


f

r

r

'0 Manifes vir Christene
in Suidelike Afrika

©CAA
Studie Uitgawe 1992 (Afrikaans)



f

r

r Inhoudsopgawe
Titel

Inhoudsopgawe

Voorwoord
Inleiding

Artikel 1:
Die wese van God
Kommentaar
Studievrae
Persoonlike aantekeninge

Artikel 2:
Die wese van Waarheid
Kommentaar
Studievrae
Persoonlike aantekeninge

Artikel 3:
Die wese van die geskape Heelal
Kommentaar
Studievrae
Persoonlike aantekeninge

Artikel 4:
Die wese van Gesag
Kommentaar
Studievrae
Persoonlike aantekeninge

Artikel 5:
Die wese van Lewe
Kommentaar
Studievrae
Persoonlike aantekeninge

III

Bladsy

iii-vi

vii-viii
x

4
5
6
7

8
9

10
11

12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23



Titel Bladsy

Artikel 6:
Die wese van die Gesin 24
Kommentaar 2S
Studievrae 26
Persoonlike aantekeninge 27

Artikel 7:
Die wese van Werk en Privaatbesit 28
Kommentaar 29
Studievrae 30
Persoonlike aantekeninge 31
Artikel 8:
Die wese van Vryheid en Verantwoordelikheid 32
Kommentaar 33
Studievrae 34
Persoonlike aantekeninge 3S
Artikel 9:
Die wese van Voorsienigheid en Geskiedenis 36
Kommentaar 37
Studievrae 38
Persoonlike aantekeninge 39
Artikel 10:
Die wese van die Mens 40
Kommentaar 41
Studievrae 42
Persoonlike aantekeninge 43

Artikel 11:
Die wese van Verlossing 44
Kommentaar 4S
Studievrae 46
Persoonlike aantekeninge 47

I
J

iv



r
r

Titel Bladsy

Artikel 12:
Die wese van die Samelewing 48
Kommentaar 49
Studievrae 50
Persoonlike aantekeninge 51

Artikel 13:
Die wese van die Kerk 52
Kommentaar 53
Studievrae 54
Persoonlike aantekeninge 55

Artike114:
Die wese van Owerhede 56
Kommentaar 57
Studievrae 58
Persoonlike aantekeninge 59

Artike115:
Die wese van Opvoeding 60
Kommentaar 61
Studievrae 62
Persoonlike aantekeninge 63

Artikel 16:
Die wese van die Morele Wet 64
Kommentaar 65
Studievrae 66
Persoonlike aantekeninge 67

Artikel 17:
Die wese van Beskerming 68
Kommentaar 69
Studievrae 70
Persoonlike aantekeninge 71

v



Titel

Artikel 18:
Die wese van Barmhartigheid
Kommentaar
Studievrae
Persoonlike aantekeninge

Artikel 19:
Die wese van Rentmeesterskap
Kommentaar
Studievrae
Persoonlike aantekeninge

Artikel 20:
Die wese van Konfrontasie
Kommentaar
Studievrae
Persoonlike aantekeninge

Bevestiging en Verwerping

Glossarium

Bladsy

72
73
74
75

76
77
78
79

80
81
82
83

87-90

91-96

vi



r

Voorwoord
In u hande hou u die Manifes vir Christene in Suidelike Afrika.
Die idee om so 'n Manifes die lig te laat sien, is reeds in 1987

gebore. Die dokument moes op die Bybel, as die Woord van God
en die vaste grondslag van die Waarheid, gebaseer wees. Die
Manifes is die finale produk van vier jaar van navorsing, studie en
redaksionele werk deur Christenteoloë, vakkundiges en gelowiges
uit verskillende denominasies en kulturele agtergrond.

Daar kan met reg gevra word: Waarom is 'n Manifes vir Christene
in Suidelike Afrika nodig? Die antwoord is heel eenvoudig! Die
Manifes is nie 'n belydenisskrif of 'n tydelike verklaring nie. Dit is 'n
tydige bevestiging van 'n reeks waarhede met betrekking tot bui-
tengewoon belangrike sake wat elke Christen in Suidelike Afrika in
veranderende tye konfronteer. Daarom is die Manifes juis met die
oog op 'n tyd soos hierdie geskryf. Dit is 'n oproep aan Christene
om terug te keer tot Bybels-Christelike waarhede en beginsels en
om die Koningskap van Christus in hulle lewe te herstel.

Net soos in die tyd van die profeet Esegiël (kyk Hoofstuk 22) leef
ons in 'n tydperk waarin ernstige aanslae op die lewenswaardes van
die land se mense gemaak word. Gelowiges is veronderstel om, soos
in die dae van Esegiël, God in alle opregtheid en waarheid te dien.
Bekwame en volwasse geestelike leiers moet die ware geloof en
lewenswyse aan hulle leer. Helaas, as ons dikwels die gesag van die
Woord van God ontken en Godgegewe opdragte verontagsaam, het
God nie ook vir ons maar alledaags geword nie? Wanneer die diens
aan God niks meer as 'n aardse taak word nie, roof ons God nie van
die eerbied wat Hy as Skepper en HERE verdien nie?

Indien dit gebeur, is die 'muur van getroues' wat verenigd die
kwaad moet weerstaan, besig om te verkrummel en ontstaan daar
krake. God vra, soos vir Esegiël: "Is hierdie muur van geregtigheid
vervalle omdat daar niemand is, wat in staat is om die inwoners van
Suidelike Afrika tot gehoorsaamheid terug te lei nie?"

Elke poging om die 'muur van geregtigheid', met rituele of bood-
skappe, wat op menslike menings eerder as die onfeilbare Woord van
God gegrond is, te herstel, is net so sinneloos as die pleisterkalk
waarvan Esegiël praat. Dit is net maar 'n oppervlakkige bedekking
van die werklike probleem _. die gebrek aan 'n Bybels-Christelike
wêreldbeskouing.
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Wat die inwoners van Suidelike Afrika werklik nodig het, is om ons
lewens weer op te bou! Nietemin, wanneer ons almal bloot voorgee
dat ons God liefhet, sonder om in sy Weë te wandel, bedek ons
sondes wat uiteindelik ons lewens en land sal vernietig. Laat ons
daarom nie godsdiens soos pleisterkalk as 'n verontskuldiging of net 'n
saak van die 'hart' gebruik nie. Inteendeel, ons hele hart, verstand, siel
en al ons kragte moet deur die beginsels van God se Woord op elke
lewensterrein gerig en uitgeleef word.

Deur die geskiedenis was daar verskeie Manifeste en Verklarings
wat bepaalde wêreldbeskouinge weerspieël het. Histories kan die
geskrifte in twee kategorieë verdeel word: die wat op 'n subjektiewe
mensgesentreerde wêreldbeskouing en rede - sekulêre humanisme
- berus en die wat op 'n objektiewe Godgesentreerde beskouing en
die Bybel gebaseer is. Die eerste kategorie sluit die Declaration of the
Rights of Man van die Franse Rewolusie (1789), The Communist Mani-
festo (1848), die twee uitgawes van die Humanist Manifesto (1933,1973),
die Verenigde Nasies se Declaration of Human Rights (1945) en die
ANC se Freedom Charter (1945) in. Elkeen van hierdie geskrifte het op
een of ander wyse rewolusie of opstand tot gevolg gehad.

Die tweede kategorie is die Christelike belydenisskrifte. Die Manifes,
as 'n apologetiese geskrif, bevestig in twintig artikels ons roeping en
verantwoordelikheid teenoor God. Derhalwe bid ons:

Ons Vader wat in die hemel is
laat u Naam geheilig word;
Laat u Koninkryk kom;
Laat u Wil op die aarde geskied,
net soos in die hemel.

Gee ons vandag
ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredinge
soos ons ook die vergewe
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie
maar verlos ons van die Bose.

Aan U behoort die Koninkryk en die Krag
en die Heerlikheid tot in Ewigheid. AMEN.
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INLEIDING TOT DIE STUDIEGIDS

Groepbesprekings en Studievrae
Die Studiegids bestaan uit die basiese uitgawe van die Manifes

met kommentaar. Die basiese uitgawe het twintig artikels met
Skrifbewyse om dit te verklaar. Teenoor elke artikel is daar Beves-
tigings en Verwerpings wat die verskillende beginsels en ideologieë
aandui. Die kommentaar is daar om jou agtergrond en insig ron-
dom die artikel te gee. Die kommentaar is nie die enigste stand-
punt nie, maar is 'n Teïstiese uitgangspunt. Die volgende metode
kan gevolg word om die studiegids te gebruik:

Lees eerstens die Artikel, al die verse wat aangehaal word, die
Kommentaar, sowel as die Bevestigings en Verwerpings van dié Ar-
tikel. Indien daar enige woorde is wat nie bekend is nie, kan dit in
die Glossarium opgesoek word. Bespreek eers daarna die vrae wat
by elke artikel gegee word. Die vrae is so saamgestel dat dit be-
spreking van die artikel kan uitlok.

Dit kan jou baie help indien jy 'n Konkordansie of 'n Naslaanby-
bel byderhand hou. Indien jy 'n notaboek byderhand het, kan jy ge-
durende die bespreking aantekeninge maak en selfs jou eie insigte
of ander vrae opteken. Daar is 'n bladsy vir aantekeninge by elke
artikel sodat jy persoonlike aantekeninge kan neerskryf. Onthou dit
is jou eie selfstudie wat sal help met die vorming van jou Christe-
like beskouinge.

Dit is in tye van groot veranderinge belangrik om kundige en inge-
ligde Christene te hê. Dit is alleen moontlik indien Christene gereeld
en doelgerig die Bybel bestudeer. Dit sal help om in jou Bybel aan-
tekeninge oor verskillende onderwerpe te hê. So kan jy die nodige ant-
woorde gee indien jy gevra word, of wanneer daar 'n gesprek oor die
onderwerp plaasvind. Die studievrae is so opgestel dat jy met die
Christelike wêreldbeskouing vertroud kan raak. Ons wil jou aanmoedig
om 'n Bybelstudie- en aksiegroep rondom die Manifes te begin.

God gebruik jou as ingeligde en geroepe mens om, soos in die tyd
van Nehemia, die Bybelse-Christelike waardes te herbou en te bewaar,
om sodoende die Christelike beskawing uit te bou. "Dit gaan goed met
die mens ... wat in die Woord van die HERE ~ vreugde vind, dit dag en
nag oordink" (Ps 1:1-2).
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1. Die Wese van God
God Drieënig, Vader Seun en Heilige Gees, is die oorsprong van alle lewe.

Ons bevestig dat daar een onveranderlike en ewige God is.1 Hy is
een, maar terselfdertyd 'n drie-eenheid: God die Vader, God die
Seun en God die Heilige Gees - drie bewuste en onderskeie per-
sone in volmaakte eenheid.2 Nóg die beginsel van ware eenheid,
nóg dié van ware verskeidenheid is belangriker of beter as die an-
der. God is onsienlik, ewig, heilig en volmaak, die ware Gees;
Skepper en Here van die heelal, die wêreld en die mensdom.3

1. "Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here." [Deut 6:4;
Mark 12:29]. "Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike,
enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen."
[l Tim 1:17]. "Ek die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te
gronde gegaan nie, nageslag van Jakob." [Mal 3:6]. "Toe sê God vir Moses:
~Ekis wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: Ek is, het my na julle toe ge-
stuur'." [Eks 3:14]. "Jesus sê vir hulle; Voorwaar •••Ek sê vir julle, voordat
Abraham was, is Ek." [Joh 8:58-0V].

2. Drie-eenheid: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissi-
pels: Doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees."
[Matt 28:19]. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en
die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees." [2 Kor 13:13].
Die Godheid van Christus: "Aan dié wat deur die regverdige beskikking van ons
God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang
het." [2 Pet 1:1]. "In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God,
en die Woord was self God." [Joh 1:1, 18; 20:28; Rom 9:5; Heb 1:8; Tit 2:13; Fil
2:6 e.v.l. Die Godheid van die Heilige Gees: "Petrus sê toe vir hom: ~Ananias,
hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg
en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? •.. Jy het nie vir
mense geliegnie, maar vir God'." [Hand 5:3-4].

3. "God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in
waarheid aanbid." [Joh 4:24]. "God, wat die wêreld met alles wat daarin is,
gemaak het, Hy is die Here van hemel en aarde, en Hy woon nie in tempels wat
deur mense gemaak is nie." [Hand 17:24]. "Daar is buiten My geen God nie:
net Ek is 'n God wat regverdig is en red. Kom na My toe dat julle gered kan
word, almal op die aarde, want Ek is God, daar is geen ander nie." [Jes 45:21-
22]. "Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles
behoort aan die Here." [Ps 24:1; Jer 32:19-20; Ps 9:5-8, 19-20; 10:16; 33:8 e.v.;
66:6-7; 93:1-5; 94:2, 10; 96:10-13; 97:1 e.v.; 98:9; 99:1 e.v.; Jes 45:21 e.v.;Mal 1:14
e.v.; Op 15:3 e.v.; et. at].

4

J



r

r
1. Die Wese van God: Kommentaar

Die God van die Bybel is 'n absolute en ewige werklikheid. Binne die Trinita-
riese Persoon van God bestaan daar op 'n unieke wyse, beide ware eenheid en
ware verskeidenheid. Die Skrif laat ons nie toe om van die verskeidenheid (bv. die
drie Persone binne die drie-eenheid) 'n eenheid te maak nie. Net so laat dit ons
ook nie toe om die wesens eenheid en -doel te verdeel nie. Inter-trinitaries bestaan
beide ware eenheid en verskeidenheid as ewig en goed in God. Daarom is die
eenheid nie primêr nie en die verskeidenheid nie sekondêr of boos nie.

Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens God ewigdurende krag en die
feit dat Hy God is ken, omdat Hy Homself genoegsaam aan ons openbaar (Rom
1:18-23). Ons is ook veronderstel om vanuit regverdige godsdienstige-, sosiale-, poli-
tieke- en ekonomiese instellings (bv. gesin, kerk en staat) te kan aflei, dat God wel
God is. Indien enige van hierdie Godgeskape sosiale strukture waarlik regverdig wil
wees, mag die menslike eenheid (gemeenskaplike humaniteit) sowel as menslike
verskeidenheid (bv. die individu of enige sosiale groep kleiner as die geheel van die
mensdom) nie as moreel beter of logies belangriker as die ander geag word nie.

'n Bybelse Christendom onderskryf daarom enersyds ware verskeidenheid en an-
dersyds ware eenheid - dit onderskei Skepper van skepping, ouers van kinders en
groepe wat elkeen unieke, eie verantwoordelikhede en regte besit, van mekaar. Die
Skrif beskerm die privaatbesit van individue en gesinne. Elke individu het 'n eie be-
tekenis en Godgegewe waarde los van sy etniese verwantskap. Met ander woorde 'n
verantwoordelike individu vind nie sy menswaardigheid of identiteit binne die konsep
van 'n kollektivistiese staatsbestel nie. Hieruit blyk duidelik dat verskeidenheid nie eg
kan wees sonder dat dit ook die moontlikheid van 'n sellbeskikkende en selfregerende
verskeidenheid ooplaat nie. Die Bybelse verskeidenheid laat ruimte vir etniese sowel
as individuele selfbeskikking en identiteit.

'n Bybelse Christendom onderskryf ook ware eenheid. Hierdie eenheid moet
sowel sigbaar as struktureel uitgedruk word. Om hieraan uitdrukking te gee het
die Bybelse Christendom gedesentraliseerde, (kon)federale strukture in die kerk
sowel as burgerlike regeringsinstellings ontwikkel. Binne gesinsverband leer dit dat
twee afsonderlike, selfbepalende individue (man en vrou) die heerlike
liefdes(huweliks)eenheid (van man en vrou) beleef. Hierdie eenheid is daardie
diep geheimenis waar hierdie twee, man en vrou, een word en as een saamleef.
Hierdie eenheid is soos die Skrif dit stel: een in liggaam en een in gees. Ons
verwerp daarom elke aantasting van die Bybelse definisie rakende die verhouding
tussen eenheid en verskeidenheid. Enige aantasting van die definisie van die Drie-
eenheid (BN) lei tot kettery en uiteindelik tot die aanbidding van afgode. Sulke
afgodery lei op die lange duur altyd tot godsdienstige, sosio-politieke en ekono-
miese slawerny. Daarom is ons Godsidee van wesenlike belang vir ons elke dagse
lewe. Hierdie idee bepaal ook ons siening van die werklikheid en ons beskouing
van die goeie (Rom 1:18vv). Mense word individueel sowel as gesamentlik meer en
meer aan die beeld van God of afgod wat huIle aanbid, gelyk (2 Kor 3:18; Ps
115:8). Byvoorbeeld indien "goed" as '0 absolute eenheid gesien, of as die belyde-
nisse uitgelê word sodat eenheid as beter en logies belangriker as die verskeiden-
heid bely word, word dit in gesins-, kerklike-, staats- en ekonomiese verband sig-
baar waar die morele voorkeur van die gemeenskaplike-eenheid bo individuele
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reg, enige vorm van sosiale skeiding of afsonderlike groepe gehandhaaf word. Die
moderne benadering vir hierdie ketterse siening is Holisme. Ons verwerp daarom
die "New Age" holisme wat leer dat die eenheid óf die verskeidenheid negeer, óf
ware selfbepalende verskeidenheid aan die eenheid ondergeskik stel. Ons verwerp
ook die ideologiese resultate van holistiese idees, naamlik Nazisme, Fascisme, De-
mokratiese Sosialisme, Marxisme en Sosiale Demokrasie - wat almal die sosialis-
tiese eenheidsidee as gemeenskaplike grondnoemer het. So verwerp ons ook daar-
die ideologieë wat die verskeidenheid as morele ideaal voorhou. Hierdie uitwasse
gaan van die standpunt uit dat "goed" alleen gevind kan word in die absolute reg
van die vrye individu. Hierdie dwaling is met die verloop van die geskiedenis uit-
gewys in anargisme, nihilsme, en amorele anarcho-kapitalisme.

1. Die wese van God: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en al die teksverse.
Nota: Ons Godsidee is die absolute basis vir korrekte denke. Indien ons die Per-

soon en die Wese van God nie reg verstaan nie, lei dit tot die aanbidding van afgode
en valse gode. Daarom vra hierdie eerste aantal vrae diepsinnige nadenke en bepein-
sing, want dit het te make met die aard, wese van God en die gevolge daarvan. Dit is
nodig as ons elke lewensterrein op die vrees vir die Here wat die begin van wysheid is,
wil bou.

1) Waarom is dit belangrik dat God en sy skepping terselfdertyd
as geheel en al in mekaar verweef en tog ook as absoluut afsonder-
likes bestaan? Anders gestel, waarom is dit so belangrik vir die
Christelike leer dat God beide immanent in die skepping, maar ook
transendent of bo die skepping is?

2) Watter godsdienste leer dat God in totaliteit in wese met die
skepping teenwoordig is? Hoe beïnvloed dit hulle siening van die
geskape werklikheid en van verlossing? Watter godsdienste en ket-
terye gaan van die standpunt uit dat God in totaliteit bo of los van
die skepping bestaan? Hoe beïnvloed hierdie siening hulle visie op
die gesag van die Skrif en van verlossing?

3) Watter godsdienste beweer dat hierdie "ou verdeelde fisiese
wêreld" 'n illusie is en dat dit nie werklik geken kan word nie?
Waarom sê hulle dat 'n onverdeelde eenheidsgees eg is en dat 'n
mens slegs iets kan ken wanneer hy dit van die "geestesryk" ont-
vang? Hoe toon die Skrif aan dat 'n mens God vanuit die geskape
werklikheid kan ken? (Vgl Rom 1:18vv; Ps 19:1vv). Kan 'n mens
God ook deur 'n geestelike openbaring ken? (Rom 8:14-16; Ef
1:17; Mt 16:17).

6
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4) Ons God is die drie-enige God. Kan ons met reg sê dat God
sy drie-enige natuur in die strukture van die skepping laat weer-
spieël? Op watter wyse kan ons ware eenheid en verskeidenheid in
die struktuur (samestelling) van die skepping en taal sien? Motiveer
u antwoord.

5) Watter praktiese implikasies hou die Bybelse leer dat die Tri-
niteit in die skepping weerspieël word, vir die daarstelling van 'n
Christelike samelewing met sy verskeidenheid van instellings en
groepe, in?

PERSOONLIKE AANTEKENINGE
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2. Die Wese van die Waarheid
Die hele Bybel is deur God geïnspireer, is sonder foute en is die finale toets vir alle
waarheid.

Ons bevesti~ dat die hele Skrif (Bybel) ~eheel en al deur God
geïnspireer is. Dit is ewig, onveranderlik, sonder foute en die
enigste absolute, objektiewe en finale maatstaf vir die waarheid.3
Die Skrif verskaf aan die mens die enigste logiese en verbale ver-
binding tussen ewigheid en tyd, godsdiens en wetenskap, die sien-
like en onsienlike God en die skepping. Die Bybel is die duidelikste
beeld van die totale werklikheid wat aan die mens g~gee is.4

1. "Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die
waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte
lewenswyse te kweek." [2 Tim 3:16; Ps 33:6]. Die Bybel is die war~ woord van
God: "Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van
God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging
dat dit nie mensewoorde is nie, maar die woord van God." [l Tess 2:13]. "In
die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat
deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur
die Seun." [Heb 1:1-2]. "En U het deur die Heilige Gees by monde van ons
voorvader Dawid, u dienaar, gesê ..." [Hand 4:25].

2. Ewig en onveranderlik: "Julle is immers weergebore, nie uit verganklike
saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God."
[1 Pet 1:23 e.v.; vgl ook Jes 40:6-8].

3. God lieg nie, daarom is .ry Woord absoluut waar: "Daar is niks vals in wat
die Here sê nie" [Ps 12:7]. "Elke belofte van God is betroubaar [Spr 30:5].
"Elke woord van God is gelouter ... Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy
van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leuenaar openbaar word nie." [Spr
30:5-6- OV]. "Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is
die waarheid." [Joh 17:17]. "Die twee onveranderlike dinge waarborg dat
God sy woord gestand sal doen. [Heb 6:18; 1 Sam 15:29]. " en wat daar
geskrywe staan, kan nie verander word nie." [Joh 10:35; Ps 19 en 119].

4. " ... geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word
nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee,
deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord, wat van God kom, ver-
kondig." [2 Pet 1:16-21]. "Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die
woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat
ons sien nie" [Heb 11:1-3].
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2. Die Wese van Waarheid: Kommentaar

Een van die fundamentele beginsels van alle Reformatoriese belydenisse is sola
scriptura - bv. die Skrif is die enigste ware basis waaruit 'n definisie van die waar-
heid vir elke lewensfeer kan word. Wat daarom nie in die Skrif staan nie en wat nie
daardeur bewys kan word nie, kan van geen mens verwag word dat hy dit sal glo as
'n uitdrukking van geloof nie (39 Artikels van die geloof, Art 6). Ons is dus verplig
om alles wat in die Skrif geopenbaar word (NGB Art 5 en 7) of alles wat van die
Skrif afgelei word (Westminster geloofsbelydenis, Hoofst 1 Afd VI) te glo. Omdat
die Bybel die volledige woord van God is, kan ons niks daarby voeg nic - nie nuwe
openbarings van die Heilige Gees nie en ook nie die tradisies van mense nie.

Die Skrif leer vir ons dat ons God en sy waarheid op twee maniere kan ken: 1.
Vanuit die skepping, regering en instandhouding van die heelal. 2. Hy maak Hom-
self aan ons meer volledig bekend deur sy Woord ... vir soverre dit vir ons in hierdie
lewe nodig is, tot sy eer en ons verlossing. Omdat God Homself en sy heerlikheid in
die onderskeie en waarneembare feite van die skepping openbaar, is daar geen be-
staansmoontlikheid vir neutrale wetenskap of neutrale feite wat nie getuienis van
die bestaan van die Skepper is nie. Alle ware kennis moet gevolglik ooreenstem met
die Skrifgeopenbaarde waarheid. Indien nie, is die sogenaamde waarheid 'n leuen.
Bv. indien "wetenskap" die Genesis-weergawe van 'n skepping uit niks, ontken,
word dit gedoen omdat dit die waarheid wat in die geskape samestelling van die
skepping geopenbaar word, ignoreer (1 Kor 2:13vv;Rom 1:18-23).

Die mens is van nature opstandig en ongehoorsaam - sy rede is verduister agv
die sondeval (Ef 4:17vv). Daarom is dit slegs die wederbarende Gees van Lig wat
die Skrif gebruik om die verduisterende newels van die mens se opstandigheid op
te hef (1 Kor 2:4-16). Diegene wat in geloofsgehoorsaamheid handel, bring elke
filosofiese beginsel wat wetenskaplike teorieë onderlê, in ooreenstemming met
Christus en sy volmaakte Woord (Kol 2:8; 2 Kor 10:3-5). In sy Lig sien ons die Lig
(Ps 36:9). Aangesien God die enigste objektiewe waarnemer buite tyd en ruimte is,
is Hy die enigste een wat absolute en objektiewe waarheid binne ruimte en tyd kan
verskaf. Geen filosofiese, godsdienstige, of wetenskaplike beginsel kan daarom
God se onfeilbare getuienis soos die Skrif dit openbaar, weerspreek nie.

