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1. Die Skrif is die Woord van God
Verklaar en verstaan
Die term hermeneutiek kom van die Griekse hermēneuō
("interpreteer"). Dit dui beide die beginsels aan op grond waarvan 'n
teks verklaar moet word (taal, konteks, skrywer, genre, gehoor)
sowel as die interpretasie van 'n teks sodat 'n leser dit kan verstaan
(toepassing, versmelting van horisonne).
Uiteraard is verklaring en verstaan albei nodig, maar die
interpretasie van die teks kan nooit op sy eie sin maak nie. Die
verstaan van 'n teks moet gebaseer wees op die verklaring van die
teks. Anders is die interpretasie nie geanker in die teks wat gelees
word nie.
Hermeneutiek is dus die teorie en metodiek van interpretasie. Dit
sluit die eksegese van tekste in, kan trouens as eksegese verstaan
word, maar kan ook wyer gebruik word vir die proses van
kommunikasie. Dit help om aan eksegese te dink as verklaring en
hermeneutiek as verstaan. Maar beide het met betekenis te make.
Maar kom ek gaan haal die verhaal van die hermeneutiek in die
soeke na waarheid in die Griekse wêreld.

Die sug na die waarheid
Hulle vertel van die Griekse filosoof Diogenes dat hy beroemd was
vir twee dinge.
1. Hy het in ’n bad gebly en dit oral met hom saamgeneem.
2. Hy het ’n lamp gehad waarmee hy deur die strate van Athene
geloop het op soek na ’n mens wat eerlik is.
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Die legende sê dat die lamp dood is voor hy só ’n persoon kon kry.
Geen wonder nie dat hy die stigter van die Siniese beweging was in
die 5de eeu v.C.
Ons almal het diep binne ons hierdie sug na die waarheid, daardie
drang in onsself om billik en regverdig te wees, om eerlik en opreg te
lewe, vir alles rondom ons om reg te werk, vir mense om betroubaar
en meelewend te wees. Om aan ander te doen wat jy aan jouself
gedoen wil hê, die goue reël soos Jesus dit uitgespel het (Matt. 7:12).
Om self billik hanteer te word.
Soms probeer ons mekaar dwing om volgens ons eie idees regverdig
en billik te wees, soos in sekulêre omgewings gebeur met ’n
grondwet. En dan kies ons om mekaar aan te kla oor die dinge
waaroor ons nie saamstem nie, dinge waaroor ons in die gesig gevat
voel, dinge wat ons teen die bors stuit, dinge wat in stryd is met ons
grondwet, dinge wat ons beskou as haatspraak.
Maar, jou idees en my idees verskil, en dit is regdeur die wêreld so.
Grondwette verskil ook. As elkeen van ons ons eie lamp opsteek om
’n eerlike mens te gaan soek, sal dit waarskynlik ons almal se lot
wees dat ons lampe sal doodgaan voor ons só iemand vind, iemand
wat presies soos ons dink, ons kloon. Want ons verskil oor min of
meer alles!
Hierdie wêreld is wel goed geskape. Die erfenis van die skepping is
egter nie net goed nie. Die lig het juis aanvanklik in die duisternis
geskyn, en al het dit die duisternis verlig, het dit die duisternis nie
volledig uitgewis nie. Die duisternis is steeds ’n dodelike
werklikheid.
En só maklik kan ons die duisternis in ons eie lewe miskyk, en as ons
dan ons eie idees as maatstaf gebruik om ander te meet, dan kan ons
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meer kwaad doen as goed, deelneem aan die verspreiding van die
duisternis, eerder as van die lig.
Dit bring ons by die Bybelse wêreld.

Die lig skyn in die duisternis
Daar was ’n man. Sy naam was Johannes die Doper. Hy het gekom
om van die lig te getuig. "Die ware lig wat elke mens verlig, was aan
kom na die wêreld toe. Hy wás in die wêreld—die wêreld het deur
Hom tot stand gekom—en tog het die wêreld Hom nie erken nie.”
(Joh. 1:6-10).
Die lig se naam was die Woord. Die apostel Johannes skryf: "Die
Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy
heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die
Vader het, vol genade en waarheid.” (Joh. 1:14).
En die apostel Johannes jubel oor hierdie genade. "Uit sy oorvloed
het ons almal genade op genade ontvang.” Die eerste genade was
die wet wat deur Moses gegee is. Die tweede genade was die
waarheid wat deur Jesus Christus gekom het.
Daarmee verklaar die apostel Johannes dat die Woord Jesus is, die
enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is. Hy het lig
gebring, en God aan ons bekend gemaak. Trouens, Hy ís die lig (Joh.
1:16-18).
Daar is dus net een enkele eerlike mens wat ooit geleef het. Die een
na wie Diogenes gesoek het. Die Here Jesus Christus self, die Woord
van God. Hy is die lig wat die duisternis verdryf.
As ons dus oor die Bybel as die Woord van God praat, is dit by
hierdie punt waar ons moet begin. Dat Jesus die Woord van God is.
Hy is die lig wat die woorde in die Bybel ophelder. Dit is in sy lig wat
ons sug na die waarheid, na geregtigheid, na billikheid, na
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betroubaarheid, na standvastigheid, na lewe, bevredig kan word. Hy
is die lamp vir ons voet, die lig vir ons pad.

Die Skrif is die Woord van God
Of in ander woorde: "U woord is die lamp wat my die weg wys, die
lig op my pad." (Ps. 119:105).
Want sien, die Skrif is die lig van God, dit is die Woord van God, as
geheel en in elke deel daarvan. Soos Jesus dit is, so is die Skrif.
• As jy oor die Bybel praat, praat jy oor die Skrif, praat jy oor die
Woord van God.
• As jy oor Jesus praat, praat jy oor die Woord van God.
Natuurlik is hulle nie identies nie, want Jesus is groter as die swart
letters op wit papier van die Boek wat jy in jou hand kan hou of op ’n
skerm kan blaai.
Maar in daardie Boek hoor ons die stem van die lewende God (NGB
5). Daardie Boek is die besondere openbaring van God, die een wat
baie duideliker en meer volkome is as die Algemene Openbaring
(NGB 2).
Dit beteken daarom dat om Jesus te ken, daar nie ’n beter gids as die
Skrif is, soos sy Gees die Skrif in ons lewe aan die werk sit nie. Want,
Jesus verklaar van die enigste Skrif wat Hy geken het in sy aardse
lewe – die Tenak: die wet, die profete, en die geskrifte, die OT – dat
dit oor Hom praat.
Trouens, alles wat Hy ooit gesê en gedoen het, het uit die Skrif
gekom: "Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog
by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses
en die profete en die psalms, vervul moet word." (Luk. 24:44).
Soos met al die profete vóór Hom, móés die boodskap in lyn wees
met die vorige openbaringe van die Here (vgl. Deut. 13:1-3; Jer. 28:76

8). God se wil, soos dit by uitstek in die Torâ – die wet van Moses
soos dit in die Pentateug, die eerste vyf boeke van die OT, beskryf is
– het immers omvattende implikasies gehad vir beide die
persoonlike lewe van die lede van die geloofsgemeenskap as vir hulle
publieke lewe. Dit het die profete geweet, en daaraan moes die
uitsprake van profete telkens gemeet word.
Soos John Walton, Ou Testamentikus, sê, ons moet altyd onthou
dat die teks geïnspireer is en uitgelê moet word. Ons is nie
geïnspireer nie. Ons kennis is nie geïnspireer nie. Daarom doen ons
die teks geweld aan as ons ons eie menings inlees in die teks, of ons
kennis gebruik om die boodskap van die Bybel te verander of
verwerp.
Daarom het Jesus die Skrif voorgelees (Luk. 4:16), en uitgelê (Luk.
24:32), sodat Hy op dieselfde wyse gemeet kan word aan dít wat
voorheen geopenbaar is. Hy het die Skrif gebruik om die duiwel te
weerlê (Matt. 4:1-11). Hy het mense se verstand oopgemaak om die
Skrif te verstaan (Luk. 24:45). Hy het sorg gedra dat Hy elke detail
van die Skrif in sy eie lewe nakom en vervul (Joh. 13:18). Wat
beteken het dat Hy die slegte dinge moes aanvaar (Joh. 15:25) sowel
as die goeie dinge (Joh. 17:12). Trouens dit word vier keer bevestig
aan die kruis in die evangelie van Johannes dat wat daar gebeur het
die Skrif vervul het (Joh. 19:24, 28. 36, 37; vgl. Joh. 20:9; Hand.
13:29).
As die dissipels dus ná sy kruisdood, opstanding en hemelvaart
terugdink aan sy lewe, sê die apostel Johannes, het hulle die Skrif en
die woorde van Jesus geglo, omdat daar ’n integrale band tussen die
twee, die Skrif en die Here Jesus, vir hulle tot stand gekom het (Joh.
2:22). Hulle het verstaan dat die Skrif vooruitgesien het op Jesus
(Joh. 7:42). En dat Hy op sy beurt die Skrif verklaar. Daar was ’n
onlosmaaklike band tussen die Skrif en die woorde van Jesus.
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As Paulus dus aan die Grieke in Berea die Here Jesus verkondig,
ondersoek hulle die Skrifte om agter te kom of wat Paulus sê die
waarheid is (Hand. 17:11). Hoekom? Want die Skrif is die Woord van
God. En Jesus is die Woord van God. Wat jy dus oor die een sê, moet
geverifieer kan word deur die ander.
Geen wonder dat van daardie begaafde prediker Apollos gesê word
dat hy iemand was wat ’n deeglike kennis van die Skrif gehad het en
die idees van die Jode in die openbaar kragtig weerlê het deur uit die
Skrif te bewys dat Jesus die Christus is (Hand. 19:24, 28).
Hoekom? Want, dit is die evangelie van Jesus Christus wat deur die
heilige Skrif vooruit aangekondig is, onder andere deur die profete,
soos Paulus so passievol in sy brief aan die Romeine verkondig (Rom.
1:2). En telkens illustreer Paulus die boodskap van hierdie evangelie
met ’n beroep op die Skrif. Drie keer praat Hy van die Skrif in sy
lering oor geloof (Rom. 4:3; 9:17; 10:11), twee keer in sy lering oor
die uitverkiesing (Rom. 9:17; 11:2), en ’n keer oor die wyse waarop
die prediking ons met God verbind (Rom. 10:18).
Trouens: “Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken
om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging
wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees.” (Rom. 15:4).
So praat Paulus regdeur sy briewe (1 Kor. 15:27; 2 Kor. 3:16; 4:13;
10:17; 13:1; Gal. 3:8, 22; 4:8). Die Skrif word ingetrek vir sy lering oor
die huwelik (Ef. 5:31). Dit word ingetrek in die beskrywing van hoe
die bediening behoort te werk (1 Tim 4:13; 5:18; 2 Tim. 3:15).
Hoekom? Want, "Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot
waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek.” (2 Tim.
3:16).
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Ook die Hebreërskrywer (Hebr. 4:4), Jakobus, die broer van Jesus
(Jak. 2:23; 4:5) en Petrus (1 Pet. 1:24; 2:6; 2 Pet. 1:20; 2 Pet. 3:16)
doen dieselfde. Sê Petrus: "Julle sal goed doen as julle in sy lig bly
totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte." (2
Pet. 1:19c). En dat praat Hy van beide die Skrif as van Jesus.
Michael Reeves, Theologians you should know, vertel hoe die
Apologeet Justinus, die martelaar (100-165 n.C.), in sy belangrikste
boek, Dialogue with Trypho, gemik op die anti-Christelike aansprake
van die Judaïsme, sy argumente NÉT uit die OT voer, omdat dit
genoegsaam die evangelie van Jesus Christus verduidelik, selfs
sonder die getuienis van die NT wat teen daardie tyd al voltooi en in
gebruik was.

Dit is die Skrif wat van Jesus getuig
Dit is dus die Skrif, die OT, wat van Jesus getuig om mense oor die
waarheid en genade oor God te oortuig, iets wat die skrifgeleerdes
gemis het. Hulle het in die detail van die Skrifwoorde verdwaal
geraak en nie die werklikheid raak kon sien van die Here Jesus self
nie (Joh. 5:39). Hulle het die band wat die Skrif na Jesus getrek het
nie raakgesien nie, en in ongeloof hulle teen Hom verset.
Het dié verset die Skrif ongeldig gemaak of minderwaardig? Verseker
nie! Hulle gebrek aan insig het juis die boodskap van die Skrif
bevestig dat die Here Jesus gekom het om ’n skeiding te bring tussen
die lig en die duisternis, en hulle het met hulle ongeloof bewys dat
hulle kinders is van die duisternis (Joh. 3:19).
Selfs die beklemtoning van die goue reël van Jesus het met die Skrif
te make. Om aan ander te doen - let wel nie te “gun” soos dit soms
uitgelê word nie - wat jy aan jouself gedoen wil hê, is gebaseer op die
wet en die profete, sê Jesus (Matt. 7:12; vgl. Levitikus 19:18 en 28;
vgl. ook die ooreenstemmende, maar negatiewe Joodse stelreël in
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die Wysheid van Ben Sirag 31:15: "Judge your neighbor’s feelings by
your own, and in every matter be thoughtful.").
Ons sit dus met die antwoord in ons hand. Die antwoord na waar sal
ons geregtigheid vind? Hoe sal ons dit regkry om aan ander te doen
wat ons ook aan onsself gedoen wil hê? Deur die standaard van die
Skrif te gebruik in ons beoordeling van alle leer en aktuele sake, by
wyse van spreke.
As Jesus soveel moeite gedoen het om die ooreenstemming in sy
woorde en werke met die Skrif wat aan ons oorgelewer is, op
uitvoerige wyse aan te toon, dan kan ons nie anders doen nie. As Hy
gesê het dat die Skrif nie gebreek kan word nie (Joh. 10:35), dat daar
nie ’n jota of ’n tittel van die wet gebreek kan word nie (Matt. 5:18),
kan ons nie anders as om dieselfde te doen nie, uiteraard aan die
hand van sy interpretasie en soms selfs radikale herinterpretasie van
die wet teenoor die afwykende mondelingse tradisie van die Joodse
skrifgeleerdes. Soos ons in die NT kry.
Maar dit maak nie die OT ongeldig nie: "Elkeen dus wat een van die
minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die
minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen
wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van
die hemele. Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie
oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle
nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.” (Matt. 5:19-20
OAV).
Waar kry ons dus die waarheid? Ons vind dit in Jesus. Ons vind dit in
die Skrif. Ons luister na en leef vanuit ons verhouding met Jesus. Ons
luister na en leef vanuit ons lees van die Skrif. Dit is vinkel en
koljander, die een is soos die ander. Soos Jesus is die Skrif God se
besondere openbaring. Baie duideliker en meer volkome as die
Algemene Openbaring.
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“The Bible is alive, it speaks to me; it has feet, it runs after me; it has
hands, it lays hold of me.” (Martin Luther)

