18

In die Skriflig

ONDERLINGE VERHOUDING VAN SKRIF EN BELYDENIS
1.

Inleiding

D at die vraagstuk w aarm ee ons hier te doen het tans van die
u iterste ak tu aliteit is in die C hristelike kerk sal vir elkeen wat
enigsins op hoogte is m et die kerklike en teologiese diskussie van
ons tyd, m et die eerste oogopslag duidelik wees. B erkouw er het
in sy geskrif „V erontrusting en V erantw oordelikheid” ten opsigte
van die defensief en die offensief in die kerklike stryd rondom
die huidige verontrusting in N ederland v erklaar d at d aa r in ons
tyd m eer en m eer aarselinge en vraagtekens in die plek kom van
vroeëre stellighede en uitroeptekens. Die kerk hou horn m eer besig
m et vrae as om te leef uit ’n duidelike antwoord. In sy optrede
w eerspieël die kerk die onsekerheid w at buite sy m ure heers. In
alles kan d a a r ’n duidelike indikasie gesien word van ’n voortgaande
relativeringsproses, ’n problem atisering van sake sodat d aa r op die
d u u r niks m eer seker en o n aan tasb aar blyk te wees nie.‘
H ierdie sinjalering van die kerklike situasie in N ederland geld
on d er an dere en in geen geringe m ate nie van ons onderhaw ige
onderw erp. V andaar d a t d it in die sentrum van diskussie staan. Dit
geld ook nie n e t in kringe w aar die 19e eeuse m odernistiese of 20e
eeuse eksistensialistiese teologie hoogty vier nie, m aar dit geld in
kringe w at allerw eë en allerja re beskou is as ortodoks, behoudend
en konservvatief. Ons noem n e t een voorbeeld. In sy opspraakw ekkende „C ahier voor de gem eente” : „K erk en B elijdenis” stel C.
A ugustyn die vraag aan die orde: „Is h et waar, d at de strenge
binding aan de belijdenis, zoals we die in D ordrecht vinden, typisch
reform atorisch is?^ As Augustyn na ’n breedvoerige historiese ondersoek eindelik m oet kom to t beantw oording van sy vooropgestelde
vraag, dan h e t hy wel geen duidelik geform uleerde antw oord nie,
trouens, die vrae is dan grootliks verm enigvuldig, m aar hy verklaar
tog: „Mens kan m ijns inziens niet volhouden d at de drie formulieren van enigheid op h et m om ent de ee n d rach t d er kerk in het
geloof to t uitd ru k k in g brengen . ,. H et lijk t mij h et beste, om duidelijk te zeggen d a t de drie form ulieren van enigheid hun tijd gehad
h e b b e n . . . Zij gaven voor de zestiende eeuw weer, w at wezenlijk
was voor h e t geloof. In de andere situatie, w aarin de kerk nu staat,
kan m en e r w einig m ee doen”. Hy bepleit v erd er geen binding aan
’n ou of nuw e belydenis nie.^ In dit alles gaan dit ten diepste om
die verhouding van Skrif en Belydenis.

2.

Twee uiterstes: Biblisism e en Konfessionalisme

Ten opsigte van die verhouding van S krif en Belydenis was
d a a r in die k erk steeds twee uiterstes. Die gesag en gebruik van
B elydenisskrifte is van die k ant van die Biblisisme bestry en selfs
ontken. U it vorige eeue kan genoem word sulke groepe soos die
Sosiniane, Kwakers, U nitariërs, R assionaliste, Doopsgesindes en selfs
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die R em onstrante. Vandag is d aar nog velerlei sektes w at die
stan d p u n t handhaaf.
Dit gaan h ier om ’n opvatting w at die algehele tersydestelling
van alle menslilie dogmas bepleit. A rgum ente van die k an t van die
Biblisisme is velerlei. Die dogmas sou dan die vrye interpretasie
van die Bybel in die voortgang van die Teologie strem ; dit sou vryheid van gewete en die reg van partikuliere oordeel in gedrang
bring; d it sou huigelary, onverdraagsaam heid en bekrom penheid
bevorder; d it sou verdeeldheid en verw arring in die hand werk;
dit sou religieuse anim ositeit en die vloek van sektarism e instigeer
en by wyse van reaksie roep dit dogm atiese indifferentism e, skeptisism e en onttrou na v o re / Die simbole van die kerk is in die
kringe van die Biblisiste veelal bestem pel as ’n ju k van m enslike
outoriteit, ’n nuwe pousdom in die vorm van gedrukte dokumente.^
In die sestiende eeu het die Doopsgesinde hierdie standpunt
sterk ondersteun. M aar ook binne die G ereform eerde K erke van
N ederland, by nam e van die k ant van die R em onstrante, het die
beskuldiging gekom d at die G ereform eerdes d eu r die strenge handhaw ing van die Belydenis aan die gesag, die genoegsaam heid en die
volm aaktheid van die Skrif te k o rt doen*
A1 die ou argum ente teen die B elydenisskrifte is d eu r die Re
m onstrante w eer opgehaal. A. D. R. Polm an gee daarvan ’n breedvoerige opsom m ing^ Hulle was vas oortuig d at die m ajesteit, waardigheid en o u to riteit van die Heilige Skrif deur die m enslike form uleringe m eer en m eer in gedrang kom en eindelik sou verval.
In die tw eede plek was hulle oortuig d at dit skadelik en nadelig
sou wees vir die kerk, die konsensie en die verklaring en toepassing
van die Heilige Skrif om dat deur die F orm uliere by die ag terdeur
’n tiran n iek e wet sou insluip w aaraan alles getoets sou moes word.
In die derde plek m aak sodanige Belydenisse die deur wyd oop
vir skeidings en skeurings, dit word skeidsm ure tussen C hristene
tot skade van die ganse C hristenheid.
Ondanks die sterk stan d p u n t van die Sinode van D ordrecht en
die G ereform eerdes d aarna was hierdie standpunt in die begin van
die eeu by baie in N ederland oorheersend. H ofstede de Groot was
vir geen geringe m ate nie hulle spreekbuis. Form uliergesag en
Skrifgesag is d eu r hulle teenoor m ekaar gestel en dan is onomwonde gekies vir laasgenoem de.
Met die eerste oogopslag skyn die Biblisiste ’n sterk saak te
besit. Hulle wil im m ers uitsluitlik die Heilige Skrif aan die Woord
laat en m et tersydestellings van alle m enslike dogmas aan die Bybelse
leer vashou. Dit is eg ter nog geen garansie d at die evangelie van
Jesus C hristus suiw er w eergegee word nie. Die geskiedenis leer
d a t ook die Biblisiste hulle eie filosofie daarop nahou en m et hulle
sogenaam de „Bybelse Teologie” hul eie gedagtes in die Skrif indra.®
Die an d e r u iterste in die verhouding van Skrif en Belydenis is
die Konfessionalism e.
Die K onfessionalism e misken die betreklike gesag van die Konfessie, m aak die Belydenis tot ’n prinsipieel onveranderlike vasstaande grootheid, gryp altyd terug op die letter van die Konfessie
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as w etsartikel en verloor daarm ee die subordinasie van die Konfessie aan die Heilige Skrif u it die oog.’ Dit kom n ee r op ’n algehele
oorskattiBg van die Konfessie of die dogma van die kerk, en kan
daarom ook dogm atism e genoem vi'ord.'»
O nw illekeurig kom veral die stan d p u n t van die Roomse K erk
h ier in die visier. B reed hoef ons nie op dié stan d p u n t in te gaan
nie. Die verhouding van Skrif en Belydenis w ortel by Rome in sy
kerkbeskouing. Op die Konsilie van T rente h et Rome, teenoor die
R eform asie m et sy „Sola S crip tu ra” , uitgespreek dat die w aarheid
v erv at is in die geskrev/e boeke en in die ongeskrew e oorlew eringe
w at van C hristus d eu r die apostels of van die apostels self tot
ons gekom het. W at die kerk m et onfeilbare gesag in latere eeue
afgekondig het, h et reeds in kiem in die oorspronklike sk at verborge gelê. Die onfeilbare leergesag, wat Jesus aan sy kerk beloof
het, h et ná die dood van die apostels vir alle tye gebly in die
bestuursliggaam van die opvolgers van die apostels, naam lik die
Biskoppe, o n der prim aat van die opvolger van P etru s.” D aarm ee is
in wese die Heilige Skrif gelyk gestel m et die oorlew ering. Openlik
word ook v erk laar d at d a a r teenoor die oorlew erings en die verkondiging d eu r die lew ende leergesag van die kerk geen beroep op
die Heilige S krif m oontlik is nie. Vir die Rooms-Katoliek kan van
’n hersiening van die Belydenis daarom nooit enige sprake wees nie.*^
T ussen hierdie twee u iterstes van Biblisisme en Konfessionalism e
lê ’n groot verskeidenheid van opvattings en interpretasies. W aar
die behandeling daarvan eg ter m eer inpas by an d er re fe ra te laat
ons d it by die enkele breë lyne.