Die mens se lewe bestaan daarin dat Hy sy rede aan die onveranderlike Skrif
onderwerp (Dt 8:3; Mt 4:4; 5:18; Lk 16:17). Daarom verwerp ons die Hoëre Kri-
tiek of die hoër kritiese idee wat van die standpunt uitgaan dat die Skrif oor baie
jare ontwikkel het vanuit 'n mondelingse menslike oorlewering tot 'n gestolde
menslike geskrif waarvan die Heilige Gees nie die primêre outeur is nie. Ons ver-
werp ook die idee dat die Skrif gely het onder baie gesiglose skrywers wat onder
vals name geskrywe het. Ons verwerp die Neo-ortodokse uitgangspunt wat beweer
dat die Skrif wel die ware woorde van God bevat, maar dat dit gemeng is met baie
feilbare woorde van mense. [Ons erken wel dat daar grammatikale en sintaktiese
foute in die Skrif voorkom, maar dat hierdie foute die waarheid van die Skrifbood-
skap geensins aantas nie.] Ons bely dat Jesus Christus die volkome lewende
Woord van God is. Hierdie feit ontken egter nie die volmaaktheid van die Waar-
heid soos wat dit in die Skrif opgeteken staan nie. Christus van die geskiedenis,
geopenbaar in die Skrif, is dieselfde Christus wal in die geloof geopenbaar word.
Om daarom te sê dat die Skrif foutloos is, is nie '0 vorm van afgodery nie. Ander-
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sins verwerp ons ook die biblisistiese fundamentalistiese dwaling wat alles letterlik
wil verstaan.

2. Die Wese van Waarheid: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en teksverse.
Nota: Biblisisme is die term wat dikwels gebruik word om die gebruik van die

Bybel as wetenskaplike handboek, die verwerpingvan enige openbaring of waarheid
wat in die skepping gevind kan word (Ps 19:1vv;Rom 1:18vv); en die geforseerde
gebruik van Skrifgegewens om waarhede wat die konteks en die grammatika nie toe-
laat nie, te beskryf.

1) Waarom is dit so belangrik om te glo dat die uitsprake wat
God in sy Woord maak, 'n ware getuienis en sonder foute is,
rakende elke onderwerp wat dit aanspreek?

2) Is die oortuiging dat die Skrif foutloos is, Biblisisme?
3) Wat sou met ons definisie van waarheid gebeur indien daar

aanvaar sou word dat die Bybel slegs onfeilbaar en waar is, waar dit
gaan oor verenigende geestelike waarhede wat persoonlik beleef
word; maar dat daar wel foute is mbt belangrike leerstukke, die sg
kontroversiële stories (bv. die skeppingsverhaal), wonderwerke,
wetenskap, geskiedenis, of die kronologie van gebeure?

4) Hoe sal die oortuiging, of die gebrek daaraan dat die God-
delike getuienis sonder foute is, die studie van moeilike skrifge-
deeltes, beïnvloed?

5) As die Skrif nie God se enigste logiese kommunikasie met die
mens is nie, wat plaas die mens dan in die plek daarvan?

6) Waarom moet die Bybel die finale toetssteen vir die waarheid,
insluitend die wetenskap en die filosofie, wees?

10
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3. Die Wese van die Heelal
God het volgens .ry ewige Plan die heelal en die mens uit niks gekep.

Ons bevestig dat God stof, plant, dier, mens en geesteswêreld uit
niks geskape bet deur sy gesproke Woord alleen.1 H~ het Adam
"uit die stof van die aarde" gevorm soos die Bybel leer. Hy het die
heelal en die mens in ooreenstemming met sy ewige en regverdige
Plan geskep.3 Daarom is daar 'n verband van oorsaak en gevolg
tussen gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid aan sy bevele en seën
of vloek op elke lewensterrein.4 Elke individu het besondere
waarde en waardigheid, ongeag sy posisie in die lewe,5 as aanvaar
word dat die mens direk en as iemand besonders geskep is. Met
Jesus Christus se verklaring dat alle mag in die hemel en op die
aarde aan Hom gegee is, het Hy sy Heerskappy oor elke lewenster-
rein en in die heelal gevestig. Daardeur het Hy ook die mag van
Satan verbreek deur sy Soendood, Opstandingl; Hemelvaart6 en
troonbestyging aan die regterhand van die Vader.

1. "In die begin het God die hemel en die aarde geskep •.•" [Gen 1:1-2:3].
"Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is."
[Heb 11:3]. "God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde
is •••" [Kol 1:16]. "Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak,
die aarde en alles daarop, die see en alles daarin." [Eks 20:11].

2. "Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensa-
sem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het." [Gen 2:7].
"Stof is jy, en jy sal weer stof word." [Gen 3:19]. "Die eerste mens, Adam, het
'n lewende wese geword. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik." [l Kor
15:45 e.v.; Matt 19:4; Rom 5:12].

3. God se ewige raadsplan: Luk. 22:22; Hand 2:23, 4:28Rom 8:28-30,9:11-23;
Ef 1:4, 10-11. Regverdigheid van God en Sy wil: "U is regverdig, Here, wat U
bepaal, is reg." [Ps 119:137, 7, 62, 75,172].

4. "As jy goed luister •.. en jy gehoorsaam al sy gebooie •.• sal al hierdie
seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. ... As jy nie luister ..• en gehoorsaam
nie al sy gebooie •.., sal hierdie strawwe oor jou kom•..." [Deut 28:1;15; Lev 26:1
e.v.; Ps 1:37; Spr 2:21-22; Jak 1:22-25; 1 Pet 3:10-12; Ef 6:2-3; Rom 2:1 e.v.].

5. "Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet
word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger." [Gen 9:6; Jak 3:9].

6. "Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al
die nasies toe en maak die mense My dissipels." [Matt 28:17 e.v.], UHyhet die
bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as ge-
vangenis in die triomftog van Christus mee te voer." [Kol 2:15]. "Hy is ver-
hoog aan die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van
die Vader ontvang en uitgestort." [Hand 2:33; Ef 1:20-22; 6:12 e.v.; Op 12:4-5].
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3. Die Wese van die Geskape Werklikheid: Kommentaar
Die Reformatoriese belydenisse beklemtoon die feit dat God se skeppende ar-

beid creatio ex nihilo is (skep uit niks). NGB Art 12 stel dil baie duidelik dat ons
glo dat die Vader deur sy Seun alles in die hemel en op aarde, uit niks geskep hel.
Die Westminister geloofsbelydenis (Presbiteriaans - 1646) en die Savoy Declara-
tion of Faith and Order (1689) getuig die volgende: "Dil het God behaag om die
aarde en alles daarin en daarop, sigbaar en onsigbaar binne ses dae uit niks le
skep of te maak ... alles is baie goed geskep." (Hoofstuk 4 oor die skepping). Die
Genisisskeppingsverhaal is so verweef in die hele Skrif dat elke poging om die
spore hiervan uit te wis, die integriteit van die ganse Skrif onder verdenking plaas.

Die Hervormers was deeglik bewus van die verskeidenheid van evolusionêre
beginsels en hulle het Bybels daarteen gereageer in hulle belydenisse. Sedert die
middel 19de eeu is die kerk dikwels gekonfronteer met die idee dat die evolusio-
nisme dood is. Tans plaas die "New Age" beweging en die "New Physics" hierdie
konsep en ander heidense beginsels soos panteïsme weer in die kollig. Dit is die-
selfde idees waarteen die Hervormers in opstand gekom het.

Beide geestelike en organiese evolusie is wesenlik ateïsties en loop uit op die
gedagte dat die mens sy Godgeskape waarde en waardigheid verloor om uitein-
delik as 'n gevorderde dier beskou te word. Hierdie uiteinde maak dit vir utopis-
tiese sosialiste moontlik om die mens te vermink in hulle pogings om die soge-
naamde boosheid in die samelewing te herstel. So word evolusie bv gebruik in die
pogings om oorbevolking te bekamp en as basiese vertrekpunt vir die regverdiging
van aborsie en genadedood. Marxisme-Leninisme gebruik ook hierdie teorie as
verskoning om die oorsprong van die "bose kapitalistiese ekonomiese sisteem" uit
te wis.

Evolusie gee aan die mens die geleentheid om die bestaan van die Skepper te
ontken. Die gevolg daarvan is dat die mens evolusie as verskoning gebruik on hul-
leself te vergoddelik en hulle eie handewerk te aanbid. Die anargistiese individu
oefen daarom sy absolute reg uit, om sy eie wette te maak en die selfvergoddelikte
staat wat die kollektiewe mensheid verteenwoordig, verklaar die self as skepper
van "seëninge" soos regverdigheid, voorspoed en vrede.

Dit is slegs die Christelike geloof wat die mens sy menswaardigheid en sy spe-
siale verantwoordelikheid om die heilige en persoonlike God te gehoorsaam, terug
gee. Slegs deur so 'n liefdevolle gehoorsaamheid kan die mens in elke 1ewensfeer
geseën word. Die voortdurende getuienis van die Skrif maak dit duidelik dat geen
staatsinmenging in die ekonomie, welvaartsverspreiding of dwang enige per-
manente voorspoed en vryheid te weeg kan bring, wanneer die inwoners van 'n
land teen God in opstand kom nie. Dit vind alleen plaas wanneer volkere en hulle
regeerders hulle aan die gesag van Christus as koning onderwerp. Dan beleef hulle
sy Oorwinning oor die bose magte en sy oorwinnende Opstandingsiewe in elke
lewensfeer.

Daarom verwerp ons alle evolusionistiese konsepte - die antieke sowel as die
moderne kompromieë daarvan (teïstiese evolusionisme of progressiewe skepping).
Indien evolusie wel plaasvind soos wat hierdie teorieë leer, het die mens 'n ver-
skoning om die Skrifwaarheid wat sê dat 'n Skeppergod alles gemaak het, te ont-
ken.
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3. Die Wese van die Geskape Werklikheid: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en teksverse.
1) Waarom is dit noodsaaklik vir elke mens om te sien dat daar

nooit enige evolusie plaasgevind het nie? (Ps 19:1vv; Jes 45:18-19,
22-24; Rom 1:18vv;Hand 14:15-17, 17:24-31).

2) Lees weer die bg Skrifgedeeltes. Kan 'n heiden sê dat hy nie
kennis van die Skepper-God het nie? Op watter wyse openbaar die
skepping die aard en die wese van God?

3) Watter moreel-etiese verantwoordelikheid het elke mens vol-
gens bg. Skrifgedeeltes teenoor God?

4) Wat leer hierdie tekste mbt die noodsaaklikheid van sending-
werk? Is alle heidense, ongelowige mense verdoem tot 'n ewige
skeiding van God as hulle nie tot geloof in Christus kom nie? (Rom
10:8-18).

5) Kan ons binne die konteks van evangelisasiewerk sê dat God
onmiddelik sy seëninge en straf op mense laat neerkom? Beteken
dit dat God sy straf en seën eers na die dood verskaf? (Lees Dt 28;
Jak 1:25; Gal 6:7-10; Mt 7:24-27; Mk 10:29-31).

6) Lees al die tekste in nota 6 in hulle konteks. Lees ook Ps 2 en
110 saam met 1 Kor 15:20-28. Kan ons met reg leer dat Christus
tans as die teenwoordige Koning van hemel en aarde regeer? Wat
is die implikasies hiervan? Motiveer.
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4. Die Wese van Gesag
God is die bron van alle gesag soos in sy Woord vasgelê.

Ons bevestig dat God, die Skepper van hemel en aarde, die enig-
ste ware bron van gesag is.1Hy het sy gesag in die Bybel en deur sy
skepping openbaar.2 Die Bybel is die finale regbank vir appél in
alle sake van geloof en lewe. Dit oordeel oor alle tradisie, wette,
filosofie, wetenskap en menslike ondervinding.' Hierdie gesag geld
vir alle lewensterreine.4

1. "Wie kan die Gees van die Here peil, wie kan sy raadgewer wees. Wie leer
Hom en onderrig Hom dat Hy met insig kan optree?" [Jes 40:13-14; Rom
11:34-36; 1 Kor 2:6; 11:12]. ''Waarom is daar onrus onder die volke, waarom
smee die nasies planne - en dit tevergeefs? Die konings van die aarde is in
opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde (Messias) ..•Hy
wat in die hemel woon, lag hulle uit •.. Jy is my seun, van vandag af is Ek jou
Vader. Vra My, en Ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou
besitting. Jy sal hulle verpletter met jou ystersepter, hulle flenters slaan soos
'D kleipot. Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regeerders van
die aarde! Julle moet die Here met ontsag dien, ... en (die Messias) •.• onder-
danig wees." [Ps 2; Hand 4:24-26; Op 4:11; Dan 4:17].

2. "Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk
van sy hande bekend." [Ps 19:1-9; Rom 10:18]. "God openbaar vanuit die
hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense ..."
[Rom 1:18 e.v.],

3. "Mense sê julle moet mediums en spiritiste raadpleeg ..., maar moet 'n
volk nie sy God raadpleeg nie?" [Jes 8:19-20; Deut 13:1; Spr 30:6; Deut 4:2; Up
22:18 e.v.] "Hou jou binne die perke wat God gestel het." [l Kor4:6]. ''Waarom
verontagsaam julle self die gebod van God ter wille van julle oorgelewerde ge-
bruike?" [Matt 15:3].

4. "Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente
wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense."
[Kol 2:8]. "Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat
verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God." Il Kor
1:18, 3:18]. "Dit is die Here wat die wysheid gee..." [Spr 2:6]. "Timoteus, be-
waar wat aan jou toevertrou is. Vermy die onheilige en sinlose praatjies en die
redenasies van die 'kennis', soos dit verkeerdelik genoem word." [1 Tim 6:20].
"Wat God doen, is volmaak; wat die Here sê, is suiwer." [Ps 18:31].
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4. Die Wese van Gesag: Kommentaar
Die uitoefening van alle menslikegesag moet getoets word aan die norme van Gods

Woord. Dit impliseer dat slegsGod oor die oppergesag in die hemel en op aarde beskik.
Alle menslike gesagdraende liggame, as diensknegte van God, moet daarom binne die
grense wat God se Wet voorskryf,funksioneer(Rom 7:12, 13W;Dt 17:1Svv).

Die Skepper verbind Hom as die Here van alle dinge aan die gesag van die
Skrif. Die Skrif openbaar God as 'n Wese wat nie lieg nie en wat nie wispelturig of
veranderlik is nie (Heb 6:17-18; 1:12; Ps 102:27;Mal 3:6). Sy Woord is ook ewig en
onveranderlik (1 Pet 1:23-25; Jes 40:6-8). Daarom is die Here vir ons 'Ii veilige
vesting en kan ons ons vertroue op Hom stel (Jer 17:6-7). Sy Woord is ook betrou-
baar, daarom stel ons ook ons vertroue daarop (Ps 119:42). Hy is waar en eg en sy
Woord is die waarheid, (Joh 17:17) wat vir elke lewensterrein geld.

God oordeel oor diegene wat nie van elke woord wat uit sy Mond uit kom leef
en hulle vertroue daarop stel nie (Ot 8:3; Mt 4:4; Ps 119:42). Diegene wat volkome
op God en sy Woord vertrou maak nie staat op hulle eie insigte nie (Spr 3:5-6) en
sal ook nie beskaamd staan (Ps 25:20) soos diegene wat hulle vertroue op die
woorde van valse gode plaas nie (Jes 42:17). Die woorde van 'n valse god is niks-
werd, waardelose leuens (Ps 31:6; Jer 28:15 en 7:4, 8).

Jesus Christus is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde (Hebr 1:10-12;
13:8). Hy is die eerste en die laaste (Openb 1:8; 17:12-13). Diegene wat na sy
Woorde luister en hulle lewens daarvolgens inrig, bou hulle lewens op die Rots
(Mt 7:24). Maar diegene wat hierdie woorde nie as gesagvol aanvaar nie, sal die
minste in die Koninkryk van God geag word (Mt 5:17vv).

Jesus Christus het in die onfeilbare waarheid van die historiese gebeure van die Ou
Testament geglo. Dit geld ook vir Genesis,want Hy verwysterug na die skepping, Adam
en Eva in die paradys (Mark 13:19;Mt 19:4-5),die sondeval en Satan (Joh 8:44), die
moord op Abel (Mt 23:35),die vloed (Lk 17:26-27),Sodom en Gemorra (Lk 17:28-30,
32; Mt 11:23-24),die redding van Lol: en die oordeel oor sy vrou, die wonder van die
manna in die hemel (Joh 6:32). Jesus het ook van Moses en die brandende braambos
geleer (Mark 12:24-26),Jona en die groot vis (Mt 3:3) en dat Moses die Pentateug
geskryf het (Joh 5:46;Lk 16:29;Mt 22:24,ete). Al hierdie feite en veel meer word deur
humanistiese teoloë in die naam van ''wetenskaplike''hoër kritiek ontken.

Indien die betroubaarheid van die Ou Testament bevraagteken en verwerp word,
word Jesus Christus se gesag en Heerskap verwerp. Ons moet sonder twyfel alles glo
wat in die Skrif vervat is (NGB Art 5) soos wat Jesus Christus geglo het. As ons
vertroue op die Lewende Woord plaas, sal ons ook ons vertroue op die geskrewe
woord plaas. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was,
gelykstel met die waarheid van God nie, want dié Waarheid is bo alles. Daarom ver-
werp ons alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie (NGB Art 7).

Ons verwerp die neo-ortodoksie en die piëtistiese sienings wat die menslike
rede bo die gesag van God se Woord stel. Dit lei uiteindelik daartoe dat die mens-
like rede die hoogste gesag word. Hierdie sienings gaan ook van die standpunt uit
dat God se gesag beperk is tot algemene geestelike waarhede betreffende die in-
dividuele verlossing van mense, maar dat dit nie vir die besondere feite van die
wetenskap, geskiedenis en kronologie geld nie en dat dit ook nie sosio-ekonomiese
bestelle spesifiseer nie.
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4. Die wese van Gesag: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en die teksverse.
1) Waarom is dit noodsaaklik om die Skepper as die enigste ware

bron van absolute gesag te sien? Wie en wat vervang vir God as Hy
dit nie is nie? (2 Tess 2:4; Ps 94:20-21; Jes 10:1-2).

2) Kan ons in God se absolute gesag glo sonder dat sy Woord die
norm is wat vir elke lewensfeer van ons bestaan geld? Motiveer.

3) Watter twee bronne het die mens wat alle kenbare feite, waar-
heid en gesag openbaar? Watter een is die duidelikste? Het dit
enigiets te make met lering dat die Bybel die finale regbank tot
appél is waarop die mens hom vir sake rakende die geloof en die
lewe kan beroep?

4) Baie filosowe verwerp die gedagte dat die mense enigiets vir
seker kan weet in hierdie wêreld. Is hulle nie besig om hulleself te
weerspreek wanneer hulle hierdie vaste en seker uitspraak maak
nie? Waarom is dit so?
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5. Die Wese van Lewe
Lewe is waardevol vir God wat mense na sy Beeld skep.

Ons bevestig dat die mens na die beeld van God geskape is.1Die
lewe van die mens is kosbaar en moet met respek en liefde behan-
del word vanaf bevrugting tot 'n natuurlike dood, ongeag hoe mis-
vorm, vermink of ongewens dit is. Die kwaadwillige neem van enige
onskuldige menselewe is moord.f Die oorsprong van ons lewe in
Christus is sy genade wat ons deur geloof ontvang. Die resultaat
hiervan is mense wie se lewens spreek van regverdigheid, kennis,
heiligheid en oorwinning tot eer van God.3 So 'n lewe onder die
heerskappy van God gee aan ons 'n ware Sabbatsrus. Die gelowige
onderhouding van die Dag van die Here voed en versterk ons gees-
telik en liggaamlik. Sodoende beïnvloed ons die samelewing posi-
tief in ons verhouding met ons ouers, ons lewensmaat, ons kinders,
bure en medemens.4

1. "Wanneer julle eie bloed vergiet word, sal Ek daaroor rekenskap eis,
want dit is julle lewe." [Gen 9:5; Genl:26; Jak 3:9]. "Julle mag nie loskoopgeld
aanneem vir die lewe van 'n moordenaar wat die dood skuldig is nie. Hy moet
beslis doodgemaak word." [Num 35:31; Ps 49:7 e.v.].

2. "Jy mag nie moord pleeg nie." [Eks 20:13; Deut 5:17; Matt 19:18; Rom
13:9]. Kwaadwillig: "Hy wat dit onopsetlik gedoen het deurdat God dit met
hom laat gebeur het, kan vlug na 'n plek toe wat Ek vir jou sal aanwys." [Eks
21:12-14; Deut 19:11]. Alle menslike lewe is waardevol: " ... wat sal 'n mens gee
in ruil vir sy lewe?" [Matt 16:26]. "Een mens kan tog nie 'n ander loskoop van
die dood en aan God 'n losprys vir hom betaal nie?" [Ps 49:8].

3. "Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom
nie uit julleself nie: dit is 'n gawe van God." [Ef 2:8-9]. "•.. lewe as nuwe mense
wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en
wees heilig." [Ef 4:24; Kol 3:10]. Heerskappy van die gelowiges: Dan 7:13-23; Ps
2; 110; Hand 2:32; Matt 28:17; Heb 2:5; Op 1:6; 1 Pet 2:9].

4. "Die sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die sabbatdag
nie." [Mark 2:27]. " ..• maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou
God. Dan mag jy geen werk doen nie ..• sodat jou werksmense kan rus 'soos jy"
[Deut 5:14; Gen 2:2; Rom 13:8 (liefde is die volle uitvoering van die wet)]. " ..•
die sewende dag is 'n rusdag ... waarop julle 'n gewyde byeenkoms moet hou."
[Lev 23:3; Hand 20:7]. Geestelike sabbatsrus in die voltooide werk van Christus:
"Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat
in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van Syne." [Heb 4:9,
vgl 4:1-11].
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5. Die Wese van Lewe: Kommentaar
Die Skrif leer ons dat daar geen inherente, onvoorwaardelike "reg om te lewe"

bestaan nie, want die mens wat sondig, sal sterf (Eseg 18:4, 20) en diegene wat die
bloed van 'n (onskuldige) mens vergiet, se bloed sal ook vergiet word., want God
het die mens as sy verteenwoordiger gemaak (Gen 9:6). Omdat die mens na God
se beeld geskape is, word sy lewe en sy menswaardigheid deur die Wet van God
beskerm. Die Wet van God verskaf aan die beelddraer van God die .reg om te
lewe, maar dan op grond van geloof en gehoorsaamheid aan die verbondsvoor-
waardes wat God daargestel het. Wanneer die mens hierdie verbondsvoorwaardes
deur permanente ongeloof verwerp, is sy erfdeel die tweede dood (Openb 2O:11VV;
Mt 5:22; 13:42,50; 18:8; 25:41). Wanneer 'n persoon die verbondsvoorwaardes ver-
breek en hy neem die lewe van 'n ander persoon - behalwe wanneer dit deur
God geregverdig word - verloor hy sy Godgegewe reg om te lewe en moet hy
tereggestel word. Daar is geen moontlike losprys vir moord - nie 'n lewe in die
gevangenis of enige ander betaling nie (Num 35:3Ovv;Ps 49:7w). Die lewe van 'n
mens besit onberekenbare waarde, want "... wat kan mens gee in ruil vir sy lewe?"
Selfs al kan hy die hele wêreld in ruil daarvoor aanbied, is dit nie eers genoeg nie
(Mt 16:26). In beide die Ou en die Nuwe Testament is dit duidelik dat moorde-
naars tog ook die Koninkryk van God mag binnegaan indien hulle ware berou het,
maar dit hef nie die aards-tydelike straf op nie (Eks 21:12w; Dt 19:11w; Rom
13:4).

Binne die raamwerk van God se verbond met die mens verander die basiese,
etiese beginsels van geregtigheid en wysheid nooit (Mt 5:17-21; 15:1w; Lk 16:17;
Rom 3:31; 8:4; 13:8ff; Hebr 8:10). Om die lewe van 'n ongebore kind (aborsie), die
lewe van 'n bejaarde, of dié van 'n ongeneeslike siek persoon (eutanasie, genade-
dood), of die lewe van 'n gestremde kind, binne of buite die baarmoeder te neem,
is moord. Die straf vir moord word nooit verander nie, omdat God se regverdige
wette onlosmaaklik verbonde aan die onveranderlikheid van sy karakter is.

Ons verwerp die humanistiese betoog teen verpligte doodstraf vir moord met
voorbedagte rade. Die beginsel vir die doodstraf is geregtigheid. Dit is om 'n ver-
keerde menslike daad onder God se reg, te laat geskied. Sodoende word die gesag
van God se wet wat verbreek is, ook weer herstel. Dit gaan dus ten diepste oor die
herstel van vrede. Ons verwerp die gedagte dat die "reg om te lewe" 'n onver-
vreembare reg, inherent eie aan die aard van die mens, is. Hierteenoor stel ons dit
dat die "reg om te lewe" 'n verbondsreg is wat aan mense wat onskuldig voor die
wet staan, gegee word en gekoppel word aan die verantwoordelikheid om te be-
skerm en te bewaar.

