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A bstract
The E cclesio lo g y o f A b ra h a m K u y p er h a d a visible influence o n the
R efo rm ed C h u rch es o f Soulh-A frica. Il has been n o le d b y various
theologians that his view o f the C hurch as o rg a n ism a n d as in stitu te
c o n stitu ted the w ay in w hich these C hurches fu n c tio n e d in S o u th A fric a n
society. H is view d e te rm in e d the w ay in w hich the e xp ressio n e cc le sia stica l
m a tte r s in a rticle 30 o f the C hurch O rd er o f the R efo rm e d C h u rch es in
S o u th A fric a has been in te rp rete d o v er the years. E cc le sia stica l m a tters
h ave been in te rp rete d as m atters d e a lin g w ith the institute its e lf w hile
p o litic a l a n d so c ia l m a tters have been re g a rd e d as e xtra -ecclesia stica l

This a rticle d iscu sses the d ile m m a in the so c ia l ca llin g o f the C h u rc h w hich
re su lted fr o m the applica tio n o f the m o d el o f K u y p e r
In this a rticle
a n o th e r p o in t o f dep a rtu re to the u n d ersta n d in g o f e cc le sia stica l a ffa irs is
suggested, nam ely the K ingdom o f God.
F rom the p e rsp e ctive o f the
K ingdom , ecclesia stica l affairs sh o u ld be d e fin e d b ro a d ly as the eth ic a l
teachings o f the W ord o f G o d itself. The a g en d a o f e cc le sia stica l a sse m 
blies should, therefore, include all i.ssues reg a rd in g the eth ic a l p rin c ip le s o f
the K ingdom . These i.s.sues sh o u ld be d eali w ith in a n e cc le sia stica l way,
that is, a p p lyin g a b ib lica l fo u n d a tio n w hen p re a c h in g in the lo ca l church
o r ta kin g resolutions b y m a jo r a ssem b lies o f churches.

1.

Inlcidend

Die ekklesiologie van Kuyper bly na 'n eeu nog steeds 'n belangrike en
veelbesproke tema in die gerefonneerde teologie in Suid-Afrika. Veral in die
huidige herbesinning oor die w ese en taak van die kerk in 'n toekom stige SuidAfrika kom Kuyper se invloed w eer onder die vergrootglas. Jonker (1989:12) het
onlangs w eer die plurifonniteitsleer van Kuyper ondersoek omdat hy meen dat
Kuyper met sy plurifonniteitsleer 'n instrument aan die Suid-Afiikaanse
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gereformeerde teoloe gegee het om aparte kerke onder aparte volke teologies te
regverdig, hoewel Kuyper self die eenheid, siiiwerheid en kontekstualiteit van die
belydenis in die oog gehad het.
V roeer het Buys (1970:171) ook aangetoon dat 'n ander aspek van Kuyper se
ekklesiologie, naamlik die onderskeiding instituut en organism e sowel die Gereformeerde Kerken in N ederland as die Gerefom ieerde Kerke in Suid-Afrika
‘gestruktureer’ het. Daarm ee bedoel hy dat die roepingsvervulling van die kerke
binne die raamwerk van die ekklesiologiese model geskied het. Die G erefor
m eerde Kerken in N ederland het intussen onder druk van 'n gesekulariseerde
samelewing 'n ander w eg opgegaan (Gerefom ieerde Kerken in Nederland, 1973:
55). Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika funksioneer egter nog grotendeels
binne hierdie model wat hom self op kerklike vergaderings m anifesteer in 'n
bepaalde interpretasie van artikel 30 van die Kerkorde van die G erefonneerde
Kerke in Suid-Afrika. Hierdie artikel sê onder andere: "Kerklike vergaderings
moet alleen kerklike sake en dit op kerklike wyse behandel ..." (Gereform eerde
Kerke in Suid-Afrika, 1979:20). Die vraag is: Wat is die konkrete gevolge van
die interpretasie van ‘kerklike sake’ met Kuyper se model as vertrekpunt? En
kan daar 'n ander interpretasie van ‘kerklike sake’ moontlik w ees? Hierdie vrae
is tans w ear belangrik, veral omdat dit die roeping van die kerke in die veranderende Suid-Afrika wesentlik raak en daarom word hierdie vrae in hierdie artikel
onder die soeklig geplaas.

2.