3.

Skrifgegewens

In hierdie re fe ra a t w at handel oor die verhouding van Skrif
en Belydenis, is d it veel m eer noodsaaklik en trouens ook onverm ydelik om teru g te gaan na die w ortel van die saak naam lik die
Heilige Skrif self. N avorsing m oet gedoen word oor die vraag w atter
plek die Belydenis in die Nuwe T estam ent ingeneem het. Is dit
so d at die skriftuurlike fiksering van die Belydenis nie eers in die
vroeg C hristelike k erk nie, m aar reeds in die Skrif self plaasgevind
het? W at is die eintlike betekenis van die begrip homologia en
in w a tter verband kom d it in die Nuwe T estam ent voor? W at leer die
Nuwe T estam ent aangaande die verhouding van homologia tot
evaggelion? En op grond van hierdie ondersoek, w at is die verband
tussen openbaring en belydenis?
Om m et hierdie grondvrae na die Heilige Skrif self teru g te
gaan lê voor die hand. Die openbaringshistoriese m etode h et nog
altyd goeie vrugte opgelew er. D at studie van die historiese ontwikkeling van die vraagstuk vanaf die vroeg C hristelike kerk oor die
P atres, M iddeleeue, R eform asie tot op vandag ook veel kan bydra
tot die verstaan van die onderw erp, kan nie ontken word nie, m aar
die diepste en eintlike antw oorde m oet ons in die Skrif self gaan
soek. „H et eigenlijke m otief ligt in een positieve gerichtheid op
w at voor de oorspronklijke zin d er homologia h et belijden van de
k erk in de w ereld b etek e n t”.'^
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3.1, T oenem ende interesse
Dit is besonder opvallend dat daar gedurende die tw intigste eeu
buitengewoon groot interesse ontwikke! h et vir die ondersoek na
die eerste spore van belydenisse in die Nuwe Testam ent. A. Seeb erg ‘-* het reeds aan die begin van die eeu aangetoon d a t d aa r na
die dood van Jesus in die C hristelike gem eenskap ’n geloofsform ule
ontstaan h et w at tegelykertyd die k a ra k te r gedra h e t van ’n onderrigs- en belydenisform ule.
V erskeie Nieu-Testam entici h et die aangeleentheid v erd er on
dersoek. Bekend is die nam e van C. H. Dodd,>5 E. Lohmeyer'^ en
W. M aurer.’^
M aurer h et die oorsprong van die Konfessie gevind in die
sakram entele on derrig en praktyk van die kerk, in die doop, aanbidding en eucharistie. Hy aksentueer die felt d a t die homologia
’n gem eenskaplike daad was w at saam gebind h et en w at die reel
van die geloof en lewe van die kerk gew ord het.
W at ook nog verm elding verdien is die w erke van E. Stauffer'*
en 0 . C ullm ann.’’ Eersgenoem de het veral die gebruik en gestalte
van die dogm atiese form ules in die vroeë C hristelike kerk nagegaan, w aarvan die Christologiese form ules, volgens horn, verrew eg
die belangrikste is. Die teologiese aksent van hierdie Christusform ules is geleë in of die doksologiese, 5f die antagonistiese of die
soteriologiese in terp retasie van die C hristusgeheim enis. Dit het nie
alleen by die doop voorgekom nie, m aar ook by sendingprediking,
by planm atige o nderrig en by kultiese sam ekom ste.“
Cullman h et gepoog om by die erkenning van die kom pleksiteit
van die om standighede w aarin die Belydenisse in die Nuwe T esta
m ent ontstaan het, die basiese form ule te vind w aarop al die ander
gebou is. Dit vind hy in die tweevoudige form ule van C hristus as
die Seun en as die verheerlikte Here. Die om standighede w aarin dit
to t vergestalting gekom het, was by die doop, die reëlm atige godsdiens, die eksorsism e, die vervolging en die polem iek teen dwaalleer.^*
3.2. Die lingulstiese ontleding van die woord homologia
Die basiese en letterlike betekenis van die G riekse woord homologein
(w.w.) of homologia (s.w .), kragtens sy sam estellende dele van
homo w at „dieselfde” of tegelyk en logein w at „spreek” beteken,
is ooreenstem m ing, akkoord, erkenning. In ju ridiese en politieke
sin h et d it ook ooreenkom s of verdrag beteken.
In die S eptuaginta kom die woord ongeveer 23 k eer voor m et
uiteenlopende betekenisse terw yl dit gebruik word as Griekse vertaling van 4 H ebreeuse woorde. Die klassieke betekenis van toestem
of ooreenstem of erken kom dikwels voor. Soms eg ter kom d it voor
in die betekenis van om ’n eed af te lê of om te sw eer soos in
Jer. 51 : 14 en Eseg. 16 : 8 respektiew elik. Soms ook in saam gestelde
woordvorm of om vrywillige offers te bring (Deut. 12 : 6), om te
loof (Ps. 99 : 3), of selfs om sondes te bely. In elk geval besit die
w oordgroep ’n sterk religieuse kleur in die Septuaginta. Die kultiese
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elem ent van instem m ing, belofte, lof, openlike toestem m ing figure e r sterk.
In die vroeë C hristelike lite ra tu u r is die invloed van die LXX
opvallend aangesien die betekenis van lof en dank en belydenis
van sonde aan die woord geheg word, ’n P aar an d er klassieke betekenisse is aanw ysbaar soos beloof, toestem , v erk laar of openlik
erken. Die belangrikste is eg ter d at in m eeste gevalle die woord
homologia en sy verbindingsw aarde gebruik w ord om ’n oortuiging
u it te spreek, d.w.s. ’n openlike belydenis w at veral betrekking het
op die belydenis van C hristus of die leer van die kerk.
Enigsins verrassend is die feit dat die selfstandige naam w oord
homologia rela tie f min in die Nuwe T estam ent voorkom. A lleenlik
in ses tekste: 2 Kor. 9 : 13; 1 Tim. 6 : 12, 13; Hebr. 3 ; 1; 4 : 14; 10 : 23.
A1 die voorbeelde verwys n a spesifieke belydenisse van geloof
e e rd e r as die daad van belydenis.
W at die w erkw oord hom ologein betref, kom dit m eerm ale
voor, soms in die absolute sin van konfessie (Rom. 10 : 9, 10).
Soms lui d it ’n stellingnam e in t.o.v. Jesus as die C hristus (Joh.
9 : 22, 12 : 42; 1 Joh. 2 : 22), as die H ere (Rom. 10 : 9; Phil. 2 : 11),
as die Seun van God (1 Joh. 4 : 15; vgl. 2 • 23) of as die een wat
in die vlees gekom h et (1 Joh. 4 : 2; 2 Joh. : 7).
Homologein dui ’n getuienis en erkenning aan van m ens se
verhouding tot C hristus (Matt. 10 : 32), ’n oortuiging aangaande
sy persoon (Joh. 9 : 22; Rom. 10 : 9) of ’r spesifieke bewys van
geloof (1 Joh. 4 : 2; 2 Joh. ; 7).
As die lingulstiese ontleding opgesom word, kom m ens tot die
volgende voorlopige resultate: Homologia verteenw oordig die instem 
m ing of consensus w aarin die C hristelike gem eenskap ’n eenheid
gevorm het, daardie kern of h a rt van die basiese oortuiging wat
die C hristene onderskryf en openlik betuig het — die eenheidsm otief: Die homologia was die instem m ing en erkenning van die
indiwidu se lojaliteit jeens Jesus C hristus en verteenw oordig as
sodanig ’n persoonlike geloofsbelydenis.
Die homologia was die belydenis aangaande Jesus m et spesi
fieke verwysing na sy persoon en w erk en was daarom Christologies.
Die homologia was ’n openlike deklarasie of getuienis van ge
loof, uitgespreek in publieke aanbidding (Fil. 2 : 11), in een of
an d er besondere erediens (1 Tim. 6 : 12), in prediking (Rom. 10 :
8— 10), of in kentrovers m et Jode (Joh. 9 • 22; 12 : 42), heidene
(1 Tim. 6 : 13) of k etters (1 Joh, 4 : 2, 3) — die jorensiese karakfer diLS.
Homologia sien e e rd e r op die inhoud van die konfessie as op
die daad van belydenis. Meer as eens verteenw oordig d it bepaalde