Die verhouding tussen God en mens is gebaseer op die verbond. Ons ontvang
die verbondsrus onverdiend omdat God deernis met ons het en geloof in ons wek
(Ef 2:5-22; 1 Tim 1:14). Gelowiges word alreeds in hierdie bedeling geseën met die
seëninge van die Gees en daar vloei nou reeds van sy heerlike Koninkryksrus vanaf
die Nuwe Jerusalem daarbo - die Troon van God - in gelowiges se lewens,
gesinne, die kerk, sosio-ekonomiese- en politieke lewensfere. Sy Koningsheer-
skappy word op aarde verleng in die rus wat gelowiges in die geloof in die vol-
bragte werk van Christus, in gehoorsaamheid aan sy regverdige Wil, geniet (Mt
6:9-10; Ef 2:10; Tit 2:14; 3:1; 2 Tim 2:21, 3:17). Die weeklikse Sabbatsrus is by die
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Skepping ingestel (Gen 2:2-3; Eks 20:11; 31:16) as 'n teken en voorskou van die
volmaakte rus wat in Christus sou kom (Hebr 4; Openb 11:15; 21:4). Die sermo-
niële kant van hierdie rusdag is met die werk van Jesus Christus voltooi (Kol 2:16);
maar die ewige beginsels van liefde, die toestaan van weeklikse rus aan jou wer-
kers, vreemdelinge, diere en eie gesin word gehandhaaf (Eks 23:12; Dt 5:12; Mk
2:27; Rom 13:8w; Mt 23:40). Ons verwerp daarom 'n teologie wat in die naam van
die ''vryheid van die wet" werkers en gesinne onderdruk, deur aan hulle een uit
sewe dae (een dag per week) as rus- en aanbiddingsdag aan te bied.

5. Die Wese van Lewe: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en alle teksverwysings.
1) Lees Gen 1:26. 9:5 en Jak 3:9. Wat beteken dit vir ons dat alle

mense na die beeld en gelykenis van God gemaak is?
2) Verbied die reg tot die lewe wat God in die 6de gebod aan die

mens gee, alle vorme van oorlog en ook die doodstraf? Hoekom of
hoekom nie?

3) Lees Eks 21:22-25. Hoe behoort hierdie wet wat 'n toepassing
van die sesde gebod is, ons houding jeens aborsie te bepaal? Is
aborsie dalk 'n vorm van kinderoffers? (vgl Lev 18:21; 20:1-5; Dt
12:31-32; Ps 106:37; 2 Kron 33:6 met Jer 15:4).

4) Waarom is dit so absoluut noodsaaklik dat ons een dag per
week as 'n rusdag tot eer van God onderhou? (Lees weer die tekste
van nota 4 van artikel 5).

5) Waarom het God aan die mens 'n rusdag gegee? Was dit slegs
vir die gelowiges, of vir die hele samelewing gegee? (Lees die
Skrifgdeeltes wat handel oor die vierde gebod in Dt en Eks).
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6. Die Wese van die Gesin
Die gesin is die basiese bousteen van die samelewing.

Ons bevestig dat die gesin die basiese bousteen van die samele-
wing, asook van burgerlike en kerklike gesagsvorme (regerings) is.1
Die gesin word deur God bestier en ontleen sy gesag aan geen
menslike instelling nie, maar van God alleen.2 Die gesin bestaan uit
een man en een vrou in 'n permanente huweliksverhouding? God het
bepaal dat die gesin vrugbaar moet wees sodat die regverdiges die
aarde moet vul, besit en erf en daaroor beers, volgens die Wet van
God.4 Die onderlinge verhouding in die gesin is 'n weerspieëling van
die verhouding tussen Christus en die Kerk.s Hier word die mens se
persoonlikheid gevoed en ontwikkel en deur middel van die gesinslewe
word God se erfenis aan gelowige kinders oorgedra. op hulle beurt
vestig hulle God se heerskappy oor die land.6 God het bepaal dat die
vrou 'n verstandige en deugsame hulp moet wees; dat die man 'n god-
vresende verbondshoof vir die gesin moet wees wat dit by die staat en
die kerk, verteenwoordig? op die man rus die verantwoordelikheid
om die Woord van God nederig en liefdevol te bedien. Hy moet dissi-
pline oor almal wat onder sy beskermende gesag staan, toepas in die
wete dat hy aan God verantwoordelik i5.8

1. Gen 1:26; 2:18-24; 5:1-2. "Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in
alle opsigte op die waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen" [l Tim
3:4-5]. "Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer
om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom
en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed." [l Tim 5:4; 1 Kor 11:2 e.v.;
7:36 e.v.; 1 Tim 2:8 e.v.; Matt 15:3 e.v.],

2. "Kinders, wees •.. aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van
God vereis. 'Eer jou vader en jou moeder •••'." [Ef 6:1-4; Deut 5:16].

3. ''Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie." [Matt 19:6].
4. "Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: 'Wees vrugbaar, word baie,

bewoon die aarde en bewerk dit'." [Gen 1:28; 9:1, 7; Ps 8; Ps 37]. "Seuns is
geskenke van die Here, kinders word deur Hom gegee." [Ps 127:3; Deut 28:4].

5. Gesonde gesinsverhoudinge: Ef 5:21-32.
6. "Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat

daar ver is." [Hand 2:39; Jes 59:21; Ps 103:17; 102:29]. "Hy ••. het •.• 'n wet
gegee in Israel ... om dit aan hulle kinders bekend te maak sodat .., hulle ver-
troue op God kan stel •.." [Ps 78:5-7-0V; Deut 6:6-9; 30:6; 6:5; Ef6:4].

7. Die rol van die vrou: Spr 31:10-31;Ef 5:21 e.v.; 1 Pet 3:1 e.v.; Num 30:1-16;1
Kor 11:2-16;14:34e.v, Die rol van die man: Ef 5:21,25 e.v.;1 Pet 3:7; Kol 3:19.

8. Dissipline: Spr 13:24; 19:18; 23:13 e.v.; 22:15; Ef 6:4.

24

J



r

6. Die Wese van die Gesin: Kommentaar
God het die gesin ingestel as die mees basiese bousteen van beide die kerk en

burgerlike regerings, nie 'n "vrye" of groeplose individu nie. Individualistiese de-
mokratiese Humanisme het die mite dat elke menslike individu absoluut ge-
lykwaardig is aan elke ander individu en daarom op absolute gelyke regte geregtig
is, verewig. Dié mite vernietig die Bybelse skeppingsorde wat volgens Paulus deur
die Wet ondersteun word (1 Kor 14:34;vgl ook Num 30 en 1 Kor 11:7-10).

Die Bybel leer ons dat man en vrou in Christus gelykwaardige deel in die lewe
as 'n genadegawe het (Ef 2:19-22; Gal 3:26-29; 1 Pet 3:7). Vir God is man en vrou
ewe waardevol (Gen 9:6; Mt 16:26-27). Hy het egter verskillende rolle vir man en
vrou ingestel. Die vader en man is die hoof van die huis en mans is ook veronder-
stel om die leiers in die kerk en die samelewing te wees. Die Nuwe Testament
baseer hierdie verhouding nie op kultuur nie, maar begrond dit op die oorspronk-
like skepping (1 Kor 11:7vv; 1 Tim 2:11vv) en herskepping (Ef 5:23vv). Alhoewel
God soms jongmense en vrouens in leiersposisies laat aanstel (bv. Debora) maak
die Skrif dit duidelik dat dit as 'n vloek dien vir die mans wat weier om hierdie
Godgegewe leierskap te aanvaar (soos Balak in Jes 2:4-5, 17).

God het Adam eerste gemaak en toe vir Eva. Hierbenewens is die vrou in wese
swakker. Gebaseer hierop, blyk dit dat die vrou makliker as die man mislei kan
word. Daarom word die vrou nie toegelaat om in die gesin leiding te neem of om
oor die man gesag uit te oefen nie (1 Tim 2:11VV;1 Pet 3:7). Dit impliseer egter nie
dat mans as diktators onafhanklik van die vrou bestaan nie. Nee, man en vrou
moet uit eerbied vir Christus, teenoor mekaar onderdanig wees. Die Here God het
dit so bepaal dat 'n man nie sonder 'n vrou en 'n vrou nie sonder 'n man sal
bestaan nie - hulle funksioneer as 'n span (1 Kor 11:11-12; 7:3-5). Die vrou is as
hulp vir die man geskape (Gen 2:18vv). Die mans ontvang die opdrag om verstan-
dig met hulle vrouens saam te leef deur aan haar die erkenning te gee wat sy
verdien (1 Pet 3:7; vgl ook Spr 31:11, 26) en hulle behoort aan hulle vrouens se
behoeftes te voldoen soos wat dit 'n getroue dienskneg van Christus betaam (Ef
5:25vv).

Die liefde van God vervul die Wet (Rom 8:4, 6:1vv, 13:8vv). Beide Testamente
verwerp die opskorting van die misdadige karakter van seksuele sondes. Dit ver-
werp die idee van egskeiding sonder enige wettige gronde, sowel as ontrouheid
selfs net in die gedagtes (Mt 5:27vv,31vv). Maagdelikheid word gehonoreer. Daar
word geen verskoning vir sodomie, egbreuk, promiskuïteit en bloedskande aange-
bied nie en nêrens word die regverdige Bybelse strawwe vir sodanige misdrywe
opgehef nie (Rom 1:32, 13:4; Heb 2:2; 1 Tim 1:13vv; 1 Kor 5:1vv, 6:12VV;Gal
5:19vv;Rom 1:24; 1 Tess 4:3vv).

Die genade van die Nuwe Testament vernietig nie die Bybelse skeppingsorde
nie, maar herstel dit juis! Bv. kinders moet nog steeds na hulle ouers luister; die
wat jonger is moet aan die ouer mense onderdanig wees (Ef 6:1vv; 1 Pet 5:5; 1 Tim
5:1-2; Spr 23:22; Lev 19:32). Vrouens moet nog steeds hulle aan hulle mans onder-
werp en gehoorsaam in alles wat reg en billik is, wees. (Ef 5:22; 1 Pet 3:1vv);
werknemers teenoor hulle werkgewers (Ef 6:5v); en onderdane teenoor die regeer-
ders (Rom 13:1; Tit 3:1vv). Mans moet soos mans aantrek en vrouens soos vrouens
(Dt 22:5; 1 Kor 11:14vv; 1 Tim 2:8-10; 1 Pet 1:3vv). Die man moet 'n natuurlike
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seksuele verhouding met sy vrou hê en nie sodomie met 'n ander man nie (Rom
1:27; Hebr 13:4). Die vrou mag nie haar hoëre roeping en die funksies van haar
geskape natuur - om kinders in die wêreld te bring, bestuur van die huishouding
en die opvoeding van haar kinders in die weë van die Here - versaak nie (Ps
127-128; Spr 31:1Ow; Rom 1:26; 1 Tim 2:15, 5:4, 8, 14).

Ons verwerp eenslagtigheid en homoseksualiteit, want dit is 'n aantasting van
die Skepper se orde en 'n weiering om Hom die eer en die dank te gee wat Hom
toekom (Rom 1:21-28). Ons verwerp die gelykmakende sodomie, feminisme en
organisasies vir kinderregte wat die Bybelse gesinseenheid vernietig. Ons verwerp
die gelykmakende individualisme wat die Godgegewe, hiërargiese verhoudings ver-
nietig en gevolglik die vloek van God beërf.

6. Die Wese van die Familie: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en alle teksverwysings.
1) As die familie nie as die mees basiese bousteen van die same-

lewing aanvaar word nie, watter plaasvervanger neem sy plek?
2) Waarom is dit so belangrik om te glo dat die gesin 'n God-

gegewe gesag, wat onafhanklik van staatsgesag is, besit? Waarom
moet die staat nie in familieverhoudings of die dissiplinering van
kinders inmeng nie (behalwe waar werklike fisiese of seksuele mis-
drywe wat die wet van God skend, voorkom)? (vgl Lev 18; Eks
21:18-19).

3) Wat is 'n Bybelse huwelik en waarom is dit so belangrik vir die
groei van die kerk en 'n Christelike beskawing?

4) Lees nota 4 en Mt 28:18w. Op watter twee wyses word die
opdrag om die aarde te vul deur die regverdiges tot uitvoering ge-
bring?

5) Lees Dt 28:1-2,4, 11, 15, 18-22; Lev 26:3,9, 21vv; Hos 9:11-12.
Geld hierdie seën en vloeke vandag nog? Dink aan gebeure in die
verlede en die hede wat God steeds volke en nasies oordeel met 'n
bevolkingsafname. Met ander woorde, is die aarde so gevul met
mense dat ons die opdrag om tot eer van God vrugbaar te wees, die
aarde te vul en daaroor te heers, kan ignoreer?
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7. Die Wese van Werk en Privaatbesit
Die mens beleef voorspoed in skeppende, produktiewe arbeid en privaatbesit.

Ons bevestig dat wyse, skeppende arbeid 'n aspek van die Wese van
God is.1Arbeid is daarom 'n faset van die beeld van God in die mens,
'n deel van God se skeppende gawe aan die mens. God verwag van
alle mense om te werk en dit moet gedoen word "asof vir die Here"?
Die mens baat op die lange duur as hy produktief werk en gehoorsaam
is aan die Woord van God deur kennis, wysheid en God se heerskappy
in sy lewe te laat geld? Privaatbesit van produksiemiddele is noodsaak-
lik vir die uitoefening van rentmeesterskap en is 'n seën van God wat
in sy Woord gewaarborg word.4 Die besit van eiendom is die vrug van
'n mens se eerlike harde arbeid om vir homself, sy gesin en diegene in
nood te voorsien.Ï 'n Ekonomiese stelsel, gebaseer op Bybelse begin-
sels vir privaatbesit en 'n vrye ekonomie, bevorder voorsgelbare en
groeiende ekonomiese omstandighede met prysstabiliteit, wat ver-
troue in die toekoms wek. Binne so 'n stelsel kan Christelike deugde
soos harde werk, spaarsaamheid, skepp~svermoë, eerlikheid, doel-
treffendheid, belegging en barmhartigheid gedy.

1. "In die voortyd al het U die aarde gevestig en die hemele met U eie hande
gemaak." [Ps 102:26;8:2; Spr 8:22-30; vgl Joh 5:17].

2. "God het die mens geskep as sy verteenwoordiger (en) •.. hom die (aarde)
laat bewoon en bewerk." [Gen 1:26 e.v.; 2:15]. "Ses dae moet jy werk. .." [Eks
20:9; Ef 2:10; 4:28]. God se eer: "Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos
vir die Here en nie vir mense nie." [Kol 3:23; Ef 6:5-9; 1 Tim 6:1; 1 Kor 1:31].

3. "Daar is verstand nodig om 'n huis te bou, insig om sy fondamente te lê,
kennis om sy kamers te vul met allerhande kosbare en mooi goed." [Spr 24:3-
4]. "Hardwerkende mense kom in magsposisies, lui mense word dwangar-
beiders." [Spr 12:24].

4. "Jy mag nie steel nie ..• en jy mag nie ..• begeer nie." [Deut 5:19-21; Rom
7:7; 13:9]. "Die aarde en alles wat daarop is ..• behoort aan die Here." [Ps 24:1;
Eks 19:5; 9:29]. "Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy
afgunstig omdat ek goed is?" [Matt 20:15]. "Die grond was mos joune, en toe
dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou." [Hand 5:4].

5. "Grond wat die eerste keer geploeg is, lewer genoeg kos vir die armes,
maar waar daar nie wet en orde is nie, word die kos van hulle af weggevat."
[Spr 13:23]. "As iemand nie vir sy eie mense en ... sy huisgesin sorg nie, het hy
die geloof verloën en is hy slegter as 'n ongelowige." [1 Tim 5:3-9; Ef 4:28].

6. Korrupsie skep onstabiliteit: vgl Spr. 20:10,23; Dt. 25:13 e.v.jMig. 6:10e.v,
7. Arbeidsaamheid: Spr 6:6 e.v.; 10:4; 12:11,24; 28:19. Spaarsamigheid: Spr

13:11; 21:17, 20; 22:7. Belegging: Matt 25:27. Barmhartigheid: Deut 15:1 e.v.; Spr
11:25 e.v.; 14:31; 21:25 e.v.
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7. Die Wese van Arbeid en Privaatbesit: Kommentaar
Die Skrif onderskryf slegs een tipe ekonomiese sisteem te wete, daardie sisteem

gebaseer op:
1) 'n burgerlike regering wat nougeset beperk word tot 'n onpartydige hand-

hawing van Bybelse regverdigheid, soos verwoord in die Tien Gebooie en die
universele beginsels van gelykheid en regverdigheid, wat in elke juristiese, kasuïs-
tiese wet van God teruggevind word (Ot 1:17vv;Lev 19:15); .

2) private eiendomsreg gewaarborg en beskerm deur die 8ste en 9de gebooie
(Spr 28:19). Christus sê dat die eienaar van 'n eiendom binne die grense van God
se wet, die reg het om met sy eiendom te maak wat hy wil (Mt 20:15);

3) vrye handel op die openbare mark sonder enige inmenging van die burger-
like regering, behalwe waar die handel die Wet van God oortree. Met ander
woorde geen regverdige staat kan enigt wette maak wat die vrye handelsreg be-
lemmer nie - behalwe wanneer daardie handel:

• 'n plegtige eed (bv. 'n kontrak) verbreek - die 3de gebod;
• omkor ,'y betrek - 3de en 9de gebooie;
• bedrog, afpersing of dwang betrek - 6de en 8 ste gebooie;
• immorele en onwettigeaseksuele verleiding (bv pornografie en prostitusie)

betrek - 7de en 10de gebooie - vgl Mt 5:27vv;Fil 4:8vv;
• handelsware in afgodiese en/of godslasterlike materiaal betrek - 1ste, 2de,

3de en 10de gebooie;
• die een dag per week as rusdag skeppingsordening verbreek - 4de gebod;

4) vryheid van verbruikersaanvraag op 'n verskeidenheid keuses - 'n eiendoms-
reg;

5) die individu-in-gesinsverband as die basiese ekonomiese eenheid - die on-
geskonde Bybelse familie is essensieel vir langtermyn ekonomiese groei (5de, 7de
en 10de gebooie);

6) 'n geprivatiseerde individuele, gesins- en kerkgebaseerde welsyns- en pen-
sioen sisteem vir die oues van dae en die armes. Slegs hierdie uitgangspunt laat reg
aan die Bybelse eis van rentmeesterskap en medelye geskied (2 Tess 3:6vv);

7) 'n nie-inflasionêre geldeenheid met 'n konstante onveranderlike waarde (bv.
goud of silwer - vgl HK vraag 110; Spr 11:1, 20:10, 23; Amos 8:5-6; Miga 6:10-12).

Verder moedig die Skrif dit aan dat eerlike profyt as 'n wettige en goeie belo-
ning vir kreatiewe en ywerige werk gevra sal word (Mt 25:14vv; Spr 10:22, 12:22).
Die eer van God en nie winsbejag nie, is die hoofprioriteit vir enige Christen
rakende sy arbeid. Dit hou in dat die Christen in gehoorsaamheid aan God se Wet
en onder die leiding van Gees sy werk verrig (1 Kor 10:31; Lk 12:13vv).Liefde is 'n
samevatting van die Wet (Mt 7:12), nie deur van God se gebooie ongeldig te maak
nie, maar juis deur al die universele beginsels van regverdigheid in elkeen van God
se wette te gehoorsaam. Omdat die liefde die belange van ons naaste die beste
dien, (Rom 13:8vv;Mt 20:25vv) sal oorvloedige liefde, geestelike sowel as mate-
riële vrug inoes, in hierdie bedeling (Mk 10:29vv;Lk 6:38) en ook in die toekoms.
Die eienaar-produsent het daarom sy eie finansiële belange op die hart wanneer
hy die groot gebod gehoorsaam en sy kliënte en werknemers dien. Onregverdige
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en onderdrukkende eienaars loop die risiko om bankrot te speel namate hulle
werknemers ontevrede en onproduktief raak; verbruikers sy onderneming boikot;
en God ander oordele oor hulle bring.

Omdat burgerlike regerings onpartydig (nie neutraal - vgl Ps 72:82) moet
wees, is dit belangrik dat geen organisasie 'n monopolie op ekonomiese regte mag
kry nie en ook nie spesiale voorkeur deur bevoordelende regulasies en subsudies,
of deur direkte dwang nie. In 'n vrye ekonomie, soos hierbo gedefinieer, kan geen
monopolie ontstaan nie, behalwe wanneer die staat dit skep deur bevoordelende
gebruik van sy dwangreg, of deur diefstal, omkopery en bedrog te ignoreer.

Daarom verwerp ons alle pogings om 'n Godgegewe ekonomiese bestel met
humanistiese ekonomiese bestelle wat deur individualistiese anargo-kapitalisme en
kommunalistiese sosialisme in enige vorm voorgestaan word, te versoen of te ver-
meng.

7. Die Wese van Arbeid en Privaatbesit: Studievrae
Lees asseblief die artikel} kommentaar en alle teksverse.
1) Lees Gen 1-3. Is werk deel van die straf op die sondeval?

Wanneer het God vir die mens die opdrag gegee om te werk? Wat
was sy werk? Hoe affekteer dit ons houding jeens fisiese arbeid?

2) Waar kom ware standhoudende voorspoed vandaan? (vgl die
boek Spreuke)

3) Word privaat en gesamentlike eiendomsreg deur die Skrif on-
dersteun? Motiveer jou antwoord.

4) Lees 1 Kon 21. Wanneer geld die gebod oor diefstal vir die
staat? Wees spesifiek. Hoe hou dit verband met belasting? (vgl 1
Sam 8, in besonder verse 15-18; vgl Rom 13:6-7 met die taak van
burgerlike regerings in Rom 13:3-4).

5) Waarom is 'n vrye ekonomie, gebaseer op privaat besit, soos
wat die Skrif dit voorhou, so belangrik vir die uitbreiding van 'n By-
belse Christendom regoor die aarde en op elke lewensterrein? (vgl
Mt 28:18-19).
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8. Die Wese van Vryheid en Verantwoordelikheid
Vryheid spruit uit gehoorsame verantwoordelikheid aan God op alle lewens-
terreine.

ons bevestig dat die vryheid van die mens volgens die Bybel, op die
verantwoordelikheid om God te gehoorsaam neerkom en om hom vir
ewig in Hom te verlustig. Dit wat sondig is, het nie vryheid nie.1Die mens
se allesomvattende verlossing lei tot die uitoefening van Christelike heer-
skappy en verantwoordelikheid.2 liefdevolle gehoorsaamheid aan die
Woord van God is 'n wesenlike deel van die verbondslewe. Die mens wat
God gelowig gehoorsaam, beleef op die lange duur burgerlike vryheid,
sekuriteit en voorspoed? Hy vind ware vryheid wanneer hy sy verantwoor-
delikheid teenoor God, sy gesin, besittings, werk en verpligtinge nakom.
Sodoende dra hy die Christelike boodskap van lewe uit en bewys daarmee
dat hy inderdaad wedergebore en nuutgemaak is na die beeld van God en
bevry is van die Satan se slawerny,"

1. "Hulle belowe vryheid aan hierdie mense, maar al is hulleself slawe van
die verderf; want as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf." [2 Pet 2:19; Rom
6:15-23; 1 Kor 6:11). "As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my
dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.
Elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde." [Joh 8:31-35; 1 Pet 2:16].
"'Die Here' beteken hier 'die Gees', en waar die Gees van die Here is, is daar
vryheid." [2 Kor 3:17).

2. "Gaan dan ... (en maak) al die nasies ... My dissipels ... en leer hulle om
alles te onderhou wat Ekjulle beveel het." [Matt 28:18 e.v.], "Ek het nie gekom
om hulle (die wet) ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te
laat kry. Wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die
koninkryk van die hemel." [Matt 5:17-20]. "Dryf handel daarmee totdat ek te-
rugkom." [Luk 19:13; Matt 24:42 e.v.; 25:14).

3. "Ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan
jou voorgehou. As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen ... sal jy lewe en
baie word en sal die Here jou God jou voorspoedig maak in die land wat jy in
besit gaan neem." [Deut 30:15-20]. "As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe
begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat ... Die
Here sorg vir die regverdiges." [Ps 34:12 e.v.; 1 Pet 3:10]. "Kinders wees as
gelowiges aan julle ouers gehoorsaam •.." [Ef 6:1-2; Deut 5:16). "Maar iemand
wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak, en hom daaraan
hou ... hy sal gelukkig wees in wat hy doen." [Jak 1:25; Jos 1:7·8; Jer 17:5-10;
Spr 1:32-33; Ps 25:12-14; Matt 7:24 e.v.],

4. "Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vryge-
spreek, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur
die Gees van ons God." [1 Kor 6:9-11; Rom 7:4-6; 1 Joh 2:17; 3:4-12; Matt
12:50; Ef 4:20 e.v.; Kol 2:13 e.v.],
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8. Die Wese van Vryheid eu Verantwoordelikheid:
Kommentaar

In die Bybel is vryheid altyd "vryheid binne die veilige grense van God se abso-
lute en onveranderlike Wet". Voordat sommige beswaar maak, hierdie "wet" is en
was nooit 'n verbond van regverdiging deur die werke nie (Gal 3:15w). In plaas
daarvan is dit 'n gevolmagtigde norm wat reg en verkeerd, geregtigheid en onder-
drukking, goed en sleg definieer. Daarom kan vryheid nooit absoluut wees nie
want die absolute lei tot tirannie en anargie [an = gecn; argos = regeerder].
Anargie is die toestand van totale wanorde waarin geen gesag erken word nie. Vir
sommige beteken dit die vryheid om willekeurig die geldeenheid te verlaag, om te
lieg vir die kieserskorps, om nie onderhoud te betaal nie en om pornografie te
versprei. Ons verwerp daarom die humanisLiese dogma wat vryheid voorhou as die
bevryding van bepalende sosiale strukture en vroom Bybelse wette. Vryheid is die
bevryding van persoonlike sonde en die herstel van die strukture van God se Wet.