Kuyper se beskouing

Kuyper se beskouing oor die kerk as insliluul en die kerk as organism e moet
gelees word saam met sy onderskeiding van sighare en onsigbare kerk. Daar
moet ook rekening gehou word met die ontwikkeling in sy ekklesiologie. Die
onsigbare kerk was vir hom die soom a van Christus vir sover dit nog verborge is
(Kuyper, 1909:205). Hierin het hy veral aangesluit by die W estm inster-konfessie
(Kuyper, 1943:61). Die sigbare kerk is die kerklike instituut. Aanvanklik het hy
die onsigbare kerk die organisme genoem en die sigbare kerk die instituut
(Velema, 1991:296). Later sien hy die universele gem eenskap van gedooptes as
die sigbare organiese kerk o f die kerk as sigbare ‘orgaan’. Die sigbare kerk het
tw ee bestaansvorme, naamlik die instituut en organisme (Kuyper, 1909:111:204).
Die organisme is daar w aar die gelowiges in die samelewing teenw oordig is. Die
instituut is die amptelike organisasie van die gelowiges "voor zoover ze door
afzonderlijke inrichting tot specifieke fomiatie is gekomen" (Kuyper, 1943:63).
Die instituut is dan die aardse manifestasie van die hemelse onsigbare kerk. Die
roeping van die kerk as instituut is die diens van die W oord en w at daannee
saamhang terwyl die organisme as doelpunt het die ‘uitstraling’ van die W oord op
die samelewing (Kuyper, 1932:272).
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Kuyper se verset teen die volkskerkgedagte van die N ederlandse Hervormde
Kerk het horn tot hierdie onderskeiding gebring. Die volkskerk beteken volgens
hom "heel het volk, heel het natie door den Doop in de kerk van Christus is in te
lijven" (Kuyper, 1932:11:268). Die volk moet op hierdie w yse deur die ampsdraers bereik w ord en daarom moet die volk binne die kerkmure bedien word.
Hierdie beskouing lei, volgens Kuyper, nie slegs tot groot geestelike verval nie,
maar bring ook die w êreldse die kerk binne, want die ‘w et’ van die volkskerk se:
W at gis in die vaderland, moet w eer gis in die kerk.
Teenoor die volkskerkgedagte stel hy dan die kerk as instituut w at die W oord
moet bedien. Dit is die belangrike saak want:
A1 brandt de lamp der Christelijke religie alleen binne de wanden van dat
instituut, haar licht straalt door de vensters zeer verre daarbuiten uit, en
werpt zich op al de geledingen en verbindingen van ons menselijk leven die
in allerlei uitingen van menselijk leven en menselijk werksaamheid
uitkomen (Kuyper, 1932:272).
Die kerstening van die samelewing, die Christelike lig op kuns, w etenskap en
tegniek lê op die terrein van die organisme, terwyl die instituut besig moet bly
met die bediening van die W oord en sakramente.
Hiermee het Kuyper nie net 'n alteniatief vir die volkskerkgedagte gestel nie,
maar 'n sintese bew erksteliig tussen die ekklesiologiese beskouings van die etiese
en konfessionele rigtings van sy tyd (Smit, 1989:30). Sy beskouing het baie aandag getrek en het onder andere ook neerslag gevind in die samelewingsleer van
die W ysbegeerte van die W etsidee. Hierdie samelewingsleer het in gereformeerde kringe 'n bepaalde beskouing oor die roeping van die geinstitueerde kerke
tot gevolg gehad en dit is nodig om ook hierop te let.

3.

Die beskouing van die W ysbegeerte van die W etsidee

D ooyew eerd (1936:111:451) het filosofies voortgebou op Kuyper se ekklesiolo
giese onderskeidinge. Hierop het Botha (1971:136) en Schilder (s.j.: 97) in
breedvoerige kritiese besprekings gewys. D ooyeweerd het, soos Kuyper, ook onderskei tussen die e c c le s ia in v is ih ilis en e c c le s ia v ts ib ilis , hoewel hy nie met die
tenninologie vrede het nie. Die e c c le s ia in v is ih ilis is die religieuse wortelgem eenskap in Christus (Dooyew eerd, 1946:111:48a). Hierdie e c c le s ia in v is ih ilis
is bo-tydelik.
Die e c c le s ia v is ih ilis bevat al die menslike samelewingstrukture en een van
hierdie samelewingstrukture is die ‘kerkinstituut’. Die verhouding tussen die
kerkinstituut en die ander verbande is 'n verhouding van gelykwaardiglieid omdat
almal 'n gemeenskaplike religieuse wortel het, naamlik die e c c le s ia in v is ih ilis .
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Hierdie tydelike strukture is ook onderling onvervangbaar. Elkeen is soewerein
in eie kring met 'n eie bestemmingsfuiiksie; tog is elkeen kragtens die gemeenskaplike religieuse wortel ook op m ekaar aangewys.
Die bestemmingsfunksie van die tydelike kerkinstituut lê vir D ooyew eerd (1936:
111:481) in die pistiese, en daarom is die kerkinstituut die "moeder van ons geloof
in Jesus Christus”. Vir hierdie uitgangspunt beroep hy horn op Calvyn en
Kuyper. Sodra die soewereiniteit in eie kring van die tydelike kerkinstituut
geskend word, lei dit tot defonnasie van die kerk. Hy gee dus aan die kerk
instituut as samelewingsverband 'n eie, maar tog ook begrensde struktuur en
flinksie ten opsigte van ander samelewingsverbande. Die kerkinstituut is vir
D ooyeweerd (1936:111:486), wat struktuur aanbetref, 'n ‘belydeniskerk’ w at deur
die diens van die W oord en sakramente die geloof moet laat groei.
Die konsekwensie van D ooyeweerd se samelewingsleer, wat hy hoofsaaklik bou
op Kuyper se ekklesiologie, is dat die kerk as 'n instituut 'n ‘Christelike same
lewingsverband’, tussen ander ‘Christelike sam elew ingsverbande’ is. Die taak
van hierdie kerkinstituut is om die W oord te bedien, terwyl die ander same
lewingsverbande Christelike kultuur moet positiveer. Die roeping van die geinstitueerde kerk word hierin duidelik omlyn en beperk tot sake w at die ‘instituut’ self
raak en nie inmeng op die terrein van ander ‘Christelike sam elew ingsverbande’
nie.
Kuyper se siening van die instituut en Dooyeweerd se filosofiese uitbouing
daarvan in sy samelewingsleer het groot reaksie in Nederlandse en Suid-Afrikaanse gereformeerde kringe ontlok. Sommige van hierdie reaksies het ook interessante implikasies vir die interpretasie van ‘kerklike sake’ in artikel 30 van die
Kerkorde. Terwille van 'n geheelbeeld word hieraan vervolgens aandag gegee.