Die Skrif is die kanon
Ek wil dus pleit dat ons die Bybel as Skrif sal hanteer, soos die Bybel
oor dit self praat, as die Skrif, ἡ γραφή (Rom. 10:11), of die Skrifte, αἱ
γραφαί (Mark. 12:24). Daarmee word die hele OT bedoel soos dit in
die vorm van die LXX vir hulle bekend was.
Die hele OT, die Bybel van die vroeë Christene, was die Skrif, die
geheel van God se geskrewe wil vir die mens soos dit in die Tenak die Geskrifte, Wet en Profete - aan hulle en daarna ook aan ons
oorgelewer is.
Die vroeë kerk het hierdie Skrif, waarby mettertyd die NT gevoeg is,
met die woord kanon beskryf. Daarmee het hulle bedoel, die Skrif is
die maatstok of maatstaf, ’n afgeslote geheel wat ingespan word om
klaarheid te kry oor wat God se wil is, en wat nie. Elke verhaal wat
vertel is in die Geskrifte, elke voorskrif wat gegee is in die Wet, elke
profesie wat gegee is in die Profete, het ten doel gehad om die volk
te leer wat God wil en wat nie. Dit was ontvang as helder en duidelik,
gereken as noodsaaklik en genoegsaam, geëer as volkome en
betroubaar. Want, dit was op skrif!
Alles wat ons vir ons saligheid moet glo, het die kerk dus bely, word
daarin voldoende geleer. Die Skrif is ’n begronding, bevestiging,
begeleiding en riglyn vir die geloof. Dit is ook op dié tradisie wat die
Hervorming teruggegryp het met hulle slagspreuk, Ad Fontes (terug
na die bronne), terug na die Skrif. Daaruit is gebore die solas,
waarvan sola scriptura die idee van die Skrif alleen in leer en lewe
gedra het. Ons bely daarom in ons belydenisskrifte die onfeilbare
waarheid en Goddelike gesag daarvan.
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Dat die Hervormers uiteindelik nie by die LXX gebly het nie, maar die
Masoretiese Teks (MT), die Joodse kanon, as gesagvolle bronteks
aanvaar het, moet ons nie weerhou daarvan om dit as Skrif te
hanteer nie. As jy die LXX verkies, by all means, doen dit. Maar
moenie die Skrif relativeer op grond daarvan nie. Die LXX sal jou
goed doen!

Die Skrif is die stem, die lig, die spieël, die huis
Dit is hierdie hantering van die Bybel as Skrif of Skrifte wat ons laat
raaksien dat die Skrif ’n stem is (Rom. 10:8-17; vgl. ook Hebr. 1:1-4).
Dat die Skrif gepersonifieer word veral in die impak wat dit in mense
se lewe kon hê. Die beskrywing van die Skrif as ’n stem is waarskynlik
die beste beskrywing van die wyse waarop daardie Woord van God
in ons lewe aan die orde kom. Ons vind hierdie beskrywing van die
Skrif op talle plekke in die NT.
Soos Paulus sê: “Want die Skrif sê aan Farao …” (Rom. 9:17)
waarmee hy die interaksie tussen God en Farao soos dit opgeteken is
in Eksodus in sy geskrewe gestalte personifeer. En, gaan hy verder,
“Wat die Skrif sê: 'Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie’”,
waarmee hy die profesie in Joël 2:32 as ’n woord uit die Skrif aan ons
personifieer (Rom. 10:11). Jakobus eggo dit bv. en praat van die Skrif
wat nie tevergeefs vir ons sê dat die Gees jaloers is op ons om in
gehoorsaamheid aan God te lewe (Jak. 4:5).
Die Skrif gebruik natuurlik ook ander metafore om homself te beskryf
wat dié betekenis van die Skrif as ’n stem onderstreep, veral waar die
Skrif as die Woord van God verstaan word, nie net soos in die Woord
van God wat in Jesus vlees geword het nie (Joh. 1:1-14), dit verseker
ook, maar as die Woord van God in die Skrif.
Hierdie Woord van God word ook op talle maniere beskryf. Dit word
beskryf met die metafoor van ’n lig of lamp - iets wat jy gebruik om
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jou weg in die lewe te bepaal, om sake waaroor jy wonder te belig en
uitklaring te gee, soos in daardie pragtige beskrywing in Psalm
119:105: "U woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my pad."
Dit word beskryf as ’n spieël soos in Jakobus wat die betekenis van
selfopenbaring in spel bring (Jak.1:21-25). Vgl. Paulus ook in sy twee
briewe aan die Korinte (1 Kor. 13:8-13; 2 Kor. 3:12-18). In die Woord
van God sien jy jouself soos jy werklik is. Soms word die Woord van
God ook as ’n huis beskrywe (Matt. 7:24-29), hoewel laasgenoemde
meer met die woorde van Jesus te make het. Dirkie Smit sit nog die
Woord as bril by hoewel dié metafoor uiteraard meer anakronisties
is (Hebr. 11:1-3).
Wat van al die metafore vir die Skrif die geval is, is dat die betekenis
verwys na iets wat afgeslote is, ’n geheel, ’n hanteerbare objek, of
nog dieper ’n handelende subjek, want daar is ’n krag wat
daarvandaan uitgaan wat die leser verander, in lyn bring met wat die
Skrif met hom of haar wil doen.
Dit is ook opmerklik dat die Skrif as ’n geskrewe dokument geteken
of gesien word, d.w.s. iets wat gelees en geleef word, omdat dit
helder en duidelik is, noodsaaklik en genoegsaam, volkome en
betroubaar. Alles wat ons vir ons saligheid moet glo, word daarin
voldoende geleer. Die Skrif is ’n begronding, bevestiging, begeleiding
en riglyn vir die geloof. Ons bely in ons belydenisskrifte die
onfeilbare waarheid en Goddelike gesag daarvan.
Dit is hierdie Skrif waarvan Jesus bely, die boodskap daarvan is
onbreekbaar (Joh. 10:35), dit moet in elke detail daarvan vervul word
(Joh. 13:18; 17:12; 19:24, 28, 36, 37). Die Skrif moet verstaan word,
sodat die boodskap daarvan ter harte geneem kan word (Joh. 20:9).
Dit is vanuit die Skrif wat die boodskap van Jesus helder en duidelik
verkondig kan word (Hand. 8:35). Wat die Skrif oor die toekoms bely,
moet geglo word (Gal. 3:8).
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Die hele Skrif is nuttig tot onderrig, weerlegging, teregwysing
en opvoeding
Dit is ook in hierdie verband wat ons die uitspraak van Paulus oor die
Skrif moet verstaan, dat die hele Skrif deur God ingegee is en nuttig
tot onderrig, tot weerlegging, tot teregwysing, tot opvoeding:
“Maar jy, bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is,
omdat jy weet by wie jy dit geleer het en omdat jy van kleins af die
Heilige Skrifte ken wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur
die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en
nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing, en opvoeding om God
se wil te gehoorsaam sodat die mens wat aan God behoort bekwaam
kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak.” (2 Tim. 3:14-17 –
BDV).
Vir die uitleg daarvan het ons die Gees nodig (2 Pet. 1:20), maar
verseker nie ’n ander geskrif of teks wat die gesag van die Skrif kan
troef nie.
Om dus van die Skrif te praat bv. as ’n rivier of ’n stroom kan maklik
die afgerondheid en onafhanklikheid van die Skrif verwater. Die paar
plekke wat die metafoor van water vir die Woord van God ingespan
word, gaan dit steeds oor die wyse waarop die Skrif as ’n bron van
God se genade en seën in gelowiges se lewe werk (Ps. 1:3; vgl. Jer.
17:8). Die hele idee van die helderheid en genoegsaamheid van die
Skrif as maatstaf, as kanon, as handelende subjek in ons lewe, word
nie daarmee verswak nie.
Nee, soos Psalm 119 dit vir ons so uitnemend verklaar, die Woord
van God soos ons dit in die Skrif opgeteken vind, is God se
openbaring aan ons. Die Psalmis gebruik agt woorde vir God se
openbaring wat eintlik as sinonieme vir mekaar optree. Dit is die
wet (119:1), die getuienisse (119:2), die opdragte (119:4), die

14

voorskrifte (119:5), die bevele (119:6), die regverdige beslissings
(119:7), die woord (119:9), en die beloftes (119:11) van die Here
waaruit ons lewe.
Dit is hoe ons oor die Skrif, die Woord van God, moet dink. Dit is hoe
die Bybel oor die Bybel self praat. Hierdie Skrif is geskrewe woorde
wat ons kan lees. Hierdie Skrif is God se woorde wat ons moet
leef. Hierdie Skrif is die vaste maatstawwe waarmee ons kán meet
en waarmee ons móét meet. Hierdie Skrif is wat die Nederlandse
Geloofsbelydenis (artikel 1-7) bely as die maatstaf vir ons lewe, die
geskrewe Woord van God, die Bybel.
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2. Hoe verstaan ek wat ek lees?
Dit is met hierdie prentjie van die Bybelse waarheid wat ons oor die
hermeneutiek moet gesels, die beweging van verklaring na verstaan,
van eksegese na hermeneuse, van lees, luister na leef.
Eers ‘n paar vooraf opmerkings. Oor die waarheid en oor die logika.

Die waarheid is relasioneel, maar nie relatief nie
Ek wil graag die volgende vier opmerkings maak oor die waarheid.
1. Die strewe na objektiwiteit is vrugteloos
Die oomblik as jy begin waarneem, raak jy deel van ’n
verstaansgebeure waarin die objek wat jy bestudeer ook subjek raak
in ’n wisselwerking met jou. Te meer só as dit met ’n teks is waarvan
ons bely dat dit die Woord van God is. Ons het ander maatstawwe
nodig om te bepaal of wat jy waarneem in die kol is, of dit in
ooreenstemming is met die objek/subjek waarmee jy besig is.
Dit is natuurlik nie sleg nie! Dit beteken net dat jy deel raak van die
verstaansproses, dat jy sommige dele van die teks eers verstaan as jy
dit begin internaliseer en jou gedrag daardeur laat bepaal. Dit hou
verband met die tweede vertrekpunt.
2. Die waarheid is relasioneel
Die oomblik as jy begin waarneem, is jy in ’n verhouding met die
objek wat jy waarneem. Daar is ’n gee en neem. Daar is betekenis
wat in die waarneming gebeur. Die waarheid is dus relasioneel. Die
betekenis wat dit bring, kom van die interaksie tussen jou en die
objek/subjek. Maar dit lei tot die volgende vertrekpunt.
3. Die waarheid is in die objek wat jy waarneem
Dit sit nie in die interpretasie wat jy daarvan maak nie. As jy met die
Bybel werk, bly dit ’n onafhanklike bron wat nie deur jou
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waarneming en interpretasie verander word nie. Jou ervarings bly
subjektief en relatief en het geen aanspraak op legitimiteit behalwe
as dit op een of ander manier in ooreenstemming is met die Bybel
self. Hoekom? Want ... en dit is die vierde vertrekpunt.
4. Die waarheid is nie relatief nie
Die waarheid verander nie na aanleiding van die waarnemer nie. As
jy ’n teks lees en dit maak ’n uitspraak dat God die Skepper is, dan sal
dit nooit gebeur dat ek dieselfde teks lees en dan daarin kan lees dat
God nie die Skepper is nie. Ek kan besluit dat ek dit nie aanvaar nie
op grond van ander gegewens, ek kan selfs ’n ander teks gebruik,
maar ek kan nie die uitspraak van die teks self verander nie.

Die drie wette van die logika help ons helder formuleer
Dié vier teologiese vooraf opmerkings oor die waarheid word
ondersteun deur die fundamentele eise van die drie wette van die
logika. Hierdie drie wette bly steeds relevant en onontbeerlik in ons
waarnemings en die wyse waarop ons ons oortuigings weergee.
1. Die wet van weerspreking.
X is nie gelyk aan Y nie. As iets X is, dan kan dit nie terselfdertyd ook
Y wees nie. Die son kan nie skyn en terselfdertyd nie skyn nie.
Wanneer jy waarneem, beskryf jy wat jy waarneem. Net een
proposisie kan waar wees wanneer jy dit waarneem. As jy op ‘n
ander plek is as jy waarneem en dit jou waarneming beïnvloed, sal jy
steeds net een waarneming daar kan hê. Die son kan nie op een plek
tegelykertyd skyn en nie skyn nie. Hy kan op ‘n ander plek skyn as dit
nie by jou skyn nie, maar dit kan nie by jou tegelykertyd X en Y wees
nie.
In terme van die Bybel. Die Bybel sê God het die wêreld geskep. Dit is
wat daar staan. Jy kan nie beweer dat dit nie so is nie. Nie op grond
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van die Bybel nie. Jy kan iets anders sê, maar dan is dit ’n ander
proposisie, nie meer die Bybelse proposisie nie.
2. Die wet van die uitsluiting van die middel.
X kan nie tussen-in X en Y wees nie. As iets X is, en nie Y nie, dan kan
dit nie iets tussen X en Y wees nie. Dit is die een of die ander. Daar is
nie ’n derde opsie, ’n ware middelgrond tussen twee proposisies nie.
Daar is nie ’n logiese skemerte nie. Dit is óf die son wat skyn óf die
son wat nie skyn nie. Skemerte kan net beteken dat die son óf skyn
en daar is iets wat jou visie versper, óf die son skyn nie, maar wel
moontlik die maan wat jou die idee gee van die son. Dit bly steeds
die een of die ander, nie die een én die ander nie. Dit is X of Y.
In terme van die Bybel. Jesus het opgestaan uit die dood óf nie. Daar
is nie ’n middelgrond nie. Om te sê dat Jesus in die geloof opgestaan
het, is ’n logiese fout. Dit is iets wat jy indra in die teks, nie iets wat
die teks self sê nie. Jy kan iets anders sê, maar dan is dit ’n ander
proposisie, nie meer die Bybelse proposisie nie.
3. Die wet van identiteit.
X is inderdaad gelyk aan X. As iets waar is, is dit inderdaad waar
daarvan. X = X. Die son is die son, nie die maan nie.
God is die Skepper nie ander gode nie. Jesus het opgestaan uit die
dood. Hy is nie meer dood nie. Dit is nou as jy die Bybel lees,
natuurlik. Maar as dit daar staan is, is dit wat dit sê. Dan is dit nie ’n
skynopstanding óf iets anders soos ’n opstanding in die geloof van
die eerste geloofsgemeenskap nie.
Ons sal goed doen as ons ons hou aan dié drie wette van die logika,
selfs as ons met paradokse werk. ‘n Paradoks moet altyd ook aan
hierdie logika beantwoord. Die paradoks – bv. die paradoks van die
kroeg: as iemand ‘n bier drink in ‘n kroeg is die kanse goed dat die
ander ook drink – kan nie tegelykertyd ook onwaar wees nie, dat as
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iemand ‘n bier drink in die kroeg die kanse goed is dat die ander nie
drink nie. Te veel skryfwerk werk met onsekerhede wat ingedra word
in die gesprek wat as jy dit logies beskou doodgewoon vals en
onwaar is.