Ons sien vryheid as die verantwoordelikheid van godvresende mense om heer-
skappy oor elke lewensterrein uit te oefen onder die koninklike wet van Christus.
Hy regeer sy Koninkryk deur sy diensknegte deur middel van regverdige wette en
nie deur middel van willekeurige besluite nie. Beide die Koninkryksverbond (of
kulturele mandaat - Gen 1:26w,9:1w) en die Nuwe Testamentiese uitdrukking en
die Groot Opdrag (Mt 28:17w) gee aan die mens regverdige gebooie om te ge-
hoorsaam en beide impliseer dat die wêreld deur die dienaars van God en bulle
gesinne bewoon en beheers word. Christus se Koningsheerskappy groei op aarde
deur die wêreldwye groei an sy gehoorsame kerk. Soos wat sy volk begin om
gesag binne elke nasie uit te oefen, implementeer hulle deur die burgerlike rege-
ring die regverdige strawwe van die Bybelse Wet om wetsvcrbreking te beperk
(Rom 1:32; Heb 2:2; vgl Rom 13:4; PS 149:6,72:1vv;82:1w).

As gevolg van die sondeval en die mens se verslawing onder atan, benadruk
die groot opdrag, die evangeliese taak. Die uitbreiding van Christus se Koninkryks-
heerskappy word 'n werklikheid deur grootskaalse bekering soos wat individue,
gesinne en volkere in geheel na Christus as Koning gebring word. Chris us het sy
volgelinge die opdrag gegee om dissipels van alle nasies te maak. Dit beteken dat
alle volke tot bekering gebring moet word, ook binne .hulle kultuur-etnisiteit waar-
van daar rekenskap gegee kan word en nie net as geïsoleerde individue, gestroop
van hulle kultuur-etniese identiteit, nie. (Die kerk van Christus is egter nie kultuur-
etnies verbonde nie). Die volkere as groepe moet geleer word om waar te neem
dat Christus oor almal regeer (vgl Mt 5:17-20). Die nuwe mens wat heerskappy
uitoefen (Rom 5:17), is die herstelde mens in Christus (Rom 5:l1w). In teenstel-
ling met die radikale hervormers (die Anabaptiste) en Bartianisme, vernietig hier-
die omvattende vernuwing nie die eerste skeppingsorde nie, maar herstel dit, (Gen
10-11;Rom 1:26w;1 Kor 1l:2w) soos wat in die wet en die profete openbaar is
(lKor 14:34;1Tim 1:8-11, 2:11w).

Beide vorme van hierdie Koninkryksvcrbond het eksplisiete of implisiete be-
loftes vir vertrouende gehoorsaamheid en belowe vloeke vir rebellie. Adam en sy
gesin bet die opdrag gehad om God te vertrou en sy bevele te gehoorsaam: oefen
rentmeesterskap oor die aarde uit, eet van die boom van die lewe en verwerp die
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vrugte van slegs een boom. Dit sou lot die lewe lei - 'n samevattende seëning op
elke lewensterrein net soos wat die dood 'n vloek op elke lewensterrein is. Die
tweede Adam en sy gesin ontvang die opdrag om te glo en aan sy bevele gehoor-
saam te wees (Mt 28:18vv).Diegene wat dit doen sal die land vul en lank en vrug-
baar daarop lewe. Gehoorsame gesinne sal daardie land hervorm, want hulle besit
en bewerk dit v erspoedig in gehoorsaamheid aan God en sy Woord (Spr 2:21-
22,12:11,28:19;PS 37;Dt28;1 Pet 3:10-12). Die totale vrug van hierdie vernuwing in
Christu ewys dat 'n individu, gesin en volkere God se uitverkiesing wat deur die
gawe van geloof voortgebring word, besit (Mt 7:15-27; Rom 6:15vv; Gal 5:6; 2 Pet
1:3-10). Ons verwerp die piëtistiese dogmas wat probeer om van die heerskappy-
verantwoordelikhede te ontsnap.

8. Die Wese van Vryheid en Verantwoordelikheid: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar, en al die teksverse.
1) Kan daar ware vryheid sonder enige morele grense of wette

wees? Verduidelik aan die hand van praktiese illustrasies.
2) Eksodus is die verhaal van bevryding van onderdrukking. Wat

was die godsdienstige geloof, ekonomiese stelsel, burgerlike rege-
ring en politieke filosofie wat na Moses se dood uit daardie bevry-
ding voortgespruit het? (Gebruik die kommentaar, artikel en teks-
verse om die vraag te beantwoord).

3) Lees 1 Joh 3:4-10; Rom 6:15vv. Is daar enige morele neutrali-
teit in enige lewensterrein? Kan 'n persoon daarvan ontsnap om 'n
ander se slaaf te wees?

4) Kan daar ware vryheid wees, wanneer 'n persoon in 'n be-
paalde sonde volhard? Wie of wat se slaaf is hy/sy dan?

5) Wat is die langtermyn individuele en gemeenskaplike seëning
vir gehoorsaamheid aan God? (vgl Art 12).
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9. Die Wese van Voorsienigheid en Geskiedenis
God heers oor die geskiedenis en voorsien in alles.

Ons bevestig dat God in sy voorsienigheid oor sy ganse skepping
regeer. 1 Hy het dit vooraf so bepaal en lei tans die geskiedenis na
sy hoogtepunt wat gekenmerk sal word deur die wederkoms van
Jesus Christus? Ons glo dat God in sy voorsienigheid alles ten
goede bewerk vir die wat Hom liefhet. Die besluite wat in 'n vrye
ekonomiese omgewing ooreenkomstig die Woord van God geneem
word, word deur God se voorsienigheid omsluit. 3 Dit onthef die
mens nie van sy eie verantwoordelikheid nie. Wanneer mense in
gehoorsaamheid aan die Bybelse morele wette en in 'n vrye ekono-
miese raamwerk optree, heers hulle op 'n goddelike wyse oor die
geskiedenis soos in die voorsienigheid van God bepaal. Daarom be-
leef hulle vryheid, sy omvattende seën en genade in die geskiedenis.
Maar diegene wat nie die regverdige wette van God gehoorsaam
nie, staan onder die oordeel van God, beide in die geskiedenis
sowel as op die laaste dag. Dit geld ook vir die onderdrukker en dié
wat nie meegevoel met die armes het nie.4

1. "Wie kan die Gees van die Here peil, wie kan sy raadgewer wees? ..• die
nasies is vir Hom soos 'n druppel aan 'n emmer ..• AI die nasies is soos niks
teenoor Hom, hulle is vir Hom minder as niks asof hulle nie bestaan nie." [Jes
40:13 e.v.]. "Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur
Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is." [Kol 1:15; Hand 2:23;
4:28].

2. "... wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Sy
bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een
hoof te verenig, naamlik onder Christus." [Ef 1:8-11]. " ..• Die eersteling is
Christus, daarna, by Christus se koms, die wat aan Hom behoort. Daarna kom
die einde, wanneer Hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat Hy
alle bose magte vernietig het. Hy moet as Koning heers totdat die Vader al sy
vyande aan Hom onderwerp het." [1 Kor 15:23-25; Ps 22:27-31; Dan 2:34, 44
e.v.; 4:14; Matt 12:17-21;13:31-33; 28:17-20].

3. "Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet,
die wat volgens sy besluit geroep is." [Rom 8:28 e.v.],

4. Seën en oordeel: Rom 1 en 2. "Gehoorsaamheid aan die Here laat 'D volk
sterk staan: sonde bring skande oor 'n volk." [Spr 14:34; 11:10-11]. '''n Slegte
mens sal nie loskom nie, maar selfs die nageslag van die regverdiges sal vry-
gespreek word." [Spr 11:21, 31; 10:30; 2:21; 12:3,7, 13]. "Hardwerkende mense
kom in magsposisies; lui mense word dwangarbeiders." [Spr 12:24; Ps 37; Deut
28; Mark 10:29; 1 Pet 3:10].
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9. Die wese van Voorsienigheid en Geskiedenis: Kommentaar
God werk alles uit volgens sy Raadsbesluit (Ef 1:11-12). Op 'n spesifieke tyd

wat deur Hom vooraf bestem is, het Christus na die aarde toe gekom (Gal 4:3; Ef
1:10). Sy uiteindelike doel is om alles wat op die aarde is onder een hoof, naamlik
Christus, te verenig (Ef 1:10). Hierdie proses sal voltooi wees met sy wederkoms.

Christus regeer op aarde vanuit die hemel saam met sy Liggaam, die kerk (Ef
1:19-2:7; Rom 5:17 ev). Sy Koninkryk het reeds gekom, maar slegs ten dele. Dit is
tans besig om uit 'n mosterdsaadjie sodanig te groei dat dit die hele aarde sal
oorspan (Dan 2:35vv; Mt 13:31vv). In die huidige regering is Hy besig om al sy
vyande tot 'n voetbank onder sy voete te maak (Ps 2;110; 1 Kor 15:25; Heb 10:13).
Al die volke is aan Hom gegee (Dan 7:13vv). Daarom seën Hy die regverdige,
sodat hulle die land besit (Ps 37) en sodat die regverdige alle volke kan dissipli-
neer (sy eie ingesluit). Hy verwerp ook die ongehoorsames (Dt 28:45vv;Spr2:21vv)
en sodoende sal alles ten goede meewerk vir die wat aan Hom behoort (Rom
8:28vv). Sodoende word sy Koninkryk gebou. Ons verwerp die leer dat enigiets
toevallig gebeur.

God het die Skepping deurlopend in twee groepe met verskillende rolle verdeel
bv. ouers en kinders, oud en jonk - (1 Pet 5:5; Lev 19:32). Elke groep het 'n
onderskeidende rol en reageer volgens verskillende opdragte en God het ook aan
elkeen verskillende gawes, talente en tale gegee, verskillende etniese, inkomste en
statusgroepe ontwikkel (1 Kor 12:12vv; Mt 25:14vv: Ps 86:9). Wanneer elkeen
binne die grense, wat God aan hom gegee het, bly, word hy met vrede en geregtig-
heid geseën.

Daarom is die boosheid in die wêreld nie primêr as gevolg van strukturele ver-
skille nie, maar as gevolg van die mens se opstand teen die wet van God, wat die
vrede in die wêreld versteur. Ons verwerp die leerstelling dat die mens sy eie heil
kan uitwerk deur die Godgeskape verskeidenheid te vernietig en bely dat die enig-
ste verlossing deur Christus aan die kruis verwerf is. God herstel die vrede deur
ons aan Christus gehoorsaam te maak en goeie dade in ons te bewerk (Rom
8:4,13:8vv;Ef 2:10).

Daarom, wanneer die Godvresende mens die beginsels van God se wet nakom,
gee God vrede en harmonie in al die dele van die samelewing (Jes 2:2vv, 65:17vv).
God gee vrede en respek in 'n groeiende vrye ekonomiese stelsel al is daar ook
groot inkomsteverskille. Ons verwerp ekonomiese Fariseërs (Sosialisme en Sosiaal-
demokrasie), wat privaat eiendomsregte deur mensgemaakte wette van voorsienig-
heid vernietig. God, deur sy voorsienigheid, versprei rykdom soos Hy wil en die
staat moet slegs verseker dat sy Wette uitgevoer word.
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9. Die Wese van Voorsienigheid en Geskiedenis: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en teksverse.
1) Lees nota 1 van artikel 9 sowel as Jes 45:5-7; Spr 16:33; Joh

19:11; Hand 2:23, 4:27-28, 15:17-18; Rom 9:11, 13, 15-18, 22-23; Ef
1:5-6, 11. Kan enigiets in die hemel en op aarde gebeur sonder dat
God dit in die verlede beplan het, of dit in die hede kontroleer en
reguleer? Hoe seker sal jou verlossing wees as enigiets sommer toe-
vallig in die heelal kan gebeur? (vgl Rom 8:28-30).

2) Lees Rom 8:27-31. Laat God dinge ten goede meewerk vir
slegte en sondige mense? Is dit nie diskriminerend nie? Of seën
God steeds die wat in Hom glo en gehoorsaam is sowel as die wat
rebelleer? Vgl Art 3, 7,8 en 12.

3) Behoort Christene totaal passief te wees mbt veranderinge in
'n samelewing? Het hulle ook 'n verantwoordelikheid, in gehoor-
saamheid aan God se Wet, die insiatief te neem om die veranderde
agenda vas te stel, Christene verkies te kry in openbare ampte en
die rigting van die samelewing te bestuur? (Vgl Ps 2:10, 72:1-4,
82:1-8, 94:16; 1 Pet 2:12-13; Rom 13:1-4; Dt 28; Lev 26; Ps 37 en
ander verse wat jy ontdek). Bespreek dit noukeurig.

4) Beoordeel God individue en gemeenskappe in hierdie tyd van
die Gees en genade of moet ons wag tot die wederkoms? (Vgl die
gedeelte in vraag 3 hierbo).

5) Wie of wat is volgens Rom 12:17 - 13:4 die agent van God-
delike wraak en vergelding in hierdie tyd?
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10. Die Wese van die Mens en Sonde
Die melis is na die Beeld vali God geskape, maar het in sonde verval.

Ons bevestig dat God alle mense op 'n besondere wyse na sy beeld
geskep het en dat Hy die mens met onmeetbare waarde en waar-
digheid beklee. Die mens as beelddraer van God het die verant-
woordelikheid om die aarde te bewerk, te bewaak en daaroor te
heers.' As 'n rasionele en morele wese is die mens aan God verant-
woordelik vir al sy gesindhede en handelinge ongeag die lewensom-
standighede waarin hy hom bevind? Die mens het geen regte
waarop hy op grond van sy geskape natuur aanspraak kan maak nie.
Sy geregtigheid, regte en verantwoordelikhede in die samelewing
word slegs deur die genadige voor iening van God in sy Wette be-
paal.3 Die morele beeld ván God in die mens i-sverduister deur die
opstand en val van Adam.4 Die aard van die mens en sy omgewing
verkeer in 'n bedorwe toestand en staan onder die oordeel van
God.5 Omdat die mens se hart en dade heeltemal wetteloos is, is
die mens geheel en al van God vir sy verlossing afhanklik.6

1. "God het die mens geskep as sy verteenwoordigers, as beeld van God het
Hy die mens geskep ... toe het God hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar, ...
bewoon die aarde en bewerk dit." [Gen 1:26-28;2:15-ov; Ps 8:3-8].

2. "Aan dié wat in goed doen volhard en op dié manier wat verhewe, eervol,
en onsterflik is, gee Hy die ewige lewe." [Rom 2:6-11; Ps 62:12; Spr 24:12]. "Die
mens wat sondig sal sterwe." [Eseg 18:20].

3. "Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig en reg en goed." [Rom
7:12; 3:31; 8:4; 13:8 e.v.; 1 Tim 1:10 e.v, et.al.],

4. Die beeld van God ill die mens is nie vernietig nie: 1 Kor 11:7b; Jak 3:9b;
Gen 9:6 e.v., maar verduister: Gen 5:1·3; 6:5, 11-12; Rom 3:9. Die beeld sluit
heerskappy, geregtigheid en heiligheid in: "Lewe volkome volgens die wil van God
en wees heilig [Ef 4:21 e.v.; Kol 3:10; Rom 8:29]. Christus, wat die beeld van
God is. [2 Kor 4:4; Kol 1:15; 1 Kor 15:20 e.v.; Ef 1:19 e.v.], Die beeld van God
ill die melis is in Christus herstel: Rom 8:29.

5. Klaagl 3:22 e.v.; Luk 17:10. "Deur een mens het die sonde in die wêreld
gekom ... en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal geson-
dig het." [Rom 5:12]. "Die skepping is immers nog aan verydeling onder-
worpe." [8:20].

6. "Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie." [Rom 3:10 e.v.;
7:7 e.v.; 8:6 e.v.], "Sonde is ... oortreding van die wet van God." [l Job 3:4].
"Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trou-
ens ook nie." [Rom 8:7]. "Almal (is sondaars), en het nie deel aan die heerlik-
heid van God nie, maar hulle word, sonder dat bulle dit verdien, op grond van
sy genade vrygespreek deur die verlossing van ... Christus. [Rom 3:23 e.v.],
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10. Die Wese van die Mens en die Sonde: Kommentaar
Dit is slegs die Bybelse waarheid, dat die mens nie evolusionêr ontstaan het nie,

maar na die beeld van God geskape is, wat tot gevolg het dat gelykheid van die
mens moontlik is. Hoewel alle mense gelyk is in menswaardigheid, impliseer dit
egter nie dat alle mense gelyk in gesags- en magsposisies is nie. 'n Beswaar teen
die Arianisme is dat dit ontken dat Jesus en die Vader in wese gelyk is, omdat
Jesus Hom aan die wil van die Vader onderwerp en omdat Hy nie dieselfde funk-
sie as die Vader het nie. Daarom verwerp ons die konsep dat alle hierargiese
strukture in wese onregverdig is en dat almal wat onder gesag staan insgelyks ont-
daan is van gelykheid deur in 'n ondergeskikte, nie regerende, nie besluitnemende
posisie te verkeer.

Hoewel die sondeval die beeld van God in die mens verduister het, is dit nie
uitgewis nie. Die ongeredde mens is nie 'n dier, 'n duiwel of 'n klip nie. Die mens
bly steeds mens, die kroon van die skepping, uitverkies om oor die aarde te heers,
in verbondenheid met die tweede Adam, Christus. (Ps 2, 8; Hebr 2:5vv; Dan 2:44,
7:14vv).

Daarom is elke individu verantwoordelik voor die een Wet van God, ongeag tot
watter groep mense hy behoort, of dit nou ryk of arm, manlik of vroulik, sondaars
of verontregtes, verdrukkers of verdruktes, is (Rom 2 en 3). Volle individuele ver-
antwoordelikheid is noodsaaklik vir behoorlike persoonlike en kulturele volwassen-
heid. Geen mens of groep kan sterk word en op geestelike, politieke of sosio-
ekonomiese gebied groei, as hulle alle lyding en armoede aan buite faktore toe-
skryf nie. Daarom verwerp ons die omgewingskettery wat verdeelde en ongelyke
samelewingstrukture vir al die euwels van die mensdom blameer, naamlik rassisme,
kapitalisme, imperialisme en seksisme.

Individuele aanspreeklikheid ontken egter nie groepsaanspreeklikheid nie. God
is die Koning, Kastyder en Regter van volkere en ons is almal ons broeder se
hoeder (Gen 4:9; Lk 1O:25vv).Dit impliseer dat die universele reg om te stem en
politieke uitsprake te maak nie die hoogste goed verteenwoordig nie. 'n Minder-
heid, insluitend 'n etnies-kulturele minderheid, is aan God verantwoordelik om die
demokratiese wil van die meerderheid te verontagsaam indien daardie wil die Wet
van God verontagsaam (Eks 23:2; Hand 4:19). God waarsku ook die regverdige
dat die bloed van die goddelose van hulle hande geëis sal word indien hulle nie die
goddeloses waarsku om hulle te bekeer nie (Eseg 33:4vv). Daarom verwerp ons
die passifistiese kettery. Dit leer onder andere dat wanneer 'n minderheidsgroep
stemreg en politieke vryheid ontvang het, dit nie meer 'n onregverdige
meerderheidsbesluit wat in stryd met die Tien Gebooie is, kan teenstaan nie.
Laastens verwerp Bybelse Christene die humanistiese idee dat menseregte in die
herstel van die beeld van God in die mens ingebou is. Regte word nie vanuit iets
inherent aan die mens afgelei nie. Die menslike natuur is geskep en is totaal van
God afhanklik. Verder is die mens heeltemal verdorwe en is sy wil aan die sonde
verslaaf. Die mens is nie vanuit homself instaat om God te ken of om enige goed
tot stand te bring nie (Rom 3:9vv, 7:7vv, 8:6). Gevolglik is beide individuele en
gemeenskaplike verlossing deur genade uit geloof. Hierdie geloof gehoorsaam die
Wet van God wat alle bugerlike regte van indvidue en groepe bepaal. Die feit dat
die mens na God se beeld geskape is, beteken dus dat elke mens voor die Wet van
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God aanspreeklik is. In dié Wet is elke reg onlosmaaklik met 'n verantwoordelik-
heid verweef. Die reg om te lewe is byvoorbeeld verweef met die verantwoordelik-
heid om nie moord te pleeg nie. Die reg tot grondbesit is verweef met die verant-
woordelikheid om die armes te versorg (Ef 4:28) en die eis om nie te steel of te
roof nie. Die reg tot vryheid is verweef met die verantwoordelikheid om elke le-
wensterrein aan die heerskappy van Christus te onderwerp. Ons verwerp dus die
wettelose, onverantwoordelike menseregtebeweging.

10. Die Wese van die Mens en Sonde: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en teksverse.
1) Is dit outyds om in die totale sondigheid van die mens en sy

werke te glo? Motiveer uit die Skrif.
2) Watter ideologieë is op die idee dat die mens of goed of neu-

traal is, gebou?
3) Het die mens bepaalde menseregte wat voortspruit uit sy ge-

skapenheid na die beeld van God?
4) Waar kom regverdige, sosiale, politieke, morele en persoon-

like regte vandaan?
5) Wat beteken dit dat die mens na die beeld van God geskape

is?
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11. Die Wese van Verlossing
Die mens word deur genade verlos omdat hy in Jesus Christus glo.

Ons bevestig dat die Skrif besondere klem lê op die verkondigin~
van die verlossingsboodskap en die navolging van Jesus Christus.
In sy menswording is Jesus Christus volkome God en volkome mens,
twee onderskeie nature in een persoon.f Op grond van sy gehoor-
same Lewe, sy plaasvervangende, versoenende Dood en sy liggaam-
like Opstanding, is Hy die enigste Verlosser en Middelaar tussen
God en mens. Hy alleen is die Messias, die Here van die geskiedenis
en Verlosser van enkelinge en volkere en nie die staat of die Kerk
nie.3 Ware bekering is die bewuste wegdraai van sonde, insluitende
die afgodery van onvoorwaardelike vertroue op die mens vir per-
soonlike en sosiale verlossing en terugkeer na Christus.4 Ware
bekering dra altyd die vrug van 'n nuwe en gehoorsame lewenswyse
asook §oeie werke in liefdevolle gehoorsaamheid aan God se
Woord. Slegs diegene wat só hulle geloof op Jesus Christus vesti§
en deur Hom aangeneem en nuutgemaak is, is ware Christene.
Soos die dood deur Adam oor alle mense gekom het, is die allesom-
vattende verlossing van Jesus Christus, die tweede Adam, genoeg-
saam en beskikbaar vir almal.Ï

1. "God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel
nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kon word." [Joh 3:17]. "Gaan •.. en
maak ..• dissipels." [Matt 28:18 e.v, Mk 16:15; Lk 24:47; Rom 1:16].

2. ''Vir ons is 'n Seun gebore ..• Hy sal genoem word ..• Almagtige God...."
[Jes 9:5; Luk 1:31]. Jesus as mens: 1 Joh 1:1-3; 1 Tim 2:5. Jesus as God: vgl Joh
1:1, 18; 20:28; Tit 2:13; Rom 9:5; Heb 1:8; 2 Pet 1:1.

3. Christus se volmaaktheid: "(Hy is) ... heilig, skuldeloos en sonder smet"
[Heb 7:26-28; vgl 4:15; 5:8; Rom 5:18-19J. Wat die dood oorwin het en opgestaan
het: "Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vry-
gespreek kan word." [Rom 4:25; 3:24·25J. Enigste Verlosser: Hand 4:12; Joh 14:6.
Middelaar: "Daar is ..• een Middelaar ... Christus ...." [1 Tim 2:3-4]. Here van die
geskiedenis: vgl Matt 28:17; Hand 2:36; 4:25; Ps 2; Ps 110:1; Dan 7:14.

4. "Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle julle van die
afgode bekeer het en nou die lewende en ware God dien." [1 Tess 1:9]. "(Jesus
Christus) bring die verlossing en niemand anders nie." [Hand 4:12].

5. "Ek het ..• gepreek dat hulle ..• hulle tot God moet bekeer; en dit moet
hulle bewys met dade wat by die bekering pas." [vgl Hand 26:17·20; Matt 3:8].

6. "Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die
reg gegee om kinders van God te word." [Joh 1:12; Hand 26:18].

7. "Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en so het die dood tot
alle mense deurgedring." [Rom 5:12J.
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11. Die Wese van Verlossing: Kommentaar

Volgens die apostel Petrus beteken die opstanding en hemelvaart van Jesus dat
Hy die verheerlikte Messias en Here is, die Heerser van alle volkere en konings
van die aarde (Hand 2:22vv; Jes 9:6vv; Ps 2, 1l0:1vv, 89:26; Openb 1:5). Jesus
Christus is dus beide volledig God en volledig mens (2 Pet 1:1; Tit 2:13). Petrus
het ook verklaar (Hand 4:12) dat daar net deur sy Naam verlossing is. Die "ver-
hewe" keisers het hierdie eer dikwels vir hulleself toegeëien. Hulle het ook daarop
geroem dat vrede, gesondheid, politieke vryheid, voorspoed en sekuriteit alles in-
gesluit is in die "verlossing" wat deur hulle heerskappy tot stand gebring is. DIt
was duidelik 'n afskuwelike vorm van afgodery. Daarom het die Christene wat
Christus as Verlosser erken het, geweier om die keiser, of die staat as sodanig, te
erken. Geen mens kan Christus se rol vervul nie, slegs God in Christus kan vrede,
sekuriteit en vrede gee wanneer Hy in sy kinders wat die Wet gehoorsaam, werk.
God werk nie deur 'n afgoddienende sosialistiese staat met sy eweredige verdeling
van rykdom, liefdadigheid, hospitaal, opvoeding en geldskeppingsprogramme nie
(Dt 10:17-18). Om te verklaar dat Jesus die Heer en Christus is (Hand 2:36)
beteken dat die evangelie nie slegs tot geestelike of persoonlike verandering be-
perk is nie. Jesus is alleen Heerser, Redder en Heer van alle lewe. Daar is geen
ander nie. Hy verander die lewe in totaliteit deur dié wat aan Hom gehoorsaam is
(Mt 28:20, 5:17vv).Sy Wet gee die riglyne vir so 'n verandering. Om dit te misken,
is om te misken dat sy Wet goed, heilig en regverdig is (Rom 7:12vv). Daarmee
saam word ook geeïs, soos die gnostici, dat die mens God kan liefhê, terwyl hy sy
naaste haat, deur prakties ongehoorsaam te wees aan die wet en die profete (1 Joh
4:19; Mt 5:17vv; 7:12, 23:40; Rom 13:8vv).Om God lief te hê, is om Hom altyd te
glo en sy Gebooie te gehoorsaam. Baie sê Here, maar glo steeds in hulleself of die
staat as meester en verlosser. Daarom verwerp ons 'n gnostiese peïtisme wat leer
dat die evangelie van ons Koning suiwer geestelik van aard is. Ons verwerp se-
kulêre "New Age" en Marxistiese humanisme wat op die "vlees" (Jer 14:5vv; Ps1)
vir persoonlike, sosiale en totale verlossing vertrou.

