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Januarie 2017
Vrygemaak … deur ŉ God wie se beloftes hoop bied
1) Die Reformasie – 500 jaar
Op 31 Oktober 1517 het ŉ jong Rooms-Katolieke monnik, Martin Luther, volgens oorlewering ŉ
protesskrif met 95 stellinge teen ŉ deur van die Kasteelkerk in Wittenberg, Duitsland
vasgespyker. Luther wou met dié daad ŉ gesprek begin oor wat hy as wanpraktyke van die kerk
van sy dag gesien het. Hy het dit veral teen die sogenaamde aflaatstelsel gehad – ŉ praktyk
waarvolgens ŉ mens vryspraak of vermindering van straf in die hiernamaals kon koop. Vir
Luther het hierdie praktyk (wat berus op die idee dat jy God se guns kan koop) teen die
boodskap van die evangelie ingedruis, en het hy hom sterk uitgespreek teen die feit dat die kerk
ter wille van geldelike gewin en ten koste van die armes hiermee voortgaan. Nee, sou Luther
voortaan al hoe duideliker argumenteer, ons verlossing word alleen deur God op grond van die
geloof in Christus in genade aan ons toegesê.
Na 31 Oktober 1517 het Luther se gedagtes soos ŉ veldbrand deur Europa versprei, en die nuwe
tegnologie van die boekdrukkuns (waarvan die impak vergelykbaar met die internet vandag is)
het geen geringe rol in die verband gespeel nie. In die proses het ŉ beweging begin wat as die
16de-eeuse Hervorming (of Reformasie) bekend sou staan. Die impak van die Reformasie kan
moeilik oorskat word. ŉ Onlangse boek van die historikus Martin Marty het daarom nie verniet
die titel October 31 1517: Martin Luther and the Day that Changed the World. Of hierdie
veranderinge alles ten goede was en is, word wyd betwis, maar dat die Reformasie ŉ kragtige
impak op die Westerse sosiale en kerklike lewe – ook in Suid-Afrika – gehad het, is gewis.
Gegewe die feit dat 31 Oktober 1517 as simboliese merker vir die begin van die Reformasie
gesien word, vier Protestantse kerke wêreldwyd in 2017 hulle Reformatoriese erfenis. So ŉ
herdenkingsjaar bied beslis die geleentheid om opnuut na te dink oor die evangeliese impulse
wat tot die hart van die Reformasie behoort. As ons die Reformasie in 2017 herdenk, is dit
belangrik om te onthou dat daar ook rede is om te treur oor die versplintering van die een
liggaam van Christus in verskillende kerkgroeperinge, ŉ verskynsel wat in die nadraai van die
Reformasie sterk toegeneem het. Luther wou beslis nie die kerk skeur nie; hy wou dit hervorm
en vernuwe. ŉ Gees van selfondersoek, belydenis en verootmoediging is dus gepas, asook
gepaardgaande gesamentlike vieringe wat ŉ ekumeniese karakter dra. Die Reformasie-viering
bied beslis ook die geleentheid om in dankbaarheid terug te kyk na die manier waarop die
evangeliese boodskap van redding en vryspraak uit genade alleen op ŉ kragtige wyse in die
fokus gekom het. En om na die implikasies daarvan vir vandag te vra.
2) Vrygemaak!
Die oorkoepelende tema vir hierdie reeks pamflette is “Vrygemaak!” Dit is ŉ gepaste tema,
aangesien die Reformasie gesien kan word as die herontdekking dat ons uit genade deur
Christus vrygemaak is. Die Reformasie – sou ons kon sê – was ŉ bevrydingsbeweging. Ons is
vrygemaak van die sonde en skuld, vry van verlammende moralisme, vry van die verknegting
aan onderdrukkende sisteme. En ons is ook vrygemaak vir ŉ lewe waarin ons met vreugde en
verantwoordelikheid vir God, ons naaste en die res van die skepping dien.