Hoe lees ons ‘n teks?
Prof. Hennie Rossouw, filosoof van formaat, formuleer die
hermeneutiese probleem in die lees van antieke tekste as die vraag:
“Hoe lees ons ’n teks?” Dit is iets anders as om te vra: “Wat sê die
teks?” Laasgenoemde vraag is gemik op inhoud. Eersgenoemde vraag
is gemik op toepassing.
Prof. Hennie bespreek drie maniere waarop ’n mens die teks kan
lees, fundamentalisties, wetenskaplik, en hermeneuties. Hy brei uit
op die gevare van elke manier van lees.
1. Die gevaar van ’n fundamentalistiese lees van die teks is dat ’n
teks ongekwalifiseerd van toepassing gemaak word sonder dat
die situasie van die leser in ag geneem word.
2. Die gevaar van ’n wetenskaplike lees van die teks is dat dit die
teks eenvoudig agterlaat en verwerp word as van nul en gener
waarde vir vandag.
3. Die voordeel van ’n hermeneutiese lees van die teks is dat dit
beide die teks en die leser volledig ernstig neem en sin probeer
maak daarvan, sonder om die teks te verwerp, en sonder om
die leser se situasie te verwerp.
Dit is duidelik – vir my altans – dat laasgenoemde manier, die
hermeneutiese lees, ’n baie beter manier van lees is. Ek hoor die
teks, maar hoor dit in my situasie, en gee dus gehoor daaraan, maar
vanuit die begrip wat dit vir my vir my eie situasie bring.
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Maar, is alles daarmee gesê? Ek dink nie so nie. Daar is ook ’n gevaar
in só ’n hermeneutiese lees. Prof. Hennie gee daarom ook erkenning
aan die gevaar van só ’n hermeneutiese manier van lees. Die teks kan
uiteindelik tog maar weer ondergeskik gemaak word aan die situasie
van die leser.
Daarom kies prof. Hennie uiteindelik dat ’n mens jou besig hou met:
“wat die Bybel ons self te denke, maar veral ook te doen gee.”
Daarin volg prof. Hennie die OT teoloog Van Ruler na wat gesê het
dat die hermeneutiese probleem interessant genoeg is: "om er veel
en lang, ook diep over na te denken." Maar wie alléén daaroor
nadink, loop uiteindelik in sirkels rond. Hy kom sonder voedsame
inhoud om: "in de woestijn van de formaliteit”. Jou eindelose
besinning oor hoe die Bybel gelees moet word, kan baie maklik die
inhoud van die Bybel oorwoeker en die impak daarvan in jou lewe
verstrik.
Soos prof. Hennie sê: " Wat die Bybel self te sê het, is tog in die
eerste en laaste plek waarop dit vir kerk en wêreld aankom; nie die
prolegomena van teologiese of filosofiese hermeneutici nie.”

Die Sender-Medium-Ontvanger model
Hoe verstaan ons dus wat ons lees, as ons in ag neem dat die
waarheid van die Skrif relasioneel is, maar nie relatief nie, en ons
standpunte moet beantwoord aan die drie wette van logika, en ons
dit hermeneuties probeer lees?
Die bekende Sender-Medium-Ontvanger-model (SMO) met sy talle
verfynings en uitbreidings deur die jare help baie om sin te maak van
hierdie hermeneutiese kommunikasieproses.
1. Die Sender is uiteraard God en die instrumente wat Hy gebruik
het om die Skrif te skryf.
2. Die Medium is die Skrif self soos dit aan ons oorgelewer is.
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3. Die Ontvangers is die lesers deur die eeue, ook ons.

Hoe verstaan ek wat ek lees?
Hoe werk ons dus met die teks? Want dit is in die Medium wat ons
gebruik wat die boodskap van die Sender na die Ontvangers
deurkom, of juis nie, weens een of ander hindernis in die
kommunikasieproses.
Drie van Ricouer se vroeëre artikels het my hiermee gehelp: "The
task of hermeneutics", "The hermeneutical function of distanciation"
en "Philosophical hermeneutics and Biblical hermeneutics" in die
boek EXEGESIS. Problems of method and exercises in reading van
Bovon en Rouiller (1978). Dit het my metodiek van werk met die teks
beslissend gestempel.
Die wêreld in die teks moet prioriteit geniet
Ricoeur het gesê dat die wêreld in of van die teks die prioriteit moet
geniet en deur deeglike "close reading" ontgin moet word om binne
'n hermeneutiese Sender-Medium-Ontvanger model (Thiselton) aan
die woord te kom. Dit het beteken dat alle aspekte van die teks,
binne die genre, taal, styl, metafore, patrone, beelde, vergelykings
ensomeer ontleed moet word sodat van die fynste detail tot die
grootste breë trajekte van betekenis daarin verklaar en die betekenis
daarvan begryp kan word.
Thiselton, ‘n ander hermeneut wat ‘n onberekenbare impak op my
manier van lees gehad het (via prof. Bernard Lategan se begeleiding),
het gesê: "In hermeneutics the text itself (or what a person seeks to
understand ) operates almost, in effect, as the active subject,
exposing and interrogating the human inquirer as its object of
scrutiny.” Dit word geëggo deur Ernst Fuchs wat gesê het: “ The texts
must translate us before we can translate them.”
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Die wêreld van en in die teks geniet dus altyd ‘n prioriteit. Jy moet
eers weet presies wat daar staan, voor jy rondom dit kan begin kyk
na verstaan, die wêreld agter die teks – kultuur-historiese aspekte –
en die wêreld voor die teks – hoe die teks in die geskiedenis gelees is,
waar jy ook na ideologieë ensomeer kan kyk – in spel kom. Ander
betekenisvlakke mag nooit die prioriteit van die teks as sodanig
aanrand nie. Die teks bly koning in die kommunikasie met die
Ontvanger, die leser. Dat ons betekenis maak met die teks was
natuurlik nog altyd so, maar sonder dat dit die teks begin verander
om aan te pas by die leser.
Thiselton skryf in sy nuutste bydraes baie spesifiek oor die
problematiek van teoloë wat vandag die Ontvanger en
lesersperspektief só beklemtoon dat hulle telkens die medium, die
teks, verander of selfs verwerp op grond van rasionale of emosionele
argumente of dan heel resent, op grond van die ervarings wat mense
het.
Dan praat ons nie eers daarvan dat daar glad nie eers moeite gedoen
word om met die Sender, dit wil sê die konteks van die skrywer en sy
doel met 'n teks, of nog dieper die goddelike oorsprong van die teks
en wat God se doel is met die teks nie, in gesprek te tree nie.
Monteleone het pragtig geskryf oor die narratiewe metodiek wat
baie maak van die “landscape of action” en die “landscape of
consciousness” wat gewoonlik gebruik word in narratiewe terapie en
bloot op 'n humanistiese vlak bly.
Hy stel daarom voor dat 'n mens die verhale van mense – en dit geld
ook die Bybel – wel deeglik lees, dat jy die betekenis wat daaruit na
vore kom net so deeglik uit die patrone, die dun en die dikker
verhale, moet aflei met dit wat mense bring (ek hanteer verhale nou
as "tekste"), maar dat jy dan uiteindelik ook moet vra wat is die
"landscape of transendence", d.w.s. waar kom jy die spore van God
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agter in verhale. Terloops, dít is die teorie wat agter die Seisoen van
Luister se teologie lê!
Terug by die teks en “close reading”. Dit is hoe ek lees. Wat gaan in
die teks aan? Wat beteken die teks? Wat wil die Sender, skrywer en
Outeur, binne die konteks van daardie tyd daardeur sê. En dan eers
werk ek met die Ontvanger en die konteks deur die eeue sowel as
vandag. Wat wil dit vir ons sê? My “close reading” gee dus 'n
absolute voorrang aan die teks wat na my toe kom, in die verwagting
dat ek God daarin sal hoor en aan Hom gehoorsaam kan word.
My metodiek van “close reading” is daarom as volg.
Lees, Luister en Leef as Hermeneutiese model
Prakties kan my model van lees as volg weergegee word:
• Lees – verklaar – ontvang deur die bedoeling te verhelder of
uit te lê
• Luister – verstaan - ontgin tot jy deeglik vertroud is met die
bedoeling
• Leef – vergestalt – ontplooi om vorm te gee aan of te
beliggaam
Die voordele van dié model is as volg.
1. Dit is relasioneel
Dit gebeur in die wisselwerking van die luister na die Woord, na
mekaar, na ander, na die Gees, en dan weer terug na die Woord om
die stem van God en sy gawes, beloftes, en opdragte te onderskei.
2. Dit is respekvol
Die waarheid lê in die Woord self opgesluit in dié mate wat dit God
se gesag beliggaam. Die waarheid lê nie in myself of ander opgesluit
nie, maar in die teks as sodanig. Die teks is sentraal in die
kommunikasieproses.
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3. Dit laat die teks praat
Want die inspirasie lê in die teks nie in die uitlegger nie. Daar is
onder talle teoloë vandag nog die geneigdheid om die teks te
dekonstrueer waarskynlik in ’n poging om interpretasies waarmee
verskil word op hulle plek te sit. Dekonstruksie van ’n teks kom egter
uit ’n diep wantroue in die teks wat waarskynlik te make het met die
ineenstorting van dogma, die idee dat die teks nie oor reële
werklikhede praat nie, maar ’n denkbeeldige premoderne
werklikheid verteenwoordig.
Nie net is dit ’n agter gehaalde manier van werk met klassieke tekste
nie - jy sal nie vind dat navorsers van Herodotos en Shakespeare die
antieke tekste probeer dekonstrueer nie - maar dit verraai ’n
ongeloof in die realiteit wat die teks op die tafel sit. En dit is
doodgewoon hartseer.
Nee, die teks moet aan die woord kom, anders sit jy juis net met
interpretasie, met jou eie rekonstruksie van wat nou eintlik met die
teks in sy ontstaansgeskiedenis gebeur het. Dit geld ook die bronne
hipoteses rondom die Pentateug en die profete, bv. Jesaja in sy
gewaande drie dele. Dit is onbewese versnipperings van die teks
sonder ’n enkele fisiese stuk getuienis.
Dat daar redakteurs aan die werk was, is maklik om aan te dui. Om
egter die bronne waarmee hulle gewerk het, te isoleer, en dan nog ’n
teologie daarvan te skryf, is ’n agter gehaalde metodiek. Jesaja is
altyd op twee boekrolle oorgelewer. En selfs dit beteken nie daar is
twee Jesajas nie. Die perkament was net só lank en daarom is die
boek voortgesit op ’n volgende boekrol. Vir leeswerk daaroor kan jy
Alphonso Groenewald se artikel oor Jesaja raadpleeg by UP.
Dit is waar die drie wette van die logika baie help. Die teks kan nie
verander of verwerp word in die proses van verstaan nie. Die wet
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van weerspreking: X is nie gelyk aan Y nie. Die wet van die uitgeslote
middel: X is nie tussen-in X en Y nie. Die wet van identiteit: X is gelyk
aan X.