4.

Kritiese reaksie in Nederland

Nie al die kritiek op Kuyper wat oor die afgelope eeu ontwikkel het, het neerslag
gevind in die gereformeerde teologie in Suid-Afrika nie. Daarom word hier nie
op al die reaksies ingegaan nie. Wat vir die teologiebeoefening van teoloe binne
die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika van belang w as, w as die kritiek van Van
Leeuwen, Schilder en Velema,
Van Leeuwen (1946:218) het Kuyper se kerkbegrip indringend bestudeer,
bespreek en beoordeel. Hy het die kritiek van die kant van die Nederlandse Hervormde Kerk by monde van Hoedemaker, Eerdmans, Hylkema, Haitjem a en Van
Ruler na w aarde geskat, asook die kritiek van Ten Hoor, Beuker en Schilder uit
die destydse kringe van teoloe binne die Gerefom ieerde Kerken in Nederland.
D aarbenewens het hy as beoordelingsnomi die ontwikkeling van die Calvinistiese
kerkbegrip van Calvyn beskryf (Van Leeuwen, 1946:237-251).
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Vanuit bogenoem de gesigshoeke liet Van Leeuwen (1946:268) tot die konklusie
gekom dat dit moeilik is om Kuyper se beskouinge Calvinisties te noem. Sommige eiemente soos die verkiesing, kerklike instituut, prediking van die W oord en
bediening van sakram ente iiet wel duidelike eiemente van Calvyn. A nder eie
mente kan nie na Calvyn teruggevoer word nie, soos onder andere die ekklesiologiese onderskeiding kerk as instituut en kerk as organisme. Van Leeuwen
(1946:268) tipeer hierdie onderskeiding as Neo-Calvinisties. Calvyn se soepel
benadering oor die w ese en roeping van die kerk w ord volgens horn vervang met
strakke onderskeidings en definisies. Van Leeuwen se kritiek op Kuyper is ook
deur Botha (1971:147) saam met ander nuwe gesigspunte gebruik om die
prinsipiele gebreke in die samelewingsleer van die w ysbegeerte van Dooyew eerd
aan te toon. Hierdie gebreke het Botha genoop om die oplossing te soek in die
Bybelse koninkryksgedagte (Botha, 1971:161). Hierop word later teruggekom.
Die kritiek van Schilder w as veel meer indringend en fundamenteel as dié van
Van Leeuwen. Sy skerp kritiek rus eintlik in sy groot verskil met K uyper se
beskouing van algemene en besondere genade - Douma (1966:119) wys dit
duidelik uit. O or die ekklesiologiese onderskeiding van Kuyper het Schilder (s.j.:
97) gesê dat die kerk as organisme nie eintlik kerk genoem moet w ord nie, omdat
'n mens die gevaar loop dat jy die kerk telkens sien in verskillende gestaltes.
Voorts meen hy dat Kuyper en die W ysbegeerte van die W etsidee die kerk en
die Koninkryk van God ‘parallel’ stel. Dit is nie duidelik w at Schilder met
pa rallel bedoel nie omdat hy ook erken dat by Kuyper die onsigbare kerk "wat
anders is dan het Koninkrijk der hemelen" (Schilder, s.j.:97). Dit is egter duidelik
dat hy oortuig is dat die gedagte van die Koninkryk van God nie by Kuyper o f die
W ysbegeerte van die W etsidee tot sy reg kom nie.
Schilder (s.j.:98) gee as verdere rede waarom die organisme nie kerk genoem
moet word nie, die Bybelse betekenis van die begrip ekktesia. Ekklesia beteken
vergadering en daarom behoort instituering tot die w ese van die kerk. Op hierdie
tw eede punt hou sy kritiek egter nie steek nie, omdat ekklesia in die Nuwe
Testament nie net wys op georganiseerde gem eentes nie, maar ook op gelowiges
in die algemeen. Verskeie eksegete wys dit duidelik uit (Snyman, 1977:25;
Schmidt, 1969:59, Pop, 1964:336; Lindijer, 1962:54 en De GraafF, 1968:59).
Nietemin het Schilder groot gebreke in Kuyper se beskouing blootgelê en die aandag gevestig op die Bybelse perspektief van die Koninkryk. Schilder laat die
Bybel self meer spreek. Hierdie positiewe bydrae het ook later sy neerslag in die
ekklesiologiese ontwikkelinge binne die G erefonneerde Kerke in Suid-Afrika
gevind.
Teoloë binne die Christelijke G erefonneerde Kerk in Nederland se reaksie op
Kuyper se beskouing is ook relevant vir latere ontwikkelings binne die Gereform eerde Kerke in Suid-Afrika, vanweë die nou teologiese en geestelike band wat
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sedert 1859 tussen die twee kerkverbande bestaan. In hierdie kring het veral
Velema horn met Kuyper besig gehou: Velema (1991:298) erken dat liy vroeer
slegs teen die terminologie instituut en organism e kritiek gehad het, maar dat die
saak vir horn aanvaarbaar was. Hy het dit selfs 'n "geweldige greep" genoem
(Velema, 1991:297). Later het hy meer krities gew ord oor die saak self. Sy kri
tiek spits veral toe op die ekklesiologiese gevolge van Kuyper se beskouing. Die
belangrikste hiervan is dat die kerk as instituut deel van sy plig afskuif op die
skouers van die gelowiges. Verder lei dit daartoe dat allerlei organisasies met die
kerk en ‘kerklidm aatskap’ verbind word sonder betrokkenheid van die kerklike
instituut. Hierdie tw eede kritiekpunt van Velema word nie voldoende beredeneer
sodat dit duidelik is w at hy daam iee bedoel nie. Die argument w ord dus nie
verder gevoer nie. Sy eerste kritiekpunt is egter wesensbelangrik. M et sy ekkle
siologiese onderskeiding het Kuyper die instituut se roeping vereng en die grootste deel verplaas na die organisme. In die praktyk het dit gelei tot 'n onaktiew e
‘vergeestelikte’ kerk, terwyl allerlei maatskaplike, sogenaamde Christelike orga
nisasies op die ‘gebied van die organism e’ ontstaan het. D aannee saam is die
begrip kerklike sake gedefinieer as net die sake wat betrekking het op die instituut
in sy verengde betekenis - 'n siening wat die maatskaplike roeping van die ge'institueerde kerk wesenlik aantas.
Velema (1991:306) wil as uitweg uit die dilemma eerder praat van die roeping
van die Christen as van die roeping van die kerk as organisme en grond dit op die
Skrifgedeeltes soos 1 Petrus 2:4-10, M atteus 5:15 en 16 en Filipense 2:14-16.
Die werk in dié gedeeltes venneld, w ord verrig deur die gelowiges wat behoort
tot die volk van God. Hy onderskei tussen kerk en gelowige, maar w aarsku teen
'n skeiding van "die kerk in haar amptelijke gestalte" en "organiese kerk in die
wereld" (Velema, 1991:307).
Uit die kritiek in Nederland op die beskouing van Kuyper en die W ysbegeerte
van die W etsidee van Dooyeweerd het twee belangrike sake uitgekristalliseer,
naamlik die gebrek aan 'n Koninkryksperspektief op die kerk en die onhoudbare
verenging van die instituut wat ook lei tot 'n verenging van ‘kerklike sake’ op
kerklike vergaderings. Op ander kritiekpunte op Kuyper se kerkbeskouing word
nou nie verder ingegaan nie, omdat dit vir die behandeling van hierdie tema nie
ter sake is nie. Bogenoemde tw ee kritiekpunte is wel van groot belang vir die
omskrywing van ‘kerklike sake’ op kerklike vergaderings en die gevolglike
siening van die roeping van die geinstitueerde kerk.