Sommige Luther-kenners wys daarop dat ŉ mens Galasiërs 5:13 as ŉ motto vir Luther se
teologie kan gebruik: “Julle is tot vryheid geroep.” Hierdie vryheid is nie ons eie prestasie nie,
maar word in Christus aan ons toegesê. Ons is vrygemaak. Ons is vry omdat God uit vrye guns
in Christus en deur die Gees vir ons bevryding skenk. Dit is die hart van die leerstuk van die
“regverdiging deur die geloof alleen” – ŉ leerstuk wat al beskryf is as die leerstuk waarby die
kerk staan of val. Kort voor sy dood skryf Luther , terugskouend oor sy lewe en teologie, dat hy
as jong persoon die frase “God se geregtigheid” gehaat het. Hy het hierdie beskrywing veral met
God se straf in verband gebring. God is die regverdige Regter wat oordeel, en dit het vir Luther
beteken dat daar in die lig van sy eie sondigheid nie vir hom enige hoop is nie. Hy verdien die
straf van God. Maar met die lees van die Skrif (ondermeer tekste soos Romeine 1:17) het Luther
hierdie idee van God se geregtigheid anders begin verstaan. God se geregtigheid beteken dat
God ons regverdig verklaar, vrylik en uit genade . Hierdie ontdekking (“die regverdiging deur die
geloof alleen”) was vir Luther soos ŉ nuwe geboorte en hy skryf dat hy hierna die gevoel gehad
het dat die deure van die paradys vir hom oopgegaan het. Tot die hart van Luther se teologie
behoort dus die vreugdevolle oortuiging dat God ons in Christus vryspreek. Die regverdiging
kom van buite ons (iustititia externa). Dit handel nie met ons volgens ons verdienste nie, en
daarom is dit as “vreemde geregtigheid” (iustitita aliena) vir ons goeie nuus. Ons is inderdaad
vrygemaaktes – uit genade!
Luther het geworstel met die vraag: Hoe kry ek ŉ genadige God? En in die proses het hy ontdek
waar hierdie God te vinde is, naamlik in Skrifgetuienis aangaande die evangelie dat ons deur
geloof in Christus uit genade vrygespreek word. Daar word vertel dat toe Martin Luther die
spelling van sy naam van Luder na Luther verander het, hy daarin die Griekse woord vir vryheid
(eleutheria) ontdek het. Dikwels het hy dan ook sy naam geteken as Eleutherius, “die vry een”
of “die bevryde.”
3) Vrygemaak deur ŉ God wat ryk is aan beloftes
Ons is vrygemaak! Dit is die boodskap van die evangelie, en dit is die boodskap wat Luther (soos
ander ook voor en na hom) op ŉ kragtige manier in sy tyd, en met implikasies vir sy tyd,
herontdek het.
Daar is sekerlik die gevaar dat ons goedkoop oor vrymaking kan praat. In die proses onderskat
ons die krag van onderdrukking en verknegting in ons eie lewe en in die van ander. As ons
vandag oor vryheid en vrymaking praat, dan doen ons dit meestal in kontekste waar die vryheid
van mense en gemeenskappe bedreig word, midde-in ervarings van vasgelooptheid,
moedeloosheid, asook van onderdrukkende politieke en ekonomiese en selfs kerklike sisteme
wat mense se menswaardigheid bedreig en die vreugde uit hulle pers.
Luther was deeglik bewus van die feit dat die boodskap van die vryspraak na ons kom midde-in
die swaarkry wat ons beleef. Luther het in die verband dikwels van die aanvegtinge gepraat wat
hy beleef het. Tog het hy in hierdie situasie bly praat oor die feit dat ons lewe gegrondves is in
die beloftes van God. As ons oor vrymaking praat, is dit in die eerste plek belangrik om raak te
sien wie die God is wat ons in Christus vrygespreek het. Vir Luther was die antwoord duidelik:
Ons is vrygemaak deur die God wat ryk is aan beloftes en wie se beloftes wat ons toegesê word
betroubaar is. Die Bybel is vol van hierdie beloftes. Luther sou telkens verwys na beloftes soos:
“Ek is by julle al die dae”, “Jou sondes is vergewe” en “Dit is my liggaam … gegee vir julle.”

Hierdie beloftes het ŉ skeppende krag. Hierdie woorde kom van buite ons na ons toe. Geloof is
om God se beloftes toe te eien. Soos Luther dit gestel het: “Die taal van geloof praat soos volg:
Ek glo U, Here, wanneer U spreek.”
4) Om hoopvol as vrygemaaktes vanuit God se beloftes te leef
In die evangelie gaan dit dus oor die belofte (promissio) van God. Ons aanbid ŉ God wat
beloftes maak, en aan hierdie beloftes getrou is. Dit is die gedagte waarop Luther sy teologie
gebou het. Te midde van ons eie swaarkry kan ons na God roep met die wete dat hierdie God ŉ
God is wie se beloftes van sorgsame en bevrydende teenwoordigheid betroubaar is. Ons hoop is
nie in ons eie krag, ons eie persoon, ons eie gewete, of ons eie sintuie geleë nie, maar is buite
onsself (extra nos) in die belofte-woord van God gegrond. Dié God mislei nie mense nie.
Luther het nie op ŉ goedkoop manier oor hoop geskryf nie. Hy het dikwels gewys op die
persoonlike belewenis van die spanning tussen God se beloftes en wat hy “hierdie huidige
winter” genoem het. Maar dit is juis in hierdie spanning waar ons hoop op grond van die belofte
van God ontspring, selfs al is dit ons ervaring dat ons in die wildernis is of dat God afwesig voel.
Jacqueline Bussie vat Luther se gedagtes oor hoop treffend saam: “Luther makes clear the bothand character of hope. Both the world is filled with inexplicable suffering and the world is filled
with inexplicable grace. God appears to be forcefully present and at times excruciatingly absent.
God is love and life is horror; the Christian life is a curious mixture of terror and triumph,
embrace and absence, laughter and loss.”
Midde-in hierdie ervaringe van die diepte van menswees kom die skeppende woord van God se
beloftes na ons met ŉ boodskap van hoopgewende bevryding. Geloof beteken om toe te laat
dat die krag van hierdie woord oor ons spoel.
5) Betekenis vir vandag?
Maar wat, sou ons kon vra, beteken hierdie idee van vrymaking vir ons vandag? Baie mense sal
tereg kan sê dat ons in ŉ ander tyd as Luther leef. Ons is nie bang vir die straf van God soos die
mense tydens die Middeleeue nie. Ons vrees nie die geregtigheid van God soos Luther dit
gevrees het nie. Ons vraag is dalk nie soseer “Hoe vind ek ŉ genadige God?” nie, maar eerder
“Waar vind ek ŉ genadige medemens?” Tog kan die boodskap van vrymaking en die
regverdiging deur die geloof alleen opnuut versterkend en hoopgewend wees. Ook vandag leef
mense met vrae soos:
Is ek goed genoeg? Voldoen ek aan die verwagtinge? Hoekom word ek misken? Hoe leef ek te
midde van werkloosheid, armoede of marginalisering? Wat maak ek met my angs vir siekte of
die dood?
Te midde van hierdie vrae en ervaringe kan ons ook vandag die woord hoor: Ons is vrygemaak.
En hierdie woord kan in die geloof as ŉ bevrydende waarheid aanvaar word omdat dit op die
betroubare beloftes van God gegrond is. Daarom het ons hoop, ŉ hoop wat groter is as ons
vrees en angs, en wat ons bekragtig om liefde uit leef.
Robert Vosloo