form ules (1 Joh. 4 : 15; Joh. 9 ; 22),“ die inhoudelike karakter.
Polm an beklem toon die spontaniteit en im peratiew e karakter
van die belydenis as hy verklaar: „Ju ist op grond van h e t feit, dat
de openbaring Gods duidelik en k laar en nabij is, m oet de gem eente, die m et h e t h a rt gelooft, deze w aarheid m et de m ond belijden (Rom. 10 : 9). Deze persoonlijke belijden is geen theoretische
toestem m ing, geen louter verstandelijk aanvaarden en al evenmin
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een bloot m oreele verplichting. H et w ordt door de Heiligen Geest
geëischt en g ew erkt’’.^'*
3.3. A anverw ante begrippe
W oorde w at verband hou m et homologia is die volgende: evaggelion,
kerugm a, didache. Oor elkeen van die woorde enkele relevante
gegewens:
3.3.1. Evaggelion:
Die woord evaggelion w'at goeie tyding of blye boodskap beteken,
is ’n k arak teristiek e N ieu-Testam entiese woord. In die eerste tyd
is die inhoud van die evangelie gesien as Jesus C hristus self. Vand a a r d at die werkw oord as objek het C hristus (Hand. 8 : 4, 5), of
Jesus (Hand. 8 : 35) of Jesus en sy opstanding (Hand. 17 : 18)
of die Seun van God (Gal. 1 • 16) of Jesus die C hristus (Hand.
5 : 42) of die H ere Jesus (Hand. 11 : 20).
Opvallend is dit d at evangelion die woord gew ord h et wat
moes aandui die relaas of verhaal van die lewe, w erk, lyde, dood
en opstanding van Jesus Christus. Daarom , toe die verhaal op skrif
gestel is, was d it die aangewese woord — d eu r M arkus kortw eg
genoem die evangelie van Jesus C hristus (Mark. 1 : 1).
Die eksplisiete verband tussen evaggelion en homologia tref
ons aan in 2 Kor. 9 : 13 w aar Paulus p ra a t van „die onderw erping
van ju lle belydenis aan die evangelie van C hristus” .
F. W. Grosheide sê hiervan: Die w are belydenis soek geen
eie weë nie. Dit soek d it by die evangelie, dit betree die weg van
heil, die enigste w at d aar is, wil horn d aa rd eu r laat lei en aan
die reël daarvan gehoorsaam wees.“
Nooit kan die belydenis dus los gem aak w ord van die openbaring van God nie. D aar is die allernouste verband. Die belydenis
ru s op die openbaring, dit is die antw oord van die m ens op die
openbaring.“ „The Bible is Gods voice to us, faith is the hearing
of th a t voice, and the confession is o u r reply of assent to it” .^
3.3.2. Kerugma:
Die woord kerussein en verw ante woorde word in die Nuwe T esta
m ent m eestal gebruik van die proklam asie aangaande Jesus C hristus
aan die nie-C hristelike w êreld. Die woord kan beteken aankondig,
proklam eer, bekend m aak d eu r ’n herout. D aar is, via die LXX,
verband m et die H ebreeuse woord kara w at uitroep beteken (Jes.
61 : 1).
In die Nuwe T estam ent kom die werkw oord veelvuldig voor:
Die boodskap van die koninkryk word aangekondig d eu r Johannes
die D oper (M att. 3 : 1, 2), d eu r Jesus (Mark. 1 : 14), of d eu r die
dissipels (Luk. 9 : 2) en op talle plekke in die briew e d eu r die
apostels (2 Tim. 4 : 2; Rom. 10 : 8; 1 Kor. 1 ; 23; Fil. 1 : 15;
H and 9 : 20).
Die selfstandige naam w oord kerugm a kom m in voor en staan
in die reël in verband m et Jesus Christus.
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W at nou die verhouding van homologia en kerugm a betref,
kan verwys word na die duidelike uitspraak van Paulus in Rom.
10 : 8, 9: „Dit is die w^oord van die geloof w at ons verkondig. As
jy m et jou mond die H ere Jesus bely en m et jou h a rt glo d at God
Horn u it die dode opgewek het, sal jy gered w ord” .
Die homologia „Jesus is H ere” en die geloof dat God Horn
u it die dood opgew ek het, behels die woord van die geloof wat
Paulus verkondig.
Homologia en K erugm a gaan h ier hand aan hand. Die homo
logia aangaande die H ere Jesus vorm die inhoud van die kerugm a.
3.3.3. Didache:
Die gem eente h et ’n didache of leer besit w at aangesluit h et by
die woorde van C hristus. Dit was geen onsekere, ongrypbare grootheid, m aar so duidelik en vas d a t die gem eente d it as ’n m aatstaf
moes gebruik om die prediking van die W oord daaraan te toets
(T itus 1 : 9 ).2«
W aar kerugm a prim êr die verkondiging van die evangelic aan
die nie-C hristelike w êreld beteken, h et didache m eestal te doen m et
die ond errig van die C hristelike geloof aan die lede van die gem eente.
Dit kan die daad sowel as die inhoud van die leer aandui. Die
objek van die werkw oord kan wees die v/oord van God (Hand.
18 : 11), die woord van die H ere (Hand, 15 : 35), die evangelie
(Gal. 1 : 2), die weg van die H ere (Hand, 18 : 25).
In elk geval is d it duidelik d at die C hristelike didache of leer
spoedig die status bekom h et van die suiw ere onderrig van die
Christendom . Daarom kan Paulus in Rom. 6 : 17 p ra a t van „die
voorbeeld van die leer w at aan julle oorgelew er is” , of in Titus
1 : 9 van „die betro u b are woord w at volgens die leer is”.
Die didache as oorlew ering van die k erk was die norm vir
die C hristelike geloof en lewe.
Die d irek te verhand tussen didache en homologia blyk uit
2 Joh. : 7, 9: w ant hulle w at nie vashou aan die leer van C hristus
nie, is hulle w at nie bely d a t Jesus in die vlees gekom h et nie.
Die belydenis aangaande die inkarnasie was dus deel, dit was
die h a rt van die didache. Nie alleen die apolegetiese k a ra k te r van
beide blyk u it hierdie teks nie,^ m aar veral die radikale teëstelling
tussen bely en nie-bely. H ier skei die geeste. H ier gaan dit om lewe
of dood. H ier geld die seën: hy h et die V ader sowel as die Seun of
die anathem a: hy is ’n verleier, ’n oo rtred er, die A ntichris. V andaar
Johannes se dringende verm aning d at die leer steeds m oet rus
op die sen trale belydenis d at Jesus in die vlees gekom het.
U it al die gegewens van die Nuwe T estam ent is dit legitiem
om te konkludeer d at die homologia ’n bepaalde vorm van C hristelike
tradisie was w at begin h e t in die tyd van Jesus se om w andeling en
w at al d u ideliker vorm aangeneem h et in die Evangelies en die
Briew e.^ Die werkwoord hom ologein lui m eer as eens ’n konfessionele form ule in (Joh. 9 : 22; Rom. 10 : 9, Fil. 2 : 11). Die selfstandige naam w oord verwys e e rd e r na ’n spesifieke stelling of uit-
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spraak as na ’n daad van konfessie (1 Tim. 6 : 12, 13; Hebr.
4 : 14; 10 ; 23).
Die basiese patroon van die vroegste homologia bevat twee elem ente: die naam Jesus en die verbinding van die naam m et ’n
belangrike titel of begrip soos C hristus (Joh. 1 : 20; 1 Job. 2 : 22;
5 : 1) of H ere (Rom. 10 : 9; Fil. 2 : 11) of Seun van God (Joh.
1 ; 3; 1 Joh. 4 : 15).
Beide elem ente m oet die nodige aksent ontvang. Dit gaan in
die eerste plek om Jesus w at geleef en g esterf h et op aarde in die
loop van die geskiedenis m aar dit gaan ook daarom d a t sy persoon
en w erk Horn laat ken het as die C hristus, as die H ere en as die
Seun van God.
H ier klop die h a rt van die C hristelike geloof soos wat in die
Shem a die h a rt van die Judaïstiese geloof geklop het.^'
By die homologia staan die persoon en w erk van Jesus C hristus
sentraal. Soos J. Ridderbos dit uitdruk: „Jesus C hristus wil beleden
worden. Dat eist zijn ee r als Koning, en daaraan hangs de zaligheid
d er zijnen” .^^
4.

