In die geval van die staatsvakke word die teologie sonder enige kerk
like invloed beoefen terwyl die verteenw oordigers van die kerklike vakke
voor die uitdaging staan om aan die eise sowel van die sekulêre vryheidsideaal as van die kerklike ortodoksie te voldoen. Van den Brom konkludeer
veral dat die problecm van akadem iese vryheid vir die kerklike teoloog
aktueel is. Hierdie vryheid word daarin verwesenlik dat die kerklike teoloog
teenoor gevestigde benaderings altem atiew e voorstelle maak oor hoe die
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g eloof in die m odem e wêreld voltrek kan word. Hy oordeel dat eksklusief
kerklike teologie meestal 'n sterk restouratiewe karakter dra.
P rof Jan Brem mer, die G roningense kollega van Van den Brom het in
sy referaat 'n sentiment vertolk w at tans met toenem ende sterkte by verskillende fakulteite w aargeneem word en dit is dat die teologie nie so seer van
die kant van die staat nie, m aar eerder van die kant van die kerk bedreig word
(Van der Horst 1994). In hierdie verband vind Brem m er dit jam m er dat die
Nederlands Hervorm de Kerk tans te maklik bereid is om sy tradisie van 'n
duplex ordo in te ruil vir 'n sim plex ordo. N a sy oordeel word die Hervormde
Kerk hiertoe bew eeg deur die oorweging dat hulle so m eer mag oor die
opleiding sal kry. Hy vind dit 'n vreem de ontw ikkeling aangesien die Chris
tendom tradisioneel 'n afkeer aan mag gehad het. Bow endien meen hy dat dit
skadelik vir die teologie sal wees as die kerke te veel beheer daaroor kry. In
so 'n deur die kerk beheerde sim plex ordo sal liberale, met die verworwenhede van die A ufklaring sam ehangende, teologiese opvattings, na sy oordeel
nie m eer geduld en gefinansier w ord nie.
Die huidige stand van sake ten opsigte van teologiese fakulteite in
N ederland, soos hierbo beskryf, sal volgens Brem m er uiteindelik negatiewe
gevolge vir die kerke hê. N a sy oordeel het die kerke nie genoeg weerstand
gebied teen die voorskrif van die staat oor die rasionalisering van die aantal
teologiese fakulteite nie. M inder studente sal vir die predikantsopleiding
aanmeld. Dit sal daartoe lei dat m inder professore deur die kerke aangestel
kan word. En dit meen hy sal onafw endbaar daartoe lei dat die intellektuele
peil van die leierskorps in die kerke sal verlaag. Die gedagtew isseling tussen
die verskillende groeperinge in die kerke sal skade lei en die kerke sal aan
lewendigheid inboet.
W anneer die standpunte van Hiinermann, Van den Brom en Brem mer
opsom m end in oënskou geneem word, blyk daaruit 'n konklusie w at tydens
die konferensie ook eksplisiet geartikuleer is naamlik dat daar in die poging
om die fyn en dikw els ontw ykende balans tussen vryheid en gebondenheid in
die teologie te probeer vind saaklik geen verskil tussen die Room s-Katolieke
en Reform atoriese benadering is nie. V erder het duidelik gew ord dat dit in
belang van sowel kerk as teologie is dat die verhouding tussen hulle van
balans en dialoog sal getuig.
In my eie referaat en in die van p rof W illiam D ym ess van Fuller
Theological Sem inary is die standpunt verdedig dat die vestiging van ekumeniese teologiese opleidinge 'n bydrae daartoe kan lewer om die noodsaaklike
balans w aam a pas verw ys is, te verkry. Dit is belangrik om daarop te let dat
ekum eniese opleiding glad nie op ekum eniese agterlosigheid h o ef te dui o f op
die verw aarlosing van kerklike identiteit nie. Dit stel eerder 'n dialogiese
m eganism e daar w at enersyds denom inasies help om tot hulle reg te kom
maar w at andersyds ook ’n ongesonde m agsm onopolie teenwerk.
