2

In die Skriflig
RO EPIN G

Prof. dr. G. P. L. v. d. Linde.
Die woord roeping is in die kringe van ons U niversiteit ’n alledaagse
woord. Dit geld veral m et betrekking tot die fakulteite Teologie en
Opvoedkunde. In die om gangstaal is die woord tewens sed ert die
M iddeleeue gereserveer om ’n p a a r sogenaam de bevoorregte beroepe,
w aaronder veral die verbonde aan die kerk (Cf. R uth D. See 1953. p.
42) en later die onderwys aan te dui. Vir die beroepe, so word verklaar, moet m ens ’n roeping hê voordat jy die verantw oordelikhede
d aaraan verbonde kan nakom (Cf. B arry p. 9).
W. J. de Klerk v erklaar dan ook dat roeping ’n kem w oord is
van die Calvinisme (S.j. p. 1). Dit is egter ook ’n woord wat in ons
tyd ’n algehele vervlakking ondergaan het (cf. B arry 1958, p. 7) en
selfs vervaag het tot ’n uitdrukking w aarvan die begrip nie duidelik
omlyn kan word nie.
W oordeboeke omskryf roeping as die amp, beroep of w erkkring
w aarvoor iem and ’n innerlike drang het (Van D alen) en d e u r bekwaam heid en voorliefde die m eeste geskik, en daarom bestem is
(cf. V.A.B.; H.A.T en New Oxford D ictionary). W aar ons egter in
ons beskouing van die w erklikheid sê: “In U lig sien ons die lig”
(Ps. 36 : 10b) kan ons nie m et so ’n vae begripsbepaling volstaan nie.
Im m ers die begrip roeping groei u it wot ons verstaan van die verhouding tussen dié m ens en God (cf. R uth Douglas See 1953, p. 4)
soos Hy dit in sy Woord aan ons openbaar.
1. God roep as skepper
Hy openbaar dat Hy die Skepper, H erskepper en Voleinder van alle
dinge is (Cf. o.a. Caivyn 1536, p. 120 e.v., R uth D. See 1953. p. 23/4).
D eur Hom só te la at ken stel Hy ons voor Hom as die soewereine
God wat algehele onderw orpenheid en totale gehoorsaam heid aan
Hom eis. Hy m oet d eu r alles en alm al verheerlik word (cf. Caivyn
1545 vraag en antwoord 2 p. 5 en vraag en antwoord 7. p. 6). Dit bevestig Hy direk n ad at die m ens in die Paradys hom self aan sy heerskappy wou onttrek. Hy het na die mens geroep — van hom rekenskap geëis (cf. Gen. 3 : 9— 13). Reeds tot Hy na die mens geroep het
in die Paradys is dit duidelik dat as Hy roep, Hy Homself handhaaf as
soew ereine God; as H ere w at ’n totale aanspraak op die mens het. In
die roepe is ook die oordeel verskuil (cf. Gen. 3 :1 4 — 24); ’n oordeel
w at die ewige dood behels daarin d a t Hy die m ens van Hom weggedryf
h et (cf. Gen. 3 : 24). Dieselfde handhaw ing van sy soew ereiniteit in sy
roep d eu r die oordeel heen, het die aartsvaders d eu r die profete
gehoor en ons hoor dit vandag nog deur die Seun, Jesus Christus
(cf. Hebr. 1 : 1 ) wat vir ons sonde gem aak is (2 Kor. 5 :2 1 ) en daar
om in G odverlatenheid moes sterf. (cf. Matt. 27 : 46).
God roep en as Hy roep handhaaf Hy sy re g op elke mens: Hy gee
sy regte op hom, op sy diens, op sy volkome toewyding m et verstand
en wil en alle kragte nooit prys nie (cf. H. Bavinck 1911 p. 8; Ruth
D. See p. 24). H ierdie roep gaan uit tot alle m ense of hulle nou al
lu ister of nie (cf. O penbaring 1 4 :6 en 7). Die w at luister is kind.