God se verlossing bevry die mensdom van die vloek van Adam se eerste sonde
(Rom 5-6). Die gevolge van hierdie sonde in elke mens is regte skuldgevoelens,
verwerping en totale sondigheid van karakter en optrede. Adam se sonde het elke
verhouding geruïneer: mens tot God, mens tot mens, man tot vrou, ouers to kin-
ders, mens tot dier en mens tot omgewing. Nou het daar egter 'n nuwe skepping
gekom deur die persoon en werk van Christus en die Heilige Gees (2 Kor 5:17; Jes
65:17) en dit is stadig maar seker besig om te herstel (Ef 1:10; Kol 1:15-20; Mt
13:31vv;Mark 4:26vv).Dit is God se wil om te verlos. Deur Christus kan die totale
mensheid uit elke volk, stam en taal verlos word, maar nie noodwendig elke in-
dividu nie (Gen 12:3; 17:5; 18:18; Ps 2:8vv;22:27vv;86:9; Mt 12:2Ovv;Rom 4:13vv;
1l:1vv; Joh 3:17; 2 Kor 5:17vv). Volmaaktheid sal egter eers met die wederkoms en
die opstandig kom.

Ons verwerp daarom die manigeïstiese leerstelling wat hierdie wêreld as onred-
baar, aan Satan oorlaat. Dit wag letterlik vir die staalswaard van Christus om die
wêreld te verlos en beroof die evangelie van sy huidige dinamiese krag (Rom
1:16vv).Dit is 'n vorm van Satanisme wat Christus se reddende mag negeer en aan
Satan meer mag oor die huidige wêreld, as aan Christus gee.
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11. Die Wese van Verlossing: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en al die teksverse.
1) Waar in die Bybel staan dit dat die evangelie aan al die mense

gebring moet word?
2) Waarom is dit so belangrik om te sê dat beide die kerk en die

staat nie die Messias en verlosser is nie? Kan daar politieke en
kerklike neutraliteit wees oor wie die Verlosser, Regter en Koning
is?

3) Waarom is dit so belangrik dat Jesus die enigste Seun van God
is? Is dit diskriminerend teenoor ander gelowe?

4) Hoe is geloof en skuldbelydenis verwant aan mekaar?
5) Hoe kan ons die versekering kry dat ons saak met God reg is

en dat ons die ewige lewe het?

46

j



PERSOONLIKE AANTEKENINGE

47



12. Die Wese van die Gemeenskap
Die samelewing bestaan uit mense en groepe mense wat God gemaak en saam-
gevoeg het.

Ons bevestig dat die samelewing uit enkelinge en groepe wat God
gemaak en saamgevoeg het, bestaan. Alle mense is deur God geskep
en dra gelyke verantwoordelikheid voor sy onpartydige Wet, ongeag
ouderdom, geslag, klas, etniese of godsdienstige agtergrond. Daarom
moet die samelewing deur onpartjdige wette georden word wat in-
dividuele verantwoordelikheid eis. Elke mens is uniek, nie ewe ge-
hoorsaam aan God nie en verskil in ingeskape vermoëns, gawes,
pligte en verantwoordelikhede? Kultuur-etniese groepe is ook deur
God ingestel.' is gesamentlik aan God verantwoordelik en word so
deur Hom geoordeel. Sulke groepe moet daarom hulle waardes,
wette, optrede en instellings inrig volgens die riglyne van die wet van
God soos geopenbaar in die bele Bybel.4 Onder God se gesag het
elke sodanige groep die verantwoordelikheid en reg tot vryheid en
selfbeskikking. Hierdie vryheid kan net verloor word deur volgehoue
ongeloof en opstand teen die wet van God.5

1. Onpartydigheid in die regspraak:"Een en dieselfde wet en bepaling moet op
julle en die vreemdeling wat by julle woon van toepassing wees." [Num 15:15·16;
Lev 24:22; Deut 1:16·17; PS 72; 82]. "Jy mag nie onregverdig wees in die reg-
spraak nie: jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie of die
vooraanstaande bevoordeel nie." [Lev 19:15; Jak 2:1]. God se onpartydigheid:
"Ons weet dat God regverdig handel." [Rom 2:5-11; Ps 62:12; Spr 24:12].

2. Vgl: Die Gelykenis van die Talente: Matt 25:14. "Ons het genadegawes wat
van mekaar verskil." [Rom 12:6; Ef 4:7-11]. "Sodat elkeen kan ontvang volgens
wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad." [2 Kor
5:10; 1 Kor 3:5-8; Rom 14:12; Luk 19:11-27].

3. God het volkere gevorm: "... toe Hy die mense in volke opgedeel het, het Hy
vir hulle grense bepaal." [Deut 32:8; Gen 10-11; Jes 10:7-13; Hand 17:26]. "U het
al die nasies gemaak; hulle sal voor U kom buig...." [Ps 86:9; Op 21:26].

4. Oordeel oor volke: '"Aangaande al my goddelose bure.... Ek ruk hulle uit hul
land uit, ... Maar nadat Ek hulle uitgeruk het, sal Ek ..• hulle terugbring, ..••En as
hulle ywerig die weë van my volk leer om te sweer by my Naam: dan sal hulle onder
my volk gebou word. Maar as hulle nie luister nie, dan sal Ek dié nasie heeltemal ..•
tot niet maak,' (sê) die Here" [Jer 12:14-17- DV; 18:6 e.v.]. God se wet is 'n model
vir al die nasies: Deut 4:5-8; Rom 13:2-10;Mat 5:17 e.v,

5. Die reg tot selfbeskikking: 'n afleiding dat God al die volke gevorm het; vol-
kere as groepe beoordeel [Job 12:23; Jes 10:6J en begeer dat hulle uiteindelik
gered sal word [Gen 12:1-3; 17:5; 18:18; (vgl ook Rom 4:12 e.v.; Gal 3:7-9, 14); Ps
22:27; Jes 2:1 e.v.; 11:9-12; 19:23 e.v.; 42:1-4 (Matt 12:17 e.v.); Dan 7:14; Rom
11:11 e.v.; 15:9 e.v.]. Die reg tot vryheid:Eks 20:2-3-die eerste Gebod.

.J
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12. Die Wese van die Samelewing: Kommentaar

Individuele aanspreeklikheid ten opsigte van 'n objektiewe en maklik verstaan-
bare wet, vorm die grondslag van Christelik-sosiale, ekonomiese en politieke vry-
heid. Die reël van onpartydigheid gebaseer op die wet van God, is 'n konsep wat
oorspronklik uit die Bybel kom. Alle ander gelowe neig daartoe om die wet evolu-
sionêr en veranderlik te maak, sodat dit óf die een óf die ander groep bevoordeel.
Daarom word die moderne samelewing weer met die altyd veranderende en sub-
jektiewe gebooie van die mens belas. Die humanistiese samelewing word regeer
deur 'n elite groep van eie geregtige sekulêre Fariseërs (Kol 2:8, 20; Mt 15:6vv)
wat aan hulleself die reg toe-eien om soewereine wetgewers en heersers te wees.

Verder plaas die humanis altyd die verantwoordelikheid vir sosiale boosheid en
sosiale opheffing in sosiale strukture, wat eintlik min te doen het met die mens se
persoonlike gehoorsaamheid of rebellie teen God. AI die humanistiese godsdienste
is dus eintlik onpersoonlik. Hierdie godsdienste leer dat strukture, nie mense nie,
eers moet verander voordat sosiale vrede en geregtigheid kan voorkom. Alle
vorme van sosialisme leer bv. dat sosiale strukture wat die samelewing verdeel, die
oorsaak van alle boosheid is. Daarom leer alle sosialiste dat verdelende strukture
deur verenigende strukture vervang moet word. Die resultaat hiervan is dat per-
soonlike meegevoel vervang word met onpersoonlike en ongevoelige burokrate wat
"gelykheids-medisyne", liefdadigheid en opvoedkundige dienste uitdeel. Ons ver-
werp so 'n sosiaal-demokratiese slawegemeenskap! Ons is van oortuiging dat
mense sowel as strukture moet verander, sodat sosiale vrede en geregtigheid kan
voorkom.

Tog is sosiale klasse en groepsverskille onvermydelik omdat elke mens uniek in
gehoorsaamheid en gawes is. Dit is deel van God se regverdige en soewereine
plan. God het groepsverskeidenheid en 'n hierargie van verskillende verantwoor-
delikhede binne die gesin geskape. Hy het deurlopend twee ongelyke groepe ge-
skape: die uitverkose en die verlorenes; twee ouderdomsgroepe: ouers en kinders.
Elke groep het verskillende, ongelyke verantwoordelikhede soos gedefinieer deur
God se een Wet. 'n Vrye, Godvresende gemeenskap wat op God se Wet alleen
vertrou, moet uiteindelik ongelyk wees. Ons verwerp humanistiese propaganda wat
leer dat ongelykheid onregverdig en onderdrukkend is.

Ons drie-enige God vind vreugde in verskeidenheid. Hy het die verskeidenheid
etniese groepe van die aarde gemaak (Gen 10-11; Ps 86:9). Die verwarring by
Babel is die resultaat van die mense se poging om self hulle eie toekoms te wil
bepaal (Gen 11:4). God gryp in en dwing die mens vir sy eie beswil om syoor-
spronklike opdrag om die aarde te vul, uit te voer (Gen 1:28, 9:7). Die mens wou
nie God se gebod gehoorsaam nie. Om God te gehoorsaam, sou beteken dat hulle
oor die hele aarde versprei sou word (Gen 10:5vv). Hulle het egter gesê: "Kom
ons bou 'n stad ... sodat ons nie oor die hele aarde versprei nie." Hulle wou 'n
eenheidstaat hê. God se wil vir die mens was dat hy geografies en etno-liguisties
verdeel moes wees, sodat hulle nie kon doen wat hulle beplan nie. Omdat die
mens totaal in die mag van die sonde is, (Gen 6:5) sou enige plan deur 'n ver-
enigde mensdom onderdrukkend, tirannies en boos wees. God se plan dat die
mens oor die aarde verstrooi moes word, is deel van sy groot Plan om die mens te
desentraliseer en 'n gesentraliseerde groot eenheidstaat te voorkom, sodat die
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groepe afsonderlik aanspreeklik vir hulle dade is en die mensheid in totaal, nie soos
met die sondvloed, gestraf hoef te word nie. Ons verwerp dus 'n eenheidstaat en
een wêreldorde wat op groeplose individue gebou is en wat groepsidentiteit ont-
ken.

12. Die Wese van die Samelewing: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en teksverse.
1) Watter basiese groepe is deur God gevorm? Kan hulle ooit

presies gelyk wees? Motiveer uit die Skrif.
2) Hoe word ons verantwoordelikhede in die verskillende le-

wensterreine beïnvloed deur die feit dat God sowel groepe as in-
dividue gemaak het? Waarom is dit belangrik om sowel groeps- as
individuele verantwoordelikhede te beklemtoon?

3) Watter filosofieë leer dat slegs die individu belangrik is? Wat-
ter ideologieë leer dat slegs sekere groepe belangrik is? (Moenie
vergeet om die afdeling oor bevestigings en verwerpings te lees
nie).

4) Lees die verse in nota 1 van artikel 12 weer. Watter beginsel
van die reg kan hieruit afgelei word? Hoe kan hierdie beginsels 'n
Bybelse kritiek teen sosialistiese diskriminasie teen rykdom en
kleinlike apartheidswette vorm?

5) Is alle mense gelykwaardig geskape? Motiveer. Wat is die ver-
skil tussen die volgende: "Omdat almal gelyk is, moet almal gelyk
gemaak word" en "omdat almal mense is, moet almal dieselfde on-
partydige beskerming onder een Wet geniet."

6) Lees al die gedeeltes in nota 3-5 en ook Openb 13. Wat leer
dit ons van God se plan vir of teen 'n verenigde wêreldsisteem en
die reg en verantwoordelikheid van 'n etno-kulturele groep tot self-
beskikking onder God en sy Woord?

7) Lees Lev 18:26-28. Wanneer verloor 'n etno-kulturele groep sy
religieuse, sosiale, ekonomiese en politieke vryheid (Dt 8:10-20;
Spr 2:21-22)? Kan so 'n vryheid ooit weer teruggekry word? (Soek
vir enige Bybelse beginsels wat hierop van toepassing is in nota 4
en Dt 4:39-40; 5:28-33; 6:13-19; 7:17-26 en veral 7:22 en 11:18-24)
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13. Die Wese van die Kerk
Die Kerk is die Liggaam van Christus waaraan alle ware Christene behoort.

Ons bevestig dat, hoewel daar baie Christelike denominasies en
teologiese strominge is, daar in werklikheid net een Liggaam van
Christus bestaan waaraan alle ware Christene in die onsigbare een-
heid van die ware geloof behoort.' Die eenheid van die Kerk word
sigbaar deur a) kerklike dissipline wat deur alle ware kerke eer-
biedig word, b) die Tafel van die Here wat toeganklik is vir alle
ware gelowiges en c) die getroue verkondiging van die volledige
evangeliese geloof wat die hele wet van God bevestig? Die sigbare
eenheid3 van die kerk vernietig nie die werklike verskeidenheid wat
God gemaak het nie.4

L "Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde
funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam." [Rom 12:4-
5; 1 Kor 12:12-13].

2. Tug: "Daar mag nie net een per aan teen iemand getuig nie '" ; 'n Beskul-
diging kan net bewys word deur die getuienis van twee of drie getuies." [Deut
19:15J. "As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as '0 heiden en
'n tollenaar behandel." [Malt 18:15 e.v.: 1 Kor 5; Gal 6:1 e.v.], Een ill geloof'
"Daar is net een liggaam, en net een Gees, soos daar net een hoop is waardeur
God julle geroep het.' [Ef 4:3-6]. Een tafel: "Omdat dit een brood is, is ons, al
is ons baie, saam een liggaam, want ons bet almal deel aan die een brood." [l
Kor 10:14-22; 11:17 t'.V.J. Een wel: Matt 5:17-21; Rom 3:31; 7:12; 8:4; 13:8 e.v,

3. Die eenheid is "drie-enig" Cn afleiding dat werklike verskeidenheid binne 'O

ware eenheid beslaan): "Ek bid egter nie net vir hulle Die, maar ook vir dié wat
deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. Ek bid dat bulle almal een mag
wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in ons mag wees,
sodat die wêreld kan glo dat U My ge tuur hel [Joh 17:20-21J.

4. "Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees
gedoop, or ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry." [1 Kor 12:13]. Etniese ver-
skeidenheid: Gen lO-il; 12:3; Ps 22:27-31, 86:9; Je 19:23-25; Rom 9:1-4; 11:11-
15,25·28; Matt 28:18; Hand 17:26; Op 15:3-4]. Geslags-, ouer-en-kind- sowel as
sosio-ekonomiese klasse verskille: Ef 5:21-6:5; Kol 3:18e.v.; 1 Tim 2:8-15; 5:14; 1
Kor 11:2 e.v.; 14:33-36; 1 Pet 2:18 e.v., 3:1 e.v,
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13. Die Wese van die Kerk: Kommentaar
Die eenheid van die ware kerk is 'n konfessionele, trinitariese eenheid van die

Gees (Ef 2:15w) en nie 'n sigbare holistiese eenheid van individue nie. Met ander
woorde, kerkeenheid is 'n konfessionele eenheid (een geloot). Een drie-enige God
(een Heer, Vader en Gees) het alle groepe in een liggaam byeen geroep. Alle
groepe het een opstandingshoop, een doop (Ef 4:3-6) een tafel, een kelk en een
brood (1 Kor 10:16-17) gebreek vir een kudde (Joh 10:16, 11:11). Omdat daar een
God en een verbond met Abraham en sy nageslag is, is Jesus (Gal 3:16) God van
die Jode sowel as al die ander nasies (Rom 3:29). Alle volke het nou gelyke toe-
gang tot die Vader met een verbondsbelydenis (Ef 2:17w). Almal het in Christus
deel aan Abraham, ongeag of hulle slawe of vry is ens. (Gál 3:26-4:7). Hierdie
gedeelte kan egter nie beteken dat mans en vrouens of verskillende mense presies
gelyk is nie. Paulus bou die kerk op die skepping (1 Kor 11:2w; 1 Tim 2:13w) en
verlossingsorde (Ef 5:22w). Daarom is dit logies dat as Christus alle geskape on-
derskeidings sou verwyder, 'n Christelike sosio-politieke orde ook onderskeidende
maatreëls verbied bv. vroue ook vir oorlog oproep en almal toegang tot private
geriewe gee. Dit sal ook impliseer dat almal Chistus is omdat 'n soortgelyke ge-
deelte sê dat "Christus alles is en in almal" (Kol 3:11). Ons verwerp so 'n "New
Age" Panteïstiese evangelie.

Verder het Christus gebid dat sy dissipels in die naam van die Drieënige God
bewaar moet word sodat hulle eensgesind kan wees, soos wat Hy en sy Vader een
is (Joh 17:11.21). Hy en sy Vader is sekerlik nie een persoon nie, maar twee. Hulle
word duidelik onderskei, maar is Een in wese. Dit is ook waar van Christus se
liggaam, die kerk. Daarin is onderskeidings tussen taal en kulturele groepe ens. In
plaas daarvan om vir eenheid in die kerk te bid, het Christus gebid dat sy kudde in
die naam van God van afvalligheid en versoeking bewaar sal bly. (Joh 17:6 - 8,15).
Om nie deel te vorm van die uitverkiesing nie, sou beteken om afgesny te word van
Christus en sy ewige Beskerming. Deur Christus se gebed hou God hulle veilig in
sy beskerming sodat nie een verlore sal gaan nie. Toe Jesus die aarde verlaat het,
kon Hy hulle nie meer op sigbare wyse beskerm nie. Daarom vra Hy die Vader om
dit te doen (Joh 17:11). Jesus het ook gebid vir die wat in Hom, deur die boodskap
van die apostels, sal glo (17:20). Bybelse eenheid is dus 'n eenheid van al die uit-
verkorenes van alle tye wat veilig gehou word in Christus, deur die Vader en die
Heilige Gees.

Die eenheid waarvoor Christus gebid het, was die ewige konfessionele openheid
van die uitverkorenes in die afgehandelde en sorgende hand van die drie-eenheid.
"Laat hulle in My bly sodat die wêreld kan glo" (Joh 17:21), beteken dat die se-
kuriteit van die werk van God en die karakter, liefde en vrede van die gelowiges in
verbondseenheid met die Drie-eenheid, 'n getuie van die krag en werklikheid van
God in die wêreld sal wees. Dit sal die wêreld tot geloof lei (Mt 5:16). Hierdie
gedeelte het niks met die strukturele unitêre eenheid te doen nie. So 'n anti-chris-
telike kerk het onvermydelik 'n onderdrukkende, piramidale organisasie-struktuur
(Op 13). Ons verwerp die valse leerstelling dat die eenheid waarvoor Christus bid,
'n totale gelyke eenheid beteken.
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13. Die Wese van die Kerk: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en teksverse.
1) Lees Mt 13:24-30; Hand 20:28-31; 2 Pet 2:1-2, 19; 1 Joh 18-18,

4:1vv; 2 Joh 7-11. Is daar 'n ware Bybelse onderskeid tussen die sig-
bare en die onsigbare kerk of is dit die idee van teoloë? Motiveer.

2) Wanneer kan 'n Christen 'n oordeel oor 'n ander persoon fel
en mag hy dit wel doen? (1 Joh 4:1-2; Rom 16:17; 1 Kor 5:9-13;
Openb 2:2). Wat beteken Mt 7:1-5; Rom 2:1-3, 13:2-4?

3) Wat is die drie tekens van 'n ware Bybelse Christelike kerk?
4) Lees die verwerpings en punt 4. Watter soort van ware sosiale

verskeidenheid word nie in die sigbare eenheid van die kerk ver-
nietig nie? Vorm Gal 3:28 en Kol 3:11 nie 'n teenstelling hiermee
nie? Lees Gal 3:28 en die laaste deel van Kol 3:11 en 1 Kor 12:12-
14 versigtig. Hoe sou u die dilemma oplos?
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14. Die Wese van die Owerheid
God het vier basiese gesagsvorme daargestel, naamlik individuele-, gesins-,
kerklike- en burgerlike gesag.

Ons bevestig dat God die volgende gesagsdraende liggame (rege-
rings) ingestel het, naamlik individueJe-, gesins-, kerklike- en bur-
gerlike gesag.' Die één mag die ander nie oorheers nie? Elke ge-
sagsdraende liggaam ontleen sy gesag aan God en sy Woord. Alle
regeerders as diensknegte van God doen eers aan Hom verant-
woording en daarna dien hulle hul onderdane.3 Die swaardmag
waarmee elkeen wat aan God en sy Wet gehoorsaam is, beskerm
word, sowel as die kwaaddoeners gestraf word, is gegee aan alle
regeringsvlakke." Indien enige regeerder aan die wet van God
ongehoorsaam is en soos 'n tiran optree, het die onderdane en
ander regeerders die verantwoordelikheid om die ongehoorsame
regeerder tot orde te roep voor geregshowe en in gebed voor God
se regbank ' Alle owerhede is voor God verantwoordelik om on-
partydige regspraak te beoefen deur 'n onafhanklike regbank.

1. Individuele: "Die vrug van die Gees, daarteenoor, is selfbeheersing." [Gal
5:22 e.v.; Spr 25:28]. Gesin: Ef 5:22-6:8.Kerk: "Julle voorgangers hou wag oor
julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig
aan hulle." [Heb 13:17; 1 Pet 5:1-5; 1 Tim 3:4-5]. Burgerlike: "Elke mens moet
hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is." [Rom 13:1; 1 Pet
2:13; Joh 19:11].

2. Vgl Ps 82:1 e.v, (OV)- die "gode" = burgerlike regeerders. Die "Caesar"
het nie allesomvatende en finale gesag nie: Joh 19:10-11;Matt 22:21;Rom 13:1.

3. "Wees dan nou verstandig, konings, ... regeerders van die aarde. Julle
moet die Here met ontsag dien." [Ps 2]. "..• want (die owerhede) ... is 'n die-
naar van God, jou ten goede." [Rom 13:4-0V]. "..• konings speel oor hulle
baas, en dié wat gesag afdwing, laat hulleself weldoeners noem." [Luk 22:25].
"Dan sal (die koning) ..• hom nie bo sy volksgenote verhef en 'n haarbreedte
afwykvan hierdie gebod nie." [Deut 17:20].

4. "•.. as jy kwaad doen, vrees dan; want (die owerhede) ... dra die swaard
nie verniet nie, want hy is ••., 'n wreker om die een wat kwaad doen, te straf."
[Rom 13:4-0V; 1 Pet 2:13].

5. Koningin Atalia : 2 Kron 22-23.Die noordelike heersers onttrek uit die Is-
raelitiese verbondsooreenkoms: 1 Kon 12.Stamleiers beveg wettelose stamme: Rig
20; Jos 22; Deut 13:12e.v.Paulus beveel, bid vir die owerhede: 1 Tim 2:1 e.v,

6. Onpartydigheid teenoor partydigheid: "Hoe lank gaan julle nog onregver-
dige beslissings fel, nog partydig wees vir die goddelose. " [Ps 82:2; Jer 21:12;
22:3; PS58:1-2;94:20-21;Spr 8:15]. Paulus beroep hom op die keiserlike hof (die
hoogste reg): Hand 25:11.
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r 14. Die wese van Regerings: Kommentaar
Die vier Godgegewe regerings is streng deur die Skrif gedefinieer en beperk. Finale

gesag is nie in die hande van dié soos wat die sekulêre filosofieleer nie. Bv.Demokrasie
beteken letterlik "die mense regeer". Die Romeine het gesê: Die stem van die mense is
die stem van God. Demokrasie maak dus God en mens een. Dit is afgodery.Die meer-
derheid het nie die reg om enige wet wat hulle wil hê, in te stel nie (Eks 23:2). Dit
veroorsaak altyd tirannie. Die Bybel eis 'n gedesentraliseerde Christelike Republiek ge-
baseer op Christus as Koning,Wetgewer en Regter (Jes 33:22). Daarmee saam moet die
Wet van God die wet van die mense wees (lex Dei, lex populi), leiers kan verkies word
en die onpartydige regspraak gebaseer op die Wet van God moet vir almal geld (Dt
1:18-19,17:18-20; Nwn 15:16, 29; Lev 24:22). Ons verwerp daarom die heidense konsep
van demokrasie. God alleen is soewerein. Ons verwerp sowel Parlementêre as Hoogge-
regshof soewereiniteitoor alle aspekte van die sosiale en politieke lewe.