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4
D IE IM P A K VAN DIE H E D E N D A A G SE U N IV E R SIT E IT SW ESE
Naas die verhouding tussen kerk en teologie was die tw eede groot tem a wat
op die N O STER-konferensie aan die orde gekom het die vraag w at dit vir die
beoefening van die teologie beteken dat dit binne die kader van 'n universiteit
geskied. Tw ee sprekers het die diskussie oor die fundamentele kwessies wat
hier ter sprake is, ingelei tewete p ro f J Brem m er van Groningen en p ro f H M
Vroom van die Vrije Universiteit te Amsterdam. Enkele van Brem m er se
standpunte is in die vorige paragraaf reeds vermeld toe die verhouding tussen
kerk en teologie behandel is. Daaruit het geblyk dat hy 'n ondersteuner is van
die duplex ordo en dat hy van oordeel is dat nadat die beperkinge w at die
stelsel vroeër op die kerklike opleiding geplaas het in die vroeë negentiger
jare opgehef is, daar nie teen kerklike professore gediskrim ineer word nie.
W aaroor daar tydens die bespreking nie uitsluitsel gekry kon word nie is die
vraag o f hierdie standpunt van hom bevestig w ord deur sy opvatting dat 'n
openbare universiteit alleen navorsingsprojekte finansieel kan ondersteun wat
op voorveronderstellings berus waaroor daar in die publieke sfeer algemene
ooreenstem m ing kan bestaan.
W anneer Vroom hom uitspreek teen die duplex ordo w ys hy daarop
dat by 'n besinning oor die institusionele inrigting van teologiese opleiding
daar rekening gehou moet word met 'n aantal breëre tendense w at in die
kulturele ontw ikkeling van verskillende lande aangetref word. Die tendense
w aam a Vroom verwys, is ontw ikkelinge soos die skeiding tussen kerk en
staat, die totstandkom ing van plurale gem eenskappe en die snelle vooruitgang van die toegepaste wetenskappe.
Die skeiding tussen kerk en staat en die daarm ee gepaardgaande ideaal
van godsdiensvryheid het die inrigting van teologiese onderrig in verskillende
lande op verskillende maniere geraak. In die V erenigde State van Amerika
het dit daartoe gelei dat die propagering van godsdienstige oortuigings uit
staatsbefondsde opvoedkundige inrigtings gew eer is (M ichaelson 1980). In
Duitsland egter is die gedagte van godsdiensvryheid en godsdiensgelykheid
so toegepas dat aan die twee godsdienstige groeperinge in die land, tewete die
Protestante en die Katolieke albei die reg gegee is om parallelle teologiese
fakulteite aan openbare universiteite te vestig (Heckel 2000:44-89). Soos
reeds aangetoon is, het die gedagte aan godsdiensvryheid in Nederland sedert
1876 neerslag gevind in die duplex ordo van openbare teologiese fakulteite.
Hiermee word geïm pliseer dat aan hierdie universiteite al die teologiese dissiplines behalw e Dogmatiek, Praktiese Teologie en M issiologie onder alge
mene universiteitstoesig en dus volgens die beginsel van neutraliteit beoefen
word. Die bedoeling was dat die teologie aan openbare universiteite los sou
wees van konfessionele binding. Dit beteken dus dat dissiplines soos die
Bybelwetenskappc, die Kerkgeskiedenis, G odsdiensfilosofie, Etiek en die
Vergelykende G odsdiensw etenskap as staatsvakke bekendstaan. Die neutrali438
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teit w aarvan daar in hierdie geval sprake is, was aanvanklik natuurlik beperk
aangesien die oorgrote m eerderheid van die Protestantse deel van die bevolking, soos Brem m er tereg beklem toon het, aan die Nederlands Hervorm de
Kerk behoort het. N am ate die sekularisasieproses egter toegeneem het, sou
die m otief van neutraliteit egter aan betekenis wen. In feite het die publieke
teologie w aarvan hier sprake was ontwikkel tot godsdiensw etenskap wat
hoofsaaklik op die Christendom gerig was. M et godsdiensw etenskap word
hier bedoel 'n dissipline w at vanuit 'n instelling van neutraliteit godsdienstige
verskynsels en gegew ens beskryf sonder om self 'n uitspraak oor die w aar
heid o f geldigheid daarvan te maak.