Beweeg van verklaar na verstaan
Só beweeg ek van verklaring na verstaan, en lê ek die Skrif uit sodat
ander van verklaring na verstaan kan beweeg.
Filippus en die Etiopiese amptenaar
Ons lees hiervan reeds in die verhaal van Filippus en die Etiopiese
finansiële amptenaar, in vandag se terme, hul minister van finansies.
Die Etiopiese minister van finansies was op reis terug van Jerusalem
af (Hand 8:26-40). Hy het God daar gaan aanbid. Op die eensame
pad na Gasa was hy nou besig om Bybel te lees. Die boek Jesaja was
oop op die wa, maar hy kon nie verstaan wat hy lees nie.
Dan reël die Gees ‘n ontmoeting met die evangelis en “diaken”
Filippus. Sy intree-vraag aan die Etiopiese amptenaar bly relevant tot
vandag toe nog: “Verstaan jy wat jy lees?” (:30)
Deur ‘n interessante woordspel op die woord γινώσκω (verstaan) in
die oorspronklike Griekse vraag: γινώσκω ἀναγινώσκω (verstaan jy
wat jy lees), wys Filippus hoe verstaan gebaseer is op, maar nie gelyk
is aan lees nie.
Die antwoord van die amptenaar is netso relevant. “Hoe sou ek kon
as niemand dit vir my uitlê nie?” (:31) antwoord hy vir Filippus. Die
woord wat hy gebruik vir “uitlê” is ὁδηγέω, wat beteken om te “lei”
of “begelei” (soos ‘n gids). En dít is presies die tipe begeleiding wat
Filippus vir hom gee.
Hy klim saam met die amptenaar op die wa en begin ‘n
lewensveranderende reisgesprek met die amptenaar. Hy sluit aan by
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die vrae wat die amptenaar het oor die lees van die teks (Jes 53:7-8)
en beweeg daarvandaan na die evangelie van Jesus Christus.
Maar die beste kom nog! Dit is gou duidelik dat wat as verklaring
begin oorgaan in verstaan. Die amptenaar vra, wat verhinder dat hy
gedoop word … en met ‘n eenvoudige geloofsbelydenis klim Filippus
en hy by ‘n riviertjie af en hy word in die koninkryk van God
ingedoop.
Die minister van finansies is begelei om te verstaan wat hy lees en
die boodskap van die teks vir homself toe te eien. En dit is dié toeeiening wat van verklaring verstaan maak.
Ons leer dus uit die verhaal dat die kerk nooit tevrede kan wees nét
met ‘n verklaring van die Skrif nie. Verstaan hang nie net af van die
gebruik van die regte metodes van verklaring nie, al is dié metodes
ook hoe verantwoord. Dit sal nooit genoeg wees om net die
verklaring van ‘n teksgedeelte te hoor sonder om nie ook die belofte
en die krag en die oortuiging wat die teksgedeelte bring te ervaar
nie.
Laasgenoemde is die tipe verstaan wat die geloof in ‘n lewende God
van ‘n lees van die Bybel verwag, ‘n verstaan wat Calvyn ‘n
teologiese hermeneutiek genoem het. In filosofiese terme: daar
moet ‘n “fusing of horizons” (Gadamer) wees, waar die wêreld van
die teksgedeelte die wêreld van die leser ontmoet en daar ‘n
versmelting, ‘n verstaan gebeur.
Jesus as voorbeeld
Dit is immers hoe Jesus ook gefunksioneer het. Jesus word in die
Nuwe Testament by uitnemendheid as die hermeneut geteken, die
een wat tot werklike verstaan begelei, wat harte en ook verstande
oopmaak om te kan verstaan.
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Dit sien ‘n mens al reeds in die tallose gelykenisse wat Hy gebruik het
om met mense te praat oor die dinge van die koninkryk van God.
Maar telkens moes Hy die betekenis daarvan egter ook weer verder
verduidelik aan sy dissipels op hulle versoek. Hulle vra byvoorbeeld
vir Hom ná die vertelling van die gelykenis van die Saaier,
“Verduidelik (φράζω) tog vir ons …” (Matt 13:36).
Nie dat die dissipels die verduideliking altyd goed verstaan het nie,
veral nie die dinge aangaande sy kruisdood nie. Daarom het Jesus ná
sy opstanding steeds tyd spandeer om sy dissipels te laat verstaan. In
die verhaal van Kleopas en moontlik sy vrou Maria (indien Kleopas en
Klopas dieselfde persoon wou wees – Joh 19:25) op pad na Emmaus,
vertel Lukas ons: “Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en
al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.”
(Luke 24:27). Die woord wat hier vir uitlê gebruik word, is
διερμηνεύω (dihermeneuo). Dit is dan ook dié woord wat die stam
van ons woord vir hermeneutiek vorm.
Interessant genoeg, verbind Jesus hulle gebrek aan verstaan aan
hulle gebrek aan geloof in die Skrifte: “Wat ’n gebrek aan begrip en
wat ’n traagheid van gees (letterlik: hart!)! Glo julle dan nie al die
dinge wat die profete gesê het nie?”(:25). Dit beklemtoon dat
verstaan iets is wat nie net afhanklik is van verklaring nie, maar altyd
ook ‘n geloofswerklikheid is, iets wat in verhouding met God self
gebeur.
Daarby het verstaan met ons hele menswees te make. In die
Emmausgangers se reaksie op die uitleg wat Jesus gee, raak hulle
opgewonde oor die feit dat Jesus die Skrif vir hulle oopgemaak het
(διανοίγω) en sê: “Het ons harte nie warm geword toe Hy op die pad
met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” (:32).
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Maar as Jesus net hierna ook die Skrifte uitlê vir die res van die
dissipels, dan sê Lukas dat Jesus hulle verstand (νου̂ς) oopgemaak
het (διανοίγω) om die Skrifte te verstaan (συνίημι) (:45).
Verstaan is dus nie net ‘n saak van die regte verklaring nie. Dit
gebeur onder begeleiding, dit is afhanklik van die werk van Jesus
deur die Gees, dit betrek hart en verstand, dit gebeur binne ‘n
geloofsverhouding, dit gebeur nie onafhanklik van die ander
gelowiges nie (Fil 2), en dit het selfs met die toewyding van ons
liggaam te make, soos Paulus in Romeine 12:1 daaroor skrywe.
Nehemia en Esra
Een van die min plekke in die Bybel waar ons ‘n bietjie meer van
hierdie tipe hermeneutiese leesproses kan naspeur, is in die verhaal
van Nehemia en Esra (Nehemia 8). Met die voltooiing van die muur
na die terugkeer uit ballingskap, het die volk van Esra geëis dat hy vir
hulle help verstaan ()בין
ִּ wat die wil (ֹּורה
ָ  )תvan die Here is sodat
hulle dit kon doen (Neh 8:2).
En as Esra aan hulle versoek voldoen en uit die wetboek begin lees,
staan daar letterlik dat die “ore van die volk op die wet gerig was”
(:4), so graag wou hulle verstaan!
Nadat die volk, al staande, na die eerste lang(!) voorlesing geluister
het en in lofprysing gereageer het, het die leiers, priesters en Leviete
as ‘n span verder gegaan en in die proses van verstaansbegeleiding
van die volgende stappe gebruik gemaak. Hulle het gefokus op:
1. die verdere hardop lees ()ק ָרא
ָ van die teks,
2. die verklaring ( )פָ ַרׁשdaarvan,
3. die verduideliking van die betekenis daarvan ()שכֶׂל,
ֶׂ
4. totdat die volk dit verstaan het ()בין
ִּ (:9).
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En uit die verloop van die verhaal in die res van die hoofstuk word
die gevolg van dié proses uitgespel in die nougesette navolging van
wat hulle gehoor het. Hulle het regtig verstaan!

Allegoriese en histories-literêre lees van die Bybel
‘n Mens sien spore van dié metodiek in die leesmetodes wat die
vroeë kerk gebruik het. In die breë was daar twee gedagterigtings in
die lees van die Bybel (Smit 2006:21-23):
1. Die allegoriese lees van die Bybel waarin die geestelike en
Christelike betekenis van die teks belangrik was. Die skool van
Alexandrië was groot voorstanders hiervan met Clemens en
Origenes (2de eeu) eksponente hiervan.
2. Die histories-literêre lees van die Bybel waarin taal en die
konteks ‘n groot rol gespeel het. Die skool van Antiochië met
onder andere die bekende prediker Chrysostomus (4de eeu)
was eksperte hierin.
Augustinus (4de eeu) het ‘n groot rol gespeel om ‘n sintese tussen
dié twee gedagterigtings te bring, omdat hy geglo het dat ‘n regte
verstaan albei metodes nodig gehad het. Hy het verder geleer dat die
sleutel wat dié twee metodes verenig, die liefde vir God en die
naaste is, die eerste beweging na ‘n “lesers-perspektief” in die
hermeneutiek.
Deur die lees van die teks beweeg die leser van die wêreld vóór die
teks na die wêreld ín die teks en word die leser deel van die verstaan
wat die teks in die leser wil bewerk. En ‘n mens word deel hiervan
deur die beweging wat die liefde vir God en vir die naaste in ‘n mens
aan die gang sit via die teks.
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Lectio versus Questio
In die Middeleeue het dié tipe lees in die kloosterskole (Smit
2006:24-26) tot die bekende Lectio Divina (Goddelike lees) gelei. Dit
het die volgende stappe ingesluit:
1. Lectio (lees) – gefokus op die taal, styl en konteks van die
oorspronklike Bybelteks;
2. Meditatio (nadenke) – gefokus op die praktiese betekenis van
die Bybelteks;
3. Oratio (gebed) – gefokus op gesprek (oratio=praat) met God as
antwoord op die Bybelteks;
4. Contemplatio (stilwees) – gefokus op die bewussyn van die
teenwoordigheid van die lewende God.
In hierdie tydperk het ook ‘n viervoudige eksegetiese
(hermeneutiese) metode (Smit 2006:26-27) ontwikkel wat die
verskillende metodieke wat gefokus was op die letter van die teks en
dié wat gefokus was op die gees van die teks, gekombineer het. Die
metode het onderskei tussen:
1. Die letterlike betekenis (sensus historicus) van die Bybelteks wat
‘n verklaring aangebied het vir die direkte teksuitsprake –
gefokus op die oordrag van inligting;
2. Die allegoriese betekenis (sensus allegoricus) wat die Bybelteks
verduidelik het in terme van die dogmatiese inhoud van die
kerkleer – gefokus op dogmatiese vorming;
3. Die morele toepassing van die teks (sensus moralis) op die
individuele leser – gefokus op morele vorming;
4. Die mistiese betekenis (sensus anagogicus) wat die beloftes en
dieper metafisiese en eskatologiese kennis en implikasies van
die teks uitgelig het – gefokus op geestelike vorming.
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‘n Soortgelyke viervoudige kategorisasie is ook gevind in die
Rabbynse geskrifte, die sogenaamde Pardes eksegetiese metode. Die
vier stappe was:
1. Peshat (eenvoudige verklaring),
2. Remez (implikasies),
3. Derash (interpretasie – Midrashim, wat die teks vir verskillende
kontekste relevant gemaak het [Bv die sewe reëls van Hillel –
Eerste reël: begin met die makliker sake en beweeg op die basis
daarvan na die moeiliker sake), en
4. Sod (geheime en mistiese betekenisse).
In wese is die eerste twee kategorieë gefokus op die normale
teksbetekenis vir gewone lesers en die laaste twee kategorieë op die
verborge betekenis vir spesialiste met dieper kennis, wat
ooreengekom het met die vroeë kerk se metodes.
Natuurlik was dit ook die tyd waar ongeletterdheid nog wyd
verspreid was en die kerk gelowiges gehelp het om die Bybel te
“lees” deur die liturgie en die kunste (beelde, gebrandskilderde glas,
frescos ensovoorts). Die Bybel is só “gelees” deur die verbeelding van
gewone gelowiges (Smit 2006:28).
Lectio verander na Questio
‘n Belangrike skuif in die manier van Bybellees het egter gekom met
die ontwikkeling van die katedraalskole (sedert Karl die Grote in die
9de eeu) en later die Middeleeuse universiteite, wat tot vandag toe
nog ‘n invloed het. Dit word die skolastiese metode van Bybellees
genoem (Smit 2006:30-34).
Drie prosesse kan onderskei word in die wyse waarop die
katedraalskole die Bybel gelees het:
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1. GLOS – eksegetiese notas is in die kantlyne van die Bybeltekste
gemaak soos dit gekopieer is, wat gelei het tot ‘n korpus van
eksegetiese tradisies wat al hoe belangriker geword het in die
interpretasie van die Bybel.
2. DIALEKTIEK – ‘n nuwe (of oud as ‘n mens in terme van die
Griekse filosowe Sokrates, Plato en Aristoteles dink!) onderrig
metode is ontwikkel wat op argumentasie en logika gebaseer
was wat ‘n kritiese intellektuele lees van die teks ingelei het
wat interessant genoeg ‘n meer publieke debat gebaseer op ‘n
nougesette vraagstelling aan die teks ingesluit het op soek na
meer logiese en sistematiese teologiese en veral dogmatiese
antwoorde.
a. ‘n Skuif het dus plaasgevind van ‘n lees (lectio) van die
Bybel uit liefde vir en in verhouding met God na ‘n
gebruik of bevraagtekening (questio) van die teks as bron
van teologiese leerstellings.
b. Daarmee saam is die derde stap in die Lectio Divina ook
verander van gebed (private oratio) na debat (publieke
oratio).
3. GENOMMERDE HOOFSTUKKE – Die teks van die Vulgaat, die
amptelike Bybel van die Roomse Katolieke Kerk in Latyn, is
verdeel in hoofstukke deur Stephen Langton, ‘n professor van
Parys, en later ook in verse deur Robert Estienne, ‘n Franse
uitgewer, wat verwysings na die Bybel makliker as tevore
gemaak het. Maar dit het natuurlik ook tot gevolg gehad dat
mense die Bybel anders gesien en hanteer het as te vore. In
plaas daarvan dat die Bybel (of ‘n boek in die Bybel) in die
eerste plek as ‘n geheel gelees is, kon mense nou makliker
fokus op individuele verse om sekere dogmatiese punte te
beklemtoon.
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Die bevraagtekening van die teks ter wille van ‘n eie agenda in plaas
van die lees van die teks vanuit ‘n verhouding met God, sowel as die
meer publieke debat oor die teks in plaas van die meer private
gebedsantwoord op die teks, is verder gevoer in die eerste
Middeleeuse universiteite wat gestig is om onafhanklik te wees van
die klooster- en katedraalskole.
Dit het volgens Dirkie Smit gelei tot drie ander ontwikkelings in die
lees van die teks in die verskillende Ordes van die Rooms-Katolieke
(Westerse) kerk (Bv die Franciskane en die Dominikane) (2006:3537):
1. EIE SKOLE IS GESTIG – Die verskillende Ordes het hulle eie
skole, seminariums en fakulteite begin, naby aan of as deel van
die universiteite om die prediking van die evangelie te
bevorder, maar vanuit hulle eie perspektiewe. Hulle het ‘n diep
respek vir geleerdheid sowel as hulle eie agendas gehad wat tot
‘n tipe dubbelvisie gelei het.
2. POSTILLA – Hulle het ‘n spesiale glos ontwikkel, een wat vir
predikers en prediking bedoel was, met eksegetiese notas en
kort kommentare, wat eers tussen die lyne van die Bybelteks
geskrywe was en later as aparte postillas (bylaes) gepubliseer
is.
3. GEEN BYBELS AAN DIE MASSAS – Die Dominikane het spesifiek
ook geweier dat die Bybel in die gewone tale vertaal word,
omdat hulle bang was dat gewone mense die Bybel verkeerd
sou interpreteer.

Terug na die Bybel met ‘n teologiese hermeneutiek
Die Hervorming het hierin ‘n groot verandering gebring. Dirkie Smit
onderskei vier prosesse (2006:38-43):
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1. AD FONTES – Die slagspreuk was: terug na die oorspronklike
tekste (fontes=bronne) van die Bybel – dit het gelei tot die
verskillende vertalings van die Bybel in die onderskeie tale van
die tyd.
2. GESAG LÊ IN DIE BYBEL SELF – Die Hervorming het in sy
terugbeweeg na die grondteks van die Bybel ook erken dat die
gesag in die verstaan van die Bybel, in die eerste plek lê in dit
wat die Bybel self sê. Dit het die Hervormers natuurlik in konflik
gebring met die amptelike kerk vir wie gesag in hulle eie
interpretasie van die Bybel gelê het.
3. DRUKPERS – Gutenberg se uitvinding van die drukpers (1440)
het beteken dat die Bybel en ander geskrifte baie makliker en
ook goedkoper versprei kon word.
4. BYBEL VIR DIE MASSAS – gewone mense kon nou die Bybel in
hulle eie tale lees en hulle verbeelding, hulle wêreldbeeld, hulle
idee van die lewe, die taal en idiome wat hulle gebruik het, is
nou deur die Bybel self gevorm. Die Bybel het die lens geword
waardeer alles waargeneem is. ‘n Mens kan selfs sê dat hulle
nie die Bybel geïnterpreteer het nie, maar dat die Bybel hulle
geïnterpreteer het!
In terme van die hermeneutiek vir die interpretasie van die Bybel het
Calvyn gekies vir ‘n teologiese hermeneutiek, wat vir hom beteken
het, dat die Bybel die stem van die lewende God was (Smit 2006:4753).
In aansluiting by die lesersperspektief van Augustinus het Calvyn met
twee basiese betekenisvlakke van die Bybelteks gewerk:
1) SIMPLEX SENSUS – die gewone betekenis van die Bybelteks
(simplex sensus), met deeglike aandag aan die historiese
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agtergrond, grammatiese kwessies, genres, kommunikasie
strategieë in die teks, retoriese analises ensovoorts.
2) USUS – die praktiese betekenis van die teks (usus), wat fokus
op die betekenis van die teks vir vandag, wat kon lei tot
normatiewe, formatiewe en transformatiewe betekenisse in al
hul ryke kompleksiteite. Met dié perspektief het hy bevestig:
a. dat die Bybel die lewende stem van God is;
b. dat, hoewel hy afwysend was teen ‘n mistiese lees van die
Skrif, ‘n ware verstaan afhanklik is van die erkenning van
en biddende vertroue op die Gees se beweging in
gelowiges; die Gees en die Woord is immers
onafskeidbaar;
c. dat die Bybel tegelykertyd:
i. God se beloftes aan ons is (promissio),
ii. Sy riglyne vir ‘n heilige lewe (regula) en
iii. Sy onderrig vir die toekoms deur formasie (institutio
[bevestig] en transformasie (eruditio [afgeronde
deurleefde kennis]).