Februarie 2017
Vrygemaak … om met vreugde te dien
Vryheid is kosbaar
Vryheid is een van die mensdom se hoogste ideale en kosbaarste besittings. Oor die eeue heen
veg volke al in vryheidsoorloë, lê mense hulle lewe vir vryheid neer. Dink maar aan die stryd vir
die vrystelling van slawe, of vir godsdiensvryheid. Seker die belangrikste simbool vir Amerika is
die reuse Statue of Liberty in die New York hawe. Hierdie beeld van die Romeinse godin van
vryheid was ŉ geskenk van die vryheidsliewende Franse volk in 1886. Vryheid kan egter ook ŉ
risiko wees; dit kan misverstaan word. My of ons vryheid kan ander hulle vryheid ontneem. Of
dit wat ons as vryheid nastreef, kan so maklik in ŉ nuwe slawerny ontaard. Wanneer is ons
waarlik vry?
Die Reformasie en vryheid
Vryheid was een van die kernsake in die Reformasie, 500 jaar gelede. Vandaar die
oorkoepelende tema van hierdie pamfletreeks: Vrygemaak. Luther en Calvyn het baie daaroor
gedink en geskryf. Een van Luther se eerste boeke, Oor Christelike Vryheid, het ŉ belangrike
stempel op die Reformasie as beweging afgedruk. Daarin maak hy die “revolusionêre” stelling: “
ŉ Christen is ŉ volkome vrye heerser oor alles, onderworpe aan niemand nie. ŉ Christen is ŉ
volkome diensbare dienaar van almal, onderworpe aan elkeen.” Hierin het hy by Paulus
aangesluit: “Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar
gestel…” (1 Korintiërs 9:19) en “Moet aan mekaar niks verskuldig wees nie, behalwe om mekaar
lief te hê.” (Romeine 8:8).
Christen-wees beteken vry-wees, bevry, vrygemaak. En hierdie vryheid is kosbaar, ons moet dit
koester, daarin vasstaan: “Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in
hierdie vryheid en moet julle nie weer onder die slawejuk laat indwing nie” (Galasiërs 5:1).
Hierdie teks – eintlik die hele Galasiër-brief oor die Christen se vryheid – sit in die hart van ons
Christelike geloof; dit is waaroor die Reformasie ten diepste gegaan het.
Wat bedreig hierdie vryheid?
Vryheid – ook die Christen se vryheid – word van twee kante bedreig.
Eerstens word ons vryheid van buite onsself bedreig. Daar is die Bose in ons wêreld, magte,
vreesaanjaende kragte buite onsself, wat ons vryheid kom steel en ons lewens lamlê. Dit kan
ander mense wees, heerssugtige, magsbeluste mense; dit kan ŉ diktator wees wat mense
onderdruk; of dit kan my man of my vrou wees, ŉ ouer of ŉ kind, my baas, of ŉ boelie wat my
fisies of emosioneel gevange hou. Maar dit kan ook onregverdige politieke of ekonomiese
sisteme wees, ŉ tydsgees, bepaalde kulturele gebruike of rolverwagtinge wat my van my
vryheid beroof. Ja, dit kan selfs ook godsdiens wees, wanneer godsdiens ŉ juk op ons laai, ŉ
ekstra verpligting bylas, verdienste eis, my die slaaf van ŉ godsdiensleier of ŉ leerstelling maak.
Hierteen het Paulus dit veral in Galasiërs 5 gehad, dat die Joodse tradisie allerlei voorskrifte
soos ŉ swaar las op mense kom laai het, en hulle daarmee onvry gemaak het.
Die tweede oord waaruit ons vryheid bedreig word, is van binne onsself. Dit gebeur as ons so
selfbehep, selfsugtig en selfgerig lewe, so ingebuig in ons self (iemand praat van mense wat
vasgenael na hulle eie naeltjies staar), soos Narkissos in die Griekse mitologie wat so verlief op
sy eie spieëlbeeld in die water (sy selfie) was, dat hy daar langs die rivier sit en wegkwyn het. Dis