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een wat gewillig en m et vreugde sy V ader in die hemel gehoorsaam
dien. Die w at nie luister nie is ’n slaaf; ’n m agtelose .instrum ent wat
tog d eu r God gebruik word na sy wil “sodat hulle selfs teen hulle
wil en besluit gedwing word om sy behae te gehoorsaam ” (Calvyn
1545 Antwoord 8 p, 9). Daarom, sê Bavinck, is die roeping in die
wydste sin van die woord, die prediking van die reg van God op sy
skepsel (1911 p. 8).
Daarm ee is ook gesê dat w aar die begrip roeping eerstens veronderstel dat die Soewereine God roep, dit tweedens inhou dat die
mens moet antwoord. En die antwoord behels onafwendbaar, sonder
voorbehoud, rekenskap; verantwoording.
Hierdie roeping wat van God uitgaan is allesom vattend (cf. W.
J. Aalders 1943 p. 5 en 65). Hy lê geheel en al beslag op die mens;
die geroepene moet rekenskap gee van alles w at h y /sy doen (cf. Gen.
3 :1 1 — 13; Openb. 2 0 :1 1 ). Hy wat roep oordeel oor wie geroep
word (cf. K. Sietsma s.j. p. 57). 0ns behoort nie aan onsself nie,
ons behoort aan God. 0 n s m oet vir Hom leef en sterf (Calvyn III.
VII. I).
Die sin en doel van ons bestaan word bepaal en daarm ee eers
duidelik, in die lig van ons roeping: van die feit dat God ons roep
om Hom te dien en eer. As geroepenes is ons dus gedurende ons hele
lewe in alles w at ons doen am psdraers — mense wat ’n opdrag van
God het (cf. K. Sietsma p. 14). Die opdrag om Hom te dien en eer,
w aartoe die mens geroep word, word dan ook sy roeping genoem en
verd er is roepingsvervulling die bevniste diens aan God (cf. W. J. de
Klerk s.j. p. 2), wat ook insluit diens aan die naaste (cf. Ruth D. See
1953 p. 49).
2. God roep as Herskepper
Deur die sonde in die Paradys het Adam en in hom die hele m ens
like geslag eg ter ontrou aan sy roeping geword en daarm ee uit sy
amp verval. Die mens het geweier om ’n opdrag van God te ontvang
of u it te voer. Elkeen versit h o m /h aar van nature as Hy roep. Hy
kruip weg en erken daarm ee d at hy die oordeel w aardig (cf. Gen.
3 : 8) en reeds onder die oordeel is.
God laat eg ter nie die werk van sy hande vaar of gee d it finaal
oor in die oordeel nie. In sy roep na die ontroue m ens lê nou nie net
die oordeel nie m aar ook die genade verskuil. Juis in die roeping —
in die roep tot rekenskap, kom aan die lig dat Hy nie ’n behae het
in die dood van d'e sondaar nie, m aar daarin dat hy hom bekeer en
lewe.
D eur die versoeningsdood van Christus aan die kruis, w aarin die oor
deel oor die ontroue m ens begrepe is, is die oordeel uit die roeping
gehaal. Hy het ons w at verjaagde en verstrooide skape in die doolhof van die wêreld was w eer versam el en ons m et Hom verenig (Cal
vyn 1559. Ill VI. 2). D eur die versoeningsbloed van Jesus is die ewige
toorn oor ons w at glo se ontrou weggeneem. Tegelyk verander en vern u u t Hy ons d eu r sy Gees om Hom w eer gehoorsaam te wees (cf.
Rom. 8 : 29 en 30; Ef. 4 : 24). Daarom kan en wil ons w eer na die
roeping tot diens luister. Hy roep die w at Hy tevore geken en wie
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Hy ook vantevore verordiiieer het, om gelykvormig te wees aan die
beeld van sy seun (cf. Rom. 8 : 28, 29 en Calvyn 1559 III. VI 3). Nou
is ons nie m eer onwillige slawe w at gedwing m oet word om teen wil
en dank God se wil te doen nie, m aar kinders. Die H ere het ons tot
kinders aangeneem. sodat Christus — dié geliefde Seun in wie Hy ’n
welbehae het — in ons lewe gestalte kan kry, sodat ons ons in
Hom as sy kinders kan betoon. Christus het ons m et sy bloed gereinig en d eu r sy Gees geheilig; daarom m ag ons nie w eer m et die
sonde besoedel word nie. Die ou m ens wat m aar w eer terug hunker
na die verset teen God m oet oorwin word (cf. Calvyn 1559, III. VI. 5).