5.

Kritiese reaksie in Suid-Afrika

Die Suid-Afrikaanse kritiek op Kuyper se beskouing het veral vanuit die filosofiese en dogmatiese knnge gekom. Omdat in elkeen van hierdie dissiplines 'n
ander vertrekpunt geld, word elkeen afsonderlik kortliks bespreek.
220

In die Skriflig 27(2) 1993:215-229

J M . Vorster

5.1 Filosofíese kritiek
Uit hierdie hoek het Botha en Duvenage Kuyper en die W ysbegeerte van die
W etsidee se beskouing onder die vergrootglas geplaas. Botha (1971:156) sien
skolastiese elemente in die denkbeelde van Kuyper w at na vore kom in sy liefde
vir dichotom istiese onderskeidinge van sigbaar-om igbaar, algem een-besonder
en o r g a n is m e -in s tH u u t. Sy toon aan dat D ooyew eerd hierdie "gereformeerdskolastiese" elemente oorgeneem het. Soos De G raaff (1968:63) is sy van
mening dat by Kuyper en D ooyew eerd die kerk in "sentraal religieuse sin", dit wil
se, die onsigbare kerk, gekontrasteer word met die instituut. Die instituut word
dus gerelativeer. Soos reeds aangedui, seek sy die oplossing in 'n Koninkryksperspektief op die kerk, waarin die eie-aard en roeping van die geinstitueerde
kerk uitgewerk moet word.
Duvenage (1962:53-55) wil nie die beskouing van die W ysbegeerte van die
W etsidee loslaat nie, maar wil tog korreksies aanbring. Ook in aansluiting by die
W estm insterkonfessie se hy dat die kerk 'n "onsigbare aspek" het w at insluit "die
kerk se bo-tydelike oorsprong (uitverkiesing), die bo-tydelike grondvester Christus, w at as tw eede Adam die V erlosser en Koning van sy Kerk is en die botydelike vervuliing in die voleinding van die eeue w anneer die ontelbare skare die
nuw e aarde sal beerwe".
Hy se verder dat die sigbare kerk die tydelike aspek is van die onsigbare kerk en
dat die sigbare kerk gesien moet word as die gelieel van die openbaring van die
onsigbare kerk o f die Koninkryk van die hemele in die tyd - en dit omvat alle
gestaltes van die lewe in Cliristus. Daartoe behoort dan die Christelike gesin, die
Christelike staat, die Christelike skool en die ‘Christelike kerkinstituut’. Die ‘ge
institueerde kerk’ is een deel o f vonn van die kerk (Duvenage, 1962:63).
Hoewel Duvenage kritiek het op Kuyper, kom hy nie verder nie as om te se dat
die tenne kerk as organisme en kerk as instituut aanleiding gee tot misverstand en
dat die tw ee begrippe eintlik teenoor m ekaar gestel w ord en geskei word. Hy vra
egter ook meer aandag vir die gedagte van die K oninki^k en gebruik die beeld
van konsentriese sirkels om 'n samelewingsleer binne K oninkryksperspektief uit
te werk (Duvenage, 1969:128). In hierdie korreksie op Kuyper ontkom hy egter
nie aan die verenging en relativering van die geinstitueerde kerk nie.

