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Kruis
Die lente is in die lig...
Elke keer laat dit ons sien dat lewe kan nuut wees
en nuut begin ...
Dit deur al die eeue.
Hierdie tweede uitgawe van Kruis-kyk wil dié Lewe op
‘n manier dien.

kyk

Ou lewe wat weer nuut gelees kan word.
Mag dit in u lewe nie
verbygaan nie.
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DIE DOLEANSIE EN DIE
CHRISTELIKE
GEREFORMEERDE KERKE
Prof. L Floor
(IN DIE SKRIFLIG Vol 6, No 22-1986)

Inleiding:
In 1886 in Amsterdam, Nederland het
’n kerklike beweging tot ’n dramatiese
hoogtepunt gekom in die Doleansie. Dr.
A Kuyper was sonder enige twyfel die
leier van daardie beweging. Uit sy korrespondensie met Groen van Prinsterer
leer ons hom reeds ken as “de strateeg
van die Doleantie” (Van ’t Spijker,
1986:260). Soos ’n generaal het
Kuyper sy planne gereed gehad en
gewag vir die regte oomblik om op te
tree.
Dit was Kuyper se bedoeling om die
sinodale organisasie van die
Hervormde Kerk van sy dae in sy krag
te breek, om die belydenis in sy glorie
te herstel om op die ingesonke kerk uit
sy slaap wakker te skud.
In 1884, die vierhonderdste gedenkjaar
van die geboorte van die Duitse
hervormer, Maarten Luther publiseer
Kuyper sy beroemde “Tractaat van die
Reformatie der Kerken, aan de zonen
der Reformatie hier te lande op Luthers
vierde eeuwfeest aangeboden”. Wie
hierdie boek van Kuyper lees, word
getref deur die breedheid van visie wat
die skrywer openbaar. Sy kennis van
die kerk beskouing van die Gereformeerde vaders is werklik indrukwekkend. Maar alles wat Kuyper
skryf is gerig op die groot doel: die aksie plan van optrede van die Doleansie
beweging Die hele “Tractaat” is soos ’n
pyl met die einde die skerp punt: van
de nu te ondernemen Reformatie
(Kuyper, 1886: 196-204).
Kuyper se strategie mag die indruk
skep dat hy op ’n wêreldse wyse beoog
om die Hervormde Kerk te kaap as hy
byvoorbeeld vir Groen van Prinsterer
skrywe in ’n brief van 19 September
1872: “Ons positie wordt met dendag
gewichtiger. Zie IK wel, dan is er een
besliste meerderheid om tegen de synode in verzet te komen”. Kuyper besef
egter dat die tyd vir optrede nog nie
rypis nie, want hy vervolg in sy
brief :”Thans moet ik eerst onze kerkenen fondsen nog in veiligheid
brengen. Daaraan ben ik besig. Doch
eer dit in zulk een lichaam als onze
Gemeente gereed is, moet er veel besproken, geschreven en georganiseerd. Dan sal het op autonomiseering
onzer gemeente en daaruit volgende
splitsing in drie groepen uit-

loopen” (Van ’t Spijker, 1986:260).

Sinode van die Christelike Gereformeerde Kerk te Amsterdam, 7-17
Kuyper wou die Hervormde Kerk van
Junie 1892: “Broeders! sluit thans nog
binne uit reformeer. Aan die opregtheid niet definitief de door zoovelen
van sy bedoelings behoef nie getwyfel gevreesde Vereeniging” (Jongeleen,
te word nie. Wel, roep die metode wat 1949:143).
hy soms gebruik om sy doel te bereik
allerlei vrae op.
Wanneer ons die besware van die
Christelike Gereformeerde broeders
Gevolg van Kuyper se reformasieweeg dan trek dit saam in twee punte,
pogings was dat hy teen sy wil en benaamlik die siening van die Dolerendes
doeling buitekant die Hervormde Kerk
op die kerk en hulle opvattings oor
geraak het. Toe die Doleansie ’n feit
wedergeboorte en doop. Hulle skryf in
geword het, was daar op die ou end
hul bewaarskrif:
twee groeperinge wat los van die
“In den strijd der laatste jaren bleken de
Hervormde Kerk en langs die
beginselen van Afskeiding en Doleantie
Hervormde Kerk selfstandig opgetree
met elkander
in strijd, vooral in de
het: die Christelijke Gereformeerde
beschouwing van de Hervormde Kerk.
Kerk (van 1834) en die Nederduitsch
Indien dan niet één der twee
beGereformeerde Kerk (van 1886).
ginselen in de Vereenigde Kerkenaan
het andere zal opgeofferd worden,
In 1892 het hierdie twee Reformatowaarvan kan
hunne samenvoegriese kerke tot ’n kerklike vereniging
ing dan anders oorzaak zijn dan van
gekom onder die naam De Geretwist en eindelooze verwarring?
formeerde Kerken in Nederland.
En eindelijk is, het ons een overwegend bezwaar voor gereformeerd te
’n Gereformeerde kerkhistorikus het
erkennen, wat door voorgangers der
hierdie gebeurtenis toe twee hoof
doleerende Kerken in den laatstentijd in
strominge langs die Hervormde Kerk
het publiek is uitgesproken en geleerd
saamgevloei het, aangedui as “Een der omtrent wedergeboorte en den Heiligen
grootste kerkhistorische gebeurtenisDoop”. (Jongeleen,1949:143).
sen van de 19e eeuw” (Praamsma,
1950:286).
Om die oordeel of hierdie beware wettige besware was en of hulle die
’n Klein groepie beswaardes uit die
Christelike Gereformeerde broeders
Christelike Gereformeerde kerk kon nie reg op getree het toe hulle geweier het
met die saamsmelting instem nie en
om met die Vereniging van 1892 saam
het apart bly voort bestaan. Hulle het
te gaan, kan ons kyk na die verdere
die oorspronklike naam van die ou afverloop van die kerkgeskiedenis in Negeskeide kerk behou, hoewel die enkel- derland om ’n historiese regverdiging
voud later in ’n meervoud verander is:
vir hulle daad te soek. Dit is egter
De Christelijke Gereformeerde Kerken gevaarlik om uit die gevolge van histoin Nederland. Hierdie kerkverband het riese feite en uit die geskiedenis die wil
sy predikante opleiding in Apeldoorn en van God te probeer aflei (Berkouwer,
onderhou volle kerklike korresponden- 1950:217). Laat ons liewer die feite self
sie met die Gereformeerde Kerke in
toets aan die Skrif en die konfessie.
Suid-Afrika.
Wat het die Christelike Gereformeerde Die siening op die kerk
broeders in 1892 beweeg om nie met
In die beswaarskrif van die Christelike
die vereniging met die Dolerendes
Gereformeerde broeders blyk dit dat
saam te gaan nie?
daar ’n verskil is tussen die Christelike
Afgeskeidenes en die Dolerendes in
Die Beswaarskrif
hul visie op die kerk. Hulle stel dat by
Om die motiewe van die Christelik Ger- ondersoek “bleken de beginselen van
eformeerde broeders te ontleed, is dit
Afscheidingen Doleantie met elkander
noodsaaklik om die offisiële dokumente in stryd, vooral in de beschouwing van
te raadpleeg. In ’n beswaarskrif onder- de Hervormde Kerk” (Jongeleen,
teken deur Ds. F.P.L.C. van Lingen en 1949:143).
Ds. J. Wisse en 700 lidmate van die
Christelike Gereformeerde Kerk lees
Inderdaad was daar ’n duidelike verskil
ons dat hulle nie teen die vereniging
in visie op die kerk en in concreto die
van beide kerkgroepe as sodanig
Hervormde Kerk tussen Kuyper en die
gekant was nie. Hulle het besware teen Afgeskeidenes.
die tydstip van die vereniging en teen
die voorwaardes waaraan voldoen
Kuyper was dan ook van oordeel dat
moet word. Daarom skryf hulle aan die die kerke van die Afskeiding van 1834
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eintlik nie reg van bestaan het nie.
Daar is by hulle ’n sektariese element.
Die Christelike Gereformeerde Kerk het
hom van die Kerk afgeskei en ’n tent
buitekant die vaderlike erf opgeslaan
en druiwe geplant wat nog lank nie ryp
was nie (vgl. Jongeleen, 1949:135).
Kuyper het selfs so ver gegaan om op
sy beeldryke manier te skryf dat die
Christelike Gereformeerde Kerk “krank
in de levenswortel” is (vgl. De Heraut,
11 April 1880). Hierdie uitdrukking het
baie bitterheid veroorsaak. Telkens
keer kritiek op hierdie uitdrukking terug
in die geskrifte van die Christelike Gereformeerde broeders. Kuyper was wel
bereid om die uitdrukking ’n bietjie te
versag deur die “klanken en woorden”
terug te neem (vgl. De Heraut, 11 April
1880),
Inderdaad verskil Kuyper se kerk
beskouing grootliks van die Christelike
Gereformeerdes. Vir die Afgeskeidenes
was die Hervormde Kerk ’n valse kerk,
’n kerkgenootskap met ’n onwettige
bestuur. Kuyper en sy volgelinge het ’n
heeltemal ander kerk beskouing
gehad. In sy Tractaat onderskei Kuyper
drieërlei soort van kerk:
a.
kerke met nog ‘’n taamlik suiwere bediening van Woord en
sakrament.
b.
kerke waar die goeie bediening
van Woord en sakrament ontbreek,
maar waar nog bidders is,
c.
kerke wat as gestorwenes
beskou moet word.
Bygeloof en afgodery het die
plek van die waarheid ingeneem. Hulle
is dood
(Kuyper, 1884:31, 32: 177).
Hier kry ons ’n geheel ander kerk
beskouing. Kerk is volgens Kuyper nog
daar waar gelowiges, bidders bymekaarkom. Die wese van die kerk is daar
waar die potensie, die moontlikheid dat
daar nog gelowiges kan wees aanwesig is (Kuyper, 1884: 32, 176).
Kuyper ontken ten stelligste dat die
Hervormde Kerk van sy dae ’n valse
kerk is. Hy verdedig sy standpunt deur
’n geheel nuwe omskrywing van die
wese van die kerk te gee. Volgens
Kuyper is die wese van die kerk nog
daar solank as daar nog ware gelowiges op ‘’n bepaalde plek is, ja, hy gaan
selfs nog verder deur te stel dat die
wese van die kerk nog op ’n bepaalde
plek aanwesig is, as daar nog krag tot
reformasie is, as daar nog uitverkorenes is ook al het hulle nog nie tot
bekering gekom nie (Kuyper, 1884: 31,
32).

Kuyper is hier ver verwyderd van die
siening van die Christelike Gereformeerde Kerk. Die afgeskeie broeder
skrywe oor die kerk kragtens art.27-29
van die N.G.B.
Kuyper se visie op die kerk hang ten
nouste saam met sy leer van die
wedergeboorte. Solank daar in ’n
plaaslike kerk nog die potensie, die
moontlikheid tot wedergeboorte is,
solank is die wese van die kerk nog
aanwesig (Velema, 1952:11).

aanwesige genade
(vgl. Veenhof, 1949: 176-197).
Eerlikheidshalwe moet erken word dat
die leer van die veronderstelde
wedergeboorte nie die offisiële leer van
die Gereformeerde Kerke was nie. In
1892 by die Vereniging van beide die
kerke was daar tweërlei voorstelling ten
opsigte van wedergeboorte en doop.

Die Christelike Gereformeerde Kerke
wat nie met die Vereniging kon saamgaan nie, erken dan ook dat die leer
Die skerpsinnige Ds. F.M. ten Hoor wat van die veronderstelde wedergeboorte
een van die intelligentste opponente
in 1892 nie die leer van die Nederduitsvan Dr. A. Kuyper was, het in sy
Gereformeerde Kerke was nie en dit
bekende geskrif Afscheiding en Dolehet in 1892 ook nie die leer van die
antie oor die kerk beskouing van die
Gereformeerde Kerke in Nederland
Doleansie geskrywe: “De opvatting van geword nie. Hulle beswaar is egter dat
het wezen der Kerk, waarvan die Dole- daardie leer wel geduld is. Hulle belantie uitgaat, is principieël fout, wijl zij
angrikste beswaar was egter in die
de oorzaak van de wording der kerk
Doleansie dat die werk van die Afvoor haar wezen aanziet, door de kerk skeiding misken is.
formeerende kracht het wezen der
Kerk te noemen, brengt men een stuk Die oordeel van die geskiedenis
van het Ethisch Pantheïstische stelsel In 1986 honderd jaar na die Doleansie
over in het Gereformeerde syshet die besware van die Christelike
teem”(1890:55).
Gereformeerde broeders steeds sterker geldings krag ontvang. Die ontwikToe ten Hoor o.a. van die professore
kelinge in die Gereformeerde Kerke in
H. Bavinck en D. K. Wielenga skerp
Nederland het in ’n groot mate bevestig
kritiek ontvang het, skrywe hy in ’n vol- dat hulle besware om nie nou in die
gende geskrif: Afscheiding of DoleVereniging te sluit nie, terdeë geldig
antie: “Wij plaatsen ons met de Afwas.
scheiding op het standpunt der Schriften der Bolijdenis en beschouwen de
Seker, eers ruim 50 jaar later is die leer
zichtbare kerkslechtsuit één oogpunt.
van die veronderstelde wedergeboorte
De kerk is die vergadering der
konfessioneel bekragtig in die bekende
geloovigen” (1891: 35)
Sinodebesluite van 1943/44.Die stryd
rondom die Vrymaking het veral geVelema het daarop gewys dat agter
gaan om die leer van die veronderKuyper se kerk beskouing sy visie op
stelde wedergeboorte. “Er rees in de
die skepping gesien moet word.
vrijmaking een geweldigen in”Kuypers kerk begrip is niet anders op drukwekkend verzet tegen het systeem
gebouwd dan heel zijn scheppings –
van Kuyper, waartegen in de jaren van
en herscheppingsleer Evenals de his- ons voortbestaan onzensijds ook
torische realiteit bijkomstig bij de estelkens ingebracht. Heel nadrukkelijk
sentie der dingen, evenso de zichtbare werd de achtergrond van Kuyper’s syskerk bij de onzichtbare” (Velema,
teem blootgeleg: een wedergeboorte
1957:97).
begrip, dat nie reformatorisch
was” (Velema, 1952: 45).
Die opvatting oor wedergeboorte en
doop
Niemand kan ontken dat Kuyper ’n
’n Tweede punt van kritiek van die
groot teoloog was nie. Altyd het hy ’n
wetenskaplike fundering gesoek vir die
beswaardes op die Doleansie is die
beskouing oor wedergeboorte en doop. standpunte wat hy ingeneem het. Tog
is daar in Kuyper se teologie hoë inHierdie beswaar word in die Bezwaarschrift “een overwegend bezwaar” drukwekkend opgebou ’n spekulatiewe
en spiritualistiese tendens aanwesig
genoem.
(vgl. Van Teylingen, sj.: 23,24).
Die beswaardes kan nie as gereformeerd erken wat deur voorgangers Velema is van oordeel dat daar
van die Dolerende kerke publieklik oor Doperse tendense in Kuyper se teolodie wedergeboorte en die doop geleer gie aangewys kan word
(Velema,1959:242,243).
word. Volgens hierdie opvatting word
die doop nie in die eerste plek gesien
In die lig hiervan bly dit ’n merkwaardias ’n verseëling van veronderstelde,
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ge feit dat in die kringe van die Afskeiding en met name by die broeder
wat teen die Vereniging van 1892
beswaar aangeteken het daar verset
gekom het teen Kuyper se spekulatiewe denke soos dit in die Doleansie in
die leer van die kerk en die verbond tot
uitdrukking gekom het.
Diepgaande teologiese vorming het by
die Afgeskeie broeders ontbreek. Teologies wetenskaplik was daar niemand
behalwe miskien Ds. F.M. ten Hoor wat
hom met Kuyper kon meet nie. Daarom
is dit des te meer merkwaardig dat daar
in die kritiek op die Doleansie so ’n suiwer Reformatoriese geluid gehoor is.
Dit kan net op een manier verklaar
word, naamlik dat die broeders van die
Christelike Gereformeerde Kerk hulle
streng gebind geag het aan die Konfessie en die Liturgiese Formuliere. Wat
nie met dit in ooreenstemming was nie,
het hulle afgewys en wat nie daaruit
gelegitimeer kon word nie het hulle met
wantroue bejeën (Van Teylingen.
s.j.:28).
Die les wat ons uit die geskiedenis van
die Doleansie kan leer, is om as Gereformeerde Kerk in hierdie tyd eenvoudig Bybel-konfessioneel te bly.
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DIE PRESBITER (OUDERLING)
BY LUKAS EN PAULUS
Prof. L Floor
(IN DIE SKRIFLIG Vol 10, No37 -1976)