’n Sondige beroep kan dus geen roeping wees nie (cf. R uth D. See, p.
75), w ant “soos Hy w at julle geroep h e t heilig is m oet julle ook in
julle hele lewenswandel heilig word, om dat d aa r geskryv/e is: Wees
heilig, w ant Ek is heilig” (1 P etrus 1 :15 en 16). Wie dus glo in die
H ere Jesus Christus kan nie anders as om die hele lewe as ’n roeping
te aanvaar nie (cf B arry p. 18). D.w.s. die gelowige weet hy het ’n
opdrag van God om sy hele lewe in sy diens en tot sy eer te gee.
Hy is h erstel in die amp en hy is bekwaam gem aak om die H ere w eer
te kan dien soos Hy gedien wil wees (cf. K. Sietsma p. 32). En hy
wil hom self ook nou tot beskikking van God stel as w erktuig van
geregtigheid to t sy eer (cf. Rom. 6 :1 3 ).
Calvyn noem hierdie roeping die roeping in volstrekte sin (cf.
A alders p. 10). Dit eis van ons totale selfverloëning. Dit gaan dan
nie v ir die gelowige oor die vraag na w at hyself begeer om te wees
en te doen nie; of oor w at vir hom tot voordeel is en die meeste
eer, gerief of inkom ste bied nie. Ons m oet onsself in sy diens gee as
’n heilige en Hom welgevallige offerande. “0 ,” roep Calvyn verder
uit, “w atter vordering h et hý nie gem aak nie w at geleer het dat hy
nie aan hom self behoort nie, en daarom die heerskappy en bestuur
oor hom self aan sy eie verstand o nttrek en dit aan God toegeken
het!” (Calvyn 1559. III. VII. I). Ons m oet dus as geroepenes onthou
d at ons ons hele lewe m et God te doen het, en nie m et onsself reken
nie m aar m et Hom (Calvyn 1559, III. VII. 2).
G ebeur dit is dit van selfsprekend d at ook ons aardse beroep
onder ons roeping betrek word. L et wel, ons p raat van ook ons aard
se beroep, om dat ons roeping baie m eer as ons beroep behels. Maar
ons vestig veral die aandag op ons beroep, om dat dit so ’n beheersende deel van ons lewe uitm aak.
Calvyn sowel as L uther noem ons beroep ’n roeping in betreklike
sin (cf. R uth D. See 1953). Die roeping in die sin is dan ’n bepaalde
taak w at op ’n bepaalde plek onder bepaalde om standighede gedurende die aardse lewe aan die geroepene opgedra word en w aaraan
sy lew ensonderhoud verbind is.
Die roeping, soos vervat in die beroep rus nie soos dié in vol
strek te sin op ’n bepaalde roep u it of deur die Evangelie nie, m aar dit
kom in die reël to t die gelowige “m et stille stem ” as hy let op die
Heilige Skrif, die ordening van sy lewe, God se leiding daarm ee en
die m oontlikhede w at d it bied (cf. A alders p. 111). D eur hierdie
roeping word die ewige verborge goddelike beskikking gerealiseer
in en d eu r die m enslike lewe op aarde (cf. A alders p. 13). Dit mag
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dus lyk of mense die geskiedenis bepaal en of hyself sorg vir die
instandhouding van sy eie en ander se lewe, sowel as of die voortbestaan van die w êreld in sy hande is; m aar wie die aardse werklikheid
in die lig van God se openbaring sien, w eet dat God dit alles doen
deu r die mense. Dit kom daarop neer dat die oor oopgehou moet
v/ord v ir die roep van God wat in die lewenswerklikheid, soos gekwalifiseer deur sy Gees en Woord, opklink. Dit beteken d a t dieselfde
God wat die mens in sy aardse lewe tot die saligheid roep en so beslag
lê op hom, hom ook sy plek gee in hierdie lewe (cf. Aalders p. 22).