Omdat al1e regeerders - selfs 'n Nebukadneser (Dan 4:25-37) - dienaars van
God is, moet hul1e onder die heerskappy van God en in gehoorsaamheid aan sy
Wet, regeer. As enige burgerlike leier die grense van die Wet van God oortree,
moet hy vervolg word deur 'n wettige leier van 'n ander vlak van regering. God
beperk dus burgerlike regering tot die suiwere regsvoorsienende aspekte soos poli-
siëring, militêre verdediging, howe, buitelandse sake en parlemente wat die univer-
sele beginsels van die morele en juridiese kasuïstiese wette moet interpreteer en
toepas (Dt 5:27 - NGB [Art 25, 36] en Westminister Belydenis [Hoofst 19, 23]).
Omdat God aan elkeen van die regeringsvorme binne duidelik gedefinieerde
grense gesag gegee het, mag geeneen van daardie grense in die uitoefening van
hul1e gesag oortree word nie. Elke regeringsvorm het 'n instrument ontvang waar-
mee gesag onder God se heerskappy uitgeoefen kan word. Aan die gesin het Hy
die roede gegee (lyfstraf en die reg om rebelse kinders te onterf). Aan die kerk het
Hy die sleutels van die hemelryk gegee (kerklike dissipline insluitende tug). Aan
die staat het Hy die swaard gegee (die reg om oorlog te verklaar en die reg om
kriminele oortredinge ooreenkomstig die Wet van God te straf).

'n Deurlopende tema van beide die Ou en Nuwe Testament is dat God burger-
like regeringsvorme beperk tot die rol van handhawer van onpartydige vergel-
dende en herstel1ende geregtigheid (Dt 1:17w; Lev 19:15; Num 15:15; Ps 82; Rom
13:4; 1 Pet 1:13). Enige uitspraak wat op omkopery of eensydige vooroordeel
berus, word ten strengste veroordeel - veral deur die profete (Dt 16:19; Amos
5:12). Die onpartydige geregtigheid (tsedeq) wat deur die Bybelse Wet uitgespel
word, is die fondament vir vrede, harmonie en respek vir die Godgegewe grense
wat deur die Tien Gebooie neergelê is. Wanneer God se Wet verbreek word, word
die vrede versteur en geregtigheid afgebreek. In so 'n geval is dit die burgerlike
regering se verantwoordelikheid om vrede te herstel. Dit kan gedoen word deur
die juridiese beginsels in die Mosaïese kasuïstiese wette te gehoorsaam (Dt 5-27;
Eks 21-23; Rom 1:32, 3:31, 7:12, 8:4; 13:4; 1 Tim 1:10; Hebr 2:2).

Onpartydigheid word duidelik in beide Testamente gedefinieer. Dit beteken om
sorgvuldig en deeglik sorg te dra dat kwaaddoeners gestraf word en om goed te
doen aan die regverdiges (Rom 13:4).

Daarom mag die staat nie bevooroordeeld wees teenoor die een of die ander
groep - nie teenoor die rykes nie, maar ook nie teenoor die armes nie. Verder
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kan daar ook net één wet wees wat vir eties verwante burgers van 'n staat sowel as
die vreemdelinge binne die staat (immigrante) geld (Num 15:15). Laastens word
die verhoudings tussen eties-verwante en etnies vreemde inwoners deur die gel-
dende Mosaïese burgerlike reg gereguleer (Eks 22:21; 23:9,12; Lev 19:33vv,24:22).

14 Die wese van Regerings: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en teksverse.
1) Moenie vergeet om die verwerpings te lees nie. Hoekom is dit

vir ons so vreemd dat daar vier, in plaas van een, regeringsvorm is?
Hoekom kan hulle nooit in een regeringsvorm versoen word nie?
Motiveer.

2) Watter een van die vier regeringsvorme is die mees fundamen-
tele? Watter een is die basis of sosiale regering? (Art 6).

3) Lees Rom 13:1-4; 1 Pet 2:13; Lk 22:25-26; Ps 82:1-4 in verskil-
lende vertalings. Wat is die Godgegewe taak van die burgerlike
regering? Hoe sal dit die manier waarop ons stem, beïnvloed? Wat
is die ideale grootte van 'n burgerlike regering?

4) Wat is die swaardmag en watter regeringsvorm mag dit ge-
bruik?

5) Hoekom is dit belangrik om te glo dat alle vlakke van die bur-
gerlike regering die swaardrnag het as dit onder die Wet van God
beoefen word? Watter gevaar bestaan indien slegs een vlak van die
burgerlike regering die swaardrnag vir homself toe-eien?

6) Lees Art 14 en Dt 26:6; Num 20:15; Eks 22:21, 23:6-9, 12; Dt
28:26; 1 Sam 8:3; Num 16:12-15; Mt 20:25; Lk 22:25 en definieer
dan tirannie. Wie se wet definieer onderdrukking?
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15. Die Wese van Opvoeding
Christenouers het die verantwoordelikheid om vir hul kinders 'n christelike on-
derwys en opvoeding te voorsien.

Ons bevestig dat God aan ouers die verantwoordelikheid gegee
het om die kinders wat Hy in hulle sorg geplaas het, reg op te
voed.t Opvoeding is die proses van kinderbegeleiding in kennis en
wysheid ooreenkomstig die Bybelse beginsels wat geld vir elke
a pek van hul lewe? Opvoeding kan gevolflik nie feitelik, moreel,
filosofies of geestelik neutraal wees nie. Christelike opvoeding
moet die taal en kultuurerfenis van die gesin in ag neem want dit is
wesenlik: deel van die gesinsverband." God het aan ouers en die
skool, wat onder ouerlike gesag funksioneer, die verantwoordelik-
heid opgedra om die kind lyfstraf toe te dien ten einde die kind op
'n ferm, liefdevolle en Godgehoorsame wyse op te voed.5

1. "Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur Hom gegee." [Ps
127:3].

2. "Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie •.•
maar wat in die woord van Here sy vreugde vind." [Ps 1:1 e.v.; Spr 2:1 e.v.],
Ouerlike verantwoordelikheid: "Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Is-
rael sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders
bekend te maak." [Ps 78:5]. "Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die
enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al
jou krag." [Deut 6:4; 11:19]. "En vaders ..• maak hulle groot met tug en ver-
maning soos die Here dit wil," [Ef 6:4].

3. "Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente
wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense •..
en nie op Christus nie." [Kol 2:6 e.v.; 2 Kor 6:14]. " •.• want die wysheid van
hierdie wêreld is dwaasheid by God." [1 Kor 3:19; 1:18-3:20]. ''Wie die wet van
die Here verontagsaam, praat met lof van goddelose mense; wie die wet onder-
hou, beveg hulle." [Spr 28:4]. "Wie op homself vertrou, is 'n dwaas." [Spr
28:26]. " ... Dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou." [Spr
29:18].

4. "Eer jou vader en jou moeder." [Eks 20:12; Ef 6:1 e.v.; Spr 1:8 e.v.; 30:17].
5. Lyfstraf' "Onverstandigheid is eie aan die jongmens, maar 'n pak slae

haal dit uit hom uit. "[Spr 22:15; 23:13; 13:24; 19:18; 29:15].
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15. Die Wese van Opvoeding: Kommentaar
K. Marx en F. Engels was groot voorstanders van vrye en gelyke staatsgesubsi-

dieerde skole omdat hulle geregtigheid in terme van die Franse Revolusie, as die
absolute vryheid, gelykheid en broederskap van alle individue, gedefinieer het. Die
staat word egter nic tot sy Bybelsgedefinieerde rol van handhawer van die vergel-
dende en herstellende geregtigheid (bv. onpartydige straf van kwaaddoeners en
prys van die wetsgehoorsame) beperk, wanneer hy ook die verskaffer van gelyke
onderwys vir almal, moet wees nie. Hierdie eis dwing die staat om sy onpartydig-
heid prys te gee. Volgens Marx se beginsels sal die staat gedwing word om van die
rykes weg te neem en aan die armes te gee. Dit sal, volgens ons, onregverdig wees
(Lev 19:15).

Bykomend hierby is die verpligte bywoning van staatsbeheerde skole 'n vorm
van ontvoering (Eks 21:16; Tim 1:10; Dt 24:7). Kinders is 'n gawe van God (Eseg
16:21, 23:37). Hulle is sy eiendom en Hy plaas hulle slegs tydelik in die liefdevolle
toesighouding van hulle ouers. God het aan ouers die opdrag gegee om hulle kin-
ders volgens sy Gebooie op te voed. Ouers mag nie toelaat dat hulle kinders deur
"ontvoerders" wat 'n vreemde god dien, ontvoer en gekaap word nie (bv. die hu-
manisme). Wanneer dit gebeur, is dit 'n oortreding van die eerste twee gebooie.
Daarom het Christen-ouers die plig en verantwoordelikheid hulle kinders tuis, of
in 'n Christelike skool van hulle keuse, op te voed.

Die subsidiëring van onderwys onderdruk ook die armes, deurdat hulle onver-
antwoordelike slawe van die regering gemaak word deur aan te neem dat hulle
met die hulp van Christenvriende, nie vir hulle kinders se opvoeding kan voorsien
nie. Om karakter en daaruit voorspruitende voorspoed te ontwikkel, strek oor ges-
lagte van verantwoordelike geloof en arbeid. Staatsopvoedingsprogramme dien as
'n kortpad tot welvaart en sukses. Geen stelsel wat op die herverdeling van rykdom
gebou is en wat sy vertroue in 'n vreemde god stel, kan die mensdom red nie
(Rom 8:4-17). Ons verwerp dus enige wette wat sê dat kinders verplig moet word
om belastingbetalerskole of Staatsbeheerde skole by te woon.

'n Verder gevolg hiervan is dat leerplanne afgewater word en die waarhede van
die Woord van God nie meer daarin geleer word nie. Die Skrif leer dat daar geen
sogenaamde neutrale waarhede is nie. 'n Mens is óf vir God óf teen God (1 Kor
1-4). Daarom moet elke vak met die Bybelse agtergrond wat vir die filosofiese
grondslag van die opvoedingsproses sorg, begin. "Kennis begin met die dien van
die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag." (Spr 1:7). Ons
verwerp Volksonderrig en humanistiese opvoeding wat onbybelse voorveronder-
stellings (bv. die goedheid van die mens, die holisitese definisie van goed en sleg
en die evolusionistiese ontstaan van die heelal) as vertrekpunt het. Elke skool
moet 'n suiwer Christelike skool wees. Christus en sy Woord is die onfeilbare
waarheid in die totaliteit van die werklikheid.
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15. Die Wese van Opvoeding: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en al die teksverse.
1) Watter ideologie het die idee van staatsbeheerde skole begin?

Waarom?
2) Aan watter regeringsvorm het God die verantwoordelikheid

van opvoeding toevertrou? Motiveer jou antwoord uit artikel 14.
3) As die staat onpartydig moet wees (Lev 19:15; Dt 1:16-17),

hoeveel gesag behoort dit te hê by die finansiering en betrokken-
heid by onderwys?

4) Is dit waar dat die persoon of instansie wat vir iets betaal die
finale sê moet hê in dit waarvoor daar betaal word? Hoe beïnvloed
dit die siening dat die staat vir opvoeding betaal?

5) Hoekom kan daar geen neutrale opvoeding in enige vak wees
nie? (Nota 3; 2 Kor 6:14vv; Lk 12:51; 1 Joh 3:7vv; Lk 11:23; Mk
9:40).

6) Lees Spr 22:15. Watter voorveronderstelling het diegene wat
die roede teengaan gewoonlik mbt die menslike natuur?

7) Hoe behoort 'n Christelike skool geadministreer word en hoe
moet die leerplan saamgestel word? Wat sal die belangrikste kursus
wees?
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16. Die Wese van die Morele Wet
Christene moet hulle hele lewe volgens die beginsels van God se Woord en wet inrig.

Ons bevestig dat Christene deur gebed en getuienis sosiale en
morele euwels wat strydig met die Wet van God is, moet bestry.r
Ons aanvaar dat elke lewensterrein ooreenkomstig die morele wet
van God ingerig moet word. Hierdie wette is in die Tien Gebooie
gewortel en word verduidelik en toegepas in die universeel gel-
dende Bybelse beginsels soos in al die burgerlike wette en uitsprake
van die profete gevind word.2 Daar is geen verlossing deur die wet
nie, maar die Woord en wet van God openbaar die onderskeid
tussen geregtigheid en verdrukking goed en kwaad.3 Dit verskaf
norme vir n godvrujtige lewe en regverdige sosio-politieke en eko-
nomiese instellings.

1. " ... moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie,
maar stel dit eerder aan die kaak." [Ef 5:8J. "Julle is die sout van die aarde ...
en me lig vir die wêreld ... Laat julle Ligso voor die mense skyn dat bulle juUe
goeie werke kan sien." [Matt 5:13J. VglJohallnes die Doper: Luk 3:1 e,v., 19.

2. "AI die gebooie: 'Jy mag nie egbreuk pleeg nie. jy mag nie moord ]lleeg
nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie,' of walter ander gebod daar ook
al is, word immer in hierdie een gebod saamgevat: 'Jy moet jou naaste liefhê
soos jouself". Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die
liefde die volle uitvoering van me wet.' [Rom 13:8]. "Die wet is dus heilig, en
sy voorskrifte is heilig en reg en goed.' [Rom 7:12]. "lief ons dan deur die
geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom." [Rom 3:31;
1:32]. "Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie
deur ons sondige natuur laat beheers nie. maar deur die Gees." [Rom 8:4].
"Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. 'n
Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie. maar
vir mense wat hulle nie aan wet en orde steur nie, ... sondaars, mense onder
eerbied vir wat heilig ... is, dié wat (ouers) ... doodmaak, moordenaars. ontug-
tiges, ... (homoseksueles) ...• ontvoerders, leuenaars, dié wat meineed pleeg of
enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is ...." [1 Tim 1:8 e.v.].
'Wat ek sê ... sê die wet ... ook .... In die wet van Moses staan daar tog ge-
skrywe: 'Jy mag nie 'n bees waarmee jy graan dors, se bek toebind nie.' ... (Hy
sê dit) ..• juis ter wille van ons... [1 Kor 9:8 e.v.; Hand 23:5; 1 Tim 5:18; Malt
5:17-20; 15:4-9; 18:16 (Joh 8:17; 2 Kor 13:1); 23:23; 1 Kor 5:13; 14:34].

3. "U is regverdig. Here, wat U bepaal, is reg." [Ps 119:137, 142, 144]. " ..•
konings ... vergeet die insettinge en verdraai me reg van al me ellendlges ..•oor-
deel regverdig, ... verskaf reg aan me beboeftiges,' [vgl Spr 31:4·9·0V].

4. "Gehoorsaam die voorskrifte en lewe daarvolgens, want daaraan sal die
ander volke sien dat julle wysheid ..• het. (Hulle sal sê), watter groot nasie se
voorskrifte en bepaling is so billik as hierdie wet .... "

64

J

j



r
r

16. Die wese van die morele wet: Kommentaar
Die blywende getuienis van die hervorming is dat Jesus Christus die Koning en

Meester van alle mense in alle lewensfere is (Ps 2:7vv). Hy is nou "ons Regter,
Wetgewer en Koning." Hy alleen mag oor die mensdom regeer en hulle red! (Jes
33:22). Die profete van ouds het voorspel dat wanneer Jess - die Prins kom, daar
geen einde aan die groei van sy Koninkryk sal wees nie (Jes 9:1-7) en dat Hy op
die berg Sion sal regeer, dat Hy met die ystersepter oor al die konings en heersers
van die aarde sal heers. Op hulle beurt moet hulle die Here dien (Ps 2, 89:26;
Openb 1:5). Die konings en die heersers van die aarde het saamgespan om die
kettings te breek en die juk van die Here en sy Gesalfde af te skud (Ps 2:1-3). Dit
is sekerlik vandag nog waar dat humanistiese regeerders en Christelike humaniste
die Woord van God en sy Gebod haat, terwyl hulle geveinsd daaroor praat en
hulle wette "God se wette noem." Die rede vir hierdie vyandskap teen God is die
sondige natuur van die mens, wat veroorsaak dat hy hom nie aan die wet van God
wil onderwerp nie (Rom 8:7).

Die Nuwe Testament sê dat Jesus nou oor Sion - die Nuwe Jerusalem -
regeer. Die profete sê dat die Wet van Sion en vanuit Jerusalem sal uitgaan wan-
neer die Messias, die dienaar van God kom (Jes 2:3; Miga 4:2). In daardie dae, sê
die Here deur die profete, sal sy Onderrig (Wet) na die volke toe uitgaan en sal sy
Wil vir die nasie die koers aangewys word (Jes 51:4vv). Soortgelyke tekste sê dat
"geregtigheid" en "regverdige oordeel" die werk van die Messias is (Jes 11:1vv;
9:7). Die profete (Jes 51:4), Moses (Dt 6:25) en die Here self sê dat geregtigheid
en goedheid enkel en alleen deur Gods Wet bepaal word. Dit sluit die belangrikste
beginsels sowel as die kleinste algemene beginsels in (Mt 5:17-20; 15:1vv;23:2vv).

Daarom kan geen heerser vandag sonder die Wet van God regeer nie (Dt
17:18vv). Hierdie wet is nog steeds die Wet soos dit aan Moses gegee is, slegs die
sermoniële rituele en heenwysings het tot 'n einde gekom (NGB Art 25). Alhoewel
die kulturele vorm waarin die wet geklee was, vandag nie meer bestaan nie, geld
elke beginsel van elke wet steeds. Die profete heLgesê dat die Wet nie slegs op die
kleitafeIs geskrywe sal bly staan nie, maar dat dit in die harte van alle gelowiges
opgeteken sal word (Jes 31:33-34; Heb 8:8-12; Eseg 36:25-27). Christene is dus van
die Wet as 'n verbond wat die sondige menslike natuur verdoem, verlos (Rom
7:1-6; 2 Kor 3:1-11). Hulle is nou tot die opgestane Christus verbind en dien God
dus nie meer in die kragteloosheid van die woorde wat op klip geskrywe is nie.
Nee, hulle gehoorsaam nou die Wet vanuit die varsheid en krag van die Gees wat
in hulle woon.

Ons verwerp daarom 'n Platoniese Christenskap wat wil voorgee dat die Nuwe
Verbond slegs innerlik en geestelik is en dat daar nie 'n besondere argiteksplan vir
die sosio-ekonomiese en politieke lewensfere beslaan nie. God se genade dien nie
as verskoning om op enige lewensterrein Leenenige van sy Gebooie te sondig nie
(lJoh 3:4; Rom 6:1w, 15:w; 1 Tim 1:8vv). Christus het die Wel volkome onderhou
(Rom 5:12w). Sy genade het die ewige beginsels wat in die kleinste besonderhede
van die WeLgevind word, kom vestig. Die Heilige Gees bewerk ewige geregtigheid
in ons wanneer ons lewens in vertroue op Hom lei (Rom 8:4). Hy verander ons
gesindheid sodat ons nie meer vyandig teenoor die Wet staan nie, maar ons
vreugde op elke lewensterrein daarin kan vind (Ef 5:8-14).
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16. Die Wese van die Morele Wet: Studievrae
Lees asseblief die artikel, kommentaar en teksverse.
1) Lees Lk 3:10-14, 19-20; Dan 4:26-27, 5:18-24; Jona 3:4-9 en

vergelyk die verskillende boodskappe (leerstellings) van die profete
aan die heidense nasies. Dink jy dat individuele Christene en
Christengroepe 'n verantwoordelikheid het om oor sosiale, morele
en godsdienstig-sosiale sake van ons dag uitspraak te lewer? Of
moet Christene geheel en al apaties teenoor die politiek staan?

2) Watter kriterium of waarde-oordeel moet Christene gebruik
wanneer hulle individuele en sosiale euwels wil analiseer, blootlê
en daarteen wil preek?

3) Lees weer die 2de nota van artikel 16 noukeurig. Hoeveel van
God se Ou Testamentiese wette soos wat dit bv in Deuteronomium,
Psalms, Spreuke en die Profete toegepas word, is vandag nog op
ons sosiale-, regs-, ekonomiese- en godsdienstige sisteme van toe-
passing? Watter lig werp die Nuwe Testament hierop?

4) Is dit noodwendig dat die Christelike boodskap altyd negatief
moet wees (vgl die laaste sin van hierdie artikel sowel as dié van
artikel 20)? Indien nie, wat staan ons dan te doen? Wees baie prak-
ties.
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17. Die Wese van Beskerming
Christene het die verantwoordelikheid om lewe, gesin, eiendom en vrede te be-
skerm en te bewaar.

Ons bevestig die godgegewe verantwoordelikheid van alle mense
om vrede te bewaar" en lewe, gesinsverband en eiendom te ver-
dedig? Dit moet volgens Bybelse riglyne geskied onder 'n wetlike
gesagsdraende liggaam. Wanneer mense deur onderdrukking hul
Bybelse regte en pligte, Christelike vryheid, lewe, waarheid, wetlike
ooreenkomste, gesin en eiendorrr' ontneem word, het die regeer-
ders van 'n hoëre of laere ge ag die verantwoordelikheid om hulle
as onderdane te beskerm.4

1. "Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle
mense." [Rom 12:17 e.v.], '''n Dief moet ten volle vir sy diefstal vergoed. As '0

dief inbreek en op heterdaad betrap en doodgeslaan word, mag sy dood nie
gewreek word nie. As dit egter na sonop gebeur kan sy dood wel gewreek
word." [Eks 22:2 e.v.]. Dawid en .sy volgelinge het geweier om hulle swaardmag
vir eie gewin te gebruik: 1 Sam 24 en 26; Deut 32:35; Spr 25:21; Matt 5:44.

2. Bewaar lewe, eiendom en vrede volgens die riglyne in die Woord van God:
Lev 19:18; Eks 20:13; 22:1-15; Deut 22:1; Luk 10:25, Rom 12:17·21. Bid vir die
regeerders: "Ek dring daarop aan dat daar ... gebid moet word ... vir dié wat
regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan
hê," [1 Tim 2:1 e.v.], Beroep op beskerming: "Wie staan by my teen die wat my
leed aandoen? Wie help my teen men e wat my verontreg?" [Ps 94:16]. Be-
skenningsoptrede: "Red dié wat na bulle dood toe gesleep word." [Spr 24:11].
Voorbeelde I'an die hulpeloses wat beskerm word: Eks 2:17; Job 29:17.

3. Die verpligting eli vryheid I/all gelowiges om elke lewensterrein te regeer onder
die Woord 1/011 God: "Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek
van slawerny bevry het. Jy mag naas My geen ander gode hê nie '0' Jy mag nie
steel nie." [Deut 5:6-21]. "Ons weet dat die wet goed is as mense dit op die
regte manier gebruik ..." [l Tim 1:8-11; Deut 24:7; Eks 21:16]. Lewe: "Jy mag
nie moord pleeg nie." [Eks 20:13; Deut 5:17]. Waarheid: "Jy mag nie val e ge-
tuienis teen 'n ander gee nie." [Eks 20:16]. Gesin: "Eer jou vader en jou
moeder jy mag nie egbreuk pleeg nie" [Eks 20:12, 14]. Besittings: "Jy mag nie
steel nie Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie." [Eks 20:15. 17].

4a. Bybelse voorbeelde van beskerming deur wetlike gesagsdraende liggame:
2 Kon 11; 2 Kron 22 en 23; 1 Kon 12; Rig 20; Dan 11:31 e.v.