Die anderkant van die m unt was natuurlik dat die konfessionele
teologie ook nie aan staatsbeheer onderw erp moes w ord nie. D aarom is die
beoefening van die reeds verm elde kerklike vakke wel deur die staat gesubsidieer m aar nie in nie dog by die universiteit geplaas en aan kerklike toesig
toevertrou.
'n Belangrike gesigspunt w at in die huidige tyd beklem toon moet
word, is dat die m otief waarom gepoog sou word om konfessionele teologie
uit openbare universiteite terug te dring nie uit 'n w etenskapsfilosofiese oord
afkom stig is in die sin dat dit verw yt word dat daaraan religieuse voorveronderstellings ten grondslag sou lê w at nie algem ene aanvaarding vind in die
publieke sfeer nie. Trouens dit is bekend dat in die lig van die hedendaagse
bewussyn van die teoriegeladenheid van alle ervaring so 'n diskwalifikasie
self onaanvaarbaar sou wees. Die eintlike rede waarom besw are teen konfes
sionele teologie in die huidige universiteitsbedryf na vore kan kom, is omdat
dit nie in die pragm atiese klim aat w at daarin heers, inpas nie. In die universiteitswese w ord tans nie veel aandag geskenk aan die fundam entele verantwoording van die universiteitsideaal o f die w ysgerige verantw oording van die
waarheidsbegrip w at daarin geld nie. Die akadem iese klim aat het pragmatisties gew ord en is sterk be'invloed deur die sukses w at die toegepaste wetenskappe oor die afgelope dekades behaal het. In navorsingsprojekte binne hier
die w etenskappe kan telkens 'n duidelike probleem, ondersoeksm etode en
doelwit aangedui word. D oelwitte kan dem onstreerbaar bereik word en
deskundiges kan ooreenstem m ing daaroor bereik dat dit die geval is en dat
die resultate betekenisvolle toepassings kan hê. So bou die een projek op die
ander en is daar 'n gestadige vooruitgang in die wêreldwye uitbreiding van
kennis. Deskundiges is in 'n wêreldwye netwerk met m ekaar verbind en die
toenem ende kennis vind in die eerste instansie neerslag in intem asionale
tydskrifte en nie in boekpublikasies nie.
Langs hierdie w eg ontstaan 'n nuwe stel van kriteria oor w elke soort
w etenskapsbeoefening sinvol is en finansiële steun behoort te geniet. Hierdie
kriteria is dié van vooruitgang, ooreenstem m ing en relevansie. Pragmatiese
oorw egings soos dié w at pas vermeld is, w eeg tans sw aarder as filosofiese
oorw egings oor die aard van die w etenskap en dit sal duidelik wees dat
konfessionele teologie moeilik by so 'n wetenskapstyl sal inpas. Daar is veel
ISSN 0257-8891 = SK RIF EN KERK JRG 21(2) 2000

439

sinvolle teologiese werk waarin die vooruitgang nie so duidelik aan te toon is
nie en w aaroor daar nie so maklik w êreldwye ooreenstem m ing bereik sal kan
word nie en w aarvan die relevansie in konkrete om standighede nie so onmiskenbaar aangetoon kan word nie.
W anneer die teologie nou ten alle koste gedw ing word om by hierdie
nuwe wetenskapsethos in te pas en in ooreenstem m ing daarm ee steeds verder
te spesialiseer en te intem asionaliseer dan kan dit nie anders as om deskriptiwisties te w ord en in godsdiensw etenskap te verander nie. Met die oog
daarop om aan die kriterium van algem ene ooreenstem m ing te voldoen, word
steeds m eer projekte gewy daaraan om die gedagtes van erkende teoloë
telkens w eer te beskryf en te herhaal. Op hierdie wyse word dan miskien
ooreenstem m ing bewerkstellig m aar tegelykertyd kom die relevansie van die
teologie in gedrang. W anneer omgekeerd egter die relevante en dringende
vooropgestel word, kom die ooreenstem m ing in gedrang.