1.
Inleiding
In die jongste navorsing oor Lukas
word die skrywer van die derde evangelie verhaal en die Handelinge van
die Apostels aan ons bekend gestel as
’n teoloog wat uit die “Sitz im Leben” (uit die situasie van sy eie tyd) die
boodskap aangaande Christus interpreteer. Lukas sou hom by sy interprestasie van die Christus boodskap
laat lei het deur ’n bepaalde dogmatiese “Verständnis” waardeur hy homself verraai as ’n teoloog van die naapostoliese tyd.
Lukas word in verskillende geskrifte
van bekende Nieu-Testamentici
geteken as ’n epigoon wat van die
hoogte van die Pauliniese teologie
neergestort het en wat met sy eie teologie aan die grens van die kanon van
die Nuwe Testament staan of reeds
oor hierdie grens na die land van die
sogenoemde “Frühkatholizismus” gegaan het.

om huweliksprobleme op te los dat die
huwelik self opgelos word. Dit gebeur
byvoorbeeld wanneer die Paulus van
die Handelinge, dus die Lukaanse Paulus, as ’n onegte Paulus ontmasker
word (E. Haenchen) of wanneer die
outeurskap van die pastorale briewe
aan Paulus ontsê word op grond van
die feit dat in hierdie briewe die presbiterium so duidelik omskryf word (E.
Käsemann).
In die verhouding Lukas-Paulus kom
ons in aanraking met die probleem van
die kanon. Kan ons Lukas nog as
“kanoniek” beskou of beweeg hy reeds
buitekant die grense van die kanon?
Ons moet egter goed onthou – en hier
stem ek volmondig saam met Käsemann – dat ons die probleem van die
kanon nie met ’n historiese benadering
kan oplos nie, maar alleen deur die
regte uitlegging van die Skrif. Dit bring
ons dus by die eksegese. Dit beteken
natuurlik nie dat bepaalde vrae nie
meer relevant sou wees nie.

Sonder om dadelik te sê dat die Paulus
van die Handelinge nie die Paulus van
die Romeine of die Korinthiërs is nie, of
dat die Lukas van Handelinge nie Paulus se metgesel is nie, wil ons ’n onderDie arme Lukas moet nogal heelwat
soek instel na wat Lukas en Paulus,
beskuldigings verduur. So word hom
onder meer verwyt dat hy in sy Hande- wie hulle ook al mag wees, in hul
geskrifte ons meedeel oor bepaalde
linge van die Apostels die theologia
persone en sake..
crucis van Paulus verander het in ’n
theologia gloriae en dat die Paulus wat
hy met gloedvolle kleure in sy Hande- Daar is ’n hele skala van onderwerpe
wat kan dien om die verhouding Lukaslinge beskryf het nie die egte Paulus,
Paulus toe te lig, byvoorbeeld die aandie Paulus van die Romeine brief, is
wending van die werkwoord
nie.
avaAauBavw, die begrip Soca, die gebruik van die kernwoorde soos Heilige
Ons kan nie ontken dat beide boeke
van Lukas baie vrugbaar vir die herme- Gees, koninkryk of kerk.
neutiese vraagstuk is nie. Lukas gee in
Ons moet ons egter drasties beperk en
sy geskrifte (ons kan maar sê) kanonieke voorbeeld van die hermeneu- daarom wil ons die hele probleem Lukas-Paulus laat fokus op die figuur van
tiese vraag: Hoe moet ons die
die presbiter. Ons wil ’n antwoord soek
boodskap van Christus in ’n nuwe tyd
op die vraag of en indien wel, in
verklaar?
hoeverre die ouderling by Lukas verskil
van sy ampsgenoot by Paulus. Ons
Miskien is die verhouding Lukasstuit daarby teen die groot stelling wat
Paulus wel een van die boeiendste
Käsemann gemaak het dat die Pauprobleme van die Nuwe Testament.
Ons kan probeer om hierdie geweldige liniese gemeente ten tye van die
apostel nog nie ’n presbiteraat gehad
probleem op te los met die metodes
het nie.
van die histories kritiese ondersoek.
Maar – en dit moet ons goed onthou –
2.
Die “Frükatholizismus”
wanneer ons, soos E. Haenchen dit
stel, een maal geëet het van die boom Daar word algemeen aanvaar dat Paulus sy briewe eerder geskryf het as
van die histories-kritiese ondersoek,
Lukas sy boek Handelinge van die
dan is dit onmoontlik om te bly in die
Apostels.
paradys van die naïewe tradisie.
Ons kry soms die indruk dat die
oplossing van die probleem van die
verhouding Lukas-Paulus op ’n
geslaagde operasie lyk waarby die
pasiënt egter oorlede is. Om ’n ander
beeld te gebruik, kom dit neer op so ’n
radikale metode wat aangewend word

By Lukas lees ons, met name wanneer
dit gaan oor gemeente leiding, van die
gemeente in Palestina. Hoewel Lukas
later as Paulus geskryf het, vertel hy
van gemeentes wat al eerder tot stand
gekom het. Dit laat die vraag ontstaan
of Lukas nie miskien “kerkordelike”
reëlings van ’n later tyd na die beginfase van die kerk van die Nuwe Testament terug geprojekteer het nie.
Volgens E. Käsemann moet ons Lukas
wel van so ’n terug projeksie verdink,
want volgens hom het die Pauliniese
gemeentes nog nie ’n presbiterium
geken nie. Hy is van oordeel dat die
pastorale briewe deur iemand geskryf
is wat deur omstandighede gedwing is
tot die loslating van die “Paulinische
Konzeption einer Gemeindeordnung
vom Charisma aus”.
Ook Eduard Schweizer ontken stellig
dat daar by Paulus al iets soos ’n ordinasie (aanstelling) aan die begin van ’n
bepaalde diens in die gemeente, sou
wees. Wanneer Lukas in die Handelinge van die Apostels of wanneer die
skrywer van die pastorale briewe op so
’n ordinasie wys of van ouderlinge en
diakens melding maak, dan is dit ’n
aanduiding van die sogenoemde
“katholieke decadentie”, die
“Frühkatholizismus” in die Nuwe Testament. Die oorspronklike lyn van die
charismaties begaafde persone wat in
die gemeente leiding geneem het,
gaan oor op amptelike aangestelde
persone. Die charisma is verdring deur
die amp en dit is die begin van die
Rooms-Katolieke Kerk.
Aangesien Lukas in sy Acta op ouderlinge wys, is dit vir E. Käsemann ’n
deurslaggewende bewys dat sy boek in
die na-apostoliese tyd gehanteer moet
word.
Ook Hans Freiherr von Campenhausen
is van oordeel dat die Pauliniese gemeentes nie die instituut van ouderling
geken het nie. Die instituut van oudstes
is immers, aldus Von Campenhausen,
ontleen aan die sinagoge en daarom is
dit vanselfsprekend dat die Palestynse
gemeentes wel presbiters gehad het
omdat hulle naby die sinagoge was.

Volgens Von Campenhausen was die
Pauliniese gemeentes egter nog ’n
“freie Gemeinschaft, die sichim
lebendingen Zusammenspiel der geistlichen Gaben und Diensten ohne
amtliche Vollmacht und verantwortliche
Die gemeentes wat ons in die briewe
van Paulus ontmoet, is by uitstek send- Alteste entfaltet”.
ing gemeentes, gemeentes gestig as
gevolg van die sendingarbeid van Pau- Agter hierdie opvatting lê die groot
teenstelling wat gemaak word tussen
lus of van sy medewerkers. Hierdie
charisma en amp wat soos water en
gemeentes het in die Hellenistiese
vuur mekaar nie sou verdra nie. Die
wêreld tot stand gekom.
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geskiedenis van die kerk van die Nuwe
Testament word dan opgedeel in twee
periodes waarvan die eerste die charismatiese periode sou wees en die tweede
die institusionele. Die charismatiese periode sou dan die oorspronklike en regte
een wees, terwyl die institusionele of
amptelike periode sou wys op n afbuiging
van die suiwer lyn wat dan deur die
Rooms-Katolieke Kerk in al sy
konsekwensies voorgesit is. Daarom
word die afbuiging dan ook die
“Frühkatholizismus” genoem.
Interessant is hierby die vraag waar en
wanneer die afbuiging begin het. A. Von
Harnack laat die apostoliese kerk eindig
met die opkom in die tweede eeu wanneer die Griekse gees die oorspronklike
apostoliese Christendom oorwoeker. In
die skool van Rudolf Bultmann word aanvaar dat die afbuiging van die regte lyn
vêrder terug gesoek moet word en dat dit
al in die Nuwe Testament self te vinde is.
In sy traktaat Amt und Gemeinde im het
E. Käsemann hom op ’n indringende
wyse besig gehou met die probleem van
die “Frühkatholizismus”. Hy weier om die
“Frühkatholizismus” as ’n moment in die
Nuwe Testament te aksepteer en daarom gaan hy die kanon korrigeer. Hy
plaas die “kerkorde” in die briewe van
Paulus skerp antiteties teenoor die
kerkorde in die pastorale briewe en Lukas in die Handelinge en hy ontken dat
Paulus die skrywer was van die briewe
aan Timotheus en Titus.
Die Protestantse teoloog Heinrich Schlier
kom tot dieselfde konklusie as Käsemann, naamlik dat die
“Frühkatholizismus” al in die Nuwe Testament te vinde is, maar hy trek daaruit ’n
ander konklusie as Käsemann en gaan in
1955 oor na die Rooms-Katolieke Kerk.
In sy Kurze Rechenschaft sê Schlier dan
dat die Rooms-Katolieke Kerk die kerk
van die Nuwe Testament is. ’n Hele
reeks teoloë het hulle reeds besig gehou
met hierdie vraagstuk, maar ons moet ter
wille van die tyd volstaan met wat hierbo
aangehaal is.
Die hele probleem spits hom toe op die
teenstelling charisma amp. Moet ons
aanvaar dat daar in die geskiedenis van
die kerk van die Nuwe Testament twee
opeenvolgende periodes was, naamlik ’n
charismatiese en ’n institusionele?
’n Antwoord op hierdie probleem kan ons
probeer vind wanneer ons ’n ondersoek
instel na die figuur van die presbiter soos
dit by Lukas en Paulus voorkom. Hoewel
Handelinge later as die briewe van Paulus geskryf is, begin ons by Lukas se
boek omdat daarin die oudste gemeente
beskryf word.
3.
Die ouderlinge en Handelinge
In die Handelinge van die Apostels maak
die ouderlinge min of meer onverwags

hul verskyning. In 11:30 verneem ons
plotseling dat daar in die Jerusalemse
gemeente ouderlinge is.
In hoofstuk 15:2,4,6,22 vind ons die
vasstaande uitdrukking die apostels en
ouderlinge. Dieselfde uitdrukking kom
ook in die hoofstuk 16:4 voor. In Hand
21:18 ontmoet ons weer ouderlinge,
maar dan is hulle nie meer rondom die
apostels gegroepeer nie, maar rondom
Jakobus. Volgens Bornkamm moet ons
hier dink aan ’n kollege waarvan Jakobus
die leiding gehad het.

in die gemeente op te tree nie. Wel word
uitdruklik van twee van hulle vermeld,
naamlik van Stephanus en Filippus dat
hulle met die diens van die Woord besig
was (6:8 vv;21:8).
G. Strählin beskou die manne met hulle
Griekse name as die “Führungsgruppe
des hellenistischen Gemeindeteils”

J.C. Coetzee het besondere aandag
gegee aan “die bediening van die tafels”
waartoe die sewe geroep is. Hy kom tot
die konklusie dat die bediening van die
tafels nie tot die gewone liefdemaaltye
beperk kan word nie, maar dat dit in die
L. Goppelt spreek ook van ’n soort
lig van 2:42,46 ook betrekking het op die
leidings gewende kollege in die eerste
heilige nagmaal. Die bediening van die
gemeente. Hy onderskei dan drie periodes, elk van ongeveer tien jaar. Volgens tafels sien volgens Coetzee selfs in die
eerste plek op die die gereelde viering
Goppelt was die ouderlinge die eerste
van die heilige nagmaal.
tien jaar rondom die apostels onder die
primaat van Petrus gegroepeer. In die
tweede tien jaar is hulle rondom die drie Daar is nogal sterk argumente dat ons in
Hand. 6 die instelling van die
pilare Jakobus, Cephas en Johannes
gegroepeer en in die derde tien jaar ron- ouderlingamp kry.
dom Jakobus.
Ons moet miskien selfs aanvaar dat ons
in Hand. 6 nog met ’n taamlik ongedifferIn Hand. 20:17 vv. ontmoet ons nog die
ensieerde amp te doen het. ’n Nuwe amp
ouderlinge van die gemeente te Efese,
maar dit was ’n Pauliniese gemeente en vloei uit die apostelamp uit. Hierdie amp
is egter nog geweldig omvattend, want
daaroor sal ons later handel.
die sewe manne word geroep tot opsig
Dit lyk of die ouderling soos ’n komeet in oor: (a) die versorging van die wedudie boek Handelinge verskyn (Kohoutek). wees; (b) die stoflike gemeenskap van
die gelowiges; (c) die eenheid en geNêrens lees ons iets oor sy aanstelling
meenskapslewe van die gemeente; (d)
nie. Hoe moet ons dit verklaar?
die viering van die heilige nagmaal; en
Dit bly inderdaad ’n vreemde verskynsel (e) selfs skyn die verkondiging van die
Woord en die bediening van die Doop nie
dat Lukas in Handelinge 11: 27-30 die
uitgesluit te wees uit hul werk nie. Hierdie
ouderlinge by sy lesers introduseer
amp van die sewe is dus wel geweldig
sonder om op die een of ander manier
melding te maak van hul aanstelling. Dit omvattend en bevat elemente van al drie
die ampte soos ons hulle vandag ken.
skep tog wel die indruk dat die bestaan
van ouderlinge deur Lukas by sy lesers
Ons wil daarom die stelling maak dat die
as bekend veronderstel word. Ek wil ’n
versigtige veronderstelling waag dat ons sewe manne in Hand. 6 ook ouderlinge
was.
miskien in Hand. 6: 1-6 die aanstelling
van die ouderlinge vermeld vind.
Die gedagte dat ons in Hand. 6 met die
instelling van die ouderlingamp te doen
In Hand.6 word sewe manne in die gemeente te Jerusalem aangestel. Die amp het, word nog bevestig deur die feit dat
hierdie manne die titel gedra het van ol
van hierdie sewe is, in teenstelling met
die amp van die twaalf apostels, duidelik etttct, die sewe (Hand.21: 8). Dit roep die
herinnering op aan die oudstes van die
’n gemeente amp.
Joodse sinagoge.
Die sewe manne met hul Griekse name
wat aangestel is, word soos die apostels Daar word algemeen aanvaar dat die
Palestynse gemeentes, dus met name
in ’n diakonia aangestel (vgl. 1: 17 met
die gemeente in Jerusalem, die instituut
6:1)
van oudstes oorgeneem het van die
Daar is myns insiens eksegeties genoeg- Joodse sinagoge. ’n Raad van oudstes,
same gronde om in Hand. 6 die instelling dus ’n presbiterium as hoogste Joodse
van ’n amp te sien. In die eerste plek kry regerings instituut, ontstaan eers in die
ons ’n gedetailleerde beskrywing van die tyd van die Seleucide, naamlik onder
Antiochus III (223 – 187 v.C. ).
ordelike en formele aanwysing van die
sewe en in die tweede plek is daar ’n
Maar reeds in die Ou Testament vind ons
duidelike ooreenstemming met die
bevestiging in die ampvan apostel of van die bekende instituut van die sewe
manne of sewe oudstes. E. Haenchen
ouderlinge.
erken ook die moontlikheid dat daar ’n
Dit bly vreemd dat ons nêrens lees dat
hierdie manne besig was om as diakens mate van ooreenkoms is tussen die sewe
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manne wat in Hand. 6 aangestel word
en die Joodse instituut van die sewe
oudstes van ’n stad.

iteit moeten hebben”.