5.2 Dogmatiese kritiek
Die deeglikste analise en beoordeling van Kuyper se beskouing deur teoloë in
Suid-Afrika is gedoen deur Buys (1970:172). Hy spreek w aardering uit vir die
grootsheid van Kuyper se konsep en die feit dat Kuyper die gedagte van 'n
volkskerk afgewys het. Hy sien Kuyper se beskouing as 'n poging om die kerkIn die Skriflig 27(2) 1993:215-229
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like instituut van staatsoorheersing te bevry sender om die roeping van die kerk
teenoor die volk prys te gee. Hy wou die kerk vry hou van verwêreldliking.
Buys (1970:197) sluit horn egter ook aan by die kritiek van Duvenage en De
G raaff teen Kuyper se terminologie. Tog meen hy dat die inhoud daarvan sover
dit as terrein-onderskeiding bedoel is, nie strydig is met die Skrif en die gereformeerde belydenis nie. Hy wil 'n ander w eg soek, m aar met behoud van die saak
w at Kuyper onder die aandag bring (Buys, 1970:200).
Soos Kuyper praat Buys (1970:200) ook van die tweerlei roeping van die kerk.
Wie oor die kerk besin, moet by God Drie-enig begin. Die roeping van die kerk
moet op die roeping van Christus berus. Die roeping van Christus bestaan uit die
byeenbring van alle uitverkorenes onder één H oof en die byeenbring van alle
dinge onder een Hoof. Eersgenoemde behels die realisering van die uitverkiesing
om mense te bring om God te dien. Laasgenoemde behels die herstel van die
sondige skeppingsorde. In aansluiting by Honig noem hy hierdie roeping die
kosmologiese taak van Christus (Buys, 1970:207).
Soos Christus het die kerk dan ook tweerlei roeping. Enersyds hel die roeping
betrekking op die uitverkorenes in besonder en andersyds het die roeping betrekking op die wêreldorde (Buys, 1970:213). Hierdie onderskeiding bring Buys
daartoe om deurgaans oor die tweerlei werkwyses en openbaringsw yses van die
kerk te praat. Die tweerlei w erkw yse bestaan uit die institutêre w erkw yse wat
die bediening van die genadem iddels behels en die buite-institutêre w erkw yse wat
deur middel van die amp van die gelowige geskied. Vir hierdie standpunt beroep
hy hom op Veldkamp en Bavinck se verklaring van die Heidelbergse Kategismus
Sondag 12 (Buys, 1970:237). Later noem hy dit die soteriologiese en kosm o
logiese roeping van die kerk.
Anders as Schilder en Duvenage bring Buys nie die Koninkryk van God in die
gesigsveld nie, hoewel hy die kosmologiese roeping van die kerk erken w at deur
die gelowiges uitgevoer word. W at is die implikasies hiervan vir ‘kerklike sake’
op die agenda van meerdere vergaderings? Dit kan tog nie net met die soteriolo
giese te doen hê nie. Buys se kritiek op Kuyper is waardevol maar dit blyk dat hy
ook nie die verskraling van die roeping van die geinstitueerde kerk, soos by
Kuyper, ontvlug nie.

6.