Histories-literêre lees versus histories-kritiese lees
Maar dit sou nie lank duur nie, of dié manier van lees sou onder
skoot kom. Met die opbloei van ‘n rasionalistiese lees van die Bybel
in die opkoms van die moderne tydperk, die tyd ná die 17de eeu wat
as die Aufklärung bekend staan, het ‘n histories-kritiese lees van die
Bybel, wat op dieselfde wyse as enige ander dokument bestudeer
kan word, al hoe belangriker geword.
‘n Gees van radikale twyfel en kritiek het die plek geneem van die
Hervorming se gees van vertroue op die gesaghebbende Woord van
God (Smit 2006:55).
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Dit het ‘n radikale impak gehad op die wyse waarop teologie beoefen
is en op hoe die Bybel gelees en bestudeer is by die universiteite.
Questio het voorrang begin geniet bo Lectio. Die teks is bevraagteken
eerder as beleef.
Interessant genoeg het sommige konserwatiewe Protestantse
geleerdes probeer om die Bybel te verdedig teenoor hierdie
rasionalistiese vertrekpunte van die modernisme. Hulle wou bewys
dat die Bybel ‘n ware, finale fondament gebied het vir rasionele
afleidings en dat die Bybel ‘n ahistoriese, foutlose bron van
onfeilbare kennis van fundamentele waarhede gebied het (Smit
2006:56).
Die probleem is net dat hierdie teoloë op dieselfde rasionalistiese
wyse as die moderniste logiese verklarings vir die Bybel wou
aanbied, in plaas van die belydenismatige wyse waarop die
Hervormers met ‘n teologiese hermeneutiek van die Bybel
omgegaan het.
Daarom het ons kerk konsekwent gekies teen ‘n interpretasie van die
Skrif as foutloos. Ons het gekies om dit as onfeilbaar te beskou, dws
ons het bely dat die teks ons betroubaar kan begelei in ons
verhouding met God, mekaar en die wêreld. Nie dat die teks foutloos
was in ander aspekte nie.
Ek kies dus vir ‘n histories-literêre lees van die Bybel wat werk met
die fundamentele vertrekpunt van die Bybel as die Woord van God,
‘n teks wat normatief vir ons lewe is. Die histories-kritiese lees van
die Bybel werk daarteenoor met die vertrekpunt van die Bybel as die
woorde oor God, ‘n teks wat ondergeskik is aan jou eie interpretasie
van wat daar pas en wat nie, wat gesag dra en wat nie.
Die histories-literêre lees van die Bybel is sterk in die Gereformeerde
tradisie gewortel en gaan terug op die Antiochiese skool van
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interpretasie sowel as die lesersperspektief van Augustinus. Baie
word gemaak in dié eksegese van die verklaring en verstaan van die
teks binne die konteks, kultuur en geskiedenis van daardie tyd.
Die histories-kritiese lees van die Bybel is ’n baie meer resente
ontwikkeling wat vanuit die skolastiese lees van die teks ’n kritiese
intellektuele lees van die Bybel voorstaan wat die teks as sodanig
bevraagteken, meesal ter wille van ’n eie agenda, eerder as ’n lees
van die teks vanuit die verhouding met God.
Daarom word vanuit hierdie lees van die Skrif dinge soos die
maagdelike geboorte, wonderwerke, die opstanding en vele meer
maklik bevraagteken. En in etiese sake het die Bybel nie meer gesag
nie, behalwe oorhoofse vertrekpunte soos bv. die liefde, sonder om
op die detail van die beskrywings daarvan in te gaan.
Die histories-literêre lyn staan teenoor dié kritiese manier van lees.
Die Hervormers het juis gekies om die skolastiek vaarwel te roep en
terug te keer na ons Brondokument met die erkenning dat die gesag
van die Bybel in die verklaring (eksegese) en verstaan
(hermeneutiek) van die teks self lê.
Calvyn het hierdie metode ’n teologiese hermeneutiek genoem
waarin die Bybel die stem van die lewende God is. Dit is die tradisie
waarin ons kerk staan en die tradisie waarop ek my beroep in my
hantering van die Bybel.

Riglyne vir verantwoordelike lees
Hoe behoort ons dan die Bybel te lees?
Uit die oorsig van leesmetodes, wil ek die volgende drie riglyne
aanstip:
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1. Lees
Ons behoort deeglik na die teks van die Bybel te luister – eksegese,
eksegese, eksegese – totdat ons ‘n genoegsame verklaring van die
teks het (simplex sensus) in terme van die wêreld van die teks, en die
historiese agtergrond, die wêreld agter die teks. In narratiewe taal is
dit die vlak van gebeure, dit wat in die teks binne sy konteks gebeur.
2. Luister
Ons behoort na die teks van die Bybel te luister met die oog daarop
om die lewende stem van God daarin te kan onderskei in terme van
die wyse waarop Hy prakties gewerk het in die lewens van mense,
die beloftes wat Hy vir hulle vervul het, die wyse waarop Hy hulle
geloof gevorm het en die wyse waarop daar transformasie van hulle
geloof- gedrag- en lewenswêreld plaasgevind het. Dit moet binne ‘n
hermeneutiek van waardering en vertroue plaasvind. Dit geskied
onder leiding van die Heilige Gees wat ons in die waarheid lei. In
narratiewe taal is dit die vlak van bewussyn en betekenis.
3. Leef
Ons behoort na die teks te luister met die oog daarop om prakties
daaraan gehoorsaam te word in terme van ons eie lewe, om die teks
te leef, soos ons op God se stem reageer in gebed (oratio) en gedrag
(incarnatio), binne ‘n hermeneutiek van betrokkenheid en
verantwoordelikheid (Niebuhr). Dit is wat die Gees in ons wil doen,
is om ons gehoorsaam aan die teks te maak. In narratiewe taal
(Montleone) is dit die vlak van transendensie.
Salomo het iets van laasgenoemde verstaan. God het vir hom in ‘n
droom enigiets aangebied wat hy sou vra. Hy het vir ַ לֵ ב ׁש ֵֹּמע, “‘n
horende hart” gevra (1 Kon 3:9), of soos sommige vertaal “a
discerning heart” (NIV) om tussen goed en kwaad te kan onderskei.
Hy wou nie net baie weet en baie dinge kon verklaar nie. Hy wou vir
God en sy Woord, sy volk en hulle konteks só goed verstaan, dat hy
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van binne af, uit sy hart uit, kon stil word, luister, verstaan en
vandaar af met oorleg leef.
Dit het die Here so beïndruk dat Hy daarmee saam ook vir hom
wysheid en insig, groot rykdom en aansien en ‘n lang lewe gegee het.
Uit die meer resente navorsing oor die hermeneutiek, is daar ‘n
groeiende konsensus dat lesers meer indra in die verstaansproses
van ‘n teks, as wat geleerdes in die verlede gedink het. Dit is ook
waar van wetenskaplike navorsing – alle feite word gekleur deur die
teorie waarmee dit ontdek of waargeneem word – en ook waar van
historiese navorsing – alle uitbeeldings van die geskiedenis is ook
maar net dit, uitbeeldings van die geskiedenis en nie gelyk te stel aan
wat werklik gebeur het nie (Smit 2006:78).
In die resepsie hermeneutiek word byvoorbeeld al hoe meer studies
gedoen om agter te kom hoe verskillende groepe mense dieselfde
teks verstaan. Daaruit begin dit duidelik word dat “lesings nie soseer
te make het met wat die teks beteken nie, maar met die betekenis
wat lesers daaraan toeken – en dit kan radikaal verskil … Lees is nie
daarop uit om betekenis te vind wat as’t ware reeds in die teks
aanwesig is nie, maar om nuwe betekenis te maak met behulp van
die teks” (Smit 2006:80).
Omdat ons lees dus altyd tegelyk eksegese (uitleg) én eisegese (inleg)
is, of dit nou die letterlike én allegoriese uitleg van die vroeë
kerkvaders is en of dit nou Calvyn se simplex sensus én usus is, die
blywende vraag vir Bybellees is: “Hoe kan ons in die lig van ons
uitleg- en inlegkunde die Bybel verantwoordelik lees?”
Ons behoort daarom die Bybel ook te lees met ‘n gesonde
hermeneutiek van suspisie, in die eerste plek gemik op ons eie
(moontlike mis)verstaan, maar ook op ander se (moontlike
wan)interpretasies (geleerdes noem dit die wêreld onder die teks),
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omdat alle eksegese uit ‘n lesersperspektief ook eisegese bevat. Ons
moet sensitief wees vir die rol wat belange (Marx), van watter aard
ook al, kan speel. Ons moet rekening hou met die onbewuste (Freud)
en die rol van mag (Nietzsche) en die retoriek van en
kommunikasielyne in die teks sowel as in ons verstaan daarvan
(Byvoorbeeld: wie sê wat aan wie en hoekom? ) (Smit 2006:86).
Om dit effektief te kan doen, is die volgende vier riglyne belangrik
wat by bogenoemde drie aansluit:
4. In die gemeenskap van gelowiges
Ons behoort na die teks van die Bybel te luister saam met ‘n
verskeidenheid ander gelowiges, waarin ons probeer om regtig te
verstaan hoe ander die teks hoor en natuurlik ook interpreteer, om
te voorkom dat ons tevrede is net met een perspektief (ons eie) wat
maklik tot ‘n kettery of ‘n ideologie kan lei. In narratiewe taal kan dit
met die “verdigting” van ons begrip verbind word.
5. Met kennis van ander tradisies
Ons behoort ook deeglik kennis te neem van ander tradisies se uitleg
van die teks van die Bybel deur die eeue en die bydrae wat die
verskillende tradisies gelewer het tot ons verstaan van God en sy pad
met gelowiges, ook dié tradisies waarvan ons verskil, want ons is nie
die eerste gelowiges wat met die teks werk nie (die wêreld voor of
na die ontstaan van die Bybel). In narratiewe taal kan dit ook met die
“verdigting” van ons begrip verbind word.
6. Met ‘n gesonde suspisie
Ons behoort die interpretasies van die teks van die Bybel deur die
eeue, en vandag, te lees met ‘n gesonde hermeneutiek van suspisie,
in die eerste plek gemik op ons eie (moontlike mis)verstaan, maar
ook op ander se (moontlike wan)interpretasies (die wêreld onder die
uitleg van die teks), omdat alle uitleg van ‘n teks ook inlegkunde
bevat. Ons moet sensitief wees vir die rol wat belange, van watter
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aard ook al, kan speel (Marx). Ons moet rekening hou met die
onbewuste (Freud) en die rol van mag (Nietzsche) en die retoriek van
en kommunikasielyne van die teks na die wêreld van vandag sowel
as in ons verstaan daarvan (byvoorbeeld: wie sê wat aan wie en
hoekom? ) In narratiewe taal is dit die vlak van dekonstruksie. Let
wel: dit is nie die Bybel wat gedekonstrueer word nie, maar ons eie
en ander se interpretasie van die teks.
7. In ‘n voortgaande proses
Ons behoort nooit op te hou om te luister na die teks van die Bybel
nie! Dit is juis in die voortgaande lees van en nadenke (meditatio)
oor die teks saam met ander, wat ons verstaan breër en dieper word,
wanopvattings reggestel word, insigte bevestig word en die impak
van die teks groter word as deel van die Missio Dei. En dan gebeur
die wonder dat ons lees van die teks uitmond in ‘n verstaan wat
ware gemeenskap met mekaar en met God (contemplatio) moontlik
maak. In narratiewe taal is dit die vlak van herskrywende gesprekke
aan die hand van ons eie pad met die teks. Die teks bly natuurlik
altyd sentraal. Die teks word nie verander nie. Dit is die teks wat ons
verander.