Ons kan aanvaar dat in die JoodsChristelike gemeente met name in JeruStrack-Billerbeck gee uitvoerige informa- salem die presbiteraat in noue aansluitsie oor die sewe van ’n stad of die sewe ing aan die Jodedom by wyse van
spreke as ’n “natuurlike” ontwikkeling
bestes van ’n stad.
opgekom het. Die presbiter van die
Nuwe Testament het sy prototipe in die
Daarom is dit nie onmoontlik dat ons in
die sewe manne van Hand. 6 die eerste oudste van die Ou Testament.
ouderlinge van die kerk van die Nuwe
Die wortels van die presbiterie gaan diep
Testament moet sien nie.
terug in die Ou Testament. Uit Ex.3:16
en 4:29kan ons aflei dat die volk Israel in
Wanneer hulle alleen maar in die amp
Egipte reeds oudstes gehad het. In
van diaken sou aangestel gewees het,
Num. 11:16 vv. word oudstes deur modan bly dit vreemd dat in Hand. 11:30
ses aangestel. Hier is dit die besondere
die bedrag wat deur die gemeente in
dat die gawe van die Gees saamgaan
Antiochië ingesamel is aan die oudmet die aanstelling tot ’n spesifieke amp
erlinge ter hand gestel word en nie aan
of taak. Num. 11:16 vv. staan dan ook in
die diakens nie.
die geskiedenis van die SanhedrinWanneer ons op die “rekrutering” van die model vir die getal van sy lede en het
ook in die vroeg-Christelike kerk gedien
sewe let, dan moet dit ons tref dat
manne gesoek moet word wat vol is van as ’n voorbeeld by die instelling van die
die Heilige Gees en wysheid (Hand. 6:3). presbiter.
Die manne wat tot die amp geroep word,
moet die gawe van die Gees en van die Die tipiese dubbel funksie van amp en
wysheid besit. Ons kan hier ook aan die gawe wat SI kenmerkend vir die gesaggawe van die Gees dink wat in wysheid struktuur van die kerk van die Nuwe Testament is, is hier in Num. 11 al in sy kern
bestaan. Dit is in elk geval duidelik dat
aanwesig. Gees begaafdheid is nodig
hierdie manne die vereiste charisma
om die taak van oudste te vervul. Die
moet besit om in die amp te dien. Hier
Lankaanse ouderling is dus volledig
vind ons dus reeds die koördinaat van
charisma en amp. Die twee sluit mekaar analoog aan sy Ou-Testamentiese voornie uit nie, maar die eerste is ’n vereiste ganger uit die Joods-sinagogale gemeenskap. Daar is egter ook verskil. In
om die tweede te vervul. Uit charismatdie Joodse samelewing was die oudies begaafde persone word manne tot
die amp geroep en aangestel. Die char- erlinge of oudstes die verteenwoordigers
van sowel die burgerlike as van die
ismatiese en die regulatiewe staan nie
teenoor mekaar nie, maar hulle kompli- godsdienstige lewe. Die Palestynse gemeente betrek die taak van die presbiter
menteer mekaar. Hier tree reeds die
alleen op die gemeentelike lewe.
groot gedagte na vore dat in die kerk
van die Nuwe Testament hulle wat ’n
charisma ontvang het, geroep word om In Hand. 20: 17 en 28 beskrywe Lukas
leiding te gee en vooraan te staan in die die ouderlinge van ’n Pauliniese gemeente. Opvallend in hierdie hoofstuk is
gemeente.
dat die presbiters uit vers 17 deur Paulus
Vervolgens word ons in Hand. 15 en 16 episkopoi genoem word.
getref deur die uitdrukking: die apostels
en die presbiters. Die noue binding van Lukas gebruik deurlopend alleen die
die presbiters aan die apostels is wel ’n woord presbiter, maar wanneer hy Paulus aan die woord laat, word deur Lukas
bewys van hoe die gesag van die
die begrip Episkopos gebruik.
apostels saam met die ouderlinge oor
die gemeente uitgeoefen is en hoe dit
Sommige eksegete aanvaar op grond
later al hoe meer op die ouderlinge
oorgedra is. Bornkamm wys daarop dat hiervan dat daar in die NieuTestamentiese tyd twee modelle van
die ouderlinge saam met die apostels
gemeente leiding was wat naas mekaar
“ein geschlossenes Grenium” vorm.
sou bestaan het.
Stählin spreek in hierdie verband van
“das Fuhrungsgremium der WeltEerstens die Joods-sinagogale model en
christenheit”.
tweedens die model van die Qumrangemeenskap. Volgens die DamaskusDie gesag van die ouderling kan slegs
dokument is die mebakker die leier van
uit die gesag van die apostel verklaar
die gemeente van die Nuwe Verbond.
word. In hierdie verband het H. N. Ridderbos die opmerking gemaak: “Daarom
Dit bly egter baie twyfelagtig of die Episzal bij de bezinning over de wezenlijke
structuren van de kerk en over de plaatz, kopos van die Nieu-Testamentiese gemeente in verband gebring moet word
die het gezag en het ambt daarin hebben, het fundamenteel karakter van het met die mebakker van die Qumranapostolisch gezag altijd weer hoge prior- gemeenskap soos met name J. Jeremi-

as ons wil laat glo. Hoogstens kan ons
met Bo Reicke spreek van “a certain
parallelism in the development of the
church and of the Qumran community,
since in both an office with almost monarchic authority gradually took shape.
Dit bly daarom ’n vraag of daar in die
Nuwe Testament werklik iets soos ’n
mengvorm van twee modelle van gemeente leiding bestaan wat volgens
Bornkamm deur Lukas tot een nuwe
model gesmee is.
Daar is ook ’n hipotese dat die Hellenistiese gemeentes wat deur Paulus gestig
is en wat in die klimaat van die Griekse
beskawing geleef het die Episkopos, die
opsiener, sou ontleen het aan die
Griekse wêreld waar ’n Episkopos altyd
te doen gehad het met opsig en finansiële administrasie. Die presbiter sou
dan van Joodse oorsprong wees en die
Episkopos van Griekse.
Ons moet versigtig wees met die
hipotese van ’n ekiskopos van ’n later
Griekse oorsprong. H.N. Ridderbos het
myns insiens duidelik aangetoon dat die
Episkopos in die Nuwe Testament hom
nie so gemaklik met ’n figuur uit die
Griekse wêreld laat identifiseer nie, al
dra hulle ook dieselfde naam.
Ons kan hoogstens aanvaar dat die
Joodse Christene by die aanduiding van
die gemeente leiding na die woord
“presbiter” gegryp het en dat die Christene uit die Hellenistiese wêreld die
woord “Episkopos” gekies het om die
leier van die gemeente aan te dui. Hiermee is egter nog nie bewys dat die
beide begrippe daarom ook met ’n verskillende inhoud gevul is nie. Dit sal
duidelik word wanneer ons let op die
ouderlinge in die Pauliniese gemeentes
soos ons hulle in die briewe van Paulus
ontmoet.
4.
Die ouderlinge by Paulus
Lukas dui in die Handelinge ouderlinge
uit ’n Pauliniese gemeente wel aan met
die woord “presbiteroi” (Hand. 20:17). By
Paulus lê dit egter anders. In sy gemeente briewe lees ons nêrens die
woord “presbiteroi” nie. In sy pastorale
briewe – laat ons aanneem dat hulle
deur Paulus geskryf is – vind ons wel die
woord “presbiter” naas die woord
“episkopos”.
Wanneer ons in die gemeente briewe
kyk hoe Paulus die leidinggewende figure in die gemeente aandui, dan vind
ons ’n ryke verskeidenheid.
In Rom. 12:8 hoor ons van die prohistamenos, hy wat ’n voorganger is. In
Kor. 12:28 verneem ons van kunberneseis, mense met bestuur kwaliteite. In
Ef.4:11 lees ons van poimenes en in
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sie saamstem dat die episkopoi uit Fil.
1:1 geen ander groep is as die presbiteroi nie, maar net ’n ander benaming vir
dieselfde ampsdraers.
Sonder twyfel is dit waar dat Paulus in
Rom.12, 1 Kor. 12 en Ef. 4 nie spreek
van presbiters en episkopoi nie, maar
tegelyk is ook waar dat hy in hierdie
hoofstukke wel terdeë die inhoudelike
betekenis van die amp van ouderling na
vore bring. Trouens, Paulus reken sy eie
apostoliese amp onder die charismata,
die gawes wat Christus aan die gemeente gegee het (1 Kor. 12:28; Ef.
4:11). So word ook diegene wat die
Die feit bly egter staan dat alles wat
Paulus skrywe oor die gee van leiding in gawe ontvang het om leiding te gee,
geroep om as ouderling in die gemeente
die gemeente sonder meer op die oudop te tree. In die gemeente van die
erling van toepassing is, terwyl die
apostel dan in Fil.1:1 expressis verbis
Nuwe Testament vind ons dat bepaalde
charismata ter wille van die orde in die
van die Episkopos praat.
gemeente openlike erkenning ontvang.
Die openlike erkenning is die werk van
Wanneer ons die pastorale briewe ook
by ons ondersoek betrek, dan word ons die Heilige Gees wat ook die charismata
daarin deur twee dinge getref: ten eerste verleen. Dit is God, dit is Christus, dit is
dat in hierdie briewe die beide begrippe die Heilige Gees wat apostels, profete,
leraars in die gemeente “stel”, “gee”,
“presbiter” en “Episkopos” promiskue
“toebedeel”, “toevertrou”.
gebruik. Die presbiters van 1 Tim. 5:17
verskil nie wesentlik van die epidskopoi
Die gemeente moet ’n bepaalde gawe, ’n
van 1 Tim. 3:5 nie. In die tweede plek
word in die pastorale briewe die taak van bepaalde charismata herken en ook
erken. ’n Ou-Testamentiese voorbeeld
die presbiter/Episkopos met dieselfde
woorde omskryf soos wat ons dit vind in vind ons by Samuel. Eers is daar by hom
die gawe van die profesie en daarna
die gemeente briewe van Paulus. Besonder opvallend in hierdie geval is dan kom die erkenning as ’n profeet van die
die gebruik van die woord prostenai (vgl. Here deur die hele Israel (1 Sam 3:20).
In hierdie verband sê H.N. Riddererbos:
1 Tim. 3:5 en 1Tim.5:17 met Rom.
“het charisma tendeert maar het ambt en
12:8en 1 Thess. 5: 12).
het ambt kan het charisma niet missen”.
J.H. Robberts dui die charisma aan as
Wanneer ons egter ons ondersoek tot
die gemeente briewe van Paulus beperk, die indikatief van die Gees waarmee die
imperatief om die amp uit te oefen, ondan moet ons aandag gee aan Fil. 1:1
waar die apostel eksplisiet die leiers van losmaaklik verbonde is. Wie so ’n charisdie gemeente as episkopoi aandui. Dit is ma van die Gees ontvang het, moet dan
ook deur die gemeente in die amp gestel
nogal veelseggend dat met name by
word en in die amp moet die gemeente
diegene wat ontken dat daar in Paudie gesag van Christus erken.
liniese gemeentes iets soos ’n geordende amp was, nogal eens gepoog
Op ’n kort formule gebring, is ’n amp
word om Fil. 1: 1 uit die diskussie te
eintlik ’n openlik-deur-die gemeenteelimineer.
erkende-gawe. “Het charisma van het
bestuur en het leiding geven (Rom 12:8,
H. Conzelmann het daarop gewys dat
1 Kor. 12:28) was onmisbaar en in die
die woord episkopoi in Fil. 1: 1 in die
zin een praerequisiet voor de presbytermeervoud staan sodat hier beslis geen
episkoop”, aldus N.H. Ridderbos. Ons
sprake kan wees van ’n monargistiese
episkopaat nie. Daarom moet ons uit die ontdek dus ook in die Pauliniese gegebruik van die enkelvoud vir die woord meentes by die leidinggewende persone
weer die tipiese dubbel funksie van amp
“Episkopos,” soos dit in die pastorale
en gawe. Wat dit betref, verskil die Paubriewe gedoen word, nie te veel in verliniese presbiter nie wesentlik van die
band met ’n monargistiese episkopaat
aflei nie, want die woord “presbiter” word Lukaanse ouderling nie. Beide gaan terug op hul Ou-Testamentiese voorgangin 1 Tim: 5:1 ook in die enkelvoud geer.
bruik.
Fil.1:1 gebruik die apostel die woord
“Episkopos”. Daar was dus in die Pauliniese gemeentes persone aan wie die
gemeente leiding toevertrou is.
Met uitsondering van Fil. 1:1 is dit opvallend dat Paulus in sy gemeente briewe
die leidinggewende persone in hulle
kwaliteit aandui en nie in hulle amptelike
bevoegdhede nie. Mag ons daaruit die
konklusie trek dat die Pauliniese gemeentes nog nie die amp van ouderling
geken het nie, maar alleen die charisma?