H isto rie se g eg ew en s

4.1. Die Vroeë C hristelike K erk
By die bepaling van die verhouding van Skrif en belydenis h et die
historiese fa k to r ook ’n woord m ee te spreek. Die Konfessies van
die vroeë C hristelike kerk sowel as die R eform atoriese Konfessies
w ortel ongetw yfeld diep in die Skrif m aar d it is n et so w aar dat
d it ook w ortel is in ’n verskeidenheid van teologiese en kerklike
kontroversiële beslissinge.
Aan die historiese ontw ikkeling van die belydenis in die C hris
telike kerk van die eerste eeue en van die R eform asie word in ’n
an der re fe ra a t aandag gegee. R elevant is hier uitsluitlik die funksie
van die belydenis w aaruit die verhouding Skrif en Belydenis blyk.
Dit kan soos volg geform uleer word:
Die B elydenisskrifte was in gebruik in die vroeë kerk as leerm iddel van die kategum ene en wou ’n sam evatting van die leer
van die Skrif bied. Dit is nooit teenoor of bo die Skrif gestel nie.
Die behoefte aan ’n Belydenis is v ersterk d eu r die stryd teen
die ketterye. Die valse leer m oes afgewys word — dit is die
negatiew e aspek van die eerste Belydenisse bv. van Nicea.
M aar eenheid is gesoek in die handhaw ing van dieselfde Bely
denis. Daarom moes die w aarheid ook verdedig word. Die eerste
B elydenisskrifte d ra dus ’n sterk apologetiese k arakter.
Die Konfessie m oes diens doen as m aatstaf vir die w aarheid
en wel by die uitleg van die Skrif. Die ketters h e t hulle ook
beroep op die Skrifte. En so h et d aar gaandew eg ’n nuwe aspek
bygekom, naam lik d a t die Konfessie ook ’n m aatstaf geword
h et vir die uitleg van die Skrifte.
Die vroeë Belydenisse w eerspieël iets van die stryd w at binne
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die k erk oor sekere dogm as gewoed het. Dit is veral duidelik
in die Belydenis van Nicea (325). Die Apostlicum as uitbreiding
op die doopform ule d ra nie hierdie tekens so direk nie.’^