4b. Die swaardmag van beskerming sluit die owerheid se regte ill a) om oorlog
te voer om .sy Bybelse regte te verdedig en b) om die doodstraf op te lê: ••... want
(die owerheid) ... is 'n dienaar van God ... (en) as jy kwaad doen, vrees dan;
want hy dra die swaard nie verniet nie." [Rom 13:4 - OV; Matt 26:52; Rom
1:32; Hand 25:11].
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17. Die Wese van Beskerming: Kommentaar
Die Skrif verbied revolusie, m.a.w. om 'n politieke en ekonomiese sisteem wat

gebou is op die regering van die verhewe wet, te vernietig (Rom 13:1vv; 1 Pet
2:13vv). Hierdie wet en die regering wat daarop gebou word, beskerm en waarborg
vyfbasiese regte of vryhede:

• die vryheid om God te gehoorsaam en te dien in elke sfeer van die lewe.
Die Skrif beskerm die Christelike religieuse vryheid, nie gelykheid vir alle
gelowe nie;

• die reg van grondbesit deur private gesinne en individue. Dit sluit in 'n
monitêre sisteem wat se waarde vasgestel en onveranderlik aan 'n
edelmetaal soos goud of silwer, gekoppel is (Spr 11:1; Dt 25:13-16; Jes
1:22) en 'n belastingstelsel wat slegs die geregtigheidsfunksie van die
burgerlike regering ondersteun;

• die reg van lewe vir weerlose mense vanaf konsepsie tot natuurlike dood;
• die reg van die gesin - ook tot eie beheer en finansiering van die

Onderwys; en
• die vryheid tot kontrakreg in 'n ekonomiese, regs en politieke sisteem

waarin onreëlmatighede, volgens wet, gestraf word.
(Die ontkenning van enige van hierdie regte is die definisie van tirannie.)
Ons verwerp alle godsdienstige of sekulêre bewegings wat hierdie regte enigsins

bedreig deur geweld, parlementêre besluitneming, nie-geweldadige protesoptogte
of onderhandeling. Enige so 'n groep is revolusionêr, aangesien hulle die volgende
doelstellings het:

* gemeenskap van goedere, byvoorbeeld volgens die sosialistiese stelsel,
* om die gesag en orde van God omver te gooi;
* om 'n gesentraliseerde Staat in te stel wat sogenaamd demokraties optree in

belang van een of ander groep;
Demokrasie laat nie so 'n stelsel toe nie. Die voorkoming van revolusie sluit nie

voorkomende maatreëls uit nie.
Die reg van selfbeskerming is onafskeidbaar van die basiese regte van God se

wet, byvoorbeeld:
- die reg vangrondbesit skepverantwoordelikheidbydie individuen gemeenskapom die

grond teen booswigtete beskerm,selfsook teenkonings,(Agaben Nabod in IKon 21).;
- wanneer 'n vrou verkrag word, is sy verplig om uit te roep sodat iemand

moontlik tot haar redding kan kom (Dt 22:24;beginsel: Eks 2:15-17; Spr 24:11);
- die Wet gee die individu die reg om dodelike geweld te gebruik wanneer 'n

inbreker in die nag by sy huis inbreek (Eks 22:2-3);
- deur voorbeeld en opdrag beveel die Skrif ook die vorming van burgermag-

eenhede onder gekose regeringsamptenare.
Wanneer 'n heerser probeer om die inwoners te onderdruk deur hierdie regte

en verpligtinge te oortree, dan het enige ander amptenaar die verantwoordelikheid
om so 'n leier voor die hof te daag, volgens Bybels neergelegde beginsels. Geen
gesagsdraer is verhewe bo God se Wette nie. Wanneer so 'n veroordeelde leier
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homself met geweld verset, mag geweld gebruik word om hom te verslaan. Elke
heerser het die reg tot die swaard (Rom 13:4).

Die Skrif leer dat dit afgodediens is om vertroue in die hemelse Koning en sy
godvresende leërs te vervang met 'n misplaasde militêre masjien met professionele
soldate, wat slegs aan 'n aardse koning verantwoording doen, bv soewereine parle-
ment, diktator of party. God waarsku dat dit tot tirannie lei (1 Sam 8:U; Hos
12:10).

17. Die Wese van Beskerming: Studievrae
1) Lees punt een aandagtig. Het wetsgehoorsame burgers onder

regeringsgesag 'n Bybelse reg om gewapen te wees vir die besker-
ming van hulle gesinne?

2) Wat is die implikasie van Rom 12:17 (nota 1) vir die vredes-
taak van die gelowige?

3) Watter vyf basiese morele regte en verpligtinge kan uit die
Tien Gebooie afgelei word? Verwys na vrae 4 en 5 in artikel 14.
Kan Christen-individue op eie inisiatief teen enige regering in op-
stand kom? (Rom 13:1w, 1 Pet 2:13).

5) Wat sê die artikel is die Bybelse metode vir geordende weer-
stand teen tirannie wanneer dit absoluut noodsaaklik is? Hoe word
dit afgelei uit Romeine 13:1, 4 en 5? (Let op die gebruik van die
meervoud by owerhede, die benaming dienaars van God en die feit
dat die swaard aan hulle toegeken is).

6) Lees die kommentaar noukeurig. Sal kollektiewe weerstand
teen onderdrukking noodwendig tot anargie lei? (a- sonder, archos-
heerser, bv chaos en wetteloosheid).
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18. Die Wese van Barmhartigheid en Regverdigheid
Christene het die opdrag om artnes en hulpeloses te versorg en om deur burgerlike
howe reg en geregtigheid toe te pas.

Ons bevestig dat Christene 'n Godgegewe verantwoordelikheid het
om armes te ondersteun deur ruim tiendes en offer~awes om in
hulle behoeftes van voedsel en bedekking te voorsien. God het 'n
besondere besorgdheid vir die armes en diegene wat uitgebuit
word, wat in nederigheid op Hom vertrou. Daarom moet ons be-
sondere sorg dra vir alle armes, weduwees, wese, slawe en vreem-
delinge wat sy Naam aanroep.f Dit is die verantwoordelikheid van
individue, gesinne en kerke om hulle te ontferm oor die armes en
hulpeloses en veral die vreemdeli~e, almal wat nie vanweë hul eie
toedoen in armoede verkeer nie. Dit is die verantwoordelikheid
van die burgerlike owerheid om aktief onpartydige regspraak oor
d' . f 4legene UIt te oe en.

1. "As daar in een van die dorpe ..• 'n arme is ... moet jy nie hard en suinig
wees teenoor so 'n broer van jou wat arm is nie." [Deut 15:7]. "Hulle het hulle
grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se
behoefte." [Hand 2:45; 4:34; Gal 2:10; Hand 24:17; Rom 15:25; 1 Kor 16:1].
"Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het, daar is ander wat
suinig is en tog arm word." [Spr 11:24]. " ..• wie medelye het met die mens in
nood, met hom gaan dit goed." [Spr 14:21; 19:17; 21:13, 26; 22:9; 28:8, 27; Job
31:19; Ps 41:1].

2. Jes 66:2; Luk 4:18. Weduwee van Nain: Luk 7:12 Vreemdelinge: Luk 7:1
e.v.; Mark 7:24 e.v. "Jy mag nie 'n vreemdeling verdruk of laat swaarkry nie,
want jy was self 'n vreemdeling in Egipte."[Eks 22:21]. God se houding teenoor
die ongehoorsame hulpeloses: "Almal is godloos en sleg ..• Daarom ... sal Hy nie
langer barmhartig wees oor die volk se weeskinders en weduwees nie." [Jes
9:16; Jer 15:7-8; 18:19-21; Ps 109:9-10]. Besorgdheid oor die onskuldige hul-
peloses: "Egte en suiwer godsdiens •.. is om weeskinders en weduwees in hulle
moeilike omstandighede by te staan." [Jak 1:27; 1 Tim 5:3 e.v.; Ps 146:7-9].

3. Verantwoordelikheid: "Onttrek julle aan elke broer wat leeglê en hom nie
hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie ..• As iemand nie wil
werk nie, moet hy ook nie eet nie." [2 Tess 3:6 e.v.; Ef 4:28; Spr 6:6·11; 10:4;
16:26; 28:19]. Begrip en fyn aanvoeling: Fil 1:9-11.

4. Aktiewe onpartydigheid: Ps 72:2 e.v.;82:2-4; Jes 10:1 e.v.; Lev 19:15; Jer
21:12; 22:3.
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18. Die Wese van Liefdadigheid en Geregtigheid: Kommentaar
Oordeelkundige liefde verplig alle Christene om liefdadigheid aan die vreemde-

ling en die verantwoordelike armes te bewys (Ot 15:7w; Gal 2:10; 2 Tess 3:6w).
Dit sluit persoonlike sorg en finansiële bystand aan bejaardes in (1 Tim 5:3w).
Pensioene, welsyn en hospitaaldienste is nie die plig van die Staat nie. Die staat
moet teenoor uie rykes en die armes onpartydig bly. Dit is onregverdig vir enige
inkomstegroep om bevoordeel te word deur welsynsdienste of georganiseerde ak-
sieprogramme. Sulke programme is egter die verantwoordelikheid van:

• die gesin in die eerste plek (1 Tim 5:4 en Mt 15:3-6);
• die kerk in die tweede plek (Hand 4:32w; 1 Kor 16:1w; 2 Kor 8-9; 1 Tim

5:2; Tess 3:6w);
• individue en Christelike organisasies in die derde plek (Lev 25:35w; Ot

15:7; 1 Joh 3:1Ovv).
Die resultaat van welsynskemas van sosialistiese regerings is om die persoonlike

verantw ordelikheid van die armes te vernietig, deur van hulle slawe van die staat
te maak. Daardeur word die verbondenheid van die gesin, kerk en samelewing
vernietig en die vryheid en gelykheid ondermyn respek vir ouers, die liggaam van
Christus en God en sy Wet.

Die regering moet egter nie 'n neutrale rol in hierdie proses speel nie. 'n God-
vresende heerser moet aktief meewerk aan 'n onpartydige en beskermende regstel-
sel vir die arme en die hulpelose, bv weduwees, wese en vreemdelinge. Die wettige
r gte van hierdie mense moet beskerm word aangesien hulle maklik verontreg/
onderdruk en ontneem kan word van hulle vyf basiese regte soos gedefinieer deur
die wet van God (Eks 22:21-27; Jes 5:23,24;10:1-2;58:1-12;Amos 5:12-15; Spr 31:5-
9).

Ons verwerp enige religieuse of politieke teorie wat hierdie spesifieke opdragte
verwaarloos, bv die Sosialiste.

Niemand kan voor God staan as hierdie opdragte verontagsaam word nie. Ver-
der beveel God die Christenindividu en -gesinne om kos en klere te voorsien aan
die vreemdeling wat uit 'n vreemde land kom en om die vreemdeling in die geloof
van die gesin op te neem (Rut 1:16; Lev 19:33.25:35; Ot 10:17-19,24:14vv).

Ons verwerp enige wettige uitspraak wat nie onpartydige geregtigheid vir die
vreemdeling gee nie. Die inwoners en die vreemdelinge staan onder dieselfde wet
(Num 15:16,29; Lev 24:22; Ot 1:16-17; Eks 20:8). Die enigste onderskeid wat wel
gemaak word, is dat inwoners stemreg het en vreemdelinge nie (Ot 23:3-8). Dit is
'n uitstekende model vir enige politieke entiteit, aangesien God sê dat sy Wet ge-
bruik moet word as 'n model vir geregtelike dekrete en wette vir die nasies (Ot
4:5-8; Ps 19:7ev, 119:7,62,172;Rom 7:12vv; 1 Tim 1:8).
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18. Die Wese van Liefdadigheid en Geregtigheid: Studievrae
1) Wat is die Bybel se definisie van geregtigheid? (Lev 19:15; Dt

1:16-17; Ps 62:12, 72:1-4, 12-14, 82:1-4; Spr 24:12; Rom 14:12; 1
Kor 3:3vv; 2 Kor 5:10; 1 Pet 2:12; Op 2:23).

Impliseer die geregtigheid dat die armes bevoordeel moet word
soos wat bv in die bevrydingsteologie gebeur? Hoe kan die regering
aktief wees in sy onpartydigheid?

2) Gesien in die lig van die taak van die regering, hoe word die
verantwoordelikheid van die individu daardeur geraak. Kan 'n
regering regverdig wees en steeds 'n welsynprogram ontwikkel vir
die minderbevoorregtes?

3) Watter regeringsvorme is verantwoordelik vir welsynswerk?
Motiveer uit die Skrif.

4) Moet elke arm persoon gehelp word? Motiveer uit die Skrif.
5) Lees die verwerp-gedeelte deeglik saam met die verse in nota

2. Is God altyd aan die kant van die onderdrukte? Watter teologieë
en filosofie neem hierdie standpunt in?

6) Wat leer die Skrif omtrent die mens se verantwoordelikheid
teenoor die vreemdeling? (Eks 22:21-27, 23:9, 12; 15:15, 29-30; Dt
1:16-17; Lev 18:26; 19:33-34; 20:2; 25:35).
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19. Die Wese van Rentmeesterskap
Christene het die verantwoordelikheid om hulleself en die skepping volgens die
Woord vali God te versorg.

Ons bevestig dat God die Here en Eienaar van alle dinge is.! Hy
het bepaal dat sy getroue rentmeesters oor die hulpbronne van sy
skepping heers, dit bewaar en sorgsaam beheer? Deur die Gees
werk sy rentmeesters die gevolge van die vloek oor die aarde teen.
Met die opstanding sal die aarde in sy geheel nuutgemaak word.3
Rentmeesters van God erken sy Koningskap deur die werk van die
Koninkryk te ondersteun deur middel van hulle tiendes en offer-
gawes." Hulle streef na volwasse rentmeesterskap deur Hom
gelowig te gehoorsaam op elke lewensterrein.r' Alle rentmeesters
moet deur die Liggaam van Christus en sy volwasse, godvrugtige
leiers verantwoordelik gehou word om in gehoorsaamheid aan die
Skrif te leef.6 Indien sodanige leiers nie godvrugtig lewe nie en on-
volwasse optree, het Christene die verantwoordelikheid om hulself
geestelik te voed deur gebed, Bybelstudie en gemeenskap met7 .
ander gelowiges.

1. "Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles
behoort aan die Here." [Ps 24:1 e.v.; 1 Kor 10:26; Ps 50:9-12; 95:3-6]. "U het al
die nasies gemaak; hulle sal voor U kom buig, Here." [Ps 86:9; 96; 97:1; 99:1].
"God is koning oor die hele aarde ..• (en) koning oor die nasies." [Ps 47:7 e.v.].

2. Christelike kultuuropdrag Gen 1:28; 2:15-19; Ps 8; Heb 2:5 e.v,
3. Die vloek: Gen 3:17 e.v, Rom 8:22. Teengewerk: Rom 5:17-6:23; 8:13 e.v.;

Jes 2:2-5; 42:1-7; 44:1-5; 49:8-13; 65:17-25;Matt 12:17e.v.; 2 Kor 6:2; 5:17.
4. Tiendes: Deut 14:28-29; Num 18:21. "Sal 'n mens werklik vir God beroof?

Ja, tog beroof julle My •••Van tiendes en offergawes." [Mal 3:7 e.v.l. Offer-
gawes: 1 Kor 16:1; 2 Kor 9:1 e.v,

5. "Wees dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is." [Matt 5:48;
Luk 6:36]. "Daar staan immers geskrywe: 'Wees heilig, want Ek is heilig.'."
[1 Pet 1:16].

6. "Broers, julle moet toesien dat daar nooit byeen van julle 'n verkeerde
gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word
nie." [Heb 3:12 e.v.,10:224·25, Gal 6:1 e.v.; 1 Tess 3:11 e.v. ] "Pas die kudde van
God wat aan jou toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle." [1 Pet 5:2].
"Aan My is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan dan •••maak (al
die nasies) ..• My dissipels •••(en) leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle
beveel het." [Matt 28:17].

7. "Die hele Skrif is deur God geinspireer en het groot waarde om in die
waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte
lewenswyse te kweek." [2 Tim 3:16]. "Doen dit alles biddend." [Ef 6:18].
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19. Die Wese van Rentmeesterskap: Kommentaar
As Skepper is God in Christus Meester en Eienaar van alle dinge. Ons is slegs

tydelike rentmeesters van sy eiendom (Lev 25:23; Mt25:14vv). Daarom moet ons
aan Hom, as die gewer van alle goeie dinge, alle eer gee (Rom 1:21,25; Jak 1:17).
Hy seën sy kinders ryklik met alle genietinge (lTim 6:7) vanuit sy hemelse skatka-
mers (Fi14:19). Hy voorsien saad vir die saaier en brood om te eet en so ook
genoeg aan ons, sodat ons nog verder kan uitdeel ook (2 Kor 9:8).

Christene moet waak teen enige vorm van gierigheid, want dit is afgodery. Gie-
righeid vervang die vreugde om God te ken, met die tydelike plesier wat besittings
kan verskaf (Heb 11:25; Lk 8:14). Daarom, selfs as ons baie besittings het, word
lewensvreugde nie in lewensmiddele gevind nie (Lk 12:15). Ons moet dan ook nie
te veel waarde aan geld heg nie, want om Mammon te dien is die wortel van alle
kwaad (1 Tim 6:10). As gevolg van hierdie waarhede behoort Christene die vryge-
wigste mense op aarde te wees en lê ons rykdom in goeie werke sodat ons 'n skat
in die hemel versamel (Lk 12:21; Mt 6:19). Ons is "vrygewig en mededeelsaam" (1
Tim 6:18,19) en ons gee met vrymoedigheid, want "God het 'n blymoedige gewer
lief' (2 Kor 9:7). Ons verwerp dus die Staatsbepaalde rentmeesterskap.

Aangesien God se Wet 'n model vir alle nasies is (Ot 4:5vv) en omdat dit
"heilig en reg en goed is", het nie een van hierdie beginsels verval nie (Rom
7:12w; Mt 5:17; Neh 9:13). Daarom, omdat Hy Koning is, het hy elkeen "belas"
met tien persent van wat Hy aan elkeen gegee het ( 1Kor 9:13vv;Gen 14:2Ovv;Heb
7:5vv). Wanneer 'n Christen weier om sy tiendes vir die instandhouding van God
se werk, bv die kerk se welsynsprogram, te gee (Ot 14:28vv;2 Tess 3) - dan moet
'n sosialistiese staat daardie werk doen. Dit lei onvermydelik tot verdrukking op
die lange duur (Num 16:15; 1 Sam 8:3; Jes 10:lvv). Samuel het die Hebreërs ge-
waarsku dat hulle God as Koning verwerp en gevra het om ook 'n koning te hê,
soos die heidennasies en as gevolg daarvan sou hulle lei onder 'n staat van tiran-
nie. So sou hierdie afgod in nabootsing van die ware God, 'n tiende van hulle
inkomste en mannekrag eis, omdat dit voorgee om te red, te beskerm en om vrede
en voorspoed soos God, te gee (1 Sam 8:12; Hos 13:9). Die skrif verwerp 'n afgo-
diese staat wat meer belasting as God vra.

Die predikante, ouderlinge en diakens in die kerk behoort hierdie beginsels uit
te leef en te verkondig. Hulle behoort die volle waardheid te leer soos wat Paulus
geleer het (Hand 20:20). Hulle behoort Bybelse kerkdissipline op almal wat onge-
hoorsaam en sondig is,af te dwing (1 Kor5). Wanneer 'n kerk nie openlik die hele
Waarheid van God verkondig nie, wanneer kerkdissipline en God se verordeninge
en sakramente nie beoefen word nie (1 Kor 10:1-5; U:23vv) is daardie kerk nie
meer kerk van God nie (NGB, Art 29). Dit is dan 'n bymekaarkomplek van Satan
(Openb 2:9, 3:9; Rom 2:28; Gal 3:29). God sal dan sy Kandelaar verwyder en
geregtelik daarmee handel (Openb 2:5; 1Pet 4:17).

Indien 'n kerk nie die Woord van God foutloos verkondig nie, dan het die lid-
mate 'n baie ernstige verantwoordelikheid om hulleself te voed en te verkwik met
die Woord van God.
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19. Die Wese van Rentmeesterskap: Studievrae
1) Lees notas een en drie sorgvuldig, asook Lev 25t veral verse 23

en verder. Wat se implikasies het hierdie gedeeltes vir die onder-
houding van die aarde? Hoe verskil dit van groepe soos "Green
Pe ace" se standpunte?

2) Sommige ideologieë maak gebruik van die slagspreuk "God se
hele aarde behoort aan al sy mense" om die herverdeling van
rykdom en grond te regverdig. Kan so 'n standpunt van God se
leerstelling oor rentmeesterskap afgelei word?

3) Wat leer die Bybel in verband met grondbesit? Is dit ten gun-
ste van kollektiewe of gesins'(individuele eienaarskap? Motiveer uit
die Skrif.

4) Verwys terug na jou antwoorde van artikel 16, vraag drie. Is
tiendes steeds van toepassing vandag? Hoekom of hoekom nie?

5) Kan iemand wat sê hy is 'n Christen hom afsluit van die kerk?
Kry 'n mens iets soos 'n outonome Christen?
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20. Die Wese van Konfrontasie
Christene het die verantwoordelikheid om kerk en wêreld in liefde met Bybelse
beginsels te konfronteer.

Ons bevestig dat liefdevolle konfrontasie noodsaaklik is in geval
van dwaling en ongeregtigheid in Kerk en wêreld.1 Christene kan
nie 'n ware Skrifgetroue lewe lei sonder om mekaar te vermaan, te
waarsku en te dissiplineer nie.2 Christelike dissipline is 'n wesenlike
deel van enige gemeente en Kerk wat waarlik volgens die Bybel wil.
lewe.3 'n Ware dissipel van Jesus Christus wat volgens Bybelse
waardes en beginsels lewe, verkeer noodwendig in konfrontasie met
sataniese magte en kragte en by geleentheid met wettelose leiers
van die wêreld.4 Konfrontasie behels nie vanselfsprekend geweld-
dadige konflik van enkelinge met onbybelse humanistiese magte en
ideologieë wat 'n Christelike lewenswyse bedreig nie. Dit beteken
wel dat Christene positiewe Bybelse norme moet gee, dit prakties
moet demonstreer en op aktuele kerklike, politieke, ekonomiese en
sosiale probleme moet toepas.5

1. Die profeet beoordeel die heidennasies: Jes 8; 13-22; 23; 34; 47; Jer 46-51;
Eseg 25-32; 35; 38-39; Eseg 5:5 e.v, (die nasies en Israel word oor dieselfde kam
geskeer). Dawid: ''Wie staan by my teen die wat my leed aandoen? Wie help my
teen mense wat my veronreg?" [Ps 94:16]. Die kerk verkeer in konfrontasie met
die bose: "..• op hierdie rots sal ek My kerk bou, en die magte van die doderyk
sal dit nie oorweldig nie." [Matt 16:1R; ('..en 24:60]. Paulus: Hand 24:25. Jo-
hannes die Doper: Mark 6:18.

2. "My broers, ek is self maar al te bewus dat julle vol goeie hoedanighede is
en omvattende kennis besit, en dat julle mekaar self op die regte weg kan
help." [Rom 15:14; Heb 3:12-13; Kol 1:28-29; 2:8].

3. Tugstappe: Matt 18:15 e.v, Gesindheid waannee getug word: Gal 6:1 e.v. Die
noodsaaklikheid van tug: "..• dat julle nie moet omgaan met iemand wat hom-
self 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of
dronkaard ..• is nie..•Verwyder die slegte mens onder julle uit!" [l Kor 5:1-13].

4. "Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee •.. Ons stryd is nie
teen vlees en bloed nie, maar ..• teen elke. bose gees in die lug." [Ef 6:10 e.v.],
Daniël voor Nebukadneser: "..• breek met u sonde eli ongeregtlgheid, doen wat
reg is en bewys barmhartigheid teenoor dié wat in nood is." [Dan 4:27]. En
voor Belsasar: Dan 5:22·23. Paulus voor Feliks: Hand 24:24 e.v,

5. "As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle
mense. Moenie self wraak neem nie ..., maar laat dit oor aan die oordeel van
God••.. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad
deur die goeie•••• (Die owerheid) is 'n dienaar van God, dat hy die kwaad-
doener moet straf" [Rom 12:17 e.v.; Deut 32:35; Spr 25:21 e.v.l.
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20. Die Wese van Konfrontasie: Kommentaar
Omdat Christus aan die regterhand van God sit, is Hy verheerlikte Koning van

alle konings (Op1:5;Ps89:27;Dan2:47). Sy Naam is verhewe bo alle name
(Efl:19vv). Hy is besig om oorwinning in die wêreld te behaal deur sy Kerk op
aarde (1 Joh 4:4,5:4vv). Wat hier bedoel word is nie die sigbare kerk nie, maar die
onsigbare kerk wat aan die werk is in al die toelaatbare sfere van die samelewing.
Die kerk as organisasie is in die Bybel funksioneel geskei van die burgerlike rege-
ring. Die twee moet nie verwar word nie (Ot 19:20; 1 am 13:9; 2 Kron26). Tog
moet beide ondergeskik aan God se Wet wees, omdat daar slegs een God is wat
Koning, Wetgewer en Regter is (Jak 4:12; Jes 33:22; Rom 2:12-15;3:29-31).

Die kerk is saam met Hom in die Hemele gesetel en oefen sy Heerskappy op
aarde uit. Dit sluit heerskappy oor demoniese magte en kragte deur gebed in en
konfronteer beide gelowiges en ongelowiges met die Woord van God.

Dit is Christus se strydende kerk hier op aarde waardeur Hy al sy vyande aan
Hom onderwerp (Ef 1:22-26; lKor 15:24vv;Ps llO:lvv).

Om so as sout en as lig in die wêreld te funksioneer, moet sowel die sigbare as
onsigbare kerk, goed gedissiplineer wees. Dit kan alleen bereik word deur die
deeglike en sistematiese bestudering van die Woord van God - boek vir boek
(Hand 20:20;1 Tim 1:8-11,3:15,4:7,13;6:3-5,20-21).Dit word ook bereik deur die
gereelde beoefening van die sakramente, die toepassing van die kerkJike tug. In-
dien hierdie dinge nie huUe regmatige plek in die kerk inneem nie, is dit nie meer
ware kerk nie. Ons verwerp dus enige leerstelling wat liefde en eenheid hoër ag as
waarheid en suiwerheid (2Kor 6:14-7:1; lPet 4:17; Op2:5,16,22:14-15,19).