Wat die episkopoi uit Fil. 1:1 betref, is
sommige dadelik bereid om hierin ’n ontwikkeling met betrekking tot die ander
briewe van Paulus te sien. Die episkopoi
word dan as ’n afsonderlike kategorie
wat los staan van die presbiteroi,
beskou. Ons wil egter met J.H. Roberts
op grond van sy oortuigende argumenta-

Die Ou-Testamentiese model soos dit in
Num. 11:16 en 11:24 vir ons geteken is,
het ons reeds geleer dat Gees begaafdheid nodig is om die taak, die amp van
ouderling te vervul. By Paulus vind ons
dieselfde. Die presbiter-episkoop is nie
bedoel om die plek van die nie-amptelike
charismatici in te neem nie, maar hy

word in die Nuwe Testament wel gerekruteer uit persone wat met gawes om
te bestuur en leiding gee, begiftig is.
Neerslag van hierdie Bybelse siening
vind ons terug in die formulier vir die
bevestiging van ouderlinge en diakens
waar in die dankgebed gebid word: “En
dat u ons nou in hierdie gemeente
manne verleen het van goeie getuienis
wat die gawes van U Gees besit. Ons
bid U, verleen hulle meer en meer die
gawes wat hulle in hul bediening nodig
het; die gawe van wysheid, van
skranderheid, van onderskeiding en van
weldadigheid, sodat elkeen sy amp kan
bedien soos dit behoort”. Duidelik word
hier tot uitdrukking gebring dat die gawe,
die charisma nodig is om die amp goed
te bedien.
Daarom is ’n teenstelling tussen ’n charismatiese en ’n institusionele periode in
die begintyd van die Christelike kerk ewe
onhoudbaar as die teenstelling tussen
charismatiese en nie-charismatiese
dienste in die gemeente van Christus.
5.
Slotkonklusie
Vanuit die gesigshoek van die ouderling
is dit nie moontlik om ’n teenstelling tussen Paulus en Lukas te konstrueer nie.
Ons word inteendeel juis getref deur die
eenheid van die Heilige Skrif.
Die sewe manne wat in Hand 6 gekies
word en wat myns insiens as die eerste
aanduiding by Lukas van ’n verkiesing
tot mede die ouderlingamp beskou kan
word, is charismaties begaafde persone.
“Aber diese Charismen müssen zu ordentlichen Diensten in der Gemeinde
werden. Darum werden sieben Pneumatiker (vs. 3) auf Initiative der Zwölf in
ein gemeindliches Amt berufen (v. 2 ff)”
Die Gees begaafdheid van bepaalde
persone in die gemeente om te dien en
om leiding te gee, sluit volgens Lukas die
gedagte nie uit dat aan hulle as
ampsdraers besondere volmagte verleen
word nie. Die gawe roep juis om die
amp.
By Paulus vind ons presies dieselfde
verhouding van amp tot gawe. Ook by
hom is daar nêrens sprake van ’n teenstelling of van ’n opeenvolging van gawe
en amp nie. Deur verkiesing, daar ’n
aanstelling, moet die persoon met sy
gawe sy plek inneem in die gemeente as
die liggaam van Christus.
By sowel Lukas as Paulus kan ons met
betrekking tot die presbiter niks vind wat
in die rigting van ’n “Frühkatolizismus”
wys nie. Daar is dan ook geen enkele
rede om die twee boeke van Lukas later
te dateer of om hulle selfs hul plek in die
kanon te ontsê nie. Ook is daar geen
aanleiding om aan te neem dat die Paulus wat Lukas ons in sy tweede boek
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teken, nie die Paulus van die briewe sou
wees nie. Ons word eerder bevestig in
ons oortuiging dat die Heilige Skrif ook
op hierdie punt so ’n treffende eenheid
openbaar.
Beide, sowel Lukas as Paulus, staan in
die Joodse tradisie van die Ou Testament waarby egter die koms van die
Heilige Gees en daarmee die verlening
van geestelike gawes aan die gemeente
die groot openbarings historiese
gebeurtenis is.
Wel, is ’n verskil in spreke oor die Heilige
Gees tussen Lukas en Paulus
aanwysbaar. Lukas spreek oor die
Heilige Gees meer in historiese kategorieë, terwyl Paulus oor die Heilige
Gees spreek in eskatologiese kategorieë,
maar die grondstruktuur in hul spreke oor
die Heilige Gees en hul siening op die
verhouding amp – gawe en hul beskouing oor die amp van presbiter is in wese
dieselfde.
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DIE TEOLOGIESE SKOOL TE
BURGERSDORP (1869 – 1905)
Prof. B Spoelstra
(IN DIE SKRIFLIG,Vol 3, No 12 -1969)

‘n Teologiese Skool beklee ’n besondere plek in ons geskiedenis, omdat
dit so innig met die geloof van ons mense vervleg is. Die oprigting van die Teologiese Skool van Burgersdorp was
vrug van geloof en predikante moes
opgelei word met die oog op die welwese van die geloofslewe van die
kerke. Geloof en geskiedenis is onlosmaaklik aan mekaar verbonde. Die
geloof gryp vas aan feite van die
verlede met die oog op die hede en
toekoms en daarom is geloof konserwatief van aard. Dit bly in wat jy geleer het
(2 Tim 3:14) en bewaar ’n pand (1 Tim
6:20).Wie die geskiedenis minag is op
die pad van rewolusie, want die rewolusie wil die geskiedenis vernietig.
Die geloof hou egter die band aan die
geskiedenis en beweeg in die
geskiedenis na die dag in Jesus
Christus, die sin van die
wêreldgeskiedenis.
Burgerskap is ryk aan geskiedenis wat
gemaak is uit die krag van geloof in
God. Daarom is hierdie geskiedenis van
onskatbare waarde vir kerk, volk en kultuur.
Die krisis in die middel van die vorige
eeu
Honderd jaar gelede is die bestaan van
die Afrikaner van alle kante bedreig,
fisies en geestelik. Op politieke gebied
was die wordende Boerevolk verdeel in
vier state, van binne verswak deur
storm-en-drang en van buite bedreig
deur die Britse Imperialisme en inboorling barbaarsheid. Die Kaapkolonie het
geworstel met ’n oos-grens probleem en
die Engelse kolos het die septer
geswaai en op kulturele gebied aggressief met ’n beleid van verengelsing
betreklik suksesvol ’n aanslag op die
identiteit van die Afrikaner gedoen.
Hierdie beleid moes uiteindelik uitloop
op die Anglo-Boereoorlog.
Op kulturele gebied het die verengelsing sy slagoffers in die Kaapkolonie
reeds in die duisende getel. Engels was
die enigste amptelike Taal. Die Public
Schools op die platteland was Engelse
staatskole. Die Kaapse kerk het selfs op

die vêrste uithoeke begin met Engelse
eredienste. Die onderwyswet van 1865
het bepaal dat die onderwys in die
staatskole godsdienstig-neutraal moes
wees, sodat
dr. W. Robertson gevrees het dat
hierdie beleid mag lei “to the entire exclusion of the Bible from schools”. Die
skool beleid was dus vreemd en vyandig teenoor die nasionale, kulturele en
godsdienstige identiteit van die Boerevolk. Al meer Afrikaners het skaam geword vir hulle identiteit.

agterstand op onderwys gebied meegebring.

Die magistraat van Colesberg rapporteer in 1865 dat die Boere nie met die
Public Schools tevrede was nie, maar
private onderwysers in diens geneem
het, waarvan hoogstens een uit vyftig
bekwaam was om skool te hou. Die
meeste onderwysers was “broken-down
-men of all sorts and conditions”. In die
Kerkalmanakke van 1872 en 1874 word
presies dieselfde beeld geteken.

Op kerklike terrein het die Gereformeerdes hulle in 1860 op
Roosterhoek aangesluit by die Gereformeerde Kerkverband wat toe reeds in
Transvaal en die O.V.S. bestaan het.
Die lydelike verset teen die nuwighede
en gees van die negentiende eeu was
toe reeds sedert 1841 in die Ring van
Graff Reinet bekend, waar hulle konserwatisme hulle die naam van styfhoofdig
es en ver skeurders van die liggaam
van Christus amptelik op die hals
gehaal het.

Elders het ek probeer aantoon dat voor
1859 die naam “Dopper” toegeken was
aan al die tipiese Boere in die Noordoostelike Kaapkolonie en SuidVrystaat. Die Engelse amptenary en
“verligte” Afrikaners rondom Kaapstad
het hulle in skerp taal as bekrompe bespot en verkleineer vanweë hulle onEngelse voorkoms en houding. Tog was
hierdie mense in hulle konserwatisme
hoegenaamd nie anti Engels nie. Hulle
was anti-modern en Gereformeerd in
Dit is merkwaardig dat juis die
die ruimste sin van die woord, patriarkiesafdeling Albert as vanself opgesgaal-georganiseerde familiegroepe
teek het om die eie te bewaar. Toe
daar ’n verteenwoordigende parlement onder gesag van die vader; ’n besonder
ordeliewende gemeenskap, waar elke
in 1854 in die lewe geroep is, het die
mense doelbewus ’n parlementslid, wat huisvader op sy plaas predikant, magisnie Engels kon praat nie, afgevaardig. traat, onderwyser, polisman en dikwels
Sy opdrag was om elke jaar voor te stel selfs dokter was. Dit was mense wat vir
dat hy die belange van die grensboere hulle self kon sorg, taai soos die natuur
rondom hulle. Hulle het op grond van
in Hollands sou voordra. Dit is
die Bybel die Engelse owerheid gerekonsekwent geweier. Maar ewe
spekteer. Maar hulle het hulle lydelik
konsekwent het die Boere van Albert
verweer teen alles wat aan hulle
volhard. Dan kan mens verstaan
godsdiens, nasionaliteit en kultuur
waarom juis op Burgersdorp meer as
vreemd was. Hulle karakter is bepaal
dertig jaar later ’n Taalmonument gedeur hulle geloof in die soewereine God
bou sou word om die oorwinning van
en bykans kinderlike en blinde gehoordie stryd vir hulle taal te vier.
saamheid aan die een Boek in die huis,
die Woord van God.
In 1868 was daar reeds ’n eersteklas
Public School onder Rev. J. Brebner en
Mr. Oldfield op Burgersdorp waarin 76 Op sosiale gebied het die mense met
dieselfde lydelike verset volhard teen
seuns onderrig ontvang het. Uit die
Colesberg Advertiser is dit duidelik dat die filantropiese en gemoedelike liberalisme wat integrasie as die enigste reenkele “eenvoudige stomme doppersultaat van sending gesien het. Die Sikinderen” met onderskeiding in die
node van die Kaapse Kerk in 1857
eksamens geslaag het. Die Girls
moes afsonderlike gemeentes vir blank
School van Miss Vorster het maar 49
en nie-blank toelaat op grond van die
dogters gehad. Wanneer ons dink dat
net die Gereformeerde gemeente meer weerstand van die ouderlinge van Burgersdorp, Colesberg, Middelburg en ’n
as 900 belydende lidmate getel het,
spreek dit vanself dat baie min van die paar ander. Hierdie standpunt van
“dopperkinderen” in hierdie skole was. afsonderlike kerklike ontwikkeling het
Dit was ook elders die geval. Die Public dié Sinode toegeskryf aan “die swakheid van sommige” om die konsekwenSchool van Colesberg onder dr. J.
Shaw het 71 leerlinge in dieselfde skool sies van die evangelie te aanvaar. Van
van Middelburg onder C. E .Stephans, die liberale gelyk skakelings beleid, die
uitwissing van Godgegewe roepinge en
het 26 kinders gehad, terwyl die N.G.
identiteite, in staat, kerk, skool en
skool op dieselfde plek onder mnr. J.
maatskappy, wou hulle niks weet nie.
Bennie 70 leerlinge getel het.

Die Boere van die Noord-Oostelike
Kaapkolonie het hulle identiteit bewaar
met ’n tiperende houding van lydelike
verset. Dit het nietemin vir hulle ’n groot In die Gereformeerde Kerkverband het
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Afrikaners uit die Kaapkolonie op grond
van geloofs- oortuiginge uit eie
beweging verenig met Afrikaners in
Transvaal en die O.V.S., asof SuidAfrika toe reeds die land van een volk
was. Die stryd om die eie te bewaar
teen die “verligte” aanslag van die 19e
eeu het Gereformeerdes van Albert
geestelik gekonsolideer met geesgenote in die Noorde, ’n magtige faktor in die
verdere volks wording teenoor die
heersende politieke, kulturele en
maatskaplike versplintering.

lasie niks van die reaksie teen die Liberalisme in Nederland onder leiding van
ds. H. De Cock in 1834 geweet het nie.
Hulle het nooit probeer om ’n Nederlandse afskeiding na te speel nie.
Die Nederlandse geskiedenis illustreer
egter hoe onverdraagsaam, vyandig en
gewelddadig die Liberalisme onder die
kreet van verdraagsaamheid teenoor
diegene kon optree wat konserwatief
bly kleef het aan die Hervorming van
meer as twee eeue gelede. Die Nederlandse Staatsuniversiteite was deurdrenk van die Liberalisme. Gevolglik
het die Christelike Gereformeerde Kerk
begin om sy predikante aan huise van
predikante op te lei. So het beide die D.
Postma en J. Beijer by ds. T F de Haan
opleiding ontvang. Die Sinodes het in
1849 en 1854 oorgegaan om ’n eie
kerklike Teologiese Skool te Kampen
op te rig. Hierdie kerklike opleiding van
predikante was ’n eie bydrae van die
reformasie van die 19e eeu tot die
breër reformasie erfenis uit die 16e
eeu. Dié voorbeeld kon ds. Postma ook
in Suid-Afrika voorhou.

Die omvang en krag van die liberale
gety in Kaapse Afrikaner geledere binne
die Ned. Geref. Kerk is treffend
aangedui deur prof. T. Hanekom in sy
“Die Liberale Rigting in Suid-Afrika”. Die
kloof tussen die liberale modernisme en
die meer Skots-evangeliese rigting het
verbreed deurdat die moderne rigting
meer Hollands en die evangeliese meer
Engels gerig was. Laasgenoemde was
met sy metodistiese inslag vir die
konserwatiewe vreemd. Die moderne of
liberale rigting was vreemd vanweë sy
verwerping van die gesag van die BybDie nood van Transvaal aan predikate
el, Belydenisskrifte en die kerklike erfenis, sodra dit nie ooreenstem met die en onderwysers is deur oudl. J. Andel,
gegoede koopman van ‘s Hertogenrede van die “geleerde” individu nie.
bosch onder aandag van die Sinode in
1857 gebring. In sy plan om hulp te verDit is merkwaardig dat die Gereleen het hy selfs aan emigrasie en hanformeerde Kerk te Reddersburg in ’n
del gedink en wou ’n ouderling as Konbrief op 14 Januarie 1860 aan prof.
sul op koste van die Nederlandse
H.de Cock in Nederland laat weet dat
Regering probeer saamstuur. Die
hulle blote kerk bestaan nie genoegChristelike Gereformeerde Kerk en ds.
saam waarborg bied teen die mag van
ongeloof in die Liberalisme nie. Hulle sê Postma was egter in die geestelike behoeftes geïnteresseerd. Hulle wou die
dat hulle geen koste sal ontsien vir
onderwys nie, omdat die jeug toegerus hele Transvaal, hulle “stamverwante”,
moet word om teen die aanslag staande hierdie hulp bied. Postma skryf na sy
aankoms: “Wij bedoelen en zoeken: De
te bly.
opbouwing en uitbreiding van Gods
Koningrijk in echt Gereformeerden en
Waar die Groot Trek ’n reaksie teen
Christelijken zin”. Aan ds. Andrew Murvorme van die Liberalisme was, is die
ray en pres Pretorius skryf hy dat hy
OVS en Transvaal as sodanig nie tot
kom praat oor “hoe onze Kerk U leiden
dieselfde mate as die Kaapkolonie
bedreig nie. In Transvaal was egter teen in Uwen godsdienstige toestand of ook
in die onderwijzing der jeugd zoude kun1859 net een Hervormde predikant en
een onderwyser. Die OVS het die neu- nen te hulp komenS.”
trale staats onderwysbeleid van die
Dat Postma Januarie 1859 tydens die
Kaapkolonie gevolg. Transvaal was
destyds nog ’n onrustige, verdeelde en vergadering van die Hervormde Staatsrus soekende Voortrekker gemeenskap kerk en Uitvoerende Raad op die kerklik
met ’n ontsaglike behoefte aan geeste- -beswaarde Gereformeerdes aangewys
is, is te wyte aan ’n misverstand van of
like opvoeding en toerusting vir hulle
onverskilligheid tenoor Postma se werkroeping op die voorposte van Suidlike sending by die Transvaalse PresiAfrika. Kortom, die Gereformeerde erfenis is in die Kaapkolonie deur die ge- dent en Uitvoerende Raad en te wyte
vestigde en in die jong Republieke deur aan die feit dat ds. Van der Hoff geen
simpatie met die Christelike Geredie onbemande en ongevestigde informeerde Kerk, wat Postma gestuur
stellings bedreig.
het, gehad het nie. Die saak van
Die helpende hand uit Nederland onderwys hulp het geen aandag geniet
in hierdie krisis
nie.
Dit is ’n opmerklike feit dat die GereToe Postma in Februarie1859 by die
formeerdes in Suid-Afrika in hulle iso-