dan wanneer ons eie velle soos ŉ tronksel se mure word. Dis dan wanneer ons slawe word van
ons eie begeertes en gierigheid, ons heerssug en wraaksug, ons wellus wat bevredig moet word.
Ons word dan losbandig, want die enigste band wat ons bind is die eie-ek, die ou natuur, die
self-god wat die laaste sê het. Self skep ons ook gode waaraan ons onsself verkneg – daar is
talle sulke moderne gode waarop mense hul vertroue plaas, en soos slawe dien. In ons opstand
teen God, skep ons die ek-god – ons sondige natuur, noem Paulus dit in Galasiërs – wat nie net
ons eie vryheid steel nie, maar ook dié van alles en almal rondom ons. Ons ganse leefruimte
word uiteindelik daardeur verteer.
Christus het ons vrygemaak ... om te dien.
Christus het ons kom bevry van alles wat ons verslaaf. Dis die goeie nuus! Dis die egte vryheid,
sê Romeine 8:36: “Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees”. Toe Hy aan die
kruis gesterf het, is ons ou, sondige natuur daar saam met Hom gekruisig. En toe Hy uit die graf
opgestaan het, het Hy aan ons ŉ nuwe lewe gegee, ŉ lewe van vryheid. Ons is nou nie meer
slawe nie, nie van ander nie, ook nie van onsself nie. Prof Dirkie Smit skryf dat ons dit in die
Heidelbergse Kategismus, vraag en antwoord 1, troosryk bely: “Ons behoort nie aan onsself nie.
Dit is die troos en dit is die roeping. Ons behoort nie aan onsself nie. Dis ons diepste troos in lewe
en sterwe, só bely ons. Ons behoort nie aan onsself nie, sorg nie vir onsself nie. Ons is bevry,
vreesloos, verlos. Ons behoort aan ons enigste Verlosser, Jesus Christus. Maar dis ook die hart
van ons roeping. Ons behoort te lewe soos mense wat nie aan hulleself behoort nie, maar aan
Christus, en daarom aan mekaar, aan ons naastes. Vrygemaak, om lief te hê en te dien, vrywillig
en van harte.” Hierdie vryheid is eers eg en blywend, as dit ons uitbuig uit ons selfgerigtheid en
rig op ons roeping om mekaar en ander te dien, mekaar se laste te dra, vrywillig en met
vreugde. “…julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ŉ verskoning om
sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde” (Galasiërs 5:13).
Hoe moet ons mekaar dien?
•

•

•

•

Soos Christus, só moet ons mekaar dien. “…moet niks uit selfsug of eersug doen nie,
maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen
aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander.” (Filippense 2:3 en 4) Soos
Christus homself ontledig het, en die gestalte van ŉ slaaf aangeneem het, so moet ons
dit doen. Luther het gesê ons moet almal vir mekaar “Christusse” word.
Dit beteken dat ons mekaar en ander moet leer raaksien, na ander moet leer luister, in
mekaar se skoene moet gaan staan, saam moet probeer verstaan wat nou die werklike
nood is, en hoe ons mekaar kan bemoedig en prakties kan help. Dit kan selfs ook vra dat
ons saam sal stry teen die onreg, teen dit wat ons vryheid bedreig, dat ons sal gaan
staan waar God staan, by die verontregte (Belhar Belydenis).
Ons moet die dinge kan onderskei waarop dit werklik neerkom, wat die liefde van ons
vra. Juis hiervoor het die Vader en die Seun saam die Heilige Gees gestuur, en die Woord
gegee, om ons te lei, om ons vas te hou in hierdie vryheid, in hierdie liefdesverhouding
met God en ons naaste.
En hierdie diens aan God en ons naaste doen ons dan, nie om iets daarmee te verdien
nie, maar omdat ons begenadig is, vrygemaak; ons doen dit met dankbare vreugde. Daar
is geen groter lewensvreugde as juis dit nie: om as vrygemaaktes God en ons naaste in
liefde te dien!

Gideon van der Watt

Maart 2017
Vrygemaak … vir hierdie lewe
Die lewe se ander kant
Ons het dit in hierdie lewe nie altyd net maklik nie. Christenskap vrywaar jou nie van die
probleme van gewone menswees nie. ŉ Christen kan ook siek word en sukkel om gesond te
word. ŉ Christen ervaar soms angs, het ook bekommernis oor die toekoms, sukkel met
selfverwyte en gevoelens van mislukking en minderwaardigheid, met neerslagtigheid en diepe
twyfel.
Uitbuiting van kwesbaarheid
Toe Maarten Luther in 1517 sy beroemde stellinge teen die kennisgewingbord van die stad, die
Wittenbergse kerkdeur, vasspyker, het hy ŉ reuse geveg aangeknoop met onder andere die
“vervloekte dwaalleer” van die aflaatstelsel. Die aflaatstelsel het die kwesbaarheid van mense
uitgebuit. Jy kon betaal vir die beëindiging van jou vrees en vertwyfeling (“Sodra die muntstuk
in die koffer klingel, spring die siel uit die vagevuur, tot in die hemel”).
Luther vra in stelling 86 hoe dit moontlik is dat die pous wat reeds so ryk is, die bouwerk aan die
katedraal in Rome doen met die munte van arm gelowiges eerder as met sy eie geld.
Hy het die magte van sy dag hieroor gekonfronteer op grond van ŉ dramatiese ontdekking wat
hy gemaak het. Hy het intens bewus geword daarvan dat God uit genade alleen in Jesus Christus
ons wêreld binnegetree het en dat Hy nie losstaan van ons kwellinge nie, dat Hy ons stryd teen
versoekings ken, en ons twyfel, ons liggaamlike en emosionele pyn. God het nie op ŉ afstand
gebly nie. Dit het radikale implikasies vir ons ingesteldheid en vrese.
ŉ Troosbrief vir Margaretha
Op grond van hierdie ontdekking kon Luther ook later in 1531, toe hy verneem van sy moeder,
Margaretha, se siekte, vir haar ŉ brief skryf oor blydskap. Hy moedig haar aan om nie tou op te
gooi nie. Hy pleit by haar om haar siekte as’t ware te omhels en ŉ steeds dieper vreugde te
vind. Die kragtige betekenis van Jesus Christus se lewe en dood, wat hy so vars ontdek het, het
immers gestaan teenoor die vertwyfelinge en sorge van sy tyd.
Hy skryf vir Margaretha: “Dood, jy kan jou tande wys, maar jy kan nie verslind nie, want God het
aan ons die oorwinning oor jou gegee deur Jesus Christus, ons Here.” Hy moedig haar aan om
deur hierdie woorde aangespreek te word en deur niks anders nie. “Wees bly en dankbaar dat
God ons hierdie kennis gegee het, en dat ons nie steeds vasgevang is in die dwaling dat ons
moet vertrou op die dinge wat ons sélf kan doen en op die heiligheid van die monnike nie. Wees
bly dat ons nie meer vir Christus sien as ŉ vreeslike regter en tiran van wie af ons moet wegvlug
na die heiliges toe nie.”