In sy lesing oordeel Vroom dat met hierdie laaste kwessie 'n verdere
kem probleem van die huidige teologiese bedryf aan die orde gestel word
tewete die kwessie van neutraliteit en konfessionaliteit. Die globaliserende
akadem iese bedryf vind konfessionaliteit en die handhaw ing van 'n eie
geloofs- en lewensbeskoulike tradisie toenem end verdag sodat die tradisionele konfessionele teologie steeds meer uitecnval in allerlei hulpdissiplines
soos die grondtale o f die sosiale wetenskappe. Persoonlike standpunt-innam e
word uit die w eg gegaan en akademici trek hulle terug in die herhaling van
algemeen aanvaarde standpunte. Op hierdie wyse w ord egter 'n belangrike
element van teologiese en filosofiese kennis misken tewete dat insigte alleen
voorkom in bepaalde tradisies en leefgemeenskappe en dat toegang daartoe
alleen verkry word deur identifisering met daardie tradisies en leefgem een
skappe. Met betrekking tot aangelcenthede w at nie em pirics beslis kan word
nie, kan daar wcl 'n fundamentele soeke na w aarheid wees sonder dat dit lei
tot algem ene ooreenstem m ing wat met 'n instelling van neutraliteit bereik
word. W at hier belangrik is, is dialoog tussen tradisies en 'n geleidelike
gem eenskaplike groei na die waarheid toe.
Die pas beskrewe benadering pas egter, volgens V room , moeilik in 'n
universiteitswese w at beheers word deur 'n wetenskapsethos w at deur die
toegepaste w etenskappe en die daarm ee gepaardgaande pragm atiese instel
ling bepaal word. Die neutralitcitstrategie van hierdie ethos werk reduserend
na resultate toe. Vir die teologie hou dit die implikasie in dat dit godsdiens
wetenskap word. Die eiesinnigheid van die religie en die eiesoortigheid van
tradisies word moeilik deur die pragmatism e van die hedendaagse universi
teitswese verwerk. Maar sonder hulle betrokkenheid verloor die teologie as
godsdiensw etenskap sy relevansie vir kerk, universiteit en samelewing. Die
eintlike vrugbaarheid van geloofstradisies vir 'n gem eenskap word eers
geaktiveer as hulle met ander oortuigings van gelyke aard nie gelykgeskakel
word nie m aar in dialoog geplaas word. Eers so kom die mees fundamentele
vrae van die denke tot vrugbaarheid.
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Vroom kom tot die konklusie dat, alles in ag genom e, die eintlike
dilem m a w aarvoor die institusionalisering van teologiese onderrig en
navorsing tans staan die teenstelling is tussen die deskriptiw ism e van die
godsdiensw etenskap en die konfessionalism e van die teologie. T er wille
daarvan om sy voile diens aan die sam elew ing te gee sal die universiteit die
eensydige klem op die ethos van die toegepaste w etenskappe m oet weerstaan.
Die relevansie van die teologie kan nie op dieselfde w yse gem eet word as in
hierdie w etenskappe nie. Die feit dat algem een aanvaarde oplosings nie altyd
daarin m oontlik is nie m ^ die universiteit nie daarvan w eerhou om die eeueoue w ysheidstradisies van verskillende kulture te ondersoek en oor te lewer
nie. N ie alleen tegnies-w etenskaplike publikasies is vir 'n sam elew ing van
belang nie m aar ook populêre bydraes w aardeur die sam elew ing op 'n breër
vlak gedien word. Religieuse tradisies moet in nuw e kontekste herinterpreteer
word ten einde oriëntasie aan 'n gem eenskap te gee.
Met deskriptiew e ondersoek kan die teologie wel sy akadem iese standaard bew ys m aar nie sy reg tot voortbestaan nie. Die relevansie van 'n tradisie soos die Christelike geloof bestaan daarin dat m ense gehelp w ord om sinvol aan hierdie tradisie d?pl te neem en om sodoende ook die besinning van
die sam elew ing oor fundam entele sake te dien.