Hoe hanteer ‘n mens radikale teenoorstaande standpunte?
Vra hoekom?
Eerstens moet ‘n mens vra, hoekom het ons radikale teenoorstaande
standpunte?
Ek dink dit het te make met die feit dat ons nie op dieselfde manier
met die teks werk nie al sê ons ook dat ons aan die Skrif gesag gee.
Ek dink sommige dink steeds dat die betekenis agter die teks lê, soos
baie histories-krities opgeleide leraars steeds doen. Die tyd het hulle
egter ingehaal. Ek dink sommige dink die betekenis lê in ons
opgesluit, soos dit al hoe meer deur ander meer resente teoloë
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beklemtoon word. Dit is wat ek maak met die teks wat saak maak.
Maar dit lei tot ‘n fondamentlose teologie, gebaseer op jou ideologie
van wat belangrik is en wat nie. Jou eie perspektief raak dan die
gesaghebbende een. Soveel hoofde soveel sinne.
Voer baie gesprek
In die tweede plek moet ons die volgende onthou as ons werk met
dié verskille.
• Leer om ander te verstaan so goed as wat jy kan. Gesprek is die
enigste manier om te kan verstaan. Baie gesprek as dit kan.
• Bly getrou aan jou eie verstaan totdat jy anders oortuig word.
Weereens gebeur dit in gesprek, baie daarvan.
“Close reading”
In die derde plek is Ricoeur se model is vir my rigtinggewend. Dit
gaan oor die wêreld IN die teks. Dit het altyd die voorrang. Jy lê die
teks uit binne sy konteks en probeer dit met “close reading” so goed
as moontlik verstaan voor jy kyk na die betekenis wat jy kan maak
met die teks. En die teks bly altyd ‘n korrektief op jou toepassing van
die teks. Dit is immers wat dit beteken dat ons as kerk altyd
reformeer. Ons gaan terug na die Skrif self en gebruik die Skrif om
tussen interpretasies te kies.
Ek kies dus nie vir een standpunt bó ‘n ander op grond van beter of
swakker argumente nie. Ek kies ook nie vir standpunte oor die effek
wat dit op mense gaan hê of nie gaan hê nie. Ek beoordeel
standpunte aan hulle getrouheid aan die Skrif en dit het die laaste sê
vir my. Selfs my eie standpunt moet só gemeet word.
Die liefde verheug hom oor die waarheid
Dit is in die vierde plek ook die weg waarop ons mekaar in
gemeentes gaan vind. Nie om te sê wie se standpunt reg is of wie
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verkeerd is nie. Ook nie om te dink aan die impak van ‘n standpunt
op hoe mense dit gaan ervaar of wat hulle daarmee gaan maak nie.
Maar om saam te dink en te onderskei of ‘n standpunt in lyn met die
Skrif is al dan nie. Soos Paulus op ‘n plek in 1 Korintiërs 13:4 sê: “Die
liefde verheug hom oor die waarheid.” Ons kan nie ‘n eenheid tussen
verskillende standpunte soek waarvan ons uiteindelik agterkom dat
‘n spesifieke standpunt nie meer in lyn is met die Bybel nie, veral nie
waar ons nie eers die moeite doen om met die tekste wat relevant is
tot die onderwerp te stoei en sin daarvan probeer maak nie. As ‘n
standpunt nie in lyn is met die Skrif nie, is dit nie die moeite werd om
dit te akkommodeer nie.
Dit is die weg vir ons as kerk. Ons moet die teenoorstaande
standpunte beoordeel deur dit te meet aan die Skrif. Niks anders sal
deug nie.
Die geskiedenis wys dat die spanning oor die langtermyn tussen
teenoorstaande standpunte nie volhoubaar is nie. Lees net in die
media oor die wyse waarop die Anglikane tans vasval. Dit was
trouens nog altyd so. Die Hervorming leer ons dat ‘n kompromie
rondom die waarheid nie werk nie. Verandering kom wanneer jy
soos die Waldense, John Wycliffe, Johannes Hus, en Maarten Luther
vasbyt en volhard met die Skrif alleen totdat klaarheid opdaag en die
geloofsgemeenskap weet, dít is wat God sê en dít is hoe ons daaroor
moet dink.
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3. Skrifberoep in etiese sake
Maar goed. Dit is sover dit die lees van die teks aangaan, beide in die
sin van verklaring as verstaan. Wat moet ‘n mens in die lig daarvan sê
oor Skrifberoep in etiese sake? As jy nou goed weet wat ‘n teks sê en
die teks het die voorrang, kan jy jou op Skrifberoep in etiese sake
beroep? Daar is baie wat juis sê ons moet glad nie die Bybel gebruik
as ons oor etiese sake praat nie.

Die sug na deernis
Wanneer ons oor die etiek gesels, gesels ons nie net oor die
waarheid nie, maar ook oor deernis. Soos ons dit by Jesus ook kry. Hy
praat nie net oor die waarheid nie. Hy praat ook oor deernis, want
Hy weet presies hoe feilbaar ons as mense is. Hy is immers in alle
opsigte net soos ons versoek, en het die toets deurstaan.
As Jesus dus in Getsemane op sy knieë neersak om te bid met sy
gesig teen die grond, ’n klipgooi van sy dissipels af, skeur daar uit sy
binneste ’n gebed van doodsangs. Anders as die keer toe Hy Lasarus
uit die dood uit gebid het met sy gesig na die hemel gedraai, kon Hy
dit nie regkry om sy Vader in die oë te kyk nie, want Hy was
doodsbenoud.
Hy vra sy Vader, as dit moontlik is, dat hierdie lydensbeker by Hom
verby sal gaan. Dat sy liggaam nie aan dié lyding blootgestel sal word
nie. Maar die hemel is stil.
Jesus het regdeur sy lewe geweet dat selfverloëning beteken dat jy
vir jou liggaam se behoeftes nee sê. Hy het nee gesê vir honger en
dors in die woestyn. Hy het menigmaal nee gesê vir gereelde etes en
gereelde slaaptye. Hy het selibaat gelewe en van uit eie ervaring
geweet watter uitdaging dit is.
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Hier moet Hy ja sê vir die dood, die hoogste prys wat ’n mens met
jou liggaam kan betaal. En die sweet drup van hom af met sy bloed
gemeng, só doodsbenoud is Hy vir dié uitdaging.
Maar, God is stil. Hy stuur wel ’n engel om Jesus te ondersteun, maar
Hy kan nie die uitdaging vir Jesus makliker maak nie. "Moet nogtans
nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil,” bid Jesus. En herhaal dit
’n keer, en nog ’n laaste keer. (Matt. 26:36-46; vgl. Mark. 14:32-42;
Luk. 39-46; Joh. 18:1-2)
Jesus het die pyn van liggaamlike lyding geken, die uitdaging van
selfverloëning. Dit is waarom Hy presies weet hoe om iemand by te
staan wat teen sy eie liggaam se behoeftes ’n stand moet maak, ’n
keuse vir God se wil moet inneem, en nie die luukse vir jouself toe te
eien om jou eie wil te volg, sonder om God se wil na te kom nie.
Dit is wat selfverloëning beteken. Dit is wat selfbeheersing beteken.
En die troos vir ons is dat Jesus self daardeur is, die hoogste prys
betaal het, selfs vir die dood kon ja sê. En daarmee nee kon sê vir sy
liggaam se behoeftes.
Die hoop is dat, soos ons Hom volg, ons dit ook sal regkry om ons eie
uitdagings, die selfverloëning wat van ons gevra word, dat ons dit sal
regkry. Die Gees is immers die een wat binne-in ons die krag en
selfbeheersing gee om volhardend nee te sê vir dié dinge wat teen
God se wil indruis, soos Hy dit in die Bybel aan ons bekend gemaak
het.
Deernis beteken immers nie dat ons iemand toelaat om iets verkeerd
te doen, iets wat jou in die afgrond kan laat inval nie. Deernis
beteken dat ons erns maak met die uitdagings waaraan iemand
blootgestel word, en moeite doen om te ondersteun en uitkomste te
help verskaf. Dra mekaar se laste in Galasiërs 6 beteken in die
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konteks dat ons mense help selfs wanneer hulle in sonde val, terwyl
ons versigtig is om nie self in sonde te val nie.

Buite om die Skrif is daar net flardes sedelike kennis
Anton Van Niekerk het in NGTT oor Willie Jonker se Teologiese Etiek
die volgende hieroor kwytgeraak (Deel 52, NOMMERS 3 & 4,
SEPTEMBER & DESEMBER 2011).
Anton maak die stelling dat die belangrike etiese vrae wat
hedendaags die geeste boei rondom tegnologiese ontwikkelinge in
die nuwe biomediese tegnologieë, en die werklikheidsbeeld wat deur
daardie ontwikkelinge veronderstel word volledig vreemd is aan die
breë werklikheidsbeeld van Bybelskrywers. Daar is vandag 'n
wonder-wêreld van selle, DNA-molekules, chromosome, gene,
stamselle, en dergelike meer, dinge waaroor die Bybelskrywers nooit
gedink of gedroom het nie. En dit is natuurlik so.
Dan vra Anton die vraag of die nuwe wêreld vir Willie Jonker in sy
Teologiese etiek nie doodgewoon sou beteken het of ten minste
geïmpliseer het dat ons die idee van 'n “Skrifberoep” in die etiek
daarom sonder meer moet laat vaar nie en onsself rondom etiese
vrae liewer volledig moet laat lei deur gesonde verstand en buiteteologiese insigte nie?
Presies die pad wat in die debat deur heelparty deelnemers gevolg
word, soos bv. in Gert Steyn se twee artikels oor
selfdegeslagverhoudings in 2007 die geval is. Sy slotsom is: “Die
Nuwe Testament het nie die finale antwoord nie en hulpwetenskappe
soos die Sielkunde, Sosiologie en Maatskaplike Werk behoort dalk
eerder as die Nuwe Testament geraadpleeg te word.” (Verbum Et
Ecclesia: Riglyne vir ‘n verantwoordelike Nuwe Testamentiese
verstaan in die homoseksualiteitsdebat. Deel 1: ’n Komplekse Saak en
Deel 2: Nuwe Testamentiese tekste.)
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Maar, só ‘n uitweg sou Willie Jonker nooit gekies het nie! Daarvoor
was hy vir die Bybel te lief en het die Bybel hom te grondig gelei in sy
teologie. Anton antwoord op sy eie vraag oor Skrifberoep dat die
saak vir Jonker wel nie eenvoudig is nie. Jonker wys die Lutherse idee
“om die betekenis van die Skrif tot die heilsboodskap en die
persoonlike lewensheiliging te beperk”, duidelik af, en kies berekend
vir Calvyn se idee “dat die Skrif noodsaaklik en genoegsaam is vir ons
hele lewe”, woorde wat julle duidelik sal vind in die Algemene
Sinodes se stuk oor Skrifberoep in etiese sake. Skrifberoep is dus 'n
fundamentele vertrekpunt in Willie Jonker se teologie.
Uiteindelik, het Jonker besef, is ons dus tog maar altyd ook weer
aangewese op die Skrif om uit te vind wat “ware sedelikheid” is, ook
al het mense “buite die Skrif om flardes van sedelike kennis”. Jonker
kies dus vir 'n etiese beroep wat werk met die "Skrif alleen":
“Die Skrif alleen leer ons om kennis van aardse sake op die juiste
wyse in verband met ons kennis van God te bring. Hoewel dit moeilik
is om Calvyn presies te interpreteer en hy homself nie sistematies en
wetenskaplik oor hierdie dinge uitgespreek het nie, kan ons dit tog
waag om te sê dat dit in lyn met sy denke is as ons sê dat hy sowel 'n
ware natuurlike teologie as 'n ware etiek en 'n ware natuurlike
filosofie (wetenskap) afgewys het omdat hy deurgaans aan die leer
van ‘die Skrif alleen’ wou vashou.”
Dit is hoekom dit vir Jonker onmoontlik sou wees om ooit 'n
natuurteologie te handhaaf in die beoordeling van die saak van die
etiek van selfdegeslagverhoudings.
So, hoe dink ek dan oor Skrifberoep in etiese sake? Ek wil ‘n paar
vertrekpunte uitspel wat my daarmee help.
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Die Bybel se gesag lê in God opgesluit
Dit is eenvoudig aksiomaties so dat die Bybel se gesag in God
opgesluit lê.
Die Bybel se gesag is vir ons nie ‘n onafhanklike gesag wat in die teks
as sodanig op een of ander manier opgesluit lê nie. Die Bybel het net
vir ons gesag omdat God daardeur gesag oor die lewe en die wêreld
uitoefen. Die Bybel se gesag lê dus in God, nie in die teks as sodanig
nie.
Dit is wat die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) in artikel 5 ook
bely:
“Ons aanvaar al hierdie boeke, en hulle alleen, as heilig en kanoniek
om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te
bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis
omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral
omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle
het ook die bewys daarvan in hulleself, aangesien selfs die blindes
kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind.”

Die gesag van die Bybel word nie daardeur gerelativeer nie
Dit beteken egter nie dat die gesag van die Bybel daarmee
gerelativeer word nie. Die gesag van die Bybel bo enige ander
openbaring, van watter aard ook al, word verhoog juis omdat God
daardeur aan die woord kom, soos NGB artikel 7 dit stel:
“Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en
dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende
geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien
moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand,
selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die
Heilige Skrif geleer word nie.”

48

Die Bybel het dus ‘n primêre plek in die verwoording van God se
gesag in ons lewe. Dit is die besondere openbaring van God. Die
Bybel is die verkose kanaal vir God se handelinge in en deur ons
lewe. Deur die Bybel bewerk God se wil vir ons en die lewe op só ‘n
wyse dat sy koninkryk daardeur kan kom. Niks kan daarmee vergelyk
word nie.
Nie dat God nie op ander maniere as deur die Bybel praat nie – die
skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld – soos NGB
artikel 1 bely van die algemene openbaring. Maar die Bybel bly die
primêre middel waardeur God ons aan Homself bekendstel.

Die Bybel self word gebruik om te onderskei tussen
verskillende interpretasies.
Dit is duidelik uit die geskiedenis van die kerk dat alle uitdagings wat
hermeneute aan die kerk se tradisionele verstaan van sleuteldogmas
gestel het, op ‘n vars appèl op die Skrif self gebaseer was. Die
aanspraak op wat die Skrif sê, was die kern van die hermeneutiek,
al was die interpretasies uiteenlopend van aard. Alle teologie was
gebaseer op Skrifverstaan en Skrifuitleg, die verklaring van die teks
en die verstaan van wat die Skrif beteken. Die kerk was ‘n
Skrifgetroue gemeenskap en het telkens hulleself georiënteer aan
wat die Skrif sê. Die Skrif self is gebruik om te onderskei tussen
interpretasies.
Die Hervormers se aandrang op sola scriptura was ‘n protes teen die
heersende waninterpretasies van die Rooms-Katolieke kerk. Hulle
oproep was, ad fontes, terug na die Bronne, want daarin sou ‘n mens
die eens-en-vir-altyd versoenende dood van die Here Jesus beskrywe
sien, nie die voortdurende versoeningsdood van die Roomse mis nie.
Regverdiging kom deur die geloof alleen, nie deur die aflaatstelsel en
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die vagevuur nie. Die krag van God se woord lê nie in die pous nie,
maar in die geskrewe Woord wat aan ons oorgelewer is.
Daarmee het hulle uiteraard nie gesê dat ‘n mens elke jota en tittel
van die geskrewe Woord moet aanvaar om gered te word nie, maar
wel duidelik gemaak dat daar niks anders as die Skrif is wat vir ons
geloof en lewe nodig is nie. Die groot dinge wat in die Skrif geleer
word, is inderdaad die dinge wat die weg van saligheid vorm en
niemand in die kerk kan of mag enigiets daarby voeg of daarteen leer
nie. Die Skrif is die norma normans non normata. Dit is die norm van
die norme, wat self nie genormeer kan word nie.