afskeiding van ’n Gereformeerde Kerk
te Rustenburg betrokke raak, het sy
kerk in Nederland gevoel dat hulle sending met Postma nie geslaag het nie.
Hulle het die Transvaal-situasie nie begryp nie. Gevolglik het die uitgestrekte
hand van hulp aan Transvaal slap geval
en slegs ds. Johannes Beijer het in
1862 as predikant van Reddersburg uit
Nederland gekom. Al die beroepe van
Burgersdorp op Nederlandse predikante
het op dowe ore geval. Daar het egter
wel ’n paar onderwysers uit Nederland
gekom (’n paar het later in Suid-Afrika
predikante geword), naamlik Leop. Maury, Johs, de Ridder, J.C. van Rooy en J.
Styger.
Hierdie feit was natuurlik ’n groot teleurstelling vir di Postma en Beijer wat
van Soutpansberg in die Noorde tot
Middelburg, Kaap, in die Suide ’n ontsaglike bedienings las moes tors. Hulle
het egter as gelowiges nie moedeloos
gaan neersit of weg gehardloop nie.
Hulle het hulle lot in roepings
bewustheid ingewerp by die Gereformeerde kerkvolk wat in die harde Afrikaanse pionier skool gewoond as om
God se Hand in die gebeurtenisse, ook
in die beproewinge, gelowig te lees.
Die kerkraad van Burgersdorp sê op 15
Julie 1864 dat hulle insien dat hulle
traag uit die buiteland gehelp sou word.
Hulle pleit dat uitgekyk moet word na
manne met natuurlike begaafdheid en
godsaligheid om as predikante opgelei
te word want “Gods weg is voor ons
veiliger. God wil zich misschien ook in
Afrika verheerlijken door zijn eigen
werk..” Ds. Beijer skryf ook op 29 November 1864 aan die kerkrade in die
Kaapkolonie dat hulle hulle moet inspan
om “aankomende Leeraren daarin land”
te verkry, want miskienis dit “de weg
welke de Heere voor Zijne Kerke in Zuid
Afrika wil ZegenS. hoe nietig en gering
zij ook schijnen mogeS.”
As ons soos hulle let op God se werk
kan ons die gebrekkige voorsiening uit
Nederland nie betreur of verwyt nie. Die
Here het in manne soos Postma en
Beijer net genoeg hulp uit Nederland
voorsien om die latente en sluimerende
daadkrag en gawes in die eenvoudige
Gereformeerde kerkvolk te stimuleer en
te stuur. Hierdie kerkvolk moes egter
self met die krag van geloof in
beweging kom en groeipyne,
moeilikhede en swakhede te bowe
kom. Die dinge is op die weg geplaas
om in die krag van die Here oorwin te
word. Die Gereformeerdes moes uit
hulle klein getalle, sonder enige steun
van die staat, d.w.s. uit hulle karige arsenale, die middele en die mense voor-
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sien vir ’n eie skool – of verdwyn. Met
hierdie self werksaamheid, slegs onder
leiding van ’n paar Nederlanders, het
die Here verhollandsing van die Geref.
Kerk in Suid-Afrika verhoed. Die Here
het ’n ontwikkeling veroorsaak wat uitloop op die stigting van ’n Teologiese
Skool wat eie sou wees aan die
godsdienstige, kulturele en historiese
bodem van die wordende Afrikaanse
volk en Gereformeerde kerkverband.
Die paar Nederlandse predikante kon
geen “rigting” in dra nie. Die Gereformeerde kerklike lewe sou dus nie op
Hollandse model nie, maar op eie Afrikaans-Gereformeerde lees geskoei
word, omdat die Here vir die kerkvolk ’n
eie inheemse roeping in Suid-Afrika
gehad het. Ons kan dus vandag oor ’n
eeu heen kyk sonder om enige mens te
verheerlik en Psalm 115:1 op die lippe
neem: “Nie aan ons, o HERE, nie aan
ons nie, maar aan u Naam gee eer, om
u goedertierenheid, om u trou ontwil”.
Die onmiddellike voorgeskiedenis
van die Teologiese Skool te Burgersdorp 1863-1869
Aan die vooraand van die tweede Sinode te Rustenburg 1863, was ds. Postma die enigste predikant vir die gemeente Rustenburg en vir dié van
Potchefstroom, Pretoria, Waterberg,
Soutpansberg en Lydenburg in die ZuidAfrikaanse Republiek, wat in 1863 afgestig is. In dieselfde jaar is Bethulie
afgestig, sodat ds Beijer die enigste
predikant vir die kerke in die OVS was.
As konsulent moes hy ook vier kerke,
naamlik Burgersdorp (1863) bedien. In
1864 volg die afstigting van Ventersburg
(OVS) en Aliwal-Noord. Destyds het die
kerke afgestig wanneer hulle bereid was
om ’n predikant te beroep. So vroeg as
1864 was daar reeds twaalf kerke, terwyl die een na die ander beroep op
predikante in Nederland misluk het.
Hierdie ontsaglike nood aan predikante,
wat jaarliks groter geword het, het die
gedagte aan ’n Teologiese Skool na
vore gedwing. Postma het reeds op 10
Februarie 1859 neergelê dat predikante
predikante moet oplei, maar solank as ’n
eie Teologiese Skool buite die kwessie
was, sou die kerke staatmaak op
“welvertrouwde scholen buitelands”. Die
kerk van Burgersdorp het derhalwe deur
middel van ’n Kommissie in die Christelike Gereformeerde Kerk beroep. Tog
het juis hierdie kerkraad al op die eerste
Sinode gevra dat aandag gegee moet
word aan die oprigting van ’n eie Teologiese Skool.
Die openbare pers was dadelik beïndruk
en sê dat die gedagte van ’n
“kweekschool te Colesberg of Burgersdorp is een stap waarin wij ons on-

geveinsd verblijden nu het eenmaal met
de Afscheiding zoo is”. Hulle juig selfs
die keuse van ’n plattelandse dorp toe
omdat hierdie invloede “gewisselijk meer
bijdragen tot hunne vorming dan de omgang met de kringen binnen welke hun
leven in Holland beperkt zoude worden
en de toekomst dezer gemeente zal
daardoor des te eerder eenen echt Afrikaanschen stempel dragenS..”.
Die opleiding van Afrikaanse seuns in
Holland was destyds buite die kwessie,
omdat feitlik niemand van hulle basiese
skoolonderrig gehad het nie. Daarbenewens was daar natuurlik nog die
vraag wie so ’n duur opleiding sou kon
bekostig. Die mense en die kerke was
daar te arm voor.

frustrasie. Op 2 April 1864 het hy die
kerkraad en gemeente van Rustenburg
ontmoet en hulle gewys op sy opregte
voorneme om hulle tot ’n “geleerd, beschaafd en vroom Christendom” te vorm.
Die gemeente het egter weinig oor vir
“behoorlijk Schoolonderwijs “ en wil die
kinders binne ses maande volleerd hê.
Hulle kom swak kerk toe en hou die
kinders van die katkisasie weg. Ondertussen is hulle lief om te sê: “Die Hollander! Die Engelsman! Die rondloper!”
Waarom sê hulle nie ook “Die Afrikaner”
nie? Hulle moet eenvoudig weet hulle
het die hulp uit Europa nodig, want slegs
deur “onderwijs en opvoeding kunnen
wij menschen worden”.

Postma het hierdie skok toegedien op
die moment toe kmdt. Paul Kruger, P.
Venter en J. Heystek ’n skool op Kruger
Toe die kerkraad van Reddersburg die
tweede Sinode van 1863 versoek om die se plaas Waterkloof, met ’n goed opgeleide Nederlander, N.J.R. Swart, die
oprigting van ’n skool te oorweeg, het
vorige maand begin het. Die skoolds. Postma dadelik gewys dat hulle nie
komitee het gewaarborg dat alle
op regeringsteun moet reken nie sodat
onderwys “overeenkomstig de Gerehulle van ”vreemde invloede” vry kon
formeerde Belijdenis” gegee sou word.
bly. Hy hou aan die Sinode die voorbeeld van profete-en apostel skole voor Die kerkraad en gemeente het van harte
en wys veral op die opleiding wat Paulus beterskap belowe en Postma het hulle
aan Timotheus en Titus gegee het. Ge- gewys op die skool by Kruger en dié by
volglik versoek die Sinode die twee
F. Eloff. Hy sou na sy terugkeer uit die
predikante om elkeen aan huis met
Kaapkolonie kyk wat hulle uitgerig het.
opleiding te begin sodat die kerkverband
“haar eigen element beware en
Terwyl hy die Kaapkolonie besoek, skryf
bevordere”, terwyl die ouderlinge onder- die kerkraad van Rustenburg by monde
tussen in die kerke moet katkiseer.
van J.F. Robbertse en N.J.R. Swart aan
Postma dat hulle begeer dat hy op die
Tog het daar nie dadelik gang gekom
dorp ’n kweekskool moet innie. In Transvaal was nog verlammende rig”waarinonze jeugd tot leeraars,
politieke partyskappe en twiste. Die OVS ambtenaaren en nuttige leden der
is deur oorloë met die Basoeto’s lam
maatschappij kunnen opgeleid worden”
gelê en in die Kaapkolonie was geen
en hulle begeer Postma as eerste propredikant nie. Ondertussen was daardie fessor. Oudl. P.J.W. Schutte was op 30
steeds tanende verwagting dat iemand
Julie self uit Potchefstroom op Rustenuit Nederland hom tog oor die predikant burg aanwesig om sy “stem te geven tot
lose kerke sou erbarm. Die spanning
het oprigten der kweekschool en het
van groeiende teleurstelling het die
beroep van U Eerw. Als Professor,IK
latente kragte laat oplaai en teen die
dank den Heer voor dit begin”.
middel van 1864 breek dit eenvoudig
deur al die hindernisse heen.
Dit was dan ook inderdaad die begin van
georganiseerde opleiding, want teen die
Ds. Beijer het gereël dat ds. Postma vir einde van die jaar, is die skool Waterk’n kwartaal teen die middel van 1864 na loof na Rustenburg verskuif en onder
die Kaapkolonie sou kom. Hy het self
direkte beheer van die kerkraad
begin om Sarel Venter (Kaalspruit),
geplaas. Swart was as onderwyser PostSarel Venter (Mosterdhoek), diaken A
ma behulpsaam, terwyl hy self ook
de K Coetzee en ’n ouerige Sarel van
aansoek gedoen het om as predikant
der Walt, op te lei en uitgevind hoe
opgelei te word. Die Transvaalse
moeilik dit was om mense sonder enige Regering en die Landdros van Rustenbasiese skool onderrig selfs maar die
burg was grootliks verheug en het £100
verskil tussen vokale en konsonante tuis per jaar, twaalf erwe en morele steun
te bring. Ds. Postma maak op
toegesê aan die skool wat vir die onge17/01/1865 in ’n brief aan ds. Huet van
vormde Transvaalse Republiek so veel
dieselfde feit melding en hy voel ook aan kon beteken. Hierdie skool sou oop
hoe bitter swaar dit vir die studente
wees vir enigeen wat hom aan die reëls
moes gewees het!
van die kerkraad onderwerp; sou so gou
doenlik alle vakke aanbied en een periDs. Postma het aan die begin van 1864 ode per dag wy aan onderrig in Hollands
’n gemoedskrisis beleef as gevolg van
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en in Engels.
In Reddersburg is ondertussen ’n skool
begin met J. Styger as onderwyser met
die oogmerk “de kinderen door eene
echt Christelijke Opvoeding in de vreeze
des Heeren op te leiden en alzoo door
deugdelijk onderwijs hen te vormen tot
nuttige en getrouwe leden der
maatschappij”. Die regering van die OVS
was nie bereid om die skool te subsidieer nie, omdat dit ’n kerkskool en nie ’n
staatskool was nie.
Hierdie skole op Rustenburg en Reddersburg, die standplase van die enigste
twee predikante, toon die behoefte aan
basiese skool onderrig vir die jeug. Daar
moes skole vir die kinders gestig word
en daarvoor moes onderwysers opgelei
word. Hoewel nood aan predikante en ’n
Teologiese Skool prominent na vore
tree, bring dit dadelik ook die hele skool
vraagstuk na vore. ’n Teologiese student
moes ook immers eers skoolgegaan het
en daarvoor was onderwysers en skole
nodig.
Die herderlose kerke in die Kaapkolonie
het Postma se besoek in 1864 opgeraap
en die idee van ’n Teologiese Skool na
vore gedwing. Hulle kon makliker op
hierdie hoofsaak afstuur, omdat daar
onder hulle minstens gevestigde skole,
al was dit Engelse staatskole, was.
Reeds op 18 Julie 1864 beroep die kerkraad en ’n aantal gemeentelede onder
leiding van oudl. H.J.J.Kruger van Plankfontein vir Postma om te Burgersdorp die
leiding ter hand te neem. Hulle motiveer
hulle beroep met die bewering dat die
Kaapkolonie beter as die Republiek hom
vir die opleiding leen en wys in die eerste
plek op die “vrijheiden stelheid onder de
britsche regering” teenoor die ongestadige politiek in Transvaal. Tweedens wys
hulle op die “meer bemiddelde” posisie
van die kerke in die Kolonie. Postma het
’n week later die kerkraad en gemeente
gevra of hulle bereid sou wees om boere
wat hulle goed geken het, as predikante
te aanvaar. Hierdie vraag toon dat Postma ’n mate van huiwering was om volgens die besluit van die Sinode van 1863
ongeleerde mense ooreenkomstig art. 8
Kerkorde as predikante toe te laat. Toe
Postma die Gereformeerde beginsel stel
dat wetenskaplike opleiding nie ’n noodsaaklike vereiste vir die predikant is nie,
het die Colesberg Advertiser hom dit
kwalik geneem en gesê: “De kracht eener natie, gewest., ja zelfs van een Kerkgenootschap word gevonden in de
Scholen die daartoe behoorenS..”
Postma was egter reg, want ’n wetenskaplike teoloog is nie noodwendig ’n
predikant nie, terwyl ’n Goddelike en