Hy gaan verder: “Ons weet nou iets anders as dat God ŉ vreeslike tiran is; ons weet van die
onbegryplike goedheid van ons hemelse Vader, dat Jesus Christus nie die Een is wat ons aankla
en dreig nie, maar die Een wat ons met God versoen … sodat ons nie bang hoef te wees vir Hom
nie, maar hom met vrymoedigheid kan nader.”
Op grond hiervan sê hy dan: “Wees opgeruimd, Moeder, en dank God met vreugde vir sulke
genade. Want Hy wat sy werk in jou begin het, sal dit ook genadiglik voltooi. Self het ons nie die
vermoë om die sonde en die dood te oorwin nie. ŉ Ander het vir ons verskyn, Een wat beslis
beter kon doen. Hy bied sy oorwinning vir ons aan en vra ons om dit te aanvaar. Hy sê vir ons:
“Wees opgeruimd, Ek het die wêreld oorwin … Ek lewe, en jy sal ook lewe, en niemand sal jou
vreugde van jou kan wegneem nie.”
Vrygemaak vir hierdie lewe
Daar het ŉ wonderlike vryheid gekom. Ons hoef nie weg te vlug van God af nie, en ons hoef ook
nie meer weg te vlug van die bedreiging van medemense en van die swaar kante van die lewe
nie. Ons hoef nie meer in die “goddelike erns” te lewe waarin ons self die beheer hou en die
wêreld volgens ons eie ideaal probeer verbeter nie. Ons kan lewe in die “goddelike liefde”
(Anton van Ruler).
Toe alles vasgeloop het, toe dit duidelik word dat die mens nie die probleme, twyfel, angs,
boosheid en pyn van die wêreld kan oplos nie, het God ingegryp en sy Seun gestuur.
Hierin lê die krag van die Reformasie en die relevansie daarvan vir ons vandag, 500 jaar later.
Die Gees leer ons om só te lewe dat ons in alles in hierdie lewe, nie net in ons suksesse nie,
maar juis ook in ons swaarkry en magteloosheid, God sal raaksien.
Die populêre godsdienstige strewe is om ŉ goeie tyd te hê en om goed op aarde bymekaar te
maak, om te ontvlug van sorge en moeilikheid. Christus maak ons eerder vry om die lewe met al
sy kante te omhels en lief te hê.
Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is.
Luther som dit op wanneer hy praat oor die krag van Jesus se boodskap op die Olyfberg: “Die
bedoeling van dit alles is om te sê dat ons, terwyl ons hier lewe, al ons tydelike besittings en
fisiese noodsaaklikhede moet gebruik soos ŉ gas op ŉ vreemde plek sal doen, waar hy oornag
en die volgende oggend vertrek. Hy benodig niks meer as ŉ bed en ŉ dak oor sy kop nie, en hy
durf nie sê, ‘Hierdie is myne, hier gaan ek bly’ nie.”
Dit is hierdie basiese insig van die vroeë gelowiges wat die kerk van Luther se tyd verloor het.
“Hulle leer en lewe is slegs gebaseer daarop dat hulle genoeg het; daarom het hulle al die
besittings van die wêreld versamel, soos almal kan sien. Hulle volg bloot die grootste en mees
universele geloof of godsdiens ter wêreld.”