Vroom konkludeer dat neutraliteit en konfessionaliteit nie in die
universitêre teologie van m ekaar geïsoleer m oet w ord nie. Albei hierdie
elem ente is inherent deel van kritiese refleksie en moet nie institusioneel van
mekaar geskei w ord nie. Om hierdie rede sou 'n duplex ordo in 'n teologiese
fakulteit vir hom nie aanvaarbaar wees nie.
5
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Die funksionering van die teologie op die raakvlak tussen kerk, universiteit
en gem eenskap stel nic alleen vrae oor die institusionalisering daarvan aan
die orde nie m aar vind ook w etenskapsteoretiese en w etenskapsadm inistratiewe neerslag in die bepaling van die verhouding tussen dogm atiek en eksegese. Die problem atiek ontvang natuurlik 'n besondere profiel in die Nederlandse duplex ordo-opset w aar die kerklike en staatsfasette van die opleiding
doelbew us van m ekaar geisoleer word. Dit kan nie anders as dat die wysgerige voorveronderstellings van die duplex ordo ook inwerk op die verhou
ding tussen dogm atiek as kerklike vak en eksegese as staatsvak nie. Tydens
die konferensie is hierdie kwessie aan die orde gestel deur dr Caroline van
der Stichele, eksegeet van die U niversiteit van A m sterdam en p ro f Nico
Schreurs dogm atikus van die Tilburg Universiteit.
Van der Stichele verw ys via 'n bespreking van die boek B eyond New
Testament Theology van die Finse eksegeet Heikki Raisánen na die wyse
waarop JP G abler hierdie problem atiek hanteer het. G abler het geoordeel dat
Bybelse en dogm atiese teologie duidelik van m ekaar afgeskei moet word, 'n
Eeu later het W illiam W rede hierdie standpunt toegespits deur die eksegese
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doelbewus tot historiese dissipline te verklaar. Nog enkele dekades later het
R udolf Bultmann 'n teenoorgestelde bew eging uitgevoer deur die normatiefteologiese faset van die interpretasieproses opnuut te beklem toon. Raisanen
self verset hom teen hierdie laasgenoemde ontwikkeling. In 'n post-Christelike wêreld kan daar nie norm atiew e voorskrifte aan die Bybel ontleen word
nie. Die eksegese m oet daartoe beperk w ord om die rol van die Bybel in die
geskiedenis gespeel het, te bestudeer.
Van der Stichele neem nie genoeë met hierdie standpunt van Raisanen
nie. Sy wys daarop dat hierdie benadering om die Bybel bloot vanuit histo
riese gesigspunt los van enige dogm atiese standpunt te bestudeer 'n uitvloeisel is sowel van die Reform asie as van die invloed van Descartes. Die Reformasie het die beginsel gelew er dat die skrif teenoor die kerklike tradisie
gehandhaaf moet w ord terwyl Descartes verantwoordelik was vir die metode.
Met sy daarstelling van die fundamentele uitgangspunt van die cogito ergo
sum het hy gem een om die vaste basis vir m enslike kennis daar te stel w at nie
deur instellings o f tradisies gelew er kan word nie. Langs hierdie weg word
interpretasie dan die outonom e aktiwiteit van die denkende subjek. W aar alle
instansies tussen die interpreterende subjek en die teks uit die w eg geruim is,
word 'n onm iddellike begrip van die tekste moontlik.
Descartes het egter nie slegs die subjek van kennis opnuut bcpaal nie
maar ook die objek daarvan. Die objek van sekere kennis is, volgens hom, die
fisiese natuur met uitsluiting van alle bonatuurlike elem ente tewete God en
die m enslike self. Langs hierdie w eg het hy die kennisideaal en die empiriese
metode wat deur Francis Bacon (1561-1626) ontwikkel is as algem cnc bena
dering tot kennisverw erw ing gevestig. Die toepassing van hierdie benadering
in die Bybelwetenskappe lei tot die totstandkom ing van die histories-kritiese
metode. Dit hou in dat terwyl die Bybelinterpretasie van denom inasionale
lcerstellings losgemaak word dit wel onderw erp word aan die wysgerige
voorveronderstellings van 'n rasionalistiese en anti-supranaturalistiese
historiografie.