Kerkregtelike implikasies

6.1 Historiese agtergrond van artikel 30 Kerkorde
Die oorsprong van die bewoording van artikel 30, naamlik "kerklike sake op 'n
kerklike wyse" lê in 'n versoek wat M aniix van St. Aldegonde aan die Sinode van
Emden (1571) gerig het. Hy het die hulp van die Sinode gevra in Prins Willem se
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stryd teen Room se Spanje (Van Dellen & M onsm a, 1954;135). Die Sinode het
oor die versoek geswyg m aar die Sinode van Dordrecht (1574) het die beginsel
openlik gestel. hi 1581 het die Sinode M iddelburg die redaksie van die artikel
vasgestel (Jansen, 1923:139).
Die invloed van die Franssprekende gerefonneerdes by die Sinode van Emden
w as sterk (Pont, 1981:92). In hulle bantering van die versoek van M am ix kan
Calvyn se invloed gesien word. Calvyn het horn sterk verset teen die RoomsKatolieke Kerk se oorheersing van die samelewing: die Room s-K atolieke Sinode
van Clairmont (1095) het byvoorbeeld besluit om 'n kruistog te ondem eem , die
vyftiende Konsilie van W enen het besin oor oorlog met die Sarasene, die kerk het
seggenskap oor alle dinge gehad (Bouwman, 1970:11:29). Calvyn het hom teen
hierdie outoritêre besluitneming verset. Hy het egter, vanw ee sy eie soepel kerkbeskouing, nie 'n rigiede skeiding gemaak tussen ‘kerklik-institutêre’ en ‘buiteinstitiitêre’ sake nie. Sy uitgangspunt was die W oord, en die kerk kon volgens
hom sê wat die W oord sê (Calvyn, 1949,111:163). Die W oord kan egter nie
institutêr ingeperk word nie.
Bouwman (1970:11:29) dui aan hoe die uitdrukking kerklike sake na Calvyn en
die Sinode van Emden (1571) op 'n soepel wyse hanteer is. Die onderskeid
tussen ‘kerklike sake’ en ander m aatskaplike sake w as vaag. Hy w ys op verskeie
geleenthede in die Nederlandse geskiedenis w aar daar ook ander sake bespreek is
omdat politieke sake ten nouste met die lewe van die kerk saamhang. M et
Kuyper se beskouing het 'n enger visie ingetree wat deur kerkregtelikes in N eder
land en Suid-Afrika ingedra is.

6.2 Kerklike sake in ‘kerksentriese’ perspcktief
Die kritiek uit filosofiese en dogmatiese kringe teen Kuyper se beskouing het nie
noem ensw aardig neerslag gevind in die gerefonneerde kerkreg nie. Kerklike
sake w ord in die gerefonneerde kerkreg nog oor die algemeen gedefínieer teen
die agtergrond van die beperkte taak van die kerk as instituut soos dit de^ur
Kuyper en die W ysbegeerte van die W etsidee om skryf is.
In hierdie opsig kan veral verw ys word na die standpunte van Rutgers (1921:
254); Jansen (1923:138) en Bouwman (1970:11:31). Hierdie kerkregtelikes het
onkrities die Kuyperiaanse spoor in hierdie opsig gevolg. Die kerk as instituut
moet volgens hulle die piiaar van vastigheid en w aarheid wees. Sake w at op
kerklike vergaderings dien, kan dus slegs te doen hê met sake wat die instituut
self raak, soos die welsyn van die kerk, die opbou van die geloof en die tuguitoefening. Kerklike sake word dus ‘kerksentries’ gedefinieer. Dieselfde redeneringswyse word gevind by Van Dellen en Monsma (1954:135).
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Die interpretasie van ‘kerklike sake’ met as uitgangspunt die Kuyperiaanse model
en samelewingsleer van die W ysbegeerte van die W etsidee, bring dus vir die geinstitueerde kerk 'n dilemma mee. N et dit w at die w erkw yse van die ‘instituut’
raak is ‘kerklike sake’. Bybelse getuienis ten opsigte van die samelewing le op
die skouers van die organisme oftewel die gelowiges binne die onderskeie
‘samelewingsverbande’. Die geinstitueerde kerk boet getuienis in omdat die
agendas van meerdere vergaderings gereduseer w ord tot ‘geestelike sake’.
Die dilemma het hom in die G erefom ieerde Kerke in Suid-Afrika uitgewys soos
blyk uit die feit dat die definiëring van ‘kerklike sake’ by twee Sinodes van die
G ereformeerde Kerke in Suid-Afrika aandag ontvang het - die Sinode van 1916
(GKSA, 1916:93) en die Sinode van 1942 (GKSA, 1942:22). Dit is opmerklik
dat die noodsaak om oor die saak te besin spruit uit die politieke en maatskaplike
omstandighede van die betrokke periodes. In 1916 het die pas afgelope Rebellie
'n rol gespeel. Die Sinode het dit nodig gevind om 'n brief aan die regering van
die toenmalige Unie van Suid-Afrika te rig en te vra vir die vrylating van die
rebelle in die gevangenis omdat dit "verder zal meewerken tot herstelling van de
onderlinge vrede en de openbare rust, zo onmisbaar voor de welvaart van Kerk en
Staat" (GKSA, 1916:82). M et verwysing na artikel 30 van die K erkorde het dieselfde Sinode advies uitgereik ten opsigte van die reg tot verset teen die owerheid.
Sinode 1942 het breedvoerig gehandel oor die roeping van die kerk in die
volkslewe en in hierdie proses toegespits op die ‘kerklike sake’ van artikel 30 van
die Kerkorde. Die Sinode (1942:25) stel dat die saak histories verklaar moet
word en nie in absolute sin opgeneem moet w ord nie. So word gewys op die feit
dat gerefomieerde kerke in dae van vervolging hulle ook met politieke kw essies
ingelaat het, maar dat dit geskied het omdat Rome die politieke mag se hulp ingeroep het om die Refom iasie teen te werk. Die Sinode erken dat sosio-maatskaplike eise betrokkenheid van die kerk kan opeis. Die uiteindelike standpunt
van die Sinode is insiggewend en lui soos volg:
1.