Om vir Christus te volg, maak jou vry van die druk van populêre waardes, en daarom het dit ŉ
groot waarde, nie net vir die toekomstige lewe nie, maar juis ook vir hierdie lewe (1 Tim 4:8).
Vrygemaak vir hierdie lewe in 2017
Kan ons dit steeds glo, 500 jaar later?
Wel, Luther het dit geglo 1500 jaar later. Die vroeë kerk het dit radikaal geglo en die
samelewing het gedink hulle is baie vreemd. Tog het hulle manier van lewe respek verdien.
Hulle was vrygemaak van ŉ verbete handhawing van hulleself, hulle het nie hulle eie lewe in die
middelpunt en heel eerste gestel nie, maar dié wat ly versorg en dié wat moed verloor het
opgebeur. Hulle het eenvoud en blydskap gebring, want hulle Meester het juis hierdie wêreld
en hierdie lewe liefgehad en dit binnegetree.
Presies wat nodig is vandag.
Pieter van der Walt

April 2017
Vrygemaak … om te bely
Die Reformasie het ons vrygemaak van die vreeslike kettings van ‘n lewe waarin jy letterlik vir
jou sondes moes gaan betaal, moes boet. Op ‘n nuwe, vars manier het die Reformasie
gelowiges se oë vir die radikaliteit van God se genade oopgemaak. Maar beteken dit dat ware
sondebelydenis dan nie meer nodig is nie, of verskraal word tot ‘n vinnige betekenislose sin aan
die einde van ‘n gebed: “Here, vergewe my my sondes?”
‘n Kykie terug in die geskiedenis
In die film “Luther” sien ons hoe Martin Luther met die duiwel worstel. Dit is nogal ontstellende
tonele. Luther het nie gevra: “Gaan ek nie weer sondig nie?”, maar “Wanneer gaan ek sondig?”
Ek is gelyktydig ’n verloste mens, en ‘n sondaar. Hy het iets verstaan wat ons ophou verstaan
het. Genade is nie goedkoop nie. Genade is juis duur.
In Luther se 95 stellinge wat hy teen Wittenberg se kerkdeure vasgespyker het, het hy telkens
die genade beklemtoon, maar terselfdertyd gesê dat ons sondaars is. Dit beteken ons dat
vrygemaak is om eerlik met ons gebrokenheid voor God kan staan en ons gebrokenheid voor
Hom kan bely. Want dit maak ons uiteindelikheid vry! As ons bely, maak dit ons vry.
Die Skrif help ons ook hiermee
Lees gerus 1 Johannes 1:5−10 en 2 Korintiërs 7:9−11.
“Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig
ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot
leuenaar en is sy woord nie in ons nie.” (1 Johannes 1:9−10)
Maar is dit vandag nog so maklik om te bely?
Ons kan 500 jaar na die reformasie twee vrae vra:
• Het ons van die een uiterste tot die ander uiterste beweeg? Van
betaal−met−jou−geld−vir−jou−sondes, tot ‘n lewenstyl waar alles maar reg is ...
• Hoe bely ek my sonde vandag – eerlik en opreg voor die Here? Martin Luther het gesê:
“As Christen moet jy lewenslank in berou lewe”, of anders gestel: “Jou sondes bely.”
Maar belydenis kom deesdae nie so maklik nie, want in 2017 is baie dinge maar reg.
Mense in 2017 vra ook nie maklik verskoning nie en bely nie al te maklik hulle sonde nie.
Om eerlik voor God Drie−enig te kan leef, beteken nie dat alles maar reg is nie, maar om eerlik
voor God met al ons gebrokenheid te mag lewe, om uit God se genade alleen te leef. Die groot
tema van die belydenis is om met jou eie sondigheid en broosheid voor God te lewe. Jy kan nie
jou broosheid van God se genade skei nie. Jy moet eerlik voor God met al jou foute en
sondigheid kan gaan staan. Luther was nie bereid om met geld vir sy sonde te betaal nie, maar
hy het steeds geweet dat God se genade daarvoor genoeg is. God se genade maak ons vry om

eerlik en berouvol voor Hom te kan staan en ons sondes te bely. Want dan kan ons vergiffenis
ervaar, vrygemaak word en geestelik groei.
Moderne mense het bietjie verleer en vergeet om te bely. Om ekskuus te vra is meer as net as
paar mooi woorde.
Hoe lyk en klink ‘n eerlike belydenis?
• Wees bereid om jou spyt opreg uit te spreek – teenoor God en jou medemens
Hierdie is die eerste stap wat mens moet neem. In baie situasies is mense nie in staat om hulle
foute reg te maak nie en is dit die spreekwoordelike water onderdeur die brug. Maar as mense
net sou sê dat hulle jammer is, sou dit dinge al klaar beter maak. En bedoel dit, laat jou oë en
liggaam sáám praat!
• Aanvaar verantwoordelikheid vir jou dade
Mense sal die egtheid van jou verskoning beter glo, as jy bereid is om verantwoordelikheid vir
jou foute te aanvaar. Dit is nie 'n teken van swakheid nie, maar juis 'n teken van geestelike
volwassenheid. Jou man, jou vrou, jou kind, jou vriend of kollega sal meer van jou dink as jy kan
erken dat jy ook verkeerd kan wees en foute kan maak.
• Wees bereid om jou foute reg te maak
In naby verhoudings moet vertroue herstel word. Iemand vertel eendag die storie hoe 'n motor
een Ou Kersdag tot binne–in hulle sitkamer gery het toe die bestuurder nie sy draai kon kry nie.
Die sitkamer het letterlik van sy fondamente af geskuif. Soms kry ons verhoudings so seer soos
wanneer 'n motor tot binne–in jou sitkamer ry. Dan moet mens steentjie vir steentjie weer aan
die verhouding bou, die ander sal van vooraf van my liefde en geoeie trou verseker moet word.
Die genade is dat dit 'n beter en mooier sitkamer kan word as mens hard en reg werk. Maar dan
moet jy verantwoordelikheid neem. Genade en verantwoordelikheid staan nie teenoor mekaar
nie.
• Die ander persoon moet kan sien dat jy regtig jammer is
“Ja-ja, sorrie man”, en dan doen hy/sy weer presies dieselfde ding. As ons mekaar om
verskoning vra en dieselfde ding oor en oor gaan doen, kry die ander party net een boodskap –
jy was nie regtig jammer nie.
• Vra om vergifnis en spreek mekaar vry
Ons moet leer om meer spesifiek in ons sondebelydenis te wees en aan mekaar en God
vergiffenis te vra vir spesifieke goed wat ons verkeerd gedoen het. Maar dan moet ons ook leer
om vergiffenis te aanvaar en vir mekaar aan te bied. Soos klein kindertjies die gebedjie geleer
het: “vergewe ons asseblief ons menigvuldige sonde” en as hulle amen sê hardloop hulle dan
sorgeloos aan om verder te speel. Ons kan dan leef vanuit die vergiffenis, sorgeloos.
• Kom ons wees sagter met mekaar
In Matteus 18 lees ons van 'n amptenaar wat die koning om genade gaan smeek het, maar nie
bereid was om sy kollega genadig te wees nie. Ons kan tog so hard en ongeduldig teenoor
mekaar wees. As iemand nou weer 'n foutjie voor jou maak as jy op die pad is, glimlag maar.