oordeel. Verder het hy hulle aangeraai
om die saak na die Sinode van 1866 te
bring. Burgersdorp was egter so gedetermineerd dat hulle op 20 Augustus in
hulle Afskeids-en Dankadres hulle
beroep herhaal het “met die oog op een
Tydens sy besoek aan die Kaapkolonie
is daar hartgrondig erns gemaak met die school voor de Kerk in het algemeen”
Hulle kom dan ook reeds met die plan na
vraag: Waar moet die eerste kandidate
gevind word? Die kerkraad van Burgers- vore om twee predikante te onderhou,
sodat die kerklike bediening sowel as die
dorphet die aandag gevestig op hulle
opleiding kan voortgaan. Die Algemene
geestelike leier, oudl. H.J.J. Kruger van
Vergadering van die Kaapkolonie het ds.
Plankfontein, wie egter nie sy weg oopBeyer van Reddersburg dan ook as
gesien het nie. Hulle het ook gewys op
P.J. Viljoen van Olyfenbosch, ’n eertydse tweede predikant beroep. Hy het op 29
ouderling van die Ned. Geref. Kerk, wat September egter bedank, omdat hy homself nie geskik geag het nie, die beroep
hom met besondere beginsel insig kort
te vore by die gemeente aangesluit het. van die Sinode moes uitgaan, die koste
nog nie behoorlik bereken is nie en die
Ds. M.P.A. Coetzee, sr, destyds ouderling in Lydenburg, beskryf in 1899 hoe bediening in die OVS en Transvaal daa’n kommissie hom, as ’n begaafde wat in ronder sou ly.
die gemeente opgemerk is, gekonNogtans straal uit hierdie volhardende
fronteer het met die nood in die kerke
beroeps drang van die kerke in die
aan predikante en watter intense worsteling mense soos hy deurgemaak het. Kaapkolonie, selfs teen die wil en advies
van die kerke in die Kaapkolonie, selfs
By die waardering vir gawes van die
Here in predikante en dosente, mag ons teen die wil en advies van die paar predinie vergeet wat Hy gegee het in manne kante in, ’n roepings bewustheid, ’n offervaardigheid en selfwerksaamheid. Die
op gevorderde leeftyd, wat hulle
kerkrade en lidmate het in die geloof geboerderye en gevestigde lewe vaarwel
doen wat hulle hand gevind het om te
gesê het om in krisis jare met hulle
doen. Dit het vir hulle gegaan om ’n
gawes, maar ook met hulle groot agterstand, ’n jong kerkverband in sy nood te skool, nie terwille van die skool nie, maar
enkel en alleen met die oog op die voorhulp te kom nie. Dit is mooi voorbeelde
siening van die gelowige behoefte aan
uit die verlede toe mense nog kinderlik
die diens van die Woord.
voor die roeping van die Here gebuig
het, sonder om die prys of offer in geld te
In November 1865 het oudl. H.J.J. Krubereken – dae toe predikant wees nog
ger aan ds. Postma geskryf dat hulle
“roeping” en nie “beroep” was nie.
nou sonder om die rug op die kerk in
Die vrug van ds. Postma se besoek aan Nederland te keer, finaal afgesien het
van die idee om daarvandaan ’n predidie gemeentes in die Kaapkolonie was
dat hy met P.J. Viljoen (eerste predikant kant te verkry en hulle hoop dat hulle
van Colesberg) en ’n paar jonger manne Postma sal kan bekom. In Desember
1865 het Postma aan die kerk van Burgna Rustenburg teruggekeer het. Uit
ersdorp laat weet dat hy, in afwagting
Lydenburg het oudl. M.P.A. Coetzee
van die Sinode van 1866, besluit het om
(bevestig Middelburg, 1869) gekom. In
in belang van die kerkverband, die
Oktober 1865 is die studente-geledere
beroep daarheen op te volg. Hy bring
versterk toe Jan Lion Cachet, ’n
ook die nuus aan die kerke in Transvaal.
onderwyser, katkiseermeester en
Dit was vir die kerke in die jong land, ’n
oefenaar uit Nederland en ’n broer van
verpletterende slag. Hulle het petisie op
die Ned. Geref. predikant, Frans Lion
petisie ingedien en gewys op die ontsetCachet, hom vir opleiding aangemeld
tende “gemis voorland en kerk, voor
het. Saam met N.J.R. Swart, die
onderwyser op Rustenburg, het Postma ouderdom en jeugd, school en CatechisatieS.” Tog word ’n mens getref deur
dus in 1865 die nukleus van ’n Teolodie toon van berusting in die leiding van
giese Skool rondom hom gehad.
die Here wat deur die smart en trane
heen skemer.
Die Kaapkolonie het egter in 1864 pertiDit het dus voor die Sinode van 1866
nent na vore getree in sy aanspraak op
reeds vasgestaan dat die skool van Rusdie Teologiese Skool. Weliswaar het
tenburg na Burgersdorp oorgeplaas sou
Postma die beroepe van Burgersdorp,
Aliwal-Noord, Middelburg en Colesberg, word.
om in die Kaapkolonie met die oog op
Die Sinode van Reddersburg in Mei
die opleiding van predikante werksaam
te wees, bedank, omdat sy roeping aan 1866 was epogmakend. Postma het anRustenburg hom gebind het. Hy het eg- dermaal gewys op die voorbeeld van die
profeteskole, van Christus se dissipels
ter laat blyk dat hy op versoek van die
en die apostels. Hy het gewys op die
volgende Sinode anders sou kon
daarna kerklike roeping ’n predikant
maak. Daarom stel art. 8 Kerkorde ook
besondere eise aan die ongestudeerdes
wat as predikante toegelaat mag word.
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Christelike Gereformeerde Kerk, waarvan hy self ’n produk was, wat “zonder
Akademische opleiding, door Gods
Geest is gebouwd en uitgebreid geworden, vóór zij nog eene eigene algemene Theologische School had”. Op
grond van die behoefte bring hy sy
eerste student, vir eksaminering, N.J.R.
Swart, ’n opgeleide onderwyser wat
onder beroep na Pretoria staan. Ds
Beijer het drie kandidate aangebied,
waarvan slegs S.D. Venter toegelaat
word. Die Sinode versoek die twee leraars om met die opleiding voort te
gaan, totdat ’n “algemene Theologische
School” opgerig kon word. Daarbenewens is ’n Sinodale Kommissie
benoem om moontlike kandidate te
eksamineer. Ek vind dit tog jammer dat
hierdie Sinode nie besluit het om voorlopig aankomende studente by beide
predikante sekere kursusse te laat volg
nie. Sodoende kon m.i. ’n beter
verstandhouding tussen di Postma en
Beijer oor studente gehandhaaf word.
Die behoefte aan predikante was groot
en tog was die eksaminering baie
streng. Daaruit het Beijer ’n indruk
gekry dat daar teen sy studente gediskrimineer word.

that account a less efficient minister of
the GospelS..You cannot make a minister as you can aan engineer, and
even engineers are not always college
menS.It will also offer some satisfaction to the elder or mother Dutch
Church to find that the first offshoot
from her body is likely to become a vigorous and fruit-bearing branch and to
be of use to them in stemming the tide
of unbelief which is now so rapidly setting inS.It is not now the time to continue the cry ‘Can any good come out of
NazarethS.’ A shepherd with his sling
may be of some use in the conflict”
Dit is dan ook ten volle verantwoord om
te beweer dat die klompie Gereformeerde predikante en onderwysers
uit die Skool op Burgersdorp en daarna
die manne uit die Teologiese Skool en
Universiteit op Potchefstroom op verskillende terreine van die wetenskap en
volkslewe ’n bolwerk gevorm het teen
die liberale gety van die 19e eeu. Hulle
was skoktroepe vir die tradisionele Gereformeerd nasionale karakter van die
Afrikaanse volk en het dit sodanig in
ere herstel dat die hele Afrikaanse volk
vandag daarop trots is.

Die besluit van die Sinode van 1869 om
op voorstel van die kerkraad van Burgersdorp ’n tweede predikant by ds.
Postma te bekostig – ’n finansiële las
wat hoofsaaklik op die kerke in die
Kaapkolonie gedruk het – span die
kroon op ’n moedige geloofsdaad en
vorm die beginpunt van ’n grootser ontwikkeling onder die bestel van die
Here. Die Sinode het die kweekskool
op Burgersdorp so ingerig dat daar nie
alleen predikante nie, maar ook
onderwysers opgelei kan word, “ja, dat
In Noordoos-Kaapland het die preke
ook jongelieden, zonder een bestemd
van Teologiese kandidate Viljoen,
Coetzee en Lion Cachet op Middelburg doel te hebben, gelegenheid gegeven
wordt, naar hunne vatbaarheid gebruik
in 1867 en die eertydse Colesberg
van de school te makenS..” “ Rustenseun, S.D.Venter, op Colesberg en
burg sou andermaal hulle predikant, ds.
Philipstown, baie aandag geniet. Baie
mense het skepties gaan luister, maar Jan Lion Cachet, na Burgersdorp moes
laat gaan om die Skool saam met Postdie oorwegende indruk wat buite
ma te floteer.
staanders gekry het, was een van bewondering vir wat die jong kerkverband
bereik het. Die redakteur van die Coles- Tog kan ’n mens jou moeilik die
gewaarwordinge indink wat ’n eeu
berg Advertiser weerspieël seker
gelede in Burgersdorp geheers het toe
hierdie onpartydige oordeel die beste:
“The question as to a man’s belonging die Teologiese Skool oor die dae van
to the State or ‘Afgescheidene’ Church, 26 tot 29 November 1869 feestelik geopen is. Die winkelier, Otto Peters, wat
his being a Dopper or non-DopperS.
vir die eerste diens van Postma op
wearing a jacket or a sour tout, is we
think, one of a secondary importance. If Burgersdorp sy pakhuis aangebied het,
was ’n eregas. Maar ook oudl. P.J.W.
he preach Scriptural truthSand raise
Schutte, van Potchefstroom, wat so
his people in piety and morality, all is
graag die Skool op Rustenburg gesien
wellS.There is something môre than
education wanted to make a minister. If het, was teenwoordig. Hy het met aandoening gespreek van die dag op 13
Mr. Venter, a few years ago, held the
Januarie 1859 toe dertien “wenende
plough or tended sheep, hê is not on
Nietemin moet onthou word dat Postma
in 1866 predikant van Burgersdorp geword het en dus vir die bediening van
die kerke in die Kaapkolonie verantwoordelik was. Sy seuns Petrus en
Marthinus het destyds by hom gestudeer. Petrus herinner hom later: “Mijn
vader heeft ons grotendeels de
Latijnsche grammatica op den wagen
en ‘s avonds in de tent op zijne lange
consulentsreizen onderwezenS.”

leiden” op Pretoria uit die Hervormde
Kerkvergadering op beginsel gronde
eenkant toe moes staan – en nou het
die Here hulle tot hiertoe gehelp!
Hierdie dieperliggende kerklike en
geloofseenheid, waardeur Transvaalse
Gereformeerdes ’n skool in die Kaapkolonie as hulle eie kon aanvaar, was
’n magtige faktor in die volks wording
op ’n tydstip toe die Afrikaanse volk
kunsmatig in verskillende state opgedeel was. Tereg wys ds. PH Snyman
van Heidelberg in 1893 dat min Transvalers van die Skool op Burgersdorp
gebruik kon maak, omdat dit so ver
was. Die studente en geld moes hoofsaaklik uit Kaapland kom, want in 1869
het die kerke in die Kolonie so veel lidmate gehad as dié van die Transvaal
en OVS tesame. Maar so is uit die
Kaapland Gereformeerde manne
gestoot om tot in die verre Noorde van
Transvaal te gaan dien en arbei. As
student in Potchefstroom het dit my
opgeval hoeveel manne daar uit Kaapland gekom het en onder hulle was vir
kerk en volk onvergeetlike name soos
dié van Totius, F. Postma,
J.C. van Rooy, J.V. Coetzee e.a.
Die Burger dorpse tydperk van die
Teologiese Skool 1869 – 1905
Die oprigters van die Teologiese Skool,
predikante en ouderlinge op die Sinode
van 1869, was praktiese mense. Hulle
wou ’n skool vir hulle behoeftes gehad
het. Gevolglik het hulle nie met ’n stel
teoretiese standaarde begin waarby die
studentemateriaal moes aanpas nie,
maar die skool het by die mensemateriaal aangepas. In die gegewe omstandighede het hulle geen beswaar gesien
om ook onderwysers en selfs andere
aan die Teologiese Skool te vorm nie.
Die naam “Teologiese” het vir hulle nie
’n akademiese nie, maar Gereformeerd
-kerklike betekenis gehad.
Tereg sê ds. M.P.A. Coetzee jr. op 12
Julie 1890 dat in die buitengewone omstandighede op abnormale wyse voorsiening gemaak moes word en
onderwerp hy die onsimpatieke kritiek
dat hierdie Dopper skool antiwetenskaplik wou wees. Dit was die
strewe om die standaard van die
opleiding steeds te verhoog.
Van die begin in Rustenburg af is Postma deur opgeleide onderwysers soos
Swart en Cachet tersyde gestaan. Die
Skool het dus van die begin af ’n
voorbereidende vorming aan die teologiese studente laat voorafgaan. Hierdie
voorbereidende opleiding kon ook ander jongmense gebruik.

So vroeg as 1873 gee ds. Postma aan
die Sinode ter oorweging “Zoo lang de
Synode nog niet bij machte is zelve een
voldoende voorbereidende school daar
te stellen”, moet aspirant studente minstens ’n sertifikaat van die Kaapse
tweede klas eksamen vertoon. “Kan de
Synode echter zelve eene voorbereidende inrichting aan onze Theologische
School verbindenS.acht ik verre weg
het beste”. Die Sinode was die gedagte
simpatiek gesind, maar het selfs Cachet
se voorstel van ’n derde klas sertifikaat
verwerp en besluit dat die kerk sy eie
toelatingseksamen vir die Skool daarstel
“vooreerst niet hooger dan waartoe een
gewoon onderwijzer onder onze gemeenten iemand brengen kan” Uit
hierdie ideaal om nog ’n voorbereidende
inrigting by die skool te stig is duidelik
dat die gedagte aan ’n inrigting soos die
skool te stig is duidelik dat die gedagte
aan ’n inrigting soos die latere P.U. vir
CHO. van die begin begin af gekoester
is, maar dat die bepaalde inrigting in
1873 nog nie bestaan het nie. Niemand
moet my dus kwalik neem as ek die
eeufees van die Teologiese Skool wel,
maar dié van die Universiteit nie in 1969
kan sien nie. Hierdie twee inrigtinge is
nie tweelingsusters nie, maar hulle verhouding is nog intiemer. Dit is moeder
en dogter. Die embrio waaruit die Universiteit gebore is, het van die begin af
in die Teologiese Skool se liggaam
gegroei totdat dit uitgestoot is as ’n selfstandige akademiese inrigting vir CHO.
Die historiese beeld van ’n dogter by die
eeufees van haar moeder spreek my
sterk aan . Dit sal rewolusie en meer as
tradisie skending wees indien die Universiteit in gees of praktyk ooit losgemaak word van die kerk, die skool en
die mense wat dit met hulle gebede en
skamele middele in die lewe gebring,
gekoester en gedoog het.

“verbeterde inrichting aan onze Theologische School” begeer het. Hy het die
beroep bedank maar sou tydelik nog
ageer. Die Sinode in 1879 het ’n voorstel
van oudl. P. Kruger en A. L. Coetzee
verwerp, wat slegs uit Afrikaanse predikante wou beroep. Die groslys en oorweldigende meerderheid vir ds. D. Postma, onderstreep egter die feit dat die
ouderlinge besluit het dat die teologiese
professor iemand uit hulle eie midde
moes wees, ongeag die vertoning wat
die Skool na buite ook mag maak. Dit
onderstreep die positief-Afrikaanse en
praktiese benadering wat veral onder die
ouderlinge geheers het om besluite te
neem wat die karakter en toekoms van
die Skool bepaal het.