D at die H ere vir die kerk 'n opdrag gegee het naam lik die verkondiging
van die H eilige W oord en w at daan n ee verband hou (M att. 28:19);

2.

d at die kerk; veral in die prediking, g eroep is om die lig van die W oord
van G od oor alle lew ensfunksies te laat uitstraal en

3.

dat d aar gem engde sake is w aarby kerk, staat en m aatskappy geineenskaplike belang het (G K SA , 1942:25).

Die roeping tot Bybelse getuienis in bepaalde konkrete omstandighede het 'n
w yer interpretasie van artikel 30 van die Kerkorde geverg as w at die K uype
riaanse model aanbied. Dit is opmerklik dat die Sinode 'n tipies Kuyperiaanse for224
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mulering van die kommissie w at die standpunt aaiivanklik geformuleer het,
gewysig het, naamlik, dat die terrein van werksaainlieid van die kerk die is van
"partikuliere genade". W at gemengde sake aanbetref, w ord dit aan die kerklike
vergaderinge self oorgelaat wat die gemengde sake is en lioe die sake hanteer
moet w ord (GKSA, 1942:26). Op hierdie patroon is bale sake daam a hanteer
(Vorster, 1988:2). Albei Sinodes het, teen die agtergrond van besondere maatskaplike problem e, b esef dat ‘kerklike sake’ nie eng gedefinieer kan w ord nie.
Tog het die kerksentriese benadering, wat so opsigtelik w as in die ekklesiologie
via Kuyper, daam a nog na vore gekoin en w as dit dikw els die oorsaak van die
eintlike dilemnia w aannee die vergaderings gesukkel het.
Van der Linde (1983:122) w eerspieel ook hierdie dilemma met tw ee uitsprake in
sy kommentaar op ‘kerklike sake’ in artikel 30 van die Kerkorde. Hy sê
enersyds:
O p kerklike vergaderinge kan alleen kerklike sake, - alleen sake w at pas by
die aard en doel van die kerk, behandel w ord. D ie vergaderinge kan hulle
nie m et politieke, m aatskaplike, inilitere o f w etenskaplike sake besig hou
nie. H ulle m oet alleen die kerk regeer, sodat die kerk kerk sal w ees en bly.

Tog erken hy later:
D it is dikw els m oeilik cm te bepaal o f 'n saak op 'n kerklike vergadering
tuishoort (V an der L inde, 1983:124).

Die eerste kerkregkundige binne die G erefonneerde Kerke in Suid-Afrika wat
hom gedeeltelik bevry het van die kerksentriese defmisie van ‘kerklike sake’ is
Spoelstra (1989:181). In sy kerkbeskouing, en in samehang daannee, die siening
van kerkreg en kerkregering, kies hy as uitgangspunt die Koningskap van
Christus. Vanuit hierdie uitgangspunt reageer hy skerp op Kuyper se onderskeiding en die reste daarvan ni die gerefonneerde ekklesiologie. Ook verwerp
hy Kuyper se onderskeiding van kerk as instituut en kerk as organism e as:
"Legalisties en fonneel en ('n onderskeiding w at) nie berus op Bybelse konfessionele en kerkregtelike gronde nie" (Spoelstra, 1990:354).
In sy verklaring van artikel 30 van die Kerkorde se Spoelstra dat dit nie moet
gaan om die standpunt van die kerk nie, maar om die standpunt van die W oord
binne die perspektief van die Koninkryk. Hy w aarsku teen 'n pietistiese siening
aso f kerklike sake net geestelik is en wys daarop dat die artikel soms moeilik is
om toe te pas (Spoelstra, 1989:181). Spoelstra seek die oplossing by Calvyn wat
gesê het dat kerklike uitsprake moet gaan om die W oord. Hy bespreek egter nie
die logiese konsekwensies van hierdie uitgangspunt nie. Binne die N ederduitse
Gereform eerde Kerk in Suid-Afrika begin vera! Coertzen (1990:112) aandag vra
vir die kerkregtelike implikasies van die Koninkryk. Ten spyte van hierdie ontwikkeling w as die benadering op m eerdere vergaderings binne die Gereform eerde
hi die Skrijlig 27(2) 1993:215-229
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Kerke in Suid-Afrika egter nog in die onlangse verlede steeds ‘kerksentries’, soos
veral die beredeneringe rondom die Nooitgedachtberaad (GKSA, 1988:73) en die
Rustenburgberaad (GKSA, 1991:643) getuig.
'n Kerksentriese definisie van ‘kerklike sake’ in artikel 30 van die K erkorde, op
die patroon van Kuyper se beskouing oor die kerk as instituut, bring nie
helderheid oor die roeping van die kerk nie. Soos aangedui, het gereformeerde
dogmatici, filosowe en ekklesioloë tot die konklusie gekom dat die roeping van
die geinstitueerde kerk verskraal is met skadelike gevolge. Terselfdertyd het
praktiese maatskaplike nood die G erefonneerde Kerke in Suid-Afrika gedurig
gedwing tot a d /)oc-optredes en inkonsekwente roepingsvervulling. Op hierdie inkonsekwente optredes is reeds elders gewys met die nodige dokumentasie
(Vorster, 1988:2-12).
In die teenswoordige gerefonneerde ekklesiologie w ord die kerk om skryf en
beredeneer binne die perspektief van die Koninkryk. Hierop is reeds gewys.
Myns insiens bied juis die K oninkryksperspektief 'n altem atief vir die kerksen
triese definisie van die begrip ‘kerklike sake’, want daarin kan die antwoord op
die Kuyperiaanse dilemma gesoek word