Die rol van ervaring
Ons leef egter vandag in ‘n tyd wat wesenlik beïnvloed is deur die
Verligting van die 17de eeu wat dié aandrang op sola scriptura
wesenlik aangevat het, veral omdat die Verligting en sy eksponente
in wese ‘n anti-Christelike beweging was. Baie denkers uit dié tyd het
geneig tot ‘n ateïstiese en geslote wêreldbeeld. Dié wat wel bereid
was om die bestaan van ‘n god te aanvaar, het geneig na ‘n tipe
agnostiese teïsme of deïsme waarin die bestaan van ‘n afsydige veraf
god aanvaar is, maar nie die persoonlike Trinitariese Godsbeeld van
die Christelike geloof nie.
Die beoordeling van die gesag van die Bybel het dus geskuif na ‘n
beoordeling vanuit die perspektief van die redelike mens. In plaas
daarvan om die Bybel te lees om daarin God se Woord te hoor vir
leer en lewe, is die Bybel self aan die vraagstelling van die rede
onderwerp en is die gesag daarvan afhanklik gemaak van die
perspektief van die leser.
Die afgelope paar dekades het hierdie lesersperspektief verder
ontwikkel en is die gesag van die Bybel nie net aan die perspektief
van die rede onderwerp nie, maar aan die perspektief van die
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ervaring. En omdat die konteks van die menslike ervaring so
vloeibaar en verwarrend kan wees, bring só ‘n lees van die Bybel die
gesag daarvan in ernstige gedrang.
Waar die altyd veranderende konteks van die menslike ervaring die
maatstaf word vir watter gesag die Bybel in ‘n mens se lewe kan
speel of juis nie kan speel nie, kan die Bybel nie meer as God se stem
by iemand aankom nie. Want waar ons ervarings ‘n gesagsbron
word, beweeg ons op dryfsand. Jeremia het reeds al gekla daaroor
dat die hart van die mens bedriegliker is as enigiets anders: “hy is
ongeneeslik; wie kan hom verstaan?” (Jer. 17:9). En die hart van die
mens is vandag nog net so bedrieglik as in sy tyd.
Soos N. T. Wright sê: “If ‘experience’ is itself a source of authority,
we can no longer be addressed by a word which comes from
beyond ourselves.”
Die ervaring van mense is weliswaar ‘n noodsaaklike konteks
waarbinne ons luister na die Skrif. Ervaring is die noodsaaklike
subjektiewe pool van alle kennis. Dit is die plek vanwaar ons God se
Woord hoor, sy liefde leer ken, en sy wysheid kan begryp. Dit is
lewensnoodsaaklik dat ons die krag en liefde van God in ons eie
lewens beleef. Dit is immers een van die pole waarbinne ons die Skrif
hermeneuties lees.
Maar, omdat ons só maklik dié boodskap van God verkeerd kan
verklaar of verstaan, so maklik in afgodery kan verval, waar ons eie
gedagtes en gedrag ons van God se pad af laat afdwaal, móét die
Skrif self die gesag bly behou in ons lewe as die objektiewe pool van
interpretasie. Ons ervaring moet altyd weer getoets word aan die
Skrif. Die Skrif bly die instrument waardeur God sy verlossende gesag
in ons gemeenskappe en individuele lewens uitoefen.
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‘n Mens kan dus onderskei tussen voorkeur interpretasies.
‘n Mens kan dus onderskei tussen interpretasies wat ‘n voorkeur
geniet bo ander interpretasies van die Skrif. Alle interpretasies dra
nie dieselfde gewig nie. ‘n Ordentlike histories-literêre lees van die
Bybel met alle moontlike hulpmiddels bly die gepaste manier om
agter te kom wat die skrywers van die Bybel inderdaad bedoel het
om te sê. Dit is moontlik om te sê, op grond van goeie navorsing, dat
sommige interpretasies van die Bybel beter is as ander
interpretasies.
Die geldigheid van ons eie interpretasies lê ingebed in die
aantoonbare verband met die Skrif self, al dan nie. Ons eie
interpretasies kan en moet aan die bron self, die Skrif, getoets word,
om vas te stel of dit beter of swakker is as ander, veral natuurlik ook
die tradisionele interpretasie van die geloofsgemeenskap oor die
eeue. Waar dit verskil, moet ons baie seker maak dat die nuwere
interpretasie beter pas by wat die Skrif self sê, as wat die kerk deur
die eeue van ‘n spesifieke gedeelte gesê het.
Ons moet dus sorgvuldig luister na wat die kerk deur die eeue oor ‘n
bepaalde Skrifgedeelte gesê het. Ons mag krities daarna luister,
uitwys waar daar beter interpretasies moontlik is, maar ons nuwere
interpretasie moet duidelik beter wees, voor die kerk dit as die
voorkeur interpretasie kan kies.
Daarmee wy ons ons toe aan ‘n totale kontekstuele lees van die
Skrif. Elke woord moet gelees word in die konteks van sy vers, elke
vers in die konteks van sy hoofstuk, elke hoofstuk in die konteks van
sy eie boek, en elke boek in sy eie historiese, kulturele en kanoniese
konteks. Alleen só kan ons die teks verantwoord verklaar en verstaan
en die gesag daarvan vir ons lewens aanvaar en omhels.
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Sola Scriptura
Skrifgesag is vandag onder skoot. Ons moet onder geen illusies
daaroor verkeer nie. Die Skrif as maatstok kom in gedrang deur bv.
die verskillende tradisies in die Bybel teen mekaar af te speel, of deur
die Bybel net as een manier te beskou waardeur God praat. Die
Bybel is dan nie meer sola scriptura nie, maar op die meeste prima
scriptura (Scot McKnight) of op die minste ondergeskik aan nuwere
kennis en ervarings (Timothy Luke Johnstone).
Hierteenoor moet ons helder sê dat die Christendom ‘n godsdiens is
wat gebaseer is op Skrifgesag. Soos J I Packer sê:
“We shall maintain that Jesus Christ constituted Christianity a
religion of biblical authority. He is the Church's Lord and Teacher;
and He teaches His people by His Spirit through His written Word. As
the Westminster Confession puts it: 'The supreme Judge, by which all
controversies of religion are to be determined, and all decrees of
councils, opinions of ancient writers, doctrines of men, and private
spirits, are to be examined, and in whose sentence we are to rest,
can be no other but the Holy Spirit speaking in the Scripture.
We shall argue that subjection to the authority of Christ involves
subjection to the authority of Scripture. Anything short of
unconditional submission to Scripture, therefore, is a kind of
impenitence; any view that subjects the written Word of God to the
opinions and pronouncements of men involves unbelief and
disloyalty towards Christ.
Types of Christianity which regard as authoritative either tradition
(as Romanism does) or reason (as Liberalism does) are perversions of
the faith, for they locate the seat of authority, not in the Word of
God, but in the words of men.” ("Fundamentalism" and the Word of
God)
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4. ‘n Paar gedagtes oor
selfdegeslagverhoudings
Ek sluit met ‘n paar opmerkings oor selfdegeslagverhoudings
aangesien dit my aanvanklike opdrag was vir hierdie konferensie.

Eenders anders
Die mees fundamentele openbaring oor menswees is dat God ons na
sy beeld geskep het, sy verteenwoordiger. Dit is waarom elke mens
volledig mens is, maak nie saak hoe jy is of wat jy is nie. Maar die
tweede wat hiermee gelyk staan, is dat God ons as man en vrou
geskape het.
Ons sien dit in Genesis 2 waar Adam van Eva sê dat sy soos hy is,
maar ook anders. Hy is ish en sy isha. Eenders en Anders. Maats vir
mekaar. Vennote in hulle verteenwoordiging van God.
En ons weet uit die biologie dat hierdie verskille, hierdie andersheid,
nie net gaan oor uiterlike dinge van liggaamsbou of innerlike dinge
soos emosies nie. Manwees en vrouwees is tot op die sellulêre vlak
ingebou. Daar is uitsonderinge, ja. 0,07% van mense het
transseksuele eienskappe. Maar die uitsonderings bewys eintlik die
oorhoofse prentjie van menswees dat die mens in twee geslagte
geskep is. Mans het ’n Y chromosoom. Vroue net ’n X chromosoom.
En dit word gerugsteun deur ons hele genetiese samestelling. Soos
ons hier sit, verskil elke man van elke vrou met ten minste ’n derde
van alle gene wat ons het. En ’n derde van daardie genetiese verskille
het weer met seksuele verskille te make.
Die mens is binêr geskep. Man en vrou het God ons geskep. Dit is die
fundamentele skeppingswerklikheid van die mens. Dit is die
fundamentele biologiese werklikheid van die mens.
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En God se bedoeling is dat hierdie Eenderse Anderse mense mekaar
sal aankleef sodat daar ’n nageslag kan wees, kinders wat vir ’n ma
en pa gebore kan word om ’n familie en veral ook ’n geloofsfamilie te
kan vorm, die basis van ’n stabiele en florerende gemeenskap.
Elke keer wat hierdie fundamentele werklikheid van een man wat
een vrou aankleef verbreek is, was daar probleme. Dit begin by
Lameg, nageslag van Kain, wat vir hom twee vroue vat, Ada en Silla,
en die vloek van poligamie versuur die gemeenskap deur die
ingeboude geweld daarvan.
Set se nageslag het hulle daarteen gestaal en monogaam gebly
totdat die druk van kinderloosheid vir Sara te veel word en sy Hagar
vir Abraham gee. En Laban verkul vir Jakob met twee vroue, Lea en
Ragel, wat uiteindelik vier word met Bilha en Silpa wat ook vir Jakob
gegee word, ook weens die druk van kinderloosheid.
Daarom dat die wet uiteindelik uitspel dat twee susters nie
gelyktydig met dieselfde man in die huwelik bevestig kan word nie.
Want die eintlik bedoeling was dat een man een vrou sal trou en ’n
familie sou vorm.
Só het egskeiding ’n bedreiging vir die huwelik geword, en owerspel,
en bloedskande, en bestialiteit, en is daar wette daarteen gemaak.
Alles om die een man en een vrou werklikheid van die huwelik te
beskerm.
En dit is in dié konteks wat selfdegeslag seksuele gedrag ook beskou
moet word. Van Genesis 9 af regdeur tot in Openbaring 22 is daar
negatief geoordeel daaroor, omdat dit die andersheid van menswees
met eendersheid probeer vervang het.
Wat ons daaruit leer is dat ons onderskeiding gebrekkig is van wat
goed is en wat sleg, soos Genesis 3 ons leer. Adam en Eva het besluit
om self te onderskei wat die beste is en eet daarom van die vrug wat
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God hulle verbied het om te eet. En sedertdien dink ons ook ons
weet die beste, maar die enigste een wat regtig weet wat goed is, is
God self.
Ons dink bv. dat as ons verskille het dat ons ons andersheid moet
wegsteek agter vyeblare, soos Adam en Eva dit aanvanklik gedoen
het, by wyse van spreke, om in hulle gefabriseerde eendersheid hulle
toekoms te vind.
Ons dink dat as ons verskille in ons huwelik het dat ons eerder ons
paaie moet laat skei, eerder as om die verskille, ons andersheid, te
gebruik om mekaar te dien en vennote in ons gemeenskap met God
te wees.
As God sê Hy haat egskeiding, moet ons Hom ernstig neem. Hy wil hê
dat ons ons andersheid tot voordeel van mekaar moet gebruik. Nie
dat ons eenders moet raak óf van mekaar moet skei nie.
As God sê Hy beskou bloedskande as ’n gruwel, dan moet ons Hom
ernstig neem. Dieselfde geld al die ander ongeoorloofde seksuele
gedrag. Hy weet hoe Hy ons gemaak het en wil hê dat ons
daarvolgens leef. Ons moet Hom ernstig neem.
Soos die ouer duiwel vir die jong duiweltjie sê in CS Lewis se
Screwtape Letters: “All we can do is to encourage humans to take the
pleasures, which our Enemy has produced, at times, or in ways, or in
degrees which He has forbidden.”.