Van der Stichele vestig egter die aandag daarop dat hierdie opvatting
van die eksegese en die daaragter liggende wetenskapsbegrip nie die enig
moontlike is nie. Dit het duidelik geword uit die Kuhniaanse gedagte van
paradigma-verskuiwings. Sy oordeel dat die totstandkom ing van die histories-kritiese m etode self so 'n paradigm askuif was. Intussen w ord hierdie
metode egter toenem end deur ander paradigmas in die gedrang gebring.
Dit is op hierdie punt dat Van der Stichele besw aar aanteken teen die
op G abler teruggaande standpunt van Raisanen. Haar besw aar is dat hierdie
benadering van die eksklusief historiese karakter van die eksegese 'n kloof
skep tussen betekenis uit die verlede en relevansie vir die hede wat dan agterna w eer oorbrug moet word. Sy is van oordeel dat die voorveronderstellings
van hierdie m etode wat hierbo beskryf is, nie sonder meer geldig is nie. Die
absoluut outonom e en eensame self is, volgens haar, 'n ideologiese selfkonstruksie van die W es-Europese Aufklárung. Die hedendaagse leser is nie so 'n
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eensam e figuur nie m aar maak deel uit van verstaansgem eenskappe w at deur
verskillende tradisies bepaal word. Tradisies vorm telkens die verwysingsraam w erk in term e w aarvan die interpretasieproses plaasvind.
In aansluiting by Elisabeth Schiissler-Fiorenza konkludeer sy uit die
pas verm elde gegew ens dat die Bybelw etenskap die beste funksioneer as 'n
krities publieke diskoers. Dit gaan dus nie slegs m eer om 'n akadem iese en
religieus-teologiese gesprek nie, m aar ten voile om 'n publieke gesprek. Die
akadem ikus eis dus nie m eer eensydige neutraliteit op met 'n rekonstruksie
van w at die teks eenmaal beteken het nie, m aar gaan na w at die etiese implikasies en politieke konsekwensies van die betrokke teks sowel in sy oorspronklike as in sy huidige sosiopolitieke konteks is. Langs hierdie w eg word
die interpretasiegaping tussen die betekenis van die verlede en die relevansie
vir die hede oorwin sodat eksegete en dogmatici nie tot verskillende ruimtes
behoort nie m aar as lede van verskillende verstaansgem eenskappe op verskil
lende m aniere betrokke is by dieselfde ruimte.
W anneer Schreurs in sy referaat die verhouding tussen eksegese en
dogm atiek vanuit die gesigspunt van die laasgenoem de behandel, ontwikkel
hy 'n model w at goed aansluit by die voorstel w at V an der Stichele gem aak
het oor die w yse w aarop die verhouding tussen die tw ee dissiplines bepaal
kan word. Schreurs gee nie 'n eksklusief teoretiese beskryw ing van hierdie
model nie m aar verduide'ik dit aan die hand van die w yse w aarop hy die leer
van die plaasvervanging in die soteriologie sou wou behandel.
So 'n behandeling vereis, volgens Schreurs, 'n drievoudige benadering.
In die eerste instansie word 'n noukeurige analise van die betrokke teologiese
begrip gem aak. W at die begrip plaasvervanging byvoorbeeld, betref, sal so 'n
analise duidelik m aak dat die gebruik daarvan nie die implikasie m ag hê dat
iemand se selfstandigheid o f identiteit in die gedrang kom nie. Dit dui slegs
daarop dat 'n bepaalde funksie van iem and vervang word. En in hierdie geval
gaan dit daarom dat dit die verm oë van iemand is om genoegdoening vir
begane oortredings te gee w aarvoor voorsiening gem aak word.
Hierdie begripsanalise kan dan, tweedens, gebruik w ord as heuristiese
skem a in term e w aarvan gegew ens oor plaasvervanging uit die tekste van die
Heilige S krif interpreteer kan word. Dit is die taak van die sistem atiese teo
loog om die konstruksies w at die eksegete van die teksgegew ens m aak te
toets o f aan te vul in term e van sy begripsanalises o f leerstellige sisteem. Wat
die gedagte van plaasvervanging betref, vind Schreurs dat die teorie van Hartm ut G ese en sy m edestanders waarin die herstel van vrede tussen God en die
sondaar, Jesaja 53 en die interpretasie van die dood van Jesus sinvol met
mekaar geskakel w ord die oortuigendste interpretasie van die Bybelse gege
wens is en tewens aansluit by die heuristiese skem a w at hy ontw erp het. 'n
Opvallende w inspunt van hierdie teorie is voorts die insig dat die plaasver
vanging deur die verontregte party (God) voorsien word vir die oortreder.