4.2. Die R eform asie
W at die B elydenisskrifte van die R eform atoriese tydperk betref
(die d rie form uliere van eenheid), hulle het, n et soos die Konfessies
van die eerste C hristelike kerk, uitdrukk ing pro b eer gee aan d it wat
die hele kerk, die een, heilige, algem ene, C hristelike kerk, verstaan
h e t as die evangelie. Dit was Konfessies, e e rd er van die kerk as
van indiw iduele teoloë. Die verskille tussen eersgenoem de en laasgenoem de is d a t die eerste C hristelike sim bole die Konfessie van
die k erk in ’n eenvoudige, direkte m anier wou uitdruk, terw^yl die
R eform atoriese Konfessies die regte verstaan van die Belydenis wou
ontvou en verskans. Hulle wou die ou simbole verduidelik in die
lig van nuwe problem e, ketterye en kontrovcrse. Daarom wou die
R eform atoriese Konfessies nie die ou s:m bole verdring of verplaas
nie. Hulle wou die ou w aarhede n e t op ’n nuwe wyse uitdruk. Hulle
wou die oue nie n eg eer nie m aar nadruklik bevestig. V andaar dat
die ou simbole soos die Apostolicum en die van Nicea, Chalcedon
en A thanasius in die R eform atoriese B elydenisskrifte teruggevind
word. Dit beklem toon die u iterste belangrike aspek van kontinuïteit
van die Belydenis, ’n aspek w at in ons tyd grootliks verw aarloos
w ord.”
4.2.1. Die ju n ksie van die B elydenis by die R ejorm atore
B elangrik is ook h ier om na te gaan w at as die funksie van die
belydenis beskou is. Is d a a r enige ooreenkom s m et die funksie soos
ons d it vasgestel h e t in die geskrifte van die Nuwe T estam ent en
by die eerste C hristelike kerk? W at by die ondersoek na die belyd en isuitsprake in die Nuwe T estam ent sowel as die vroeë C hristelike
simbole aan die lig gekom het, bly ook nog geld by die Reformasie.
Die Belydenis m oes dien as basis vir die leer van die kerk. Die
drie fo rm uliere van eenheid h e t tot op die huidige dag gedien as
leerboeke m et die oog op aflegging van geloofsbelydenis. Die R efor
m asie h e t dit soos die vroeë C hristelike kerk e g ter nooit bo die
H eilige Skrif gestel nie.
Die B elydenisskrifte h et ook ’n plek gevind in die liturgie.
T rouens in sy kerugm atiese arbeid in die H eidelbergse K ategism us
heel vroeg reeds aangew end as leerboek. Die Konfessie m oet dus,
soos by die vroeë C hristelike kerk, dien as m aatstaf by die uitleg
van die Skrif.
Die apolegetiese inslag om naam lik diens te doen by verdediging van die w aarheid en self die polem iese inslag om k etterse
bew egings en rigtings te bestry, is af te lei u it die inhoud.
In tyd van vervolging, en die R eform asie tydperk is d aard eu r
gekenm erk, h et die Belydenis gedien as openlike deklarasie waard e u r die gelowiges en die kerk hul geloof bely het.
Die N ederlandse Geloofsbelydenis, w aarvoor Guido de Bres
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p er slot van rekening die m artelaarsdood gesterf het, getuig, wat sy
bedoeling en inhoud b etref, daarvan.
Ten slotte was een van die belangrikste funksies ongetwyfeld
om te dien as saam bindende faktor. Nie verniet word hulle genoem
F orm uliere van eenheid nie. Daarom word m eerm ale na die Konfessie verwys as akkoord van kerklike gem eenskap.
4.2.2. Die verhouding S krif en Belydenis by die R eform atore
Vanweë die g re et om vang van hierdie saak, juis om dat die Reform asie die spanning tussen kerkgesag en Skrifgesag laat ontvlam
het, beperk ons ons tot enkele stellinge''^ wat die R eform atore en
die reform atoriese kerk se gem eenskaplike stan d p u n t tipeer:
4.2.2.1. Die Heilige Skrif as die onfeilbaar geïnspireerde Woord van
God is die enigste grondslag en rigsnoer van die Belydenis en
R egter in alle geskille.
Die L utherse B elydenisskrifte spreek hulle in vergelyking m et
die G ereform eerde B elydenisskrifte baie m inder uit oor die verhou
ding Skrif en Belydenis. H ier is die inleiding van die Form ula Concordiae eg ter van groot belang;
„Ons glo, leer en beken, d a t die enigste reël en rigsnoer, waarvolgens alle leringe en leraars tegelyk gerig en geoordeel m oet
word, alleen die profetiese en apostoliese geskrifte van die Ou en
Nuwe T estam ent is.”
H ier is dus geen onduidelikheid nie: die Belydenis is geheel en
al onderw orpe aan die Skrif. Alleen die Skrifgesag is absoluut.
Kom ons by die G ereform eerde B elydenisskrifte, dan word h ier
die beginsel nog uitvoeriger beklem toon; Die uitgangspunt d at die
Heilige Skrif die enigste grondslag van die Belydenis is, word
eksplisiet beklem toon in die B ernese stellings van 1528, in die
Geneefse Belydenis van 1536, in die Galliese Konfessie van 1559
asook in die Skotse Konfessie.^'’ Die uitspraak van die N.G.B. is ook
goed bekend „En geen geskrifte van mense, hoe heilig hulle ook al
gewees het, m ag m et die goddelike geskrifte gelykgestel word nie,
of ook die gewoonte m et die w aarheid van God nie — w ant die