Verder moet Christene die Woord van God uitdra in al die kringe van die
samelewing bv onderwys, reg, politiek, ekonomie en buitelandse sake. God gee aan
hulle die volkere as erfgename (Ps 2:8; Op 2:26-27; Dan 7:14,27; Mt 28:19-20).
Daarom moet gelowiges optree as dissipels onder alle volkere om God se Woord
in al die samelewingskringe te bring (Mt 28:19vv). Gelowiges het die lof van God
op hulle lippe, maar ook die swaard van God in hulle hand (Ef 6:17, Rom 13:4).
Hiermee moet die wraak van God na die heidennasies gebring word. Hierdie is
nie 'n rewolusie nie, maar die plig van Christene om leen wetsverbrekers op te
tree, of dit gewone inwoners of konings is (Ps 149:8-9;2:7-12,72:1-14). AI hierdie
beloftes word in Christus deur gelowiges op aarde vervul (2Kor 1:2O;Ga13:6). Ons
verwerp, daarom, die standpunt wat leer dat Christene nie in politiek of ander
aspekte van die samelewing betrokke mag wees nie, aangesien daar tog duidelike
Bybelse antwoorde op sulke vraagstukke is.
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20. Die Wese van Konfrontasie: Studievrae
1) Wanneer word liefdevolle Christelike konfrontasie anti-Chris-

telike agressie? Gee riglyne uit die Skrif.
2) Hoe kan die spreekwoord "jy kan nie iets met niks beveg nie"

op hierdie hoofstuk van toepassing gemaak word?
3) Wat beteken dit om 'n dissipel van Jesus te wees? (Lk 6:40,

14:25-35). Kan 'n persoon 'n Christen wees sonder om by die kerk
van Christus in te skakel?

4) Wanneer ons uiteindelike stryd teen die bose magte in die lug
is, beteken dit dat ons nie teen die aardse magte hoef te stry nie?
Wat beplan jy om daaromtrent te doen?

5) Word 'n Christen deur die Bybel verbied om vir 'n politieke
party met 'n Christelike agenda, te staan? Motiveer en stel so 'n
agenda saam.

6) Beteken Christelike betrokkenheid by politieke verandering 'n
verwerping van die mandaat om dissipels van nasies te maak? Ba-
seer jou antwoord op 'n studie van Mt 28:17 en verder.
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BEVESTIGING EN VERWERPING

Op grond van die Bybel en ooreenkomstig die Manifes bevestig
en verwerp ons as Christene die volgende:

1. Ons bevestig dat God Drieënig; Vader, Seun en Heilige Gees, die oorsprong
van alle lewe is.

Ons verwerp afgodsdiens, Satanisme en humanisme wat 'n skepsel en nie God
nie, aanbid.

Ons verwerp panteïstiese holisme wat die New Age slagspreuk, Eenheid-in-ver-
skeidenheid gebruik en beweer dat eenheid moreel beter is en logies werklike ver-
skeidenheid voorafgaan.

2. Ons bevestig dat die hele Bybel deur God geïnspireer, sonder foute en die finale
toets vir alle waarheid is.

Ons verwerp kontekstuele teologie en neo-ortodoksie wat beweer dat, alhoewel
die Bybel ten opsigte van geestelike waarhede onfeilbaar is, dit feitelike, weten-
skaplike en historiese onjuisthede bevat.

Ons verwerp sekularisme en selfopenbaring wat daarop aanspraak maak dat
daar geen waarheid vir 'n mens bestaan anders as dit wat hy met sy eie verstand of
ondervinding kan aflei nie.

3. Ons bevestig dat God volgens .ry ewige Plan die heelal en die mens uit niks
geskep het.

Ons verwerp "teïstiese" evolusie en progressiewe voortgaande skepping wat be-
weer dat God die wêreld geleidelik oor biljoene jare geskep het.

Ons verwerp panteïsme en die geloof in reïnkarnasie, evolusionisme en materi-
alisme wat beweer dat alle dinge geleidelik, na suiwer gees of suiwer materie ont-
wikkel.

4. Ons bevestig dat God die bron van alle gesag is, soos vasgelê in sy Woord.
Ons verwerp rasionalisme, scientisme en "rasioneel-wetenskaplike" Skrifkritiek

wat menslike idees en "wetenskap" hoër as die duidelike leerstellinge van die Skrif
ag.

Ons verwerp kollektivisme en klassieke liberalisme wat oordeel dat die individu
of "die mense" (the people) ons finale bron van gesag is.

5. Ons bevestig dal lewe waardevol is vir God wat mense na .ry Beeld skep.
Ons verwerp Malthusianisme, aborsionisme en genadedood (eutanasie) wat aan

'n mens die willekeurige "reg" gee om oor die lewe van 'n ander mens, 'n on-
gebore lewe of dié van bejaardes te besluit.

Ons verwerp die humanistiese veldtog teen die doodstraf wat die regverdigheid
van God ondermyn en voorgee dat die kruis van Christus rue nodig was nie.

Ons verwerp materialisme, hedonisme en antinomianisme wat glo dat God se
weeklikse sabbatsrus nie vir mense lewensnoodsaaklik is rue.
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6. Ons bevestig dat die gesin die basiese bousteen van die samelewing is.
Ons verwerp die verabsolutering van die staat en alle vorme van humanisme

wat die staat tot 'n gesin vir die mens verhef.
Ons verwerp feminisme wat daarop aandring dat man en vrou in alles presies

gelyk moel wees.

7. Ons bevestig dat die mens voorspoed, deur skeppende, produktiewe arbeid en
privaatbesit beleef

Ons verwerp sosialisme wat 'n mens die reg tot privaatbesit en skeppende werk
ontneem.

Ons verwerp 'n anargistiese vorm van libertarianisme wat glo dat alle vorme van
ekonomiese aktiwiteit in 'n wêreld sonder burgerlike regering, moet geskied.

8. Ons bevestig dat vryheid uit gehoorsame verantwoordelikheid aan God, op alle
lewensterreine spruit.

Ons verwerp anargisme en libertinisme wat die mens van die Wet van God wil
losmaak.

Ons verwerp antinomianisme wat die Wet van God geringskat en ontken dat
God oordeel oor alle menselewens of dat Hy die gehoorsame mens seën.

9. Ons bevestig dat God oor die geskiedenis heers en in alles voorsien.
Ons verwerp die historiese materialisme wat beweer dat die "geskiedenis"

noodwendig die mens en die samelewing voortsleep na sosialisme en uiteindelik
kommunalisme.

Ons verwerp deïsme wat beweer dat God die heelal daargestel het en dit toe
verlaat het om op sy eie voort te gaan.

Ons verwerp nihilisme en fatalisme wat nie aanvaar dat God se voorsienigheid
ook menslike verantwoordelikheid insluit nie en alles aan die noodlot oorlaat.

10. Ons bevestig dat die mens na die beeld van God geskape is, maar in sonde
verval het.

Ons verwerp sekulêre humanisme wat oordeel dat die mens in wese goed is en
inherente absolute regte het.

Ons verwerp rassisme wat reken dat sommige rasse hoër as ander ontwikkel het
en daarom meerderwaardig is.

11. Ons bevestig dat die mens deur genade verlos word omdat hy in Jesus
Christus glo.

Ons verwerp selfverlossing wat oordeel dat die mens, met holistiese geneesmid-
dels en sielkunde, transendentale meditasie en ander menslike vermoëns, homself
kan verlos en genees.

Ons verwerp revolusionêre humanisme wat oordeel dat alleen die staat 'n mens
kan herskep en van die bose verlos.

12. Ons bevestig dat die samelewing uit mense en groepe mense wat God gemaak
en saamgevoeg het, bestaan.
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f Ons verwerp neo-kommunisme wat 'n primitiewe gemeenskap as die ideaal vir
'n verenigde mensdom Voorstaan.

Ons verwerp fascisme wat die "volk" verabsoluteer en verafgod.
Ons verwerp globalisme wat alle kultuur-etnieë in 'n Nuwe Wêreldorde wil insluit.

13. Oos bevestig dat die Kerk die Liggaam vall Christus is waaraan alle ware
Christene deel het.

Ons verwerp 'n ekumenisme wat 'n gesentraliseerde en burokratiese sigbare
kerklike eenheid belangriker as Bybelse waarheid ag.

Ons verwerp dogmatiese ekslusivisme wat enige ware Christen van die tafel van
die Here of die verkondiging van die Woord uitsluit.

Ons verwerp die sogenaamde Bevrydingsteologie wat 'n "People's Church",
waar daar geen onderskeid tussen, etnisiteit, geslag, ouderdom of klas is nie, VOor-
staan.

I
{

14. Ons bevestig dal God vier basiese gesagsvorme daargestel het naamlik indivi-
duele-, gesins-, kerklike- en burgerlike gesag:

On erwerp diktatorskap wat daarop aanspraak maak dat een persoon onbe-
perkte gesag en mag oor ander kan uitoefen.

Ons verwerp totalitarisme waar die staat alle basiese gesagsvorme in homself
opneem en die enigste gesagsinstelling en regeerder word.

Ons verwerp staatisme waarvolgens die burgerlike owerheid in die daaglikse
aktiwiteite en bestaan van die ander basiese gesagsvorme, inmeng.

Ons verwerp sosialistiese demokrasie wat oordeel dat die stem van die
meerderheid bepaal f enige wet reg of regverdig is.

15. Ons bevestig dat Christenouers die verantwoordelikheid het om vir hul kinders
'n Christelike onderwys en opvoeding te voorsien.

On verwerp sekulêre humanisme wat aanvoer dat onderwys neutraal moet
wees en deur die staat beheer word.

Ons verwerp revolusionêre humanisme wat leer dat kinders deur middel van
"people's education" en progressiewe opvoeding opgelei moet word, volgens die
behoeftes van die sosiaal demokratiese staat.

16. On bevestig dat Christene hul hele lewe, volgens die beginsels van God se
Woord eli wet, moet inrig.

Ons verwerp humanisme wal leer dat die mens die inherente vermoë het om
self te oordeel wat reg en regverdig is.

Ons verwerp hedonisme wat oordeel dat genot die hoogste waarde in die lewe is.
Ons verwerp antinomianisrne wal oord.eel dat die mens so 'n stadium van vol-

wassenheid bereik het dal hy nou van Bybelse beginsels vry is.
Ons verwerp autonornianisme wat oordeel dat die mens sy eie moraliteit en

morele weue kan bepaal.

17. Ons bevestig dat Christene die verantwoordelikheid het om lewe, gesin, eien-
dom en vrede te beskerm en te bewaar.
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Ons verwerp die idees van pasifisme en antimilitarisme wat beweer dat geen
Christen of Christelike regering wapens mag gebruik om goddeloosheid en op-
stand te onderdruk nie.

Ons verwerp militarisme wat met behulp van absolute militêre mag beheer oor
'n bevolking verkry en uitoefen.

18. Ons bevestig dal Christene die opdrag het om die anne en hulpelose le versorg
en om deur burgerlike howe reg en geregtigheid toe te pas.

Oos verwerp die vorm van sosialisme wat deur 'n welsynstaat diegene wat pro-
duseer, beroof en uitbuit en die arme en hulpelose verslaaf deur 'n sosiale sekuri-
teitssleisel (social security system).

Ons verwerp die Bevrydingsteologie wat oordeel dat geregtigheid op sosiale en
ekonomiese gelykheid neerkom en die staat as verlosser en voorsiener vir armes
beskou.

Ons verwerp konsurnpsionisme wat met gierigheid rykdom en besittings net vir
selfsugtige genot aanwend, sonder om hulp aan die arme en hulpelose te verleen.

19. Ons bevestig dat Christene die verantwoordelikheid het om hulleself en die
skepping volgens die Woord \Ian God le versorg.

Oos verwerp die panteïstiese Ekologie Beweging wat aanvoer dat die "gees van
god" in alles is en die natuur daarom geheel en al "goddelik" is.

Ons verwerp Gaiaisme wat oordeel dat die lewende aarde god is en dat die
mens deur bevolkingsgroei en ontwikkeling, hierdie goddelikheid skaad.

Ons verwerp egoïsme wat verklaar dat elke mens. as skepper van sy eie lewe,
gedrag, wette en bestemming homself van sosiale omgang moet distansieer en alle
basiese regeringsvorme deur kollektiewe anargie vernietig.

20. Ons bevestig dat Christene die verantwoordelikheid het om Kerk en wêreld ill
liefde met Bybelse waarhede le konfronteer.

Oos verwerp 'n piëtisme wat oordeel dat die wêreld aan die duiwel behoort en
dat Christene huJ net vir die "redding van siele" moet beywer.

Ons verwerp n vorm van fatalisme wat aanvoer dat wat ookal gebeur "God se
wil" is, asook konform isme en kompromie wat leer dat Christene vandag net "rele-
vant" kan wees as hulle by alle moderne denkrigtings aanpas.

Ons verwerp 'n vorm van egalisme wat Bybelse begrippe met menslike idees
sinkreusties vermeng.
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Glossarium
'n (=» beteken dat die voorafgaande begrip in die lys van verklarende terme

opgeneem is.

A
Aborsionisme: 'n Teorie dat 'n ongebore kind nie 'n afsonderlike persoon is nie,
maar deel van sy moeder se liggaam wat haar die reg gee om hierdie "stukkie
weefsel" te laat verwyder.
Afgodsdiens: Die vaste geloof in enigiets of iemand in die fisiese heelal of geskape
geesteswêreld as god of verlosser.
Anargisme: 'n Politieke teorie dat alle vorme van regering onderdrukkend is en
wat 'n groeplose samelewing, gebaseer op vrywillige samewerking en assosiasie,
voorstaan.
Antinomianisme: Die leerstelling wat verkondig dat daar geen onveranderlike
morele wet is nie, of dat die morele wet slegs op die mens se persoonlike lewe en
nie op alle lewensterreine nie, van toepassing is.
Autonomianisme: 'n Teorie dat elke individu sy eie morele wette maak.

B
Bevrydingsteologie: 'n Sinkretisme van die Christelike Teologie en Marxistiese so-
siale analise (maatskappykritiek) wat verkondig dat die mens sy eie bevryding
binne die revolusionêre konteks en aksies kan bewerkstellig.

D
Deïsme: Die leerstelling wat verkondig dat God uit die geskiedenis en heelal ont-
trek het en dit gelaat het om self af te loop.
Demokrasie: Letterlik die "Bevolking is soewerein" of die "Bevolking regeer". 'n
Konsep dat die mensheid (i.e. die Bevolking) 'n homogene eenheid is en daarom
die bevolking (i.e. die mensheid) die reg het om enige wet te maak en uit te voer.
Diktatorskap: 'n Wyse van burgerlike regering waarin alle gesag en mag in die
hande van een regeerder of kleingroep regeerders geplaas word.
Dogmatiese Eksklusivisme: 'n Teorie wat sommige ware Christene van die heilige
nagmaal en die verkondiging van die Woord uitsluit.
Doodstraf: 'n Christelike beskouing wat glo dat 'n burgerlike regering die verant-
woordelikheid het om wetlik 'n lewe te mag neem (soos in geval van halsmisdade)
soos in die Woord van God omskryf.
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Ekologie: 'n Wetenskaplike dissipline oor die onderlinge verhoudings en wissel-
werking tussen die omgewing en organismes in die skepping. Die moderne Eko-
logie Beweging is gebaseer op en beïnvloed deur Panteïsme (~ ) en Holisme (~ ).
Ekumenisme: Die oortuiging wat strewe om alle belydende kerke en wêreldgods-
dienste in een, verenigde, sigbare struktuur saam te voeg.
Egalisme: 'n Teorie wat streef na die verwydering van alle onderskeidings in taal,
geslag, klas, ouderdom, geslagtelike praktyke en godsdienste in 'n verenigde,
demokratiese staat.
Egoïsme: 'n Teorie dat selfbelang die ware motivering vir elke menslike optrede is
en dat elke persoon sy eie lewenswet en eindbestemming moet skep.
Eutanasie: Die praktyk om 'n lyer aan 'n ongeneeslike siekte en afgeleefde mense
pynloos, op die beweerde gronde van medelye (i.e. genadedood), dood te maak.
Eenheid-in-Verskeidenheid: 'n Slagspreuk van die moderne Holisme (~) wat ver-
klaar dat alle eenheid moreel beter is as die verskeidenheid en dat eenheid altyd
voorkeur bo verskeidenheid het.

F
Fascisme: 'n Ideologie gebaseer op 'n vêr-linkse sosialistiese politieke filofosie wat
die sentrale staat (i.e. 'n diktator) as die ware bron van voorspoed, vrede, veilig-
heid en geregtigheid verabsoluteer.
Fatalisme: 'n Leerstelling wat die mens enige verantwoordelikheid ontneem en
aanvaar dat alles wat in die wêreld en persoonlike lewe gebeur, onafwendbaar is
en deur die noodlot beslis word.
Feminisme: Die teorie dat mans en vroue in alles en op elke lewensterrein abso-
luut gelyk is.

G
Gaiaisme: 'n Leerstelling wat verkondig dat die aarde die moedergodin Gaia
(aarde ill Grieks) is en dat Gaia 'n lewende eenheid is wat as 'n verenigde geheel,
beskerm moet word
Globalisme: 'n Antieke sosiaal-politieke toekomsvisie wat daarop ingestel is om
alle kultuur-etnieë in een wêreldorde saam te bind en te integreer.

H
Hedonisme: Die lewensbeskouing wat glo dat die waarde van menslike optredes
bepaal word deur die bydrae wat dit tot persoonlike genot en die bevrediging van
wellus lewer.
Historiese Materialisme: 'n Filosofie wat beweer dat die geskiedenis onafwend-
baar die samelewing van feudalisme tot kapitalisme na sosialisme en uiteindelik
kornrnunalisme voer.
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Holistiese Geneeskunde en Sielkunde: 'n Antieke Oosterse geloof wat herleef en
glo dat die oorsake van siekte en persoonlikheidsdisfunksie die gebrek is aan 'n
bewustheid van eenheid in jouself, met ander mense, die natuur en die "goddelike
gees" wat in alles is.
Holisme: 'n Filosofiese standpunt wat berus op mistisisme (~) dat die geheel meer
is as die som van die dele en tot 'n hoër vorm van bestaan, evolueer.
Humanisme: 'n Ideologie wat glo dat die mens die Wese van hoogste waarde in
die heelal en daarom die sentrum en maatstaf van alles is en dus godsdiens van
weinig belang ag.

I
Ideologie: 'n Sekulêre (wêreldlike) godsdiens met 'n stel oortuigings, besiel met
passie, wat ten doel het om 'n ganse lewenswyse te verander.

K
Klassieke Liberalisme: Die filosofie wat beweer dat elke individu van nature goed
is, inherente burgerregte besit wat hom polities en ekonomies van staatsbeheer
vrymaak en dat die mensdom ontwikkel deur beperkende godsdienstige tradisies
af te wys.
Kollektivisme: 'n Teorie dat alle eiendom en alle sosiale, ekonomiese en politieke
mag deur die bevolking ("people") as 'n kollektiewe groep besit en beheer word.
Kommunalisme: 'n Politieke filosofie soortgelyk aan Neo-Kommunisme (~ ).
Konsumpsionisme: 'n Ekonomiese teorie dat individue persoonlike welvaart ge-
bruik om persoonlike behoeftes te bevredig, sonder om medelye vir die nood van
die arme en hulpelose te hê.
Kontekstuele Teologie: 'n Teorie van Skrifinterpretasie dat Skrif en kultuur relatief
is. Om die Skrif te verstaan en toe te pas moet dit deur die bril (i.e. die konteks)
van 'n nie-Bybelse sosiale analise (maatskappykritiek) (i.e. Marxisme (~)) gelees
word.
Kultuur-etnier 'n Begrip wat die verband tussen kultuur en etnisiteit omskryf om
so die verhouding eenheid en verskeidenheid in die volkerewêreld te onderskei.
(Mv. Kultuur-etnieë).

L
Libertarianisme: 'n Ideologie wat glo dat die individu deur sy vrye wil absolute
soewereiniteit oor die groep het en sodoende algehele gesag oor politieke en
ekonomiese produksiemiddele uitoefen.
Libertinisme: 'n Panteïstiese (~) en antinomiaanse (~)beweging wat 'n vrye
denke verkondig wat nic deur tradisie of absolute moraliteit beperk word nie.
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M
Maatskappykritiek: 'n Kritiek of ontleding van maatskaplike instellings en ver-
houdinge in die samelewing vanuit bepaalde ideologies vasstaande teenstellinge.
Malthusianisme: Die teorie van T.R. Malthus oor bevolkingsaanwas en ekonomie,
dat die aantal geboortes in verhouding tot bestaansmiddele beperk moet word.
Marxisme: 'n Ideologie, gebaseer op die teorieë van K. Marx en F. Engels, wat glo
dat 'n samelewing in twee opponerende sosiale klasse verdeel is en hul klassestryd
baseer op die konsep dat verdelende sosiale strukture die wortel van alle kwaad is.
Materialisme: Die filosofie wat beweer dat alleen materiële dinge wesenlik is en
daarom bestaan daar geen gees, geestelike betekenis of waarheid nie.
Militarisme: Die staatsdoktrine dat militêre mag absoluut is en aangewend mag
word om sosiale en politieke probleme op te los.
Mistisisme: 'n Geloofsoortuiging dat god 'n onpersoonlike, universele gees is, met
wie die mens, deur ekstase, homself alhoemeer met die ewige Eenheid verenig.

N
Neo-ortodoksie: 'n Teologiese denkrigting wat leer dat die Bybel "onfeilbaar" is vir
geestelike waarheid, maar wetenskakplike foute bevat
Neo-Kommunisme: 'n Ideologie gebaseer op Marxisme-Leninisme wat die idee
bevorder dat die samelewing tot 'n primitiewe anargistiese (~ ) gemeenskap moet
ontwikkel. Ook genoem selfbesturende sosialisme.
New Age Movement:'n Kontra-kultuur op panteïsme (~) en mistisisme (~) geba-
seer. Ook genoem die tydperk van Aquarius.
Nihilisme: 'n Teorie en persoonlike gesindheid wat die bestaan van God ontken en
daarom alles toelaat, selfs die vernietiging van alle norme en waardes.

p
Pasifisme: 'n Oortuiging dat vrede die hoogste waarde is en die gebruik van enige
vorm van mag onder enige omstandighede nie toelaatbaar is nie.
Panteïsme: Die ideologie wat glo dat omdat alles "god" is en die "gees van god" in
alles is, alle dinge deel van die goddelike eenheid is.
Piëtisme: 'n Dualistiese geloofsoortuiging dat alles buite die gemeenskap van gelo-
wiges die eiendom van Satan is en die "redding van siele" die enigste verant-
woordelikheid en verpligting van Christene is.
Progressiewe Skepping: Die leerstelling wat verkondig dat God deur 'n reeks van
kreatiewe spronge van een orde van skepsele na 'n ander orde, die wêreld geskape
het.

R
Rassisme: 'n Ideologie wat glo dat 'n bepaalde menseras meer ontwikkeld en gees-
telik meerderwaardig is en daarom oor ander rasse mag heers.
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Rasionalisme: Die filosofie wat beweer dat die mens se rede objektiewe waarheid
bevat en sy rede so rig dat niks buite die bestaande werklikheid, geken kan word
nie
Reïnkarnasie: Die hoofleerstelling van Hinduïsme wat verkondig dat fisiese dinge
van een ware geestelike Eenheid afkomstig is en weer na daardie Eenheid terug-
keer.
Rewolusionêre Humanisme: 'n Vorm van Humanisme (~) wat glo dat die ge-
meenskap "regverdig" gemaak kan word deur op rewolusionêre wyse verdelende,
sosiale strukture met verenigde, kommunale strukture te vervang.r

s
Satanisme: Die aanbidding van Lucifer as die hoogste vorm van intelligensie in
die heelal.
Scientisme: Die teorie dat die indukLiewe wetenskaplike metode oplossings vir al
die probleme van die mens kan ontdek.
Sekulari me: 'n Proses van praktiese ateïsme wat alle godsdienstige en geestelike
begrippe weerstaan en die mens mislei om sy ganse lewe te lei as [daar geen God
is nie.
Sekulêre Humanisme: Die ideologie wat glo dat die mens volgens sy vrye wil op-
tree, aan sy vrye wil verantwoordelik is en die persoonlike verhouding tussen God
en mens ontken. Kyk Humanisme (~).
Selfopenbaring: Die leerstelling wat verkondig dat daar geen "waarheid" is nie,
behalwe dit wat die mens deur sy eie rede en ervaring ontvang.
Sosialisme: Die ideologie wat glo dat die gemeenskap moreel, polities en eko-
nomies deur 'n proses van s sialisasie verander moet word om sodoende 'n utopia
te skep. Dit is die afskaffing van privaateiendom en totale gemeenskapsbeheer or
alle produksiemiddele.
Sosialistiese Demokrasie: 'n Politieke stelsel, gebaseer op die demokrasie (~),
wat sosialisme (~) as die amptelike ideologie van die staat aanvaar.
Staatisme: 'n Politieke teorie dat die sentrale regering die enigste gesagsdraende
owerheid is en die reg het om in enige aspek van die lewe in te gryp.
Sinkretisme: 'n Proses waar elemente van een godsdiens of ideologie met die kon-
septe van 'n ander vermeng word sodat, deur oorreding en/of ondermyning, die
basiese beginsels van die ander godsdiens of ideologie verander word.

T
Teïstiese Evolusie: Die sinkretistiese (~) teorie dat God die wêreld deur 'n
geleidelike proses van evolusie geskep het.
Totalitarisme: Die sosiaal-politiese teorie dat die totale lewe van elke individu
deur 'n absolute staatsmag beheer moet word.
Transendentale Meditasie: 'n Vorm van liturgiese handeling van die 00 terse
Hindu-geloof wat leer dal die "verlossing" van die mens bewerkstellig word deur
die toegewyde gebruik van Mantra-joga (i.e. om jouself met die Eenheid van die
Heelal te verenig.)
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Wetenskap: Die metode waardeur akkurate, objektiewe en geverifieerde kennis
van die werklikheid buite die mens se eie rede bekom word.
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