6.3 ‘Kerklike sake’ in Koninkryksperspektief
Die Koninkryk is 'n baie sentrale Bybelse gedagte. Hoewel die tenn nie in die Ou
Testament gevind w ord nie, kom die saak baie duidelik voor, soos Du Toit
(1969:11) en Vriezen (1966:144) aantoon. In die Nuwe Testament kom die saak
onder 'n verskeidenheid noem ers baie duidelik voor en is dit inderdaad 'n grondlyn van die Nuw e Testament (Van der Walt, 1973:9). Van der Walt (1962:32)
vat dié aspek van die Koninkryk saam in die volgende definisie:
Die K oninkryk is iets w at kom (M att. 6:10 par., Luk 11:2 ens.) en w el tot
m ense (M att. 12:28 par.) - m aar dis ook iets w aartoe m ense kom en ingaan
(M att. 5:20; 7:21; 18:3; M ark. 9:47 ens ).

Sentraal hieraan staan dus die regering van God en Christus, die W oord as ‘w et’
van die Koninkryk, die gelowiges as volk van die Koninkryk en die gelowige
erkenning van God, as die terrein van die Koninkr>k.
Die Koninkryk is ook besig om oral te kom w aar mense en hulie werke gelowig
buig voor die koningskap van Christus.
Die gelowiges as volk van God
manifesteer in die kerk as die sigbare konkrete gestalte van die Liggaam van
Christus, en as gelowiges in die wêreld met 'n taak en roeping gerig op die koms
van die Koninkryk. Dit is nie tweerlei roeping o f tweërlei gestaltes van die kerk
nie; dit is een roeping w at begin by die kerk en voortgesit w ord deur die gelo
wiges. Duvenage (1970:212) gebmik hiervoor die beeld van 'n kragstasie. Soos
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die kragstasie energie opw ek oin krag en lig te bring in 'n stad, so moet die
geinstitueerde kerk deur die prediking van die W oord en deur die besluitneming
op kerklike vergaderings die gelowige toerus vir sy roeping in die samelewing.
So w ord God se werk in die individuele en gem eenskaplike iewe voivoer (Leith,
1990:226).
Die roeping van die gelowige raak die voile spektrum van die Koninkryk. Die
gelowige moet oral die lig van die W oord laat skyn en die koningskap van
Christus proklameer. Ook moet hy kerstenend werk in die gem eenskap op die
terreine van politiek, kultuur, ekonomie en w etenskap - om slegs enkeles te
noem. Kuyper het altyd 'n aspek beklemtoon en dit is 'n waardevolle bydrae van
sy kerkbeskoiiing w aarvoor sy kritici horn gelyk gegee het. D ie vraag is egter:
Kan daar dan 'n onderskeid gemaak word tussen die ‘sake’ w at in die prediking
beklemtoon w ord en die ‘sake’ wat mag dien op 'n kerklike vergadering? Is die
getuienis w at van kerklike vergaderinge deur besluitneming mag uitgaan enger as
die prediking van die W oord binne die plaaslike kerk?
Kerklike sake moet soos die prediking te doen hê met alies w aarom dit gaan in
die koms van die Koninkryk. Prediking in die plaaslike kerk en kerklike getuienis
in plaaslike kerk- en ekum eniese verband moet die konkrete toepassing van die
beginsels van die Koninkryk uitspel vir die gelowiges om dit in sy w erksfeer toe
te pas. Dit ailes moet egter geskied op 'n ‘kerklike w y se’, dit wil sê, deur
getuienis. Die kerk kan deur sy besluite op m eerdere vergaderinge Bybelse
getuienis ten opsigte van die politiek laat hoor, maar hy word nie 'n poiitieke
‘drukgroep’ met 'n konstitusionele ‘bloudruk’ nie. Kerklike sake kan niks anders
w ees as Koninkryksake nie en is dan veel meer as net dit wat die ‘instituut’ raak.
Die roepingsvervulling van die G erefonneerde Kerke in Suid-Afrika is soms erg
ingeperk deur 'n ‘kerksentriese’ defmiëring van ‘kerklike sake’ as gevolg van die
sterk invloed van Kuyper se beskouing oor die kerk as instituut. In 'n tyd van
groot maatskaplike veranderinge in Suid-Afrika sal die roeping van die kerke tot
sy reg kom as die voile konsekw ensies van die Koninkryk aanvaar word. Die
G erefonneerde Kerke in Suid-Afrika se gesigsveld moet so ruim w ord soos die
Koninkryk en uitsprei so ver as die reikwydte van die W oord. W at dus in die
prediking aan die orde kan kom, hoort prinsipieel ook op die agenda van kerklike
vergaderings as ‘kerklike sake’.
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