w aarheid is bo alles — of ook die groot m enigte of die oudheid,
of die opvolging van tye of persone, of die kerkvergaderinge, verordeninge of besluite nie” .
4.2.2.2. Die kerk h et tog die m andaat ontvang om die leer vas te stel.
D it is ’n tw eede stelling oor die verhouding Skrif en Belydenis
soos d it in die R eform asie na vore kom.
Teenoor Rome moes die R eform atore die feitbaarheid en die
sonde van die kerk en sy vergaderings beklem toon. M aar d aar moes
ook gew aak w ord teen ’n an d er uiterste, nl. d at die kerk w eer heeltem al sy betekenis en gesag verloor. Calvyn stel d it dan ook in sy
antw oord aan k ardinaal Sadoletus d at die R eform asie eintlik twee
vyande het, nl. die dwaling van Rome, m aar ook die dw aling van
die A nabaptiste. By laasgenoem de verloor die kerk w eer sy betekenis.
Die Skotse K onfessie v erk laar bv. in art. XX duidelik dat ons
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nie ligvaardig en roekeloos m oet verdoem wai d eu r godsalige m anne
in kerkvergaderings voorgestel word nie. D aar m oet behoorlik ondersoek ingestel word. So 'n vergadering kan die getuienis van God se
W oord d eu r sy besluite bevestig.
Calvyn m aak in hierdie verband die mooi onderskeiding tussen
Rome en die Reform asie, nl. d a t eersgenoem de die kerk alleen
wil laat lei d eu r die Gees, terw yl die R eform asie bely d at die gesag
van die k erk geheel en al aan God se Woord gebonde is (Inst. IV
viii 13).
F eitlik d eurgaans in al die R eform atoriese B elydenisskrifte word
die plek en begrip van die k erk duidelik en onomwonde gestel en
in byna alm al w ord die eerste m e rk te k e n van die w are kerk die
W oord van God genoem.
N êrens word die handhaw ing van een of ander B elydenisskrif
as ’n m erkteken van die w are kerk gehandhaaf nie.
4.2.2.3. Elke B elydenisgeskrif bly altyd aan die Heilige Skrif ondergeskik en eksam inabel. Die Belydenis v/at d eu r die kerk aanvaar
is, h et eg ter gesag, om dat dit m et die Heilige Skrif ooreenstem
en om dat d it die le e r van die Skrif as ’n repitisie van die Skrif
deurgee.
Die B elydenisskrif as sodanig is feilbaar en m ensew erk. H ieroor
h et d a a r by die R eform atore nooit enige twyfel bestaan nie.
W at is die m isverstand eeue later verskriklik groot as m et die
twee woorde „quia” en „quatenus” op ’n geforseerde m anier geo p ereer word. Die R eform asie h et nooit van een van hierdie twee
begrippe ’n „Sjibbolet” gem aak nie.
Die fe it w at uitstaande is, juis in die Reform asie, is dat die
Belydenis nooit bo of naas nie, m aar altyd onder Gods W oord staan.
Die gesag van die Belydenis (op grond daarvan d at dit ooreen
stem m et God se W oord) word alreeds in die oudste R eform atoriese
Konfessie bely:
Met die Disputasie van B ern in 1528 word bely: „w at m et h ier
die disputasie m et die goddelike, Bybelse Skrif bevestig, bewys, vasgelê, end-uit b espreek en aangeneem en daarom besluit is, d it m oet
ewig v asstaan” . Dit word bew eer op grond daarvan dat die Heilige
Skrif die enigste rigsnoer is.
In die Galliese K onfessie (Franse) van 1559 word n ad a t in art.
5 die Skrif as die enigste geloofsreël gestel is, terstond ook bely
d at die le e r van die A postels (A postolicum ), Nicea en A thanasius
m oet gehan dh aaf w ord om dat hulle ooreenkom (konform ) m et God
se W oord. ( ........pource q u ’ilz sont conform es á la P arole de Dieu” .)
Die Sko tse K onfessie 1560 beskryf sy eie Belydenis as „goddelike
w aarheid w at gedra word d eu r die juiste o u to riteit van die Heilige
S k rifte” („divini form ulae” ).
Alhoewel die Skotse Konfessie deurgaans die o u to riteit van die
Heilige S krif handhaaf, stel hy d it tog ook baie sterk: „ . . . we
firm ly purpose to abide to the end in the Confession of this our
F aith ” .
4.2.2.4. Die R eform atore het die am psdraers van die kerk aan hulle
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belydenis gebind, om dat hulle oortuig was d at dit volgens die
Heilige Skrif was.
Dit is ons vierde s te llin g . . . die binding aan die Belydenis.
Die R eform asie moes teen twee vyande stry: die kerklike hiërargie van Rome w aardeur die Skrif ondergeskik geag is, m aar ook
teen die A nabaptiste m et hulle individualism e w at geen kerkgesag
wou erken nie. Teenoor hierdie Doperse rigting w at van geen
Belydenis wou w eet nie, het die U niversiteit van W ittenberg in
1533 alm al w at prom oveer, onder eed verplig om niks anders te
le e r as die onvervalste Evangelie en die simbole van Nicea, A tha
nasius en die Apostolicum nie en om te volhard in die leer van die
A ugsburgse Konfessie. H ierdie gewoonte is heftig d eu r O siander
veroordeel. M elanchton probeer die besw are breedvoerig weerlê.
B inding aan die Belydenis is ook reeds op die eerste Sinodes
in N ederland ingevoer. Ons w eet w at v erd er m et die opkoms van
die R em onstrantism e gebeur het.