Hy wys dus ook ons beroep aan; die beroep vloei vanself voort uit
die volstrekte roeping tot die lewe — (cf. Ruth D. See 1953 p. 73).
Hy wat roep gee sowel die innige begeerte tot ’n bepaalde lewenstaak of beroep as die begaafdheid van verstand en hand en ander
vermoëns wat vir die uitoefening daarvan nodig is. Hierdie gawes
moet dan ook m eestal reeds deur deeglike voorbereiding geoefen
word (cf. Joh Jansen 1917 p. 101).
Hierdie roeping moet egter altyd onderskei word van die neiging,
n atu u r of aard en ook van die loop van om standighede sonder meer.
Dit bly ten diepste altyd God — tenspyte van die gebruik van mense,
gawes en om standighede w aardeur iem and tot die keuse van ’n be
roep kom — w at in sy voorsienigheid aan elke m ens ’n plek en ’n taak
gee tot voltooiing van Sy Raadsplan. Enersyds doen Hy dit deur die
gewillige roepingsvervulling van sy kinders tot hulle vreugde andersyds d eu r die onwillige, selfs w ederstrew ige slawediens van die ongelowiges tot hulle oordeel.
As Voleinder van alle dinge hou Hy alles, ook deur ons roepingsvervulling instand tot op die groot dag van die wederkoms van ons
Here Jesus Chrlstus.
Die erns en verantwoordelikheid wat gepaard gaan m et hierdie
roepingsbegrip laat Jurgen Moltmann (1978) die Calvinistiese reformasie verwyt dat hulle m et die uitbanning van die godsdienstige feeste, ook die feestelike k arak ter uit die C hristenskap gedryf het.
Die feesvreugde is vervang m et ’n sw aartillende lewenshouding
en styl. N adruk is gelê op volhardende selfbeheersing en dissipline,
w aarsonder geen sukses mootlik is nie. ’n Mens moet jou lewe in jou
hande neem en doelbewus daar iets van maak. ’n Mens is veronderstel om iets te word, anders is jy niks — aldus Moltmann (p. 65).
Hierdie verwyt kan hy alleen m aak om dat hy ’n wanbegrip van
die erns-met-blydskap van die roepingsgedagte gevorm het w at die
agtergrond en dryfveer van die Reform atoriese lewensbeskouing
was.
Indien ons egter begryp wat roeping is en besef dat ons deur
God op aarde geroep is to t voltooiing van sy Raad, sal ons lewe
altyd, ook vir onsself van w aarde en vol vreugde wees (cf. Calvyn
1559, III. X. 6). En die w aarde en vreugde bly, of aan ons nou ook al
’n belangrike of beskeie plek, boonop m et veel stryd en moeite, in die
plan van God gegee is. Die groot saak waarom dit gaan is dat ons
dienaars van God is. Al w at van ons gevorder word is trou en verantwoordcUkheid in ons diens. Dit is opvallend dat juis ook die roe
pingsgedagte die dryfveer was wat Calvyn so laat ywer het op die
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gebied van die onderwys en opvoeding dat die Akadem ie in 1559
in Geneve vrr die doel opgerig is. As die m ens God m oet dien moet
hy behoorlik opgelei w ord om te kan dien. Die gawes w at Hy gee tot
sy diens m oet tenvolle ontwikkel word (cf. R uth D. See p. 94). En
as ons in die roeping — die volstrekte sowel as betreklike sin waarvoor ons toegerus is — bly kan ons alles vir tyd en ewigheid aan
Hom oorlaat (cf. B arry p. 221).

Gelewer op 3 April 1985, Gradeplegtigheid Fakulteit Teologie en
Opvoedkunde, PU vir CHO.
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