Ds D. Postma se eerste kollega in die
nuwe bedeling was sy seun Petrus, wat
’n B.A. graad besit het. Na Petrus het sy
broer Marthinus (MA) en daarna Stephanus (BA) die voorbereidende afdeling
met onderskeiding gedien. Al drie hierdie
Postma-seuns het egter na enkele jare
diens aan die Literariese Departement
die kateder vaarwel gesê en die
herderstaf in kerke opgeneem. Na die
dood van prof. D. Postma het die Sinode
van 1891 ds. M. Postma van Middelburg
beroep. Hy het egter op aandrang van sy
kerkraad, veral ter wille van die skool
saak, daarvoor bedank. Ds. Jan Lion
Cachet het eers tydelik en na beroep
deur die Sinode van 1894 permanent die
vakature gevul. Dit is bekend dat hy hom
nie net aan die Teologie nie, maar aan
die geestelike stryd van die Afrikaner in
al sy fasette, toegewy het en ook sodanige invloed laat uitgaan het. Mens
kan sê dat hy aan die Gereformeerde
godsdiens ’n gerigtheid op die totaliteit
van Afrikanerskap, bepaal deur
godsdiens, nasionaliteit, taal en
geskiedenis, gegee het. In hom het die
Calvinistiese lewensbenadering van
Kuyper ’n natuurlike geesgenoot gehad
Die volgende belangrike mylpaal is op
die Sinode van 1876 bereik toe die pred- en sy bydrae tot die kerk, volk en skool
in die kritieke periode voor en na die Enikante van Burgersdorp formeel losgegelse Oorlog kan moeilik oorskat word.
maak is van die verbintenis aan die
Hy het in 1905 saam met die skool na
skool en ’n Teologiese professor deur
die Sinode beroep is en aan die Kuratore Potchefstroom verhuis.
opgedra is om ’n professor vir die
voorbereidende Literariese Departement Die Literariese Departement is na die
vertrek van S. Postma bedien deur proff.
te benoem wat minstens oor ’n B.AP.C. Snyman en
.graad moes beskik. Dit word in
vooruitsig gestel dat studente sodoende J .A. du Plessis en daarna deur Dirk en
Ferdinand, twee seuns van die eertydse
ook vir die Kaapse B.A.-eksamen opprof. En latere ds. Marthinus Postma.
gelei kan word.
Eersgenoemde drie het na enkele jare
Hoe prakties die Afrikaners in die Sinode beroepe na gemeentes opgevolg, terwyl
prof. F. Postma bestem was om die ongeoordeel het, blyk uit die feit dat ds. D.
Postma teenoor proff. Van Velzen en De twikkeling van die Literariese DeparteCock van Nederland met groot meerder- ment tot die P.U. K in 1919 en die selfheid van stemme as professor in die Te- standigwording van die Universiteit in
1950, te lei.
ologie beroep is. Postma was in die
uitslag teleurgesteld omdat hy ’n

16
Omstreeks 1885 het die Skool besondere hoogtepunte belewe. Kandidaat
Stephanus Postma, die eerste student
wat die Literariese Departement vir die
Kaapse Universitêre B A –graad aangebied het, het met lof geslaag en die
hoogste punte daardie jaar in die
Kaapse eksamens behaal. Die parlementslid M.M. Venter, ’n oudleerling van
die skool, het in sy gelukwensing gesê
dat in staats kringe voortaan deeglik met
die skool rekening gehou sou moes
word. “Zulk een School als deze geeft
een degelijke wetenschappelijke
opleidingS.en het Christelijk gevoelenS..word ook bewaardS.” Ds.
M.P. A Coetzee sê vyf jaar later dat die
skool “geen grootsch uiterlijk” het nie,
maar getuig “dat wij op het gebied der
wetenschap geen conservatisme huldigen, al rekenen wij het ons ook eene eer
om, wat de leer der Gereformeerde Kerk
en die Godsopenbaring aangaat conservatief te zijnS.” Hy sê dat die makliker kommunikasie “de vroegere
eigenaardige isolatie van ons land” verbreek het en gevolglik het die stroom
van die tyd, “de bewegingen en
beroeringen der wetenschap” ook tot
Suid-Afrika deurgedring. Hierin sal die
wetenskap self die beste bestrydingsmiddel wees”.
Dit is moeilik om die presiese invloed te
bepaal van die Teologiese Skool op die
eerste Albertse Boere Beskermings
vereniging wat in 1879 gestig is om o.a.
Hollands as taal in die parlement erken
te kry. Die skool met sy nadruk op die
Hollandse taal moes die oë geopen het
vir die noue saamhang tussen taal en
nasionaliteit. Burgersdorp het die inisiatief geneem en die voorbeeld gestel
watds. S.J. du Toit en andere in die
Paarl opgevolg het met ’n georganiseerde politieke party, naamlik die Afrikanerbond. Gestimuleer deur die oorwinning van die Transvalers in die Eerste
Vryheidsoorlog het die Afrikaners in die
Kolonie sterk begin agiteer en die Parlement het in 1882 besluit dat Hollands in
die huis gebesig mag word. Op ’n uitbundige en kleurryke feesviering te Vinkelfontein, die historiese plaas waar die
A.B.V.V. in 1879 gestig is, het prof. D.
Postma gewys op die dank wat hulle
verskuldig is aan “Hare Majesteit ons
geëerbiedig de Koningin”, die A.B.V.V.
e.a. Ds. P. Postma het die herleefde
liefde vir Hollands geroem. Hierdie
manne en prof. M Postma was petisionarisse vir die erkenning van Hollands in die parlement.” Die gedagte aan
’n taalmonument het toe reeds ontstaan,
want in De Volksstem kondig die Afrikanerbond bestuur aan dat hulle die gedagte vertraag omdat Hollands nog nie sy
regte ten volle verkry het nie en geld
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tiental of meer jare meegedoen aan die
Afrikaanse beweging van ds. S.J. du Toit
en andere in die Paarl. Met die eerste
Afrikaanse Taalkongres in Januarie 1896
was hy, prof. S. Postma, di W. J.
Snyman, M. Postma en studente J. A. du
Plessis en W. Postma teenwoordig. Hier
is op Cachet se voorstel besluit tot
oprigting van “Ons Klyntji” en breed
gespreek oor die toekoms van Afrikaans
as skryf-en kerktaal. Die Bybelvertaling
moes volgens die Burgersdorp se
manne van die kerk self uitgaan. Tereg
sê prof. D. H. Cilliers: “Volgens hierdie
notule kan ons met reg beweer dat Burgersdorp feitlik die begin, die voortsetting
en die end van die eerste Afrikaanse
Teen 1885 word ’n kragtige beweging
geloods vir Vrye Christelike Skole, “vry” Taalkongres was en ook die begin van
die tweede die jaar daarop”. Hy skryf die
omdat hulle finansieel onafhanklik van
die staat moes bestaan. Onder die ener- sukses van die kongres hoofsaaklik aan
gieke leiding van ds. M.P.A. Coetzee jr. die manne toe. Die Here het dan ook uit
hierdie ontmoeting en uit die Skool op
word in Burgersdorp so ‘n skool onder
Burgersdorp aan Suid-Afrika die
hoofonderwyser P. Snyman opgerig en
nuwe geboue vir die gimnasium en Teo- bekende dr. J. D. du Toit gegee, die siel
logiese Skool in 1886 betrek. In Middel- van die Tweede Afrikaanse Taalburg en op ander plekke is ook dergelike beweging, die vurige stryder vir Christeskole gestig. Tog kry ’n mens die indruk like Nasionalisme, Bybelvertaler, Psalm
berymer, Teoloog, Onderwysman, Letdat die finansiële laste en kompetisie
terkundige, kortom een van sy grootste
met die regering skole die laer
Afrikaans-gereformeerde seuns.
onderwysprogram altyd gestrem het.
Reeds op die Sinode van 1879 het ds.
Uit die voorgaande is duidelik dat die
Cachet rede gehad om te vra of die
skool wat in 1879 maar nege studente
mense behoefte gevoel aan Kerkskole
en teen 1898 maar dertig getel het, ’n
en of hulle tevrede is met Goewerment
skole. Nietemin verteenwoordig die stryd krag was vir die behoud van gereformeerde geloof teen die gety van Libom die vrywillige beginsel die eerste
skote wat nou na buite op die Afrikaner- eralisme, ’n kragsentrale vir die stimulering van Afrikaanse nasionalisme vanweë
bond en Parlement gevuur word in die
sy nadruk op taal en vaderlandse
stryd teen die bynaam genoemde
gewetensklousule. Hierdie stryd het die geskiedenis en ’n vesting vir die vorming
Gereformeerde kamp eers alleen gestry, van Afrikaans-gereformeerde manne
deur middel van sy komprehensiewe
maar in ons eeu het dit ook buite eie
geledere sterk ondersteuners gekry. Tog benadering van godsdiens, kultuur, nasionaliteit en onderwys. Tog is dit ewe
het die stryd bygedra dat die S.G.O.,
duidelik dat die Skool in sy ontwikkeling
Dale, staatsondersteuning aan privaat
al sterker suidelik op die standaarde van
skole aangebied het. Prof. Postma en
ds. Cachet wou dit nie aanvaar nie, maar die Kaapse Universiteit georiënteer gerdi W. J. Snyman, M. Postma e.a. het dit aak het en toegespits was op die stryd
van die Afrikaner in die Kaapkolonie.
goed geag, indien die skole vrylik hulle
Engels het dan ook onder Geregodsdienstige karakter kon behou.
formeerdes en selfs onder die studente
Hierdie laaste gedagte het op die Algemene Vergadering van die K.K. in 1889 baie meer mode geword as wat die stryders vir Hollands en Afrikaans dalk self
geseëvier.
sou wou toegee. ’n Sekere W. Rypma
van Standerton het die Korps Veritas
Wanneer prof. D Postma aan die einde
Vincet in 1895 dan ook in De Kerkblad
van sy vyftigste diensjaar in 1890 tot
gestriem oor hulle skynbare twyfel oor
hoër diens opgeroep word, is ’n eerste
die erns waarmee daar uit Transvaal
periode afgesluit. Dit is bekend dat hy
teen oorheersing van Engels gewaarsku
nooit vir die Afrikaanse Taalbeweging
gevoel het nie, maar ’n sterk voorstander word.
vir Hollands was. Hy het Afrikaans as ’n
Vanaf 1893 begin verskillende Transspreektaal geskik, maar vir amptelike
valers soos W. S. Lampen, J. Bergmans,
gebruik ongeskik, ondoelmatig en selfs
oudl. G. P. Roos, H .B. K. Hermann,
onfatsoenlik geag. Ds. M.P.A. Coetzee
jr. van Burgersdorp het sy gewig in 1890 oudl. Van Rijsse en veral ds. ph S.
Snyman in De Maandbode en Het Kerkop Stellenbosch ten volle ingewerp by
blad aantoon dat die Teologiese Skool
die stigting van ’n Hollandse Taalbond.
Ondertussen het ds. Cachet reeds vir ’n vanweë sy Engels-Koloniale inslag en sy
ondertussen ingesamel word. Toe die
taalmonument in 1892 met ’n volgende
fees ontvang is, was die professore
natuurlik daarby betrokke. Die jingopers
het toe andermaal smalend na Burgersdorp as ’n rebelle-dorp verwys.
Waar die professore in 1881 bereid was
om petisies aan die Parlement te laat
teken vir Hollandse taalregte, wou hulle
nie die “vernederende” pad loop om die
Bybel in staatskole te vra nie. Hulle
bepleit egter die vrywillige beginsel.
Skole moet van groepe uitgaan, sodat
skole in die godsdienstige heeltemal vry
sal wees.

ligging vir die studente van die Republieke ontoeganklik is. Ondertussen het
deur bemiddeling van Pres Kruger ’n
Staats gimnasium op Hollandse model
met ’n Gereformeerde rektor in Pretoria
verrys. Die Sinode van 1894 moes reeds
ernstig oorweging skenk aan die moontlikheid om die Skool na Pretoria oor te
plaas, maar die konkurrensie wat tussen
die Literariese Departement en die
Staats gimnasium sou ontstaan, het dit
verydel. Ds. P. H. Snyman het toe al
gepleit dat die Literariese Departement
van die Teologiese Skool moet afskei
om as ’n selfstandige inrigting die Kaapkolonie te dien. Die Teologiese Skool
kon dan na Pretoria oorgeplaas word.
Om een of ander rede het Burgersdorp
nie sterk geagiteer vir die behoud van
die Teologiese Skool nie, waarskynlik
omdat gebrek aan ruimte en koste aan
die geboue die skool in Burgersdorp
gestrem het. Teen 1897 was Steynsburg
en Middelburg en ook weer Rustenburg
in die veld met goeie aanbiedinge, mits
die skool daarheen verplaas sou word.
Die Transvalers het aangevoel dat verplasing na eersgenoemde twee dorpe
net ’n ander plek, maar geen verskil in
nasionale rigting sou maak nie.
Onderwyl die verplasing nog hangende
was en die skool byna op Grootfontein
volgens ’n aanbieding van ds. L. P. Vorster (800 morge teen £3 per morg)
geplaas is, het die Anglo-Boereoorlog
uitgebreek. Prof. J. L. Cachet, ds. L.P.
Vorster en teologiese student W. J. De
Klerk is vir korter en langer tye op
aanklagte van hoogverraad in die tronk
opgesluit en De Klerk is uit die distrik
verban. Die nasionale simpatie van
Burgersdorp met die Noorde blyk nie net
uit die offers wat studente op die
slagveld gebring het nie, maar ook uit
die blokhuise wat die Engelse in dié tyd
rondom die dorp gebou het. Hier waar
die Teologiese Skool gestaan het, was
reeds ’n hegte en diepgaande lotsgemeenskap en gevoel van volkseenheid
met die Afrikaners van die Noorde gewortel.
Op die Sinode van 1904 moes die verplasing al dan nie van die skool afgehandel word. Teenoor die reeds bestaande
voorstelle het dr. J. D. Du Toit, die jong
predikant van Potchefstroom plotseling
’n aanbod gemaak om die skool daarheen te bring. Die Transvaalse gemeentes bied meer as £3,000 aan en ’n
keuse tussen gronde geskenk deur die
kerkraad, die stadsraad en die Landbou
sindikaat.
Die Sinode het met besliste meerderheid
die aanbod van Potchefstroom teenoor
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vind in alle bewegings waarin die bedie van Steynsburg aanvaar. Met die
houd van die Afrikanerdom geleë isS.”
verplasing van die Skool in 1905 is die
eerste tyd vlak in die geskiedenis van die
Teologiese Skool met sy Voorbereidende Afdeling in die Kaapkolonie afgeloop.
Ten besluite wil ons dan net opmerk dat
die waarde van die Teologiese Skool in
Burgersdorp nie primêr gesoek moet
word in ’n eie akademiese teologiese
bydrae nie. Sy waarde lê in die manne
wat hy opgelei het as Gereformeerde
predikante en ook vir ander beroepe.
Van sy grootste waarde was die skool
hom skaars bewus, naamlik die innerlike
gees en roepings bewustheid waarmee
hy mense besiel het om in gehoorsaamheid aan God as diensknegte vir God te
arbei op elke lewensterrein. Die gees het
soos suurdeeg deurgewerk op plekke en
terreine waar hulle gestaan het. So het
juis die skool ook die gevoel van selfbehoud en die nasie bewussyn in die
Kaapkolonie gekweek en gevoed. Die
skool het in die geïsoleerde omstreke
van Burgersdorp ’n vesting gevorm
waarin die Afrikaans-Gereformeerde erfenis bewaar kon word teen die
godsdienstige en kulturele aanslag van
die negentiende eeu. In ’n tyd toe dit
mode was om verlig te raak en daarmee
die eie en die gereformeerde oorboord te
gooi, het die skool sy bydrae gelewer vir
die bewaring van die eie in die Kaapkolonie en die kweking van ’n nasionale
eenheidsgevoel met die Noorde. Daar
kon toe nog, soos op die Algemene
Vergadering van die Kaapkolonie in
1894, onbewimpeld gespreek word van
hulle verlange na “Gereformeerd onderwijs”, ’n baie sterker geformuleerde beginsel as “Christelike” of selfs
“Calvinistiese”. Laasgenoemde begrip
het na die Doleansie van Kuyper in ons
kringe na vore getree en gaan m.i. mank
aan die besware teen enige –isme.
Tereg het D. H. Cilliers opgemerk dat by
die Gereformeerde stryders “godsdiens,
taal, geskiedenis en nasionaliteit slegs
die verskillende maar nou samehangende vertakkinge vorm van die één groot
beginsel van Afrikaner-wees in die volste
sin van die woordS..”
Die kerk en volksman dr. J. D. Kestell
sê: Die Gereformeerde Kerk het groot
invloed in Suid-Afrika uitgeoefenS.ook
daarbuite op die maatskappy in die algemeen. Veel het dit vir die opvoeding gedoenS.Met die neutrale skool het die
Geref. Kerk nooit vrede gehad nie”. Die
redakteur van “Die Volksblad” sê in
1934: :Dopperisme (is) S..sinoniem met
alles wat eg Afrikaans-nasionaal is. Dit is
sinoniem met onwrikbare volks trou en
vaderlandsliefde S..Dit is hierom dat
ons die Gereformeerdes op die voorpunt
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genhede van God” (1Kor. 4:1). Vgl. ook
Daar is vier soorte dienste: dié van die 2 Kor. 6:4. Paulus herlei ook sy aposbedienaars van die Woord, dié van die toliese bevoegdheid tot die roeping en
aanstelling deur Christus(Gal.1:1; 1Tim.
professore aan die Teologiese Skool,
1:12). Hy is gesant van Christus. Hy
dié van die ouderlinge en dié van die
beskou hom as ‘’n dienaar van
diakensChristus. Hy is geheel van Hom afhankVERKLARING Prof. GCP v/d Vyver
lik en in sy diens sonder verwagting van
Waarom “dienste”?
loon. (Rom.1:1). Hy is ‘’dienaar van
Die Woord met “dienste” vertaal is in die
Christus en nie van die gemeente nie
Latynse teks functiones van die werkmaar wel ten behoewe van die gewoord function = ‘n diens verrig. Ons
meente.(2Kor. 4:5).
het in die artikel dus nie ‘n opsomming
van 4 ampte nie maar wel van dienste
Uit die Apostoliese amp het Christus die
wat verbind is aan die drie kerklike
ampte, die van bedienaar van
die drie besondere ampte vir sy kerk verorden. Hierdie ampte staan in die nouste
Woord, die van ouderling en die van
verband met die amp van die gelowige.
diaken.
Dit kom uit die gemeente voort. Christus
gee dit as organe aan die gemeente, sy
Dit is nie sonder betekenis dat die N.T.
liggaam. (Ef. 4:11; 1 Kor. 12:28). Dit
die woord = diens gebruik om die amp
beklemtoon die dienende karakter van
aan te dui nie. (1 Kor. 3:5; 2 Kor. 5:18).
die ampte.
Hierby sluit die betekenis van die woord
“ambt” in Nederlands aan. Dit beteken
“het bedienen van eene betrekking van So het die Gereformeerdes steeds op
die goddelike instelling van die amp en
een ambt, het verrichten van de
op die organiese verborgenheid met die
werkzaamheden die aan dat ambt zÿn
gemeente sterk nadruk gelê.
verbonden”. (Bouwman 1p. 328). Amp
veronderstel dus diens of bediening en
dui op gehoorsaamheid aan iemand wat Hierdie noodsaaklikheid en verbondenoor hom gestel is. So het ook die woord heid van die ampte in Christus is in die
in die N.T. die betekenis van diens. Die loop van die kerkgeskiedenis dikwels
misken. In die ou Christelike kerk wou
amp het dus ’’n dienende karakter.
die Montaniste en Donatiste die vryheid
van die profesie handhaaf en hulle verIn die Gereformeerde kerk stel ons ‘’n
set teen die instelling van ampte. Op
hoë prys op die woord “dienaar” of
“bedienaar” om daarmee die dienende grond van ‘’n inwendige lig verwerp
hulle amptelike gesag in die gemeente.
karakter van die amp aan te dui.