Volgende keer is dit jy. Kom ons help mekaar om 'n sagter kultuur in ons omgewing en land te
skep.
God is die Een wat ons vergewe het, daarom moet ons mekaar ook vergewe. Soms is dit swaar,
maar vergifnis maak vry. Dit vervul ons ook met vreugde! Dit is nie lekker of goed om met
kettings te leef nie.
Vrygemaak om my geloof te bely
‘n Vrygemaakte mens, wat sonde bely en dan daarvan bevry is, kan dan nie anders nie: dan bely
ons ook ons geloof. Ons sê dit dan hardop dat ons glo in ‘n God van genade, in die God wat ons
verlos. Ons bely dit dan saam, in die kerk, deur ons belydenisse en ons liedere en ons gebede.
En ons bely dit deur ons manier van lewe, ons lewe van dankbaarheid en verwondering oor die
genade. Ons leef dan as verlostes te midde van die stukkende wêreld rondom ons, ons woorde
en dade word dan getuienis van die groot genade en vergiffenis in Christus Jesus se kruis en
opstanding. Dan sê en sing en wys ons hele lewe dit elke dag: “Jesus Christus is die Here!”
“… en niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees nie.”
(1 Korintiërs 12:3)
Vra vir verdere besinning
1. Hoe kan ons ons kinders leer om hulle foute teenoor God en mekaar te bely?
2. Maak 1 Johannes 1:8−10 deel van jou daaglikse stiltetyd – gaan staan eerlik voor God
– Hy is getrou en regverdig!
3. Lees Filippense 3:8. Praat met mekaar oor hoe jy jou verhouding met Jesus Christus
kan uitleef en in die openbaar kan bely.
Elsje Büchner

Mei 2017
Vrygemaak … om in geloof anders te kan kyk
Kameras en selfone laat ons die wêreld anders sien
Bykans alle mense het vandag ŉ selfoon met ŉ kamera. En alles word afgeneem: mense en
honde en sonsondergange en blomme en klippe. Almal neem die hele tyd foto’s. Dit was nie so
twintig jaar gelede nie. Daar was kameras en mense het foto’s geneem, maar die ganse lewe
was nie ŉ foto-geleentheid nie. Min mense besef dat hierdie kamera op ons selfoon die wyse
waarop mense na mekaar en na die wêreld en selfs die werklikheid kyk, radikaal verander het.
Vandag kyk mense anders na die wêreld en sien ŉ klip of ŉ blom of ŉ traan of ŉ glimlag wat
hulle andersins nie noodwendig sou opgemerk het nie. En meer as dit, hulle soek voortdurend
die beste blik op daardie klip. Die hele lewe word so ŉ foto-neem-geleentheid en gevolglik kyk
mense anders en sien hulle dinge wat hulle andersins nie sou gesien het nie. Emile Zola het
opgemerk dat jy nie daarop kan aanspraak maak dat jy al iets gesien het, indien jy dit nog nie
afgeneem het nie. Sonder daardie selfoonkamera in hulle sak, sou baie mense nooit eers na
daardie klip of blom of glimlag of traan gekyk het nie, maar nou kyk hulle voortdurend rond op
soek daarna totdat hulle dit sien.
Ja inderdaad, dit wil voorkom asof iets in die laaste dekades gebeur het. Eintlik het dit al byna
tweehonderd jaar terug reeds gebeur met die uitvinding van die kamera. Sedert die eerste
kameras het die wyse waarop mense na die wêreld kyk baie verander. Aanvanklik was kameras
net vir enkele uitverkorenes beskore wat so ŉ duur instrument kon bekostig. Vandag, weens ŉ
hele tegnologiese revolusie, het almal ŉ selfoonkamera en al wat ons moet doen om ŉ foto te
neem, is om so rofweg te mik en te druk. Die punt is, die kamera het deel van ons alledaagse
bestaan geword en diepgaande beïnvloed hoe ons na die wêreld kyk.
Die Reformasie het ons ook nuut leer kyk
Maar 2017 is nie die jaar waarin ons die uitvinding van die kamera vier nie, wel die jaar waarin
ons die Reformasie herdenk.
Boekdrukkuns en Bybelvertaling laat ons anders kyk
Die Reformasie in samehang met die ontdekking van die boekdrukkuns, het ŉ vergelykbare
invloed op mense gehad soos die uitvinding en verspreiding van die kamera, alhoewel die
Reformasie meer diepgaande was. Met die uitvinding van die boekpers in die Weste deur
Gutenberg in die loop van die vyftiende eeu, het dit moontlik geword om kopieë van geskrifte
deur middel van ŉ boekpers te vermenigvuldig. Gevolglik was daar meer boeke en meer mense
wat in aanraking kon kom met hierdie boeke wat uiteraard die Bybel ingesluit het. In hierdie tyd
het ook verskeie Bybelvertalings in tale soos Duits en Engels en Frans die lig gesien wat
moedertaalsprekers beter kon verstaan as Grieks of Latyn. Soos die kamera mense anders laat
kyk na die wêreld, net so laat die verhale van die Bybel mense ook anders kyk na die wêreld.
Soos selfone deur tegnologiese revolusie versprei het, so het Bybelkennis deur die drukpers en
vertalings en onder die invloed van die Reformasie versprei. En mense is vrygemaak om anders