God het geen behoefte aan vergelding nie maar streef vir die herstel van heil
deur die voorsiening van plaasvervanging.
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Die derde faset van die dogm atologiese proses is 'n korrelasie-prosedure. In aansluiting by die werkswyse van David Tracy beklem toon Schreurs
dat nadat die eerste tw ee stappe van die begripsanalise en die teksuitleg
gedoen is, oorgegaan w ord daartoe om die tot dusver vasgestelde resultaat
krities te interpreteer in korrelasie met die kontem porêre, m odem e en postm odem e situasie. Dit gaan in die sistematiese teologie dus nie net om die
bevestiging van Bybeluitsprake o f om die herhaling van leerstellige posisies
o f kerklike voorskrifte nie. Met inagneming van die kontekste waarin die
waarheidsaansprake van S krif en dogm a oorspronklik gem aak is, moet
hierdie aansprake vir die hede rekonstrueer word. In hierdie rekonstruksie
deur die sistem atiese teoloog is dit nie alleen die historiese kwaliteit van die
interpretasie w at eksegete en historici van die oorspronklike aansprake maak
w at die deurlsag gee nie m aar ook die koherensie en teologiese visie wat
daaraan ten grondslag lê. Die eksegetiese interpretasies w ord gekorreleer met
die sistem atiese visie van die dogmatikus waarin hy o f sy ook, om w eer eens
na die plaasvervangingsgedagte te verwys, rekening hou m et m odem e oortuigings in verband met vryheid, subjektiwiteit en verantwoordelikheid. Aan die
hand van so 'n korrelasieprosedure, kom daar dan 'n gebalanseerde en koherente form ulering oor die leer aangaande die heil tot stand w at sowel aan die
waarheidsaansprake van die S krif as aan die denkkategorieë van die hede reg
laat geskied.
6
T E O L O G IE EN SA M E L E W IN G : D IE U IT D A G IN G V AN 'N
P U B L IE K E T E O L O G IE
Die duplex ordo waarin die teologie aan die openbare universiteite in Neder
land beoefen word, veronderstel die bestaan van ’n publieke teologie. Dit
veronderstel, met ander woorde, dat daar by die breë sam elew ing ’n behoefte
is aan die beoefening van die teologie. Dit is 'n gegew e wat, soos hierbo
geblyk het in 1876 nog iets vanselfsprekends was. In hoeverre soiets vandag
nog werklik o f m oontlik is, verdien nadere ondersoek en besinning. Dit is aan
hierdie problem atiek dat p ro f GG de K ruijf sy referaat gewy het. Hy oordeel
dat daar drie verskillende m odelle van publieke teologie bestaan.
Die eerste model wat tipies van die room s-Katolieke tradisie is, maak
gebruik van 'n natuurreg-strategie. Dit gaan uit van die oortuiging dat G od 'n
morele orde geskep het w at duidelik aan die gegewens van die natuur afgelees kan word. V ir die geloof is die goddelike herkoms van hierdie orde
duidelik. Die insig in die herkoms van hierdie orde is egter nie noodsaaklik
om die geldigheid daarvan te aanvaar nie.
Die tw eede model, tipies van die protestantse tradisie, beskou geopenbaardc morele voorskrifte soos dit, byvoorbeeld, in die Bybel aangetref word
as algemeen geldig. Volgens hierdie model is dit moontlik om ook in 'n nieteologiese konteks 'n oortuigende saak vir sulke voorskrifte uit te maak.