5.

Tetiese resultate

5.1. Die Heilige S k rif is as W oord van God die enigste onfeilbare en
gesaghebbende norm en reel vir leer en lewe.
U itgangspunt is. Sacra S criptura autopistos est. Die Heilige Skrif dien
hom self aan as die geïnspireerde W oord van God (2 Tim. 3 : 16).
Daarom is dit selfgeloofwaardig. Calvyn sê d at d it onveranderlik
vasstaan d a t . . . die Heilige Skrif sy geloofw aardigheid in hom self
het, en nie onderw erp m ag word aan bew ysvoeringe en redeneringe
nie.”
H ierdie outopistie van die Skrif w at ook in art. 5 van die N.G.B.
bely word, blyk u it talle uitsprake in Ou en Nuwe Testament.^*
Naas die stelling: Sacra S criptura autopistos est geld die verdere
reform atoriese stelling: Sacra S criptura sui ipsius in terp res est.
Die Heilige Skrif is dus sy eie vertolker. Nie die kerklike leergesag,
soos Rome v erk laar nie, ook nie die vindingrykheid van die m enslike
rede, soos die Rassionalism e bew eer het nie, m aar die Skrif self
m oet die Skrif verklaar.^’ ’n D erde relevante stelling is: Sacra Scrip
tu ra suprem us iudex controversiarum est.
H ieruit volg d at die Heilige Skrif die hoogste bron en norm is,
die eksklusiew e norm a norm ans. ,,De S chrift is alleen norm a en
regula fidei e t vitae” .'*' Geen geskrifte van m ense, hoe heilig hulle
ook al m ag wees, m ag m et die goddelike Skrifte gelykgestel word
nie (N.G.B. A rt. VII).
5.2. Die belydenis is die antw oord van die ke rk op die Woord
van God
Dit is die lew ende reaksie op die roepstem van die W oord en dit
is gebore u it die behoefte van die geloof om horn uit te spreek.
„Als God spreekt, wil het geloof antw oorden, ik heb geloofd —
daarom heb ik gesproken! H et grote „Ja” van God in Jezus C hristus
to t ons, ro ep t in ons w akker ons kleine m aar bezielde „ja” en dat
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n iet slechts als echo, w ant het gaat dw ars door ons been en wordt
bloedw arm gegeven” .'*'
God roep ook trouens in die Skrif sy kerk en gelowiges op
to t objektiew e en subjektiew e belydenis/^ B elydenisponering en
belydenishandhaw ing is dus S kriftuurlik begrond en ’n necessitas
tot ee r van die Naam van God. Dit dien velerlei doeleindes soos
u it Skrif en historie duidelik blyk.
5.3. Die B elydenisskrifte, alhoew el d it op die Skri^ gegrond is en
gegrond m o et wees, is m enslike en daarom jeilbare geskrifte.‘>^
A s sodanig besit d it relatiew e gesag
G eestesleiding in belydenisponering w aarborg nie onfeilbaarheid
nie.'^ Bavinck spreek van „feilbaar, m enschenw erk, onvolkom en uitdru k k in g van w at de kerk u it de S chrift als goddelike w aarheid in
h a a r bew ustzijn opgenom en heeft.''^ Dit wil nie sê d at die Konfessie geen gesag d ra nie. Hoewel d it feilbare m ensew erk is, besit
d it tog gesag, afgeleide gesag, sekundêre gesag. Green van Prins te re r h e t reeds beklem toon d at die Heilige S krif die enigste krag
van God is to t vorm ing van die kerk in gees en w aarheid. Wie
e g ter Gods Woord alleen tot reël van prediking en onderw ys in die
k erk stel, gee die gelowiges m et vernietiging van die kerk, prys
aan die volledige heerskappy van subjektiw ism e en indiwidualism e.
Die bestaan van die Konfessie is geen w antroue aan die algenoegsaam heid van die W oord van God nie. Juis die vashou aan die W oord
het die kerk gebring to t belydenisponering. Dit is die bewys van
oorwinning, die langsaam gerypte vrug van ’n ontw ikkeling in Bybelondersoek en geloofskrag. Die form uliere (K onfessie) is ’n reeks
van gedenktekens van die strydende kerk, onw raakbare getuienis
van die geloof w at eenm aal aan die heiliges oorgelew er is, skakels
van dieselfde ketting, m ylpale op die weg w at afgelê is.''*
„Die R eform atie erkende de S chrift als norm en bron van het
dogm a d e r kerk. H et gezag van h et kerkelijk dogma word daardoor
allerm in st ondergraven. M aar wel word dit gezag van z’n outonoom
k a ra k te r geheel ontdaan, om dat het alleen kan bestaan in de confo rm iteit van het dogma m et h et Evangelie” .'’''
5.4. Die w erklike relasie tussen S k rif en Belydenis
Die Belydenis m ag nobit m et die Heilige S krif gelykgestel word nie.
Die belydenis staan nie naas of bo die Skrif nie m aar onder die
Skrif en is eksam inabel aan die Skrif w at die eksklusiew e reël is
vir geloof en lewe. Die Belydenis is geen norm a norm ans nie, dit
h et geen norm e in hom self nie, m aar is norm a norm ata, is ’n afge
leide reël of norm . Dit ontvang sy gesag en norm atiew e k a ra k te r
van die Heilige S krif w aaruit d it opgestel is,
Bavinck se duidelike u itsp raak geld nog: „De confessie is en
b lijft altijd exam inabel en revisibel aan de Schrift; zij is geen
norm a norm ans, m aar hoogstens norm a norm ata, geen norm a veritatis, m aar norm a doetrinae in aliqua ecclesia re cep ta” .''*
Die K onfessie lei die kerk en gelowige daarom altyd w eer na
die Skrif terug. Onigang m et die Belydenis kan nooit die plek in-
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neem van die om gang m et God in sy W oord nie. D aar bestaan
natu u rlik gevaar d at die Skrif ingeruil kan word vir die Belydenis.
Die Konfessionalism e en Dogm atism e h et dit ten oorvloede toe
bewys. D aarteen m oet altyd gew aak word. Die dogma is geen onfeilbare goddelike w aarheid soos w at die Rooms-Katolisisme daarvan m aak nie. Op so ’n stan d p u n t word die d eu r toegem aak van ’n
kritiese toetsing van die Belydenis aan die Skrif. Im m ers, in die
Skrif spreek God, in die dogma spreek die kerk. In die Bybel gee
God sy gedagtes, in die dogma dink die kerk God se openbaring na.
In die kerklike Belydenis h et Gods W oord d e u r die feilbare denke
en belyde van m ense heengegaan. Wie beide gelyk wil skakel, oorskry die grens wat ons spreke van God se spreke skei.''^ Alleen
die Heilige Skrif, nie die Belydenis nie, is outopistos. V ir die kerk
h et dus nie die Belydenis nie, m aar die S krif die laaste beslissende
woord. Die „sola sc rip tu ra ” is die einde van alle teëspraak — dit
is die reform atoriese standpunt.^o Dit bring vanselfsprekend m ee
d at d it in die handhaw ing van en binding aan die Belydenis in
wese nie om die Belydenis as sodanig gaan nie, m aar om handhaw ing
van en binding aan die Skrif as eksklusief-outoritêre bron en norm
vir alle tye oor lewe en lewenswandel.
Met die stelling d at die Belydenis norm a norm ata is, word
erken d at die Belydenis ’n bepaalde gesag dra. H ier is dus sprake van
norm atiw iteit m aar dan m ag die Belydenis nooit g eab strah eer word
van sy diepste inhoud nie w at geleë is in die norm a norm ans, die
W oord van God nie.
Die R eform asie h et ongetwyfeld aan die Belydenis gesag toegeken om dat hulle oortuig was, en dit ook uitgespreek het, d at dit
w at hulle in die Konfessie bely, in alles gegrond was op Gods Woord.
So word in die Form ula Concordiae gesê dat die ekum eniese
Belydenisse gegrond is in Gods W oord en van die A ugburgse Kon
fessie geld, „d at dit u it Gods W oord geneem is en daarin vas en
seker gegrond is” .
Binne die kerk het die Belydenis o u to riteit as akkoord van
kerklike gem eenskap, as uitdrukking van die geloof van die gem eente, m aar dit glo en handhaaf die Belydenis alleen op grond
van Gods Woord.^' In die D ordtse ondertekeningsform ulier word
gestel d at „al die artikels en stukke van die leer in die Konfessie en
in die Kategism us begrepe, asook die verklaring oor sommige punte
van die leer in die Sinode van D ordrecht gedaan, in alles m et
Gods Woord ooreenkom ” .
H ierdie en soortgelyke ondertekeningsform uliere gaan uit van