te kyk, om deur die raam van die Bybel te kyk en opnuut ontdekte geloofswaarhede raak te
sien.
Ons sien die skepping soos ŉ mooi boek
Soos die kamera die wêreld raam in die voortdurende soeke na wat ek en jy dink “mooi” is, net
so raam die Bybel die wêreld met wat vir God “mooi” is. In die tradisie van die Reformasie kan
ons nie sê dat ons al iets gesien het, as ons nog nie deur die kamera van die Skrif daarna gekyk
het nie. Dan sien ons in die woorde van Elisabeth Eybers, “onderwater webbe roer”. Dan sien
ons in die woorde van Jesaja, ŉ takkie wat uitspruit uit ŉ afgekapte stomp. Dan sien ons in die
woorde van artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die skepping voor ons oë soos ŉ
mooi boek. Dan sien ons in die woorde van Lukas in die Emmaus-verhaal, die opgestane Here
Jesus in broodkrummels. Ons sien, in die woorde van profete soos Martin Luther King Jnr,
Johannes die Doper en Jesaja, dat heuwels gelyktes word, elke koppie ŉ vlakte. Sommige kyk
terug en sien, sien dat die “meer” van God in die verlede om en by hulle was. Maar daar is ook
die wolk van getuies van Hebreërs wat in die toekoms inkyk, wat uit die verte gekyk het, met
geloof gekyk het en dus ook as swerwers op aarde ŉ beter vaderland gesien het. Deur die lens
van die Skrif kyk ons as gelowiges om ons, maar ook terug en vorentoe en word ŉ deel van die
wolk van geloofsgetuies wat deur die eeue heen strek.
Ons sien “God die Digter” in sy skepping
Susan Sontag vergelyk die wyse waarop fotografie die mens geleer het om intensief te kyk met
moderne poësie en nie noodwendig die skilderkuns nie. Volgens haar is dit by uitstek die digters
wat ons help om te kyk, om dieper te kyk, anders te kyk en meer te sien. Volgens TT Cloete is
God ŉ digter. In “God die digter” skryf Cloete:
daar is meer poësie in die sneeuvlokkie
as in die letterkunde en baie meer poësie
in die miskruier in die toktokkie
in die meteorologie en entomologie
in die moremis en in die bergpiek
die horison wat in die hemel wegraak
in die rooswolk is daar baie meer liriek
die aarde is deur ŉ digter gemaak
Die Reformasie het verstaan, die wêreld is deur ŉ Digter gemaak en help die mens om opnuut
te verstaan dat om met geloofsoë na die wêreld te kyk is om digterlik na die wêreld te kyk.
Ons leer met geloofsoë kyk ... en ontdek ŉ dieper skoonheid
Ons is almal geroep om te kyk en sien. Ons is geroep om te soek, om soos die mense met hulle
selfone rondloop op soek na die ideale foto-geleentheid, ook te soek na God se ideale fotogeleentheid. Maar hoe lyk dit, hoe lyk die “mooi” foto’s wat God wil neem? Een van die
waarhede wat ons van die Reformasie geërf het, is dat ons vrygemaak is om in geloof anders te
kyk. Vanaf Genesis tot en met Openbaring sien ons hoe die wêreld se laastes, God se eerstes is.
Kan jy jou voorstel van wie daar foto’s in God se Vogue of Cosmopolitan sal wees? Natuurlik kan

ons iets van God sien in die mooi van ŉ waterval, van ŉ perfek geskape liggaam, van ŉ trop
sebras of ŉ sonsondergang op die Hoëveld of wolke oor Tafelberg. Dit is egter geloof in Jesus
Christus wat ons ook die skoonheid laat sien van ŉ geknakte riet, van ŉ gedoofde lamppit, van ŉ
kruis.
Dit is nie maklik om só na