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Die derde model is die van die civil religion-benadering w at deur 'n
teoloog soos Reinhold N iebuhr verdedig is. Hierdie benadering gaan daarvan
uit dat onder invloed van die Christelike godsdiens sekere gem eenskaplike
waardes in 'n sam elew ing gevestig geraak het - ook al w ord die Christelike
herkom s daarvan nie m eer herken nie. Hierdie waardes en oortuigings vind
gew oonlik neerslag in die w ette wat in so 'n sam elew ing gem aak word. Die
publieke teoloog voer sy betoog in term e van die gevestigde w ette met die
dikw els onuitgesproke w ete van die Christelike herkom s daarvan. Daarom
kan sy betoog geld as dié van 'n publieke teoloog.
Die probleem w at De K ruijf m et al die vorm e van publieke teologie
het, is dat dit telkens in een bew eging bly steek. Dit dink ò f van Christelike
kant ò f vanuit sekulêre kant. Die eerste opsie m aak dit onm oontlik om in
gesprek te kom met mense w at nie Christene is nie. Die tw eede opsie weer
reduseer die inhoud van die Christelike geloof tot niksseggendheid. Dit is
daarom belangrik om die teenstelling tussen geloof en nie-geloof nie te verberg nie, m aar ju is te beklemtoon. M aar dan so te beklem toon dat hulle in
vrede naas m ekaar kan leef. V ir De K ruijf beteken dit dat die publieke
teoloog steeds 'n dubbele denkbew eging m oet maak. In 'n eerste denkbeweging moet aangedui w ord w at spesifiek Christelik is en gevolglik ook waar
die Christelike posisie dit w at gem eenskaplik is, oorskry. In 'n tw eede denk
bew eging m oet aangesluit w ord by oortuigings w at g elo o f en nie-geloof
gem eenskaplik het m aar dan so dat die publieke teoloog steeds die resultate
van die eerste denkbew eging in gedagte bly hou.
7

K O N K L U SIE

D ie pogings w at gedurende die afgelope dekade aangew end is om die
teologiese opleidingsw ese in N ederland te reel, straal ‘n beeld van uiterste
kom pleksiteit uit. D at dit die geval is, hang nie alleen m et die invloed van
allerlei botsende historiese invloede en hedendaagse belange saam nie,
m aar ook m et verskillende kultuur - historiese ontw ikkelinge w at kenm erkend is van die huidige tyd. In hierdie verband kan verw ys w ord na ontw ik
kelinge soos die toenem ende pluralism e, relatiw ism e en sekularism e asook
die dram atiese vooruitgang op die gebied van die em piriese en tegnologiese
w etenskappe.
Al hierdie ontw ikkelinge hou die m oontlikheid in van ‘n vervreem ding van die teologiese opleiding en die teologie-beoefening ten opsigte
van die kontekste w aarin dit funksioneer. Dit is daarom opvallend dat die
N O ST E R -konferensie in die algem een deur positiew e gesindheid gekenm erk is. K lem is daarop gelê dat ‘n harm onieuse verhouding van die teo
logie tot die kerk, universiteit en gem eenskap m oontlik is en dat dit doelbew us telkens deur die betrokke vennote nagestreef m oet w ord. Die teolo
gie kan en m oet ‘n positiew e verhouding tot die m odem e en postm odem e
gem eenskap hê al m oet dit in die huidige tyd grootliks op ‘n anoniem e
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w yse geskied. D ie universiteitsw ese m oet w eerstand bied teen ‘n eensydige
pragm atism e w at dit vir die teologie onm oontlik sal m aak om sy regm atige
bydrae tot die akadem iese en gem eenskapslew e te m aak. K onfessionaliteit
en akadem iese vryheid is albei geldige dim ensies in die teologiese denkproses en m oet liefs nie ó f institusioneel ó f w etenskapsteoreties geskei
w ord nie. K erk en teologie sal uiteindelik nie gem eet w ord aan die hoeveelheid konflikpotensiaal w at hulle in die huidige tyd kan ontw ikkel nie m aar
eerder daaraan o f hulle saam daarin kan slaag om die geloofskrisis van die
huidige tyd te help besw eer sodat die g elo o f in die kerke, universiteite en
gem eenskappe van die huidige tyd ‘n w erksam e krag kan w ees (Lehm an
2000:29).
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