
WAT MOET ONS DISKOERS IN HIERDIE 
TYD WEES? 
Ons kyk eers van vêr af om die breër kerklike prentjie te verstaan, en dan trek ons dit nouer om ons 

plek en aard daarin te vind. 

DIE GROTER PRENTJIE 

Kerke oor die wêreld het ‘n droom gehad dat die kerk van Christus die aarde en die mense wat 

daarop woon moes bereik met die evangelie van Christus. Hierdie pogings is deur twee wêreldoorloë 

in die wiele gery todat dit uiteindelik formeel beslag gekry het in die Wêreldraad van Kerke na die 

tweede wêreldoorlog. Die wêreld het gesmag na ‘n God van geregtigheid. Twee benaderings  het 

ontwikkel, naamlik die sogenoemde evangeliesgesinde en die ekumeniese. Hierdie twee 

benaderings het lank in spanning met mekaar geleef, todat dit duidelik geword het dat hulle nie net 

nader beweeg nie, maar tans oormekaar begin skuif het. Die een kan nie sonder die ander nie. 

DIE NG KERK-VERHAAL BINNE DIE GROTER PRENTJIE 

Die NG Kerk was aan die begin van hierdie beweging deel van die gesprek, todat haar eie (politieke) 

konteks haar op ‘n syspoor geplaas het, geisoleer het en uiteindelik is sy terug, en welkom.  

Hoe het die NG Kerk se eie naratief geloop binne hierdie groter kerklike prentjie? In lyn met ander 

kerke in die wêreld het die NG Kerk haar eie teologiese verstaan van die Skrif grootliks ontwikkel 

teen die agtergrond van die rasionalisme/liberalisme/modernisme van die negentiende eeu. Daar is 

aangesluit by internasionale kerklike pogings om die bedreiging van hierdie “ismes” op verskillende 

maniere teen te werk, byvoorbeeld met fundamentalisme, opwekkingsbewegings, en later die sg 

Neo- Calvinisme, om maar enkeles te noem. Die motief was hoofsaaklik ‘n reaksie denke. Die 

konteks op eie bodem, naamlik die Anglo – Boereoorlog, droogtes, depressie, vrees vir oorheersing  

en opkomende Afrikaner Nasionalisme het ‘n polemiese en reaksie- denke dit in die hand gewerk.  

Uit hierdie denkmaling het hoofsaaklik twee tradisies ontwikke,l naamlik die sogenaamde 

“evangeliesgesinde benadering”of Murray/Hofmeyer  tradisie, en die meer “rasionele of “Neo - 

Calvinistiese” benadering van verstaan van die Skrif en beoefening van teologie. Daar het ook tussen 

hierdie lyne spanning ontwikkel en die een is dikwels teenoor die ander opgestel. Die dominering 

van die een bo die ander het dan ook afgewissel. Daar was ook ‘n ander aksent waarop ons 

terugkom. 

WAAR IS DIE NG KERK TANS HIERMEE? 

Ons moet verstaan dat die NG Kerk ontwikkel het as ‘n akkommoderende kerk wat baie invloede 

opgeneem het, vanuit ‘n aantal tradisies.  Uit hierdie kookpot het hoofsaaklik twee (genoemde) 

tradisie behoue gebly. Dan was daar ‘n benadering wat soos ‘n goue draad deur geloop het, naamlik 

dat die kerk belydend in haar aard moet wees.  Dit behoort altyd haar identiteit te vorm. Beide ‘n 

meer gevoelsbenadering (hartsteologie) en ‘n rasionele benadering (kopteologie) het as twee spore 

langs mekaar geloop. Vandag verstaan ons dat dit twee benaderings van geloofsbelewing en 

beoefening is wat saam die spoor (behoort te) vorm waarop die NG Kerk loop. Die heil in Christus is 

‘n objektiewe waarheid wat buite ons vasstaan in Christus, maar subjektief in ons harte bevestig 

word deur die Gees. Twee kante van dieselfde muntstuk, en die een hoort nie sonder die ander nie. 



(Hierdie basis van geloof is fel beredeneer in die geskiedenis van die NG Kerk, en ook tragies teenoor 

mekaar gestel). 

Die geloofsinhoud put ons egter uit God se openbaring in Christus deur die vleesgeworde en die 

geskrewe Logos. Sy openbaring vorm ons dan tot ‘n “belydenis kerk.” Ons kan net leef en getuig van 

dit wat ons van God ontvang. Hierdie openbaring bring hy wel aan elkeen, maar ons moet dit 

kollektief verstaan. Hy het dwarsdeur die Skrif gewerk met ‘n geloofsgemeenskap. Sy openbaring is 

lewend en dinamies omdat Hy in Christus vlees geword het, en onder ons kom woon het, en steeds 

woon deur Sy Gees. Dit is ook ‘n organiese proses, soos die loop van ‘n rivier in elke tyd en 

omstandigheid. Daarom moet die kerk en haar lidmate voortdurend soek na ons voortgaande 

verstaan van Sy openbaring vir elke tyd en omstandigheid. 

Die aard van hierdie openbaring is dat God in Christus, en bevestig deur Sy Gees, Sy hart vir die 

wêreld kom oopmaak het. Christus kom wys dan deur Sy leer en lewe wat die waardes en inrigting 

van die Koninkryk van God in hierdie wêreld behoort te wees.  Sy getuies word opgeroep om Hom te 

“eet en drink” (Joh 6: 51), sodat hulle deel kan kry aan Hom en “Sy Goddelike natuur” (2 Petr 1:4) om 

Sy ware verteenwoordigers in die wêreld te wees. Hulle verbondenheid in Christus aan die drie-

eenheid sal dan die rede wees “dat die wêreld sal glo” (Joh 17) .  

WAAROOR MOET SY (DIE KERK) VERDER PRAAT? 

As Christus dan die middelpunt is dan sal Hy bepaal hoe die Koninkryk verder moet kom. Hoe ons 

Hom navolg as “gekruisigde en opgestane Heer”, sal die getuienis aangaande Hom in die wêreld 

wees. 

Wanneer dit ons konsekwente benadering sal wees mag niks anders in die sentrum van ons roeping 

inkom nie. Hy bly in die sentrum.  Dan sal ‘n gesekulariseerde wêreld nie die agenda van die 

bediening van die kerk bepaal nie. Nie enkele  etiese, of sosiale -geregtigheidskwessies of enigiets 

anders kan die agenda van God drie-enig  in die wêreld dan oorneem en domineer nie. Die wêreld 

smag na die outentieke openbaring van God, en mense wat dit met die liefde van Christus altyd en 

oral leef. Dit sal die nodige passie laat ontbrand wat aansteeklik sal wees in die wêreld, sodat die 

wêreld sal glo. Dan sal gelowiges ook anders met mekaar omgaan. Die evangelie sal dan ook getoets 

word aan die lewe van die getuies. 

Wanneer die kerk hierdie gesprek voer sal sy deur die inhoud en aanslag hiervan gevorm word. Dan 

sal die kerk al meer begin lyk soos die alternatiewe gemeenskap wat Christus daarmee bedoel het. 

Dit mag die NG Kerk nie alleen doen nie, maar saam met ander kerke in die land en wêreld die 

droom bly leef dat God drie-enig die wêreld so lief gehad het, en wil bereik.  Dit moet die groot fokus 

bly. 

Dan sal elke gelowige ‘n openbaring en gestuurde van die drie-enige God in die wêreld wees. 
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