Die drang om die Bybel te verander of te verwerp
Daar is net twee maniere waarop jy in die kerk selfdegeslag seksuele
gedrag kan goedkeur vandag. Deur die Bybel te verander of deur die
Bybel te verwerp.
Fritz Gaum het ’n vergelyking gemaak in sy artikel in Die Burger “Eers
apartheid, nou gays” (14 Oktober 2017) tussen die verskoning wat
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die kerk vir apartheid aangebied het en die verskoning wat die kerk
vir hulle teenstand teen gay huwelike volgens hom in die toekoms sal
moet gee.
In my nadenke daaroor het ek besef dat sy vergelyking ontoepaslik
is. Die ware vergelyking tussen apartheid en selfdegeslagverhoudings
en die kerk se hantering daarvan is die volgende:
1. Die kerk het apartheid teologies geregverdig. Dit was op
Bybelse gronde nie haalbaar nie. Die kerk het dit mettertyd
ingesien en sy regverdiging teruggetrek.
2. Die kerk het in 2015 selfdegeslagverbintenisse teologies
geregverdig. Dit was op Bybelse gronde nie haalbaar nie. Die
kerk het dit in 2016 ingesien en sy regverdiging teruggetrek.
Dit is die ware stand van sake. Dit is wat die besluit van 2016 in detail
uitspel. Die huwelik is ’n instelling van God tussen een man en een
vrou. Alle ander verhoudings word afgewys.
Dit is in lyn met die konsensus deur die eeue.
Vra jouself doodeenvoudig die vraag af: Het die Jode selfdegeslag
seksuele gedrag deur die eeue goedgekeur?
Die antwoord is nee. Tot vandag toe nog.
En waarop het hulle hul oortuiging begrond?
Alleen op die Bybel. Op Genesis 1-2; Genesis 9; Genesis 19 (onthou
dat Sodom en Gomorra die nageslag is van Gam se seun Kanaän);
Levitikus 18:22; 20:13, Deuteronomium 22-23; Rigters 19 en die talle
gedeeltes wat oor die huwelik tussen man en vrou handel. Die Jode
se antwoord was konsekwent nee. Selfdegeslag seksuele gedrag was
teen die boodskap van die Skrif.
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Hoe is dit moontlik om selfs te dink om selfdegeslag seksuele gedrag
in te probeer lees in die OT as selfs geslagsgemeenskap tussen 'n man
en 'n vrou net in die huwelik mag plaasgevind het?
Deuteronomium 22 verbied voorhuwelikse sowel as buitehuwelikse
seks! Dit verbied selfs transvestisme, mans wat vroueklere dra en
vroue wat mansklere dra. Hoe sou selfdegeslag seks ooit deur die
Jode goedgekeur kon word as sulke streng reëls rondom seks
bestaan het?
Enigiemand wat iets anders wil beweer, is lynreg teen die boodskap
van die OT. Sommige teoloë wil selfs beweer dat Levitikus net
insidentele seks tussen mans verbied, nie seks in 'n langtermyn
verhouding nie. Hoe op aarde kan 'n mens só iets beweer? Asof die
aantal kere seks se aanvaarbaarheid sou bepaal!
Die kinders wat in elk geval uit insidentele seks gebore is - uit enige
van die verbode seksuele verhoudings van Levitikus 18 en 20 - kon
nie deel word van die geloofsgemeenskap by die Tabernakel nie! Só
sê Deuteronomium 23:2: "Niemand wat gebore is uit ontoelaatbare
geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word nie, selfs nie so
'n persoon se tiende nageslag nie"!
Dit gaan dus oor die tipe seksuele verhouding, nie die insidentele of
permanente aard van die seks nie. Dit bepaal die OT se seksuele
etiek.
Die boodskap van die OT was helder en duidelik. Seks was bedoel vir
die huwelik. En die huwelik was bedoel tussen een man en een vrou.
Alles wat nie hieraan beantwoord het nie, is verbied en gestraf.
Dit is duidelik dat die poligame huwelik en egskeiding net verdra is
weens die halstarrigheid van die mense. Dit was deel van die
uitwasse van Kain se nageslag. Set se nageslag het dit aanvanklik nie
nagevolg nie.
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Sara het die eerste keer vir Abraham, nageslag van Set, omgepraat
om 'n kind by 'n slavin te verwek, maar dié kon nooit erf saam met
Abraham se eie kinders nie. Isak en Rebekka het gely onder Esau se
keuse om met twee vroue, nogal met albei op een dag, te trou.
En Laban het Jakob gekul met Lea en Ragel. Dit was nie Jakob se
eerste en eie keuse nie. En die feit dat hy uiteindelik vier vroue
gehad het, was Ragel en Lea se toedoen. Geen wonder dat die wet
daarna reël dat jy nie gelyktydig met twee susters mag trou nie.
Poligamie was 'n afwyking van God se standaard.
Dieselfde met egskeiding, waaroor die wet en talle profete te velde
trek. Lees maar net weer Maleagi! "Beheers julle, moenie ontrou
wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Die Here
die God van Israel sê Hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as
geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou
wees nie."
Hoekom? Maleagi is duidelik daaroor: "Die Here het man en vrou
een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? God wil hê, sê
Maleagi, "dat daar 'n nageslag moet wees wat Hom eer." (Mal. 2:1516).
Daarom dat Jesus in die NT sê, in die begin was dit nie so dat mense
kon skei nie. Een man. Een vrou. Een huwelik. Dit was en is God se
bedoeling. En Jesus haal Genesis en Maleagi aan. Selfs Jesus baseer
dus sy siening van die huwelik op wat in die Bybel geskrywe staan.
Dié wat die huwelik nie op dié manier kan of wil hanteer nie, sê
Jesus, óf omdat hulle nie kans sien vir die uitdaging van die huwelik
nie, óf weens onbekwaamheid vir die huwelik - óf van hulle geboorte
af, óf vanweë 'n besering óf deur 'n keuse vir die koninkryk - moet
ongetroud bly, soos Jesus dit self gedoen het en natuurlik ook Paulus
(Matteus 19).
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Vra dan verder vir jouself af of die ongeveer nege skrywers van die NT
selfdegeslag seksuele gedrag goedgekeur het?
Die antwoord is ook nee. En waarop het hulle hul oortuiging
begrond? Alleen op die Bybel.
Op Genesis 1-2; Genesis 9; Levitikus 18:22; 20:13; Deuteronomium
22-23 en die talle gedeeltes in die OT wat oor die huwelik tussen
man en vrou handel. Soos Jesus dit ook uitgelê het.
Die geskrewe Woord van God was nog altyd die norm vir die kerk. Dit
is die norma normans non normata - die norm van die norme wat
self nie genormeer kan word nie. Soos Paulus vir die gemeente van
Korinte skrywe: “Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en
Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te
dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die
ander opgeblase sou wees teen ’n derde nie.” (1 Kor. 4:6 OAV).
Dieselfde geld die vraag of enigiemand regdeur die geskiedenis van
die kerk selfdegeslag seksuele gedrag goedgekeur het?
Die antwoord is steeds nee. En waarop het hulle hul oortuiging
begrond? Alleen op die Bybel.
Op Genesis 1-2; Genesis 9; Levitikus 18:22; 20:13; Deuteronomium
23 en die talle gedeeltes in die OT wat oor die huwelik tussen man en
vrou handel.
En natuurlik bykomend ook op Markus 7, Matteus 19, 1
Tessalonisense 4, Romeine 1, 1 Korintiërs 5-7, Efesiërs 4-5, 1
Timoteus 1, Handelinge 15, Judas, 2 Petrus 2, Hebreërs 13, en
Openbaring 2 en die oorvloedige getuienis van die NT.
So vind 'n mens dit by die ou kerkvaders. So vind 'n mens dit by die
besluite van die onderskeie Konsilies. So vind 'n mens dit in die
belydenisskrifte. So vind 'n mens dit in die Reformasie. Tot en met
die sekulêre seksuele revolusie van die sestiger jare van die vorige
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eeu en die liberale teoloë van die tagtiger jare. Selfs die liberalisme
van die negentiende eeu het dus meer as 'n eeu geneem om daarby
uit te kom!
En waarop het die liberale teoloë hulle sieninge begrond?
Belangrik. Nie meer alleen op die Bybel nie. Toenemend eerder op
die wetenskaplike ontwikkelings van die sielkunde en later die
genetiese navorsing. Hierdie basis is egter vandag ernstig onder
skoot weens talle navorsers wat die onhoudbare wetenskaplike
standpunte uitwys.
Maar, vir ons doel is dit nie so belangrik nie. Die punt is dat liberale
teoloë hulle sieninge nie meer alleen op die Bybel begrond nie.
Gewoonlik verwerp hulle die siening van die Bybel. En waar hulle die
Bybel wel by getrek het, het hulle dit verander.
En dit is voortgesit deur liberale teoloë wat hulle werk nog verder op
die huidige gender revolusie van die tweede millennium begrond.
Ons het vandag meer as sewentig gender identifikasies.
Terloops, jy kan selfs vir jouself afvra of die Islam selfdegeslag
seksuele gedrag goedgekeur het?
Die antwoord bly steeds nee. Die Koran is soos die Bybel uitgesproke
daarteen, soos die verhaal van Lot in Sura 7 aandui.

Hoekom dink ons ons eie idees is beter as die Bybel s’n?
Hoekom dink ons dat ons eie idees oor seksualiteit is beter as dié van
die Bybel? Die antwoord is eintlik eenvoudig. Ons dink ons idees is
beter as dié van die Bybel, want ons is produkte van ’n Westerse
kultuur wat anders dink oor seksualiteit as wat die Bybel vir ons leer.
Ons Westerse samelewing het tot ‘n groot mate die Franse Revolusie
se slagspreuk van die laat 18de eeu omarm: Liberté, Égalité,
Fraternité – vryheid, gelykheid en broederskap. Broederskap
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natuurlik bedoel in die sin van menswees, nie geslagtelik nie. Hierdie
gedagtes was ‘n natuurlike uitvloeisel van die Verligting van die
17de-18de eeu met sy klem op die rede en die wetenskap.
Wat die Franse Revolusie egter skerp in die kollig gebring het, was
die fokus op die bevryding van die individu van die gesag wat sisteme
en waardestelsels op hulle uitgeoefen het, in die kerk sowel as in die
staat.
Die effek op die kerk was natuurlik enorm. Want, die vryheid
waarvan die Franse Revolusie gepraat het, was nie die vryheid wat in
Christus beskikbaar was nie, maar was afgestem op die vryheid van
die individu. Die mens se begeertes en behoeftes het in die sentrum
kom staan. En vryheid het beteken dat jy kan kies hoe om te leef.
•
•
•
•

Jy kon bepaal wat belangrik was vir jou.
Jy kon die waardes kies waarvolgens jy leef.
En niemand kon met jou daaroor stry nie.
Almal moes verdraagsaam wees, al het dié vryheid in konflik
gekom met die waardes wat deur die eeue deur die Skrif en die
belydenis beklemtoon is.
• Want vryheid het die vryheid van die individu beteken.
Nou, dit is nie die vryheid waarvan die Bybel praat nie. Paulus skryf in
sy brief aan die Galasiërs oor die vryheid van die gewete voor God,
die vryheid van die ewige toorn van God op die sonde:
• Vryheid is om nooit weer bang te wees dat jy gestraf sal word
vir jou sonde nie.
• Vryheid is om te weet dat God in Christus jou as sy kind
aangeneem het.
• Vryheid is om te weet dat God nooit weer vir jou kwaad sal
wees oor jou sonde nie.
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• Vryheid is om te weet dat God ‘n plek vir jou voorberei het om
vir ewig saam met jou te lewe.
Dít is die vryheid wat Christus gebring. Dit is die vryheid wat die
boodskap van die Bybel ons bring. Dit is die vryheid waarvan die hele
Skrif praat.

Die fundamentele vertrekpunt in etiese sake bly die liefde
Die fundamentele vertrekpunt in etiese sake bly die liefde. As Paulus
in Romeine 13:8-14 etiese riglyne wil neerlê vir die gelowiges in
Rome dan begrond hy dit in die een deel van die wet van God wat
saamgevat kan word in die liefdesgebod: “Jy moet jou naaste liefhê
soos jouself.”
Let op hoe hy dan vier gebooie uit die tweede deel van die wet
aanhaal, sonder om dit volledig te doen, want hy gebruik dit net as
illustrasie van die feit dat enige gebod eintlik dié motivering het. Die
motivering van die liefde geld immers enige ander gebod wat met
etiese sake te doene het. En die motivering is, sê Paulus: “Die liefde
doen die naaste geen kwaad aan nie.”
So, as jy die liefdesgebod uitvoer, as jy jou naaste liefhê soos jouself
en sorg dat jy jou naaste geen kwaad aandoen nie, sal jy nie egbreuk
pleeg nie; sal jy nie moord pleeg nie; sal jy nie steel nie; sal jy nie
begeer nie. Positief gestel:
1. Jy sal dus getrou bly vir en in die huwelik wat God se plan vir
menslike seksualiteit is. Want jy doen jou naaste geen kwaad
aan nie. Jy het jou naaste lief soos jouself. Jy gun hom of haar
om God se plan vir seksualiteit na te volg. Jy sal alles in jou
vermoë doen om self egbreuk te vermy, en jou naaste te help
om nie in die strik van egbreuk te val nie deur heilig te lewe.
2. Jy sal dus jou naaste se lewe beskerm en hom nie vermoor
nie. Want jy doen jou naaste geen kwaad aan nie. Jy het jou
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naaste lief soos jouself. Jy gun hom of haar die lewe wat God
vir ons almal gegee het. Jy sal alles in jou vermoë doen om te
keer dat jy of iemand anders ’n lewe wederregtelik neem.
3. Jy sal dus tevrede wees met wat jy het en nie iets van iemand
anders steel nie. Want jy doen jou naaste geen kwaad aan nie.
Jy het jou naaste lief soos jouself. Jy gun hom of haar die gawes
wat God vir hulle gegee het. Jy sal alles in jou vermoë doen om
te keer dat jy of iemand anders ’n besitting van iemand anders
vervreem.
4. Jy sal dus tevrede wees met wie jy is en nie iets van iemand
anders begeer wat jou nie toekom nie. Want jy doen jou
naaste geen kwaad aan nie. Jy het jou naaste lief soos jouself.
Jy gun hom of haar die lewenstyl wat God vir hulle gegee het.
Jy sal alles in jou vermoë doen om te keer dat jy of iemand
anders deur begeertes iets van iemand anders besoedel of
beduiwel.
Dit is waarom Paulus sê dat ons niemand iets verskuldig moet wees
nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hierdie tipe liefde staan booor alles. Dit rig ons denke en ons dade teenoor mekaar.
Dit is waarom Paulus daaraan byvoeg dat ons sal ophou met die
werke van die duisternis, dat ons die wapens van die lig sal opneem.
Die liefde leer ons immers dat ons welvoeglik moet lewe soos dit in
die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen
ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie.
Nee, ons moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en
nie voortdurend daarop uit wees om ons sondige begeertes te
bevredig nie, wat hy natuurlik al van hoofstuk 1 af uitspel. Ons moet
hierdie begeertes deur die Gees doodmaak - Rom. 8 - en ons liggame
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as ’n heilige offer vir die Here gee - Rom. 12 - sodat ons aanbidding
en gemeenskap met God sinvol en gepas kan wees.
Dit is die probleem met die slagspreuk: “liefde is liefde is liefde.” Dit
spel nie uit wat daarmee bedoel word nie, en kan totaal misbruik
word met onbedoelde gevolge. Daar is drie gevare in die
onverantwoordelike gebruik daarvan:
1. Die slagspreuk verlaag alle vorme van liefde - philia,
agape en eros – tot die laagste vorm van eros – die
bevrediging van seksuele begeerte. Dit dra die boodskap dat
seksuele begeertes geen beperkinge het nie, en dat daar niks
beter is of hoër as seksuele begeerte nie. Geen reëls, geen
riglyne, geen onderskeid. Liefde is liefde is liefde.
2. Die slagspreuk is selfvernietigend. Want, jy kan
selfdegeslagverhoudings daaronder insluit, bloedskande,
pedofilie - soos die North American Man/Boy Love Association
(NAMBLA) dit doen, en onthou dat die DSM 5 pedofilie as ’n
normale seksuele oriëntasie beskryf, of sadomasogistiese liefde
soos die Fifty Shades of Grey van EL James die afgelope tyd
gepopulariseer het. Lees bv. die artikel The new scientific
silence on child-adult sex and the age of consent oor Bruce Rind
wat met baie swak navorsing voorstel dat seks met
minderjariges gerehabiliteer moet word. Hy baseer bv. sy
navorsing op steekproewe van onder 30 gevalle wat op geen
manier ewekansig opgestel is nie.
3. Die slagspreuk verdun en onderwaardeer erotiese liefde wat
mans en vrouens na selftransendering wil begelei binne ’n
monogame huweliksverhouding waar dit juis die offer is van
jouself aan iemand wat anders is as jy, wat vreugde vir jouself
bring. Jou erotiese bevrediging word gevind in die plesier wat jy
gee, nie in die plesier wat jy vir jouself toeëien nie.
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Lees meer hieroor in my stuk wat by die Algemene Sinode 2016
gedien het: Gravamen en my Motivering.
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