ARTIKEL 2

Die amp as diens wortel in Christus:
In hierdie dienswerk het Jesus Christus
sy apostels voorgegaan. Hy het nie
gekom “om gedien te word nie, maar
om te dien en sy lewe te gee as ‘’n
losprys vir baie (Mark. 10:45).
Die dienswerk is om opgedra deur sy
Vader (Joh. 4:34). So is Hy ‘n dienaar
van God ten behoewe van die gemeente. Aan Hom alleen behoort die
amp in die gemeente. Die ampsdraers
is slegs organe van Christus om sy
diens in die gemeente te verrig. So het
Christus self die organisasie aan sy
kerk gegee en dit het Hom behaag om
gebruik te maak van die diens van mense.
Die eerste wat Hy hiertoe roep is die
apostels. Hy roep hulle om die Evangelie te verkondig (Mat. 28:19) en
beklee hulle met ‘’n sleutelmag t.o.v. die
koninkryk van die hemele (Joh. 20:23).
Die apostels beskou dan ook hulle
roeping as ‘n diens van God: “So moet
ons dan beskou word as dienaars van
Christus en bedienaars van die verbor-

Later openbaar die anti-amp gees hom
sterk by die Anabaptiste en die Kwakers. Hulle leer ‘n onsigbare kerk wat
bestaan uit alle ware verligtes en geheiligdes in en buite die kerk. Die inwendige lig stel hulle bo die Heilige
Skrif. Daarmee verval vir hulle ook die
betekenis van die geïnstitueerde kerk
met al sy vorme. Die amp is nie gebonde aan bepaalde persone nie.
Elkeen wat deur die Gees gedryf is kan
dit uitoefen. Teologiese vorming is nie
nodig om die Woord te bedien nie

Hy is Koning van sy kerk. Reg om tye
beveel in die kerk kom aan geen enkele
mens toe nie. Daar is in die kerk geen
ander soewerein as Christus nie. Volgens sy Woord moet gehandel word en
daaronder moet sy gemeente buig.
Daarom is die amp altyd DIENEND. Dit
bedien Christus en sy Woord aan die
gemeente. Sy mag en gesag, aldus die
Tweede Helvetiese Konfessie “behoudt
de Heere voor zichzelven en draagt Hy
aan niemand anders over, Zoo dat Hy
vervolgens een ledig toe schouwer is,
terwyl zÿn dienaars werken”.
Die mag van die ampsdraers is ook
geestelik en sedelik van aard. Die owerheid het dwingende gesag. Die kerk
oorreed deur die Evangelie en waar die
Evangelie werk werk die Gees sodat
die mens hom sal buig onder die juk
van Christus. So is die ampte in hulle
dienswerk uit Christus en gebonde aan
sy Woord en Gees alleen.
Bouwman vat dit kernagtig saam:
“Alleen dan, wanneer de dienaren en de
geloovigen blÿven by het-woord des
Heeren, word de koningsmacht van
Christus recht uitgeoefend en wordt de
Christelÿke vryheid gehandhaafd”.
Die doel van die ampte:
Christus het die ampte ingestel om die
gemeente te lei, te versorg en te waak
dat alle dinge eerlik en met orde
geskied. Christus as Koning kon dit regstreeks doen maar dit behaag Hom om
mense daarvoor te gebruik. Deur hulle
diens wil Hy sy gelowiges insamel en
die heiliges opbou as liggaam van
Christus, vir hulle dienswerk toeberei.
(Ef. 4:11&12). Die kerk op aarde is ‘n
strydende kerk. Dit het bestendige
onderwysing en leiding nodig in die
sonde verband. As die lippe van die
getroue getuie sou verstom sou die regte kennis en welsyn van die gemeente
daardeur geskaad word. (Matt. 9:3638).

Hierteenoor het die Reformasie die goddelike instelling van die amp
gehandhaaf. (Vgl.NGB . art. 30 & 31 en
veral Dordtse leerreëls 3:17).

Ten slotte moet die gemeente beantwoord aan sy roeping wat sentreer in
die koningskap, profeetskap en
priesterskap van die amp van die gelowige.

Die gesag van die amp:
Die gesag van die ampsdraers is geen
onafhanklike gesag nie, maar steeds
gebonde aan Christus aan wie alle mag
gegee is in hemel en op aarde. (Matt.
28:18). Hy is Hoof van sy gemeente
(Ef. 1:22), wat self sy ampte verorden
het (Ef. 4:11). In die kerk is slegs één
gesag en dit is die gesag van Christus.

Die vier dienste:
Die drie ampte van herder en leraar,
ouderlinge en diakens was in die Nwe
Testamentiese tyd inbegrepe in die buitengewone amp van die apostels. Met
die uitbreiding van die kerk is die drie
afsonderlike ampte geleidelik deur die
apostels ingestel. Soos Christus
Profeet, Hoëpriester Koning is, so wil
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Hy ook sy kerk onderwys deur die
leraarsamp, lei en regeer deur die opsienersamp en die rykdom van sy barmhartigheid openbaar deur die
diakenamp. (Vgl. HK Vr. 31).

voorsien nie, daarom dat hulle geregtig
op lewensonderhoud (vs. 18; vgl. ook 1
Kor. 9:6-14 veral vs. 14).
Die besondere onderskeiding van ouderlinge belas met die prediking word
ook beklemtoon deur 2 Tim. 2:2 “en wat
jy
van my gehoor het onder baie
Die ouderlingamp:
getuies,
vertrou dit toe aan getroue
Die apostoliese sanksie van die oudmanne
wat
bekwaam sal wees om ook
erlingamp is vir ons genoegsame bewys
dat die instelling daarvan na die wil van ander te leer”. Ook hieruit blyk dat die
die Koning van die Kerk was, al kan nie ouderlinge ‘’n dubbele roeping gehad
‘’n bepaalde aanleiding tot die instelling het, regeer en leer en daarom ook dubbele eer ontvang het.(Vgl. ook Titus
van die amp aangedui word nie.
1:9).
Daar is twee benaminge vir die
ouderlingamp in die N.T. nl presbuteros
= oudste of man van invloed of episkopos = opsiener.

Oorspronklik is die onderrigting aan alle
ouderlinge opgedra. (vgl. 1Tim. 3:2).
Die hoë eise van die amptelike werk
asook hoë eise t.o.v. die prediking met
die oog op die opkomende dwaalleer
Uit die gebruik van die woorde is dit
het spesialisasie vir die prediking noodduidelik dat daarmee presies dieselfde saaklik gemaak. Die lewensonderhoud
amp aangedui word. Die beste voorhet nou ook ‘n faktor geword en
beeld is Titus 1:5-7 waar albei vir diedaarom dat die diens van die Woord nie
selfde persoon gebruik word. Dieselfde
aan almal maar slegs aan sommige opvereistes waaraan episkopoi moet volsieners opgedra is. Vgl. in die verband
doen in 1 Tim. 3:2 v.v. word gestel vir
ook die voorskrif van Jesus: “Moenie vir
presbuteroi in Titus 1:7-9. Die volgende
julle goud of silwer of koper in julle
kan nog genoem word:
beurse aanskaf nie; geen reissak vir die
pad of twee kledingstukke of skoene of
Paulus ontbied in Hand. 20:17 die pres- ‘n stok nie; want die arbeider is sy voedbuteroi maar spreek hulle later in vs. 28 sel werd”. (Matt. 10:9-10).
aan as episkopoi. In Filip. 1:1 groet
Paulus die episkopoi en die diakens.
Saam met die ouderlinge is die prediIndien presbuteroi naas die episkopoi
kante dus ook opsieners en het
gestaan het, sou hy hulle ook genoem
regeermag maar by die predikant val
het.
die klem in sy amptelike diens op die
Woordbediening. Die twee ampte moet
Hulle taak blyk uit die omskrywinge in
dus onderskei word, maar nie geskei
die N.T. Hulle is (voorgangers 1
word nie. Ons het eintlik te doen met
Thes.5:12) en hou hulle besig met
twee soorte ouderlinge.
(regeringe 1 Kor. 12:28) verder is hulle
(herders Ef. 4:11). Hieruit is wel duidelik
Die professor aan die Teologiese
dat hulle belas is met die opsig oor, die
leiding van en herderlike versorging van Skool:
In die vroeëre redaksie van die artikel is
die gemeente. Die kerk is die tempel
gespreek van “doktore”. Die Sinode van
van God en die gelowiges moet soos
lewende stene op die fondament Jesus 1964 het by die hersiening van die K.O.
dit vervang met Professore aan die TeoChristus gebou word.
logiese Skool. Hierdie kwalifikasie is
nodig omdat daar professore in die teoAs instrumente van Jesus Christus is
logie kan wees buite die Teologiese
dus aan hulle opgedra die regering van
Skool van die kerk.
die kerk.
Die Leraarsamp:
Die bedienaar van die Woord:
Reeds in die N.Test. tyd is daar
onderskeid gemaak tussen presbiters
wat insluitend die taak gehad het om te
regeer en die wat daarnaas ook belas
was met die prediking. Dit is baie
duidelik uit 1 Tim. 5:17 “Laat die
ouderlinge wat goed regeer, dubbele
eer waardig geag word veral die wat
arbei in woord en leer”. Vgl. ook Titus
1:9. Dit het al hulle tyd geverg sodat
hulle nie self in hulle behoeftes kon

Oor die betekenis van die doktore was
daar in die loop van die geskiedenis
veel verskil. (Vgl. Jansen by die art.).
Calvyn het dit as ‘n aparte amp aanvaar
sodat hy vier ampte in die kerk geleer
het. Hy het hom beroep op Ef. 4:11. In
die “sommige tot herders en leraars” het
hy die herders gesien as die bedienaars
van die Woord en die leraars as die
doktoreamp. Die verklaring van Calvyn
vind vandag geen steun meer. Indien
Ef. 4:11 op ‘n aparte ampte wou dui sou
daar staan “sommige tot herders en
sommige tot leraars”.

Uit die geskiedenis van die artikel is dit
wel duidelik dat die “doktore diens”
vereenselwig is met opleiding in die teologie. Sodanige opleiding word basies
ook veronderstel in art. 4,8 en in art. 18
gereël. Dit is egter duidelik ons het hier
met ‘n “diens” te doen en nie met ‘’n
aparte amp nie. ‘n Diens wat die
opleiding van bedienaars van die woord
behartig.
Die vraag is, is dit ‘n diens wat verbind
is en behoort te wees, aan ‘n bepaalde
amp. In dié verband kan daarop gewys
word dat die Gereformeerde Kerk in
S.A. die bepaling het dat alleen predikante verkies kan word tot professore
hulle status as bedienaars van die
Woord behou.
Hieruit kan wel konkludeer word dat die
opleiding van bedienaars van die Woord
as ‘n integrale deel van die leraars amp
beskou is. Elke predikant kan predikante oplei. Dit is ‘n besondere vorm van
bediening van die Woord.(Vgl. die formulering van art. 18). Die kerke het egter onderneem om dit gesamentlik te
doen en vandaar ‘n Teologiese Skool
en professore. (Vgl. art. 18). Reeds in
die N.T. is daar aanduidinge van sodanige opleiding. In 1 Tim.3:2 word as
vereiste vir ‘’n opsiener gestel
“bekwaam om te onderrig”. Paulus
noem Timotheus “sy ware kind in die
geloof” 1 Tim. 1:2 en herinner hom aan
“wat jy van my gehoor het” 2 Tim. 2:2. In
die pastorale briewe word ook by
herhaling ‘n beroep gedoen om te
volhard in die leer. (Vgl. 1Tim. 3:15 en 1
Tim. 4:16). Dit dui op onderrig in ‘’n
bepaalde leer.
So ook moet die professore spesialiseer
in die uitlê van die Woord. Dit geskied in
die opleiding van bedienaars van die
Woord. Die onderrig in die volle Ensiklopedie van die Teologiese wetenskap
moet geskied vanuit die Woord. Hierbenewens moet ook met die swaard
van die woord ketterye en dwalinge bestry word.
Die diakenamp:
Die apostels het ook die diakenamp
ingestel. Dit word noukeurig beskryf in
Hand. 6. Slegs twee keer word elders in
die N.T. van die diakens gespreek. (Fil.
1:1 en 1 Tim.3). Die instelling van die
amp vind ons in Hand. 6:1-7. Aanleiding
tot die instelling was die fisieke onvermoë van die apostels om al die dele van
hulle amp behoorlik na te kom. So spruit
die diakenamp ook uit die apostelamp.
Die werk van die diakens was die be-
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diening van die tafels, dit is die versorging van die armes by die liefdes maaltye
van die gemeente. Dit is duidelik die
sewe diakens is selfstandige
ampsdraers. Paulus gee aan Timotheus
noukeurige beskrywing van die vereistes
vir die amp. (1 Tim.3).
Teen die voorstelling dat ons in Hand. 6
die instelling van die diakenamp het, is
allerlei besware ingebring. Leder ontken
dat die sewe ‘n amp ontvang het. Ook
Hort gee dit ‘n geheel ondergeskikte
posisie. Hommes ontken ook die selfstandigheid van die amp en sien dit as
“niet alleen een dienaar der gemeente,
maar ook van de opziener” (Vgl. v.d.
Linde p. 98 & 99). ( U kan die vroeëre
artikel van prof. Floor ook in die uitgawe
van Kruiskyk vergelyk wat hier op ‘n
heeltemal ander spoor die gedagtes
lei..PJV)
Ons verwerp dit en handhaaf die selfstandigheid van die diakenamp met die
oog op die barmhartigheidsdiens in die
gemeente.
Samevattend konkludeer ons:
Daar is 3 ampte: ouderling, bedienaar
van die Woord en diaken.
Al drie is gewortel in Christus en kragtens sy volmag ingestel deur die
apostels in wie al drie verenig was.
Daar is geen sprake van ‘n hoër of laer
amp nie. Al drie is gelyk, dus geen
hiërargie nie.
Die ampte is selfstandig en elkeen moet
volgens die opdrag van Christus sy amp
vervul na sy eie aard en op sy eie
terrein.