die veronderstelling dat die kerk geroepe bly om die Belydenis —
ten opsigte van die leer en lew ensw andel van alm al w at to t die
k erk behoort, — konsekw ent te handhaaf.
Dit is in dié verband w at die onverkw iklike stryd tussen die
sogenaam de quia- en quatenus-standpunt in die 19e eeu ontbrand
het. Op die quia-standpunt word die Belydenis onderskryf om dat
d it m et die Skrif ooreenkom . Die quatenus-standpunt sien op ’n
gebondenheid aan die Belydenis in so verre dit m et die Skrif
harm onieer.
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Die kontrovers h et m eegebring dat die twee standpunte diametraa l teenoor m ekaar gestel is. Die quatenus-vertolking van die
binding aan die Belydenis is spoedig d eu r die voorstanders van die
quia-standpunt beskou as ’n drastiese relativering. A anvaarding van
en binding aan die Belydenis sou dan geld slegs in soverre d it m et
die Skrif ooreenkom . In laasgenoem de sin is die Belydenis geen
w erklike Belydenis nie m aar ’n ontw yking aangesien dit aan die
subjektiew e oordeel van elke belyder oorlaat om te bepaal w at om
te verwerp.52
D aar is eg ter ’n an d er sin w aarin die quatenus bedoel kan word
en dan h e t d it sin. 0 n s h et reeds die m enslike en feilbare k a ra k te r
van die Belydenis beklem toon. Dit kan nooil, gelyk geskakel word
m et die Heilige Skrif nie. En daarom geld dit van die Belydenis as
sodanig d a t dit bindende k a ra k te r besit in soverre (quatenus) dit
m et die Skrif ooreenkom.^^ V anuit hierdie perspektief alleen is die
m oontlikheid van gravam ina o f/e n revisie legitiem.
W at die quia-struktuur betref, wys B erkouw er tereg daarop
dat dit diep w ortels het in w at die Nuwe T estam ent leer aangaande
die homologia.5^ Die Nuwe T estam ent ken naam lik ’n evidente quias tru k tu u r van die homologia as die beslissende antw oord van die
geloof op die roep van die evangelic. Teenoor belydenis staan verloëning en belydenis veronderstel ’n geloofsbeslissing. Die diepte en
em s daarvan blyk u it die feit d at dit saam hang m et ewige behoud.
Elke vryblywende k a ra k te r is h ier uitgesluit. Van die Nieu-Testamentiese homologia geld die quia dus in radikale, in absolute sin. Dit
blyk ten duidelikste u it die verband tussen homologia en evaggelion,
homologia en kerugm a, homologia en didache, soos vroeër aangetoon. Van eersgenoem de verhouding is vasgestel d at die homologia
in ooreenstem m ing en onderw orpe is aan die evangelie van Christus;
in verband m et die tw eede is as re su ltaa t van ondersoek bereik dat
homologia en kerugm a hand aan hand gaan; en wat die laaste v er
houding betref: die belydenis aangaande die inkarnasie, soos dit
blyk u it 2 Joh. 7 : 9, was die h a rt van die didache. In laasgenoem de
teks fig u reer ’n radikale teëstelling tussen bely en nie-bely. Dit roep
o / die seën op o/ die vloek.
M aar as die radikale q u iastru k tu u r geld van die homologia in
die Nuwe Testam ent, kan dit nou ook gesê word van die historiesgegroeide Konfessies van die kerk? Kan dus die binding aan die
teks van die B elydenisskrifte soos ons dit vandag ken, sonder m eer
besien word vanuit die homologia in die Nuwe T estam ent w at per
slot van rekening deel was van die goddelike openbaring?
Hierop m oet ontkennend geantw oord word. Ten opsigte van
die historiese Konfessie as sodanig geld die quatenus-struktuur. Wie
d it nie erken nie, verhef die belydenis tot onfeilbare, goddelike
geskrifte w at geen opening m eer bied om aan die Skrif getoets te
word nie. Die quatenus geld dus die objektiew e relasie tussen die
Belydenis en die Skrif. D aarop is die hele m oontlikheid van grava
m en en revisie gebaseer. M aar v erd er strek die quatenus nie.
Daarom kan dit nie betrek word by ’n ondertekeningsform ulier nie
sonder die gevaar dat dit ’n subjektivering en relativ erin g van die
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belydenis insluit nie.
W aar sprake is van handhaw ing van en binding aan die Bely
denis, geld uitsluitlik die quia. Dit kan en m oet die kerk van die
am psdraers eis. En dan geld dit nie m aar van die fundam entele,
terw yl die nie-fundam entele daarbuite val nie — dit sou w eer die
opperste subjektivism e by die ag terdeur inlaat. Dit geld ook nie m aar
net ten opsigte van die gees en hoofsaak van die Belydenis nie.^^
Dit was presies die stan d p u n t waarop die R em onstranto gestaan het
in verdediging van hul quatenus-opvatting. Met die quatenus is
alleen die „kese en hoofsaak” of „gees en hoofsaak” van die drie
form uliere a a n v a a r> M aar daarm ee is die Belydenis op iion-aktiwiteit
en non-effektiwiiteit gestel. B erkouw er w aarsku daarteen om nie al
te spoedig ten aansien van die historiese Konfessies trou en ontrou
teenoor m ekaar te stel nie. Dit sou ’n litteralistiese belydenis-opvatting wees w at niks wil weet van ’n onderskeiding van belangrik en
m in d er belangrik, sentrum en periferie in die belydenis nie.^’ Hy
onderskei tussen sentrum en periferie, tussen sentrale belydenis en
die historiese vorm gewing of ekspressie en meen d at d aar beslis
’n rangorde te onderskei is ten opsigte van die betrokkenheid of
konsentrasie op die sentrum van die belydenis naam lik die genade
van God in C hristas. Van hierdie standpunt beroep B erkouw er hom
op Calvyn w at geko nstateer h et d at al die stukke van die w are leer
nie alm al van één gestalte is. Sommige is so noodsaaklik om te weet
d a t d it by alm al ontw yfelbaar m oet vasstaan as leerstukke wat eie
is aan die godsdiens. As voorbeelde noem Calvyn dat d aar één
God is, d at C hristus God is en die Seun van God en dat ons saligheid geleë is in Gods barm hartigheid. M aar dan is d aar an d er
w aaroor d aar tussen die kerke verskil is, m aar w at tog die eenheid van die geloof nie verskeur nie.^®
B erkouw er beroep hom o.i. ten onregte op Calvyn. Calvyn het
dit oor leerstukke w aaroor onderskeie kerke saam stem of verskil,
Dan m oet d aar wel onderskei word tussen fundam entele en niefundam entele leerstukke. B erkouw er betrek hierdie onderskeiding
eg ter op die Konfessie van een kerk, w at tog die akkoord van gemeenskap is vir d aardie kerk. En al sou dit ook w aar wees d a t sommige
leerstu k k e in dieselfde Konfessie m eer as an d er gekonsentreerd
is op die kern, nl. C hristus, dan word amp&draers en lidm ate nog
nie onthef van die binding aan al die leerstukke nie. Indien dit
die geval sou wees, w erk dit tog die gevaar van relativism e en sub
jektivism e in die hand.
Ons antw oord ten opsigte van die vraag na die binding en
handhaw ing van die Belydenis m oet dus ten aansien van die ganse
Belydenis bly: aanvaarding om dat (quia) dit konform is m et die
Heilige Skrif. M aar aangesien die hele Belydenis p er slot van
rekening m ensew erk en daarom feilb aar is, gee dit elke belyer
die re g om gravam en in te dien. Langs die weg kom in die gesigsveld die quatenus w at van die hele Belydenis as sodanig geld. N et
so kom langs hierdie weg in sig die m oontlikheid tot revisie van
die belydenis. Die verskillende ondertekeningsform uliere laat ook
positiewe opening daarvoor. As die Belydenis w erklik altyd appel-
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label bly aan die Skrif, dan hied dit die opening to t rivisie. Van
revisionism e, m.a.w. ’n voortdurende hersiening van die Belydenis
soos die R em onstratism e dit voorgestaan het, is h ier e g ter geen
sprake nie.^**
Prof. dr. S. C. W. Duvenage.
(G elewer op die D ogm atologlese W erkgemeenskapskongres, 4 Junie

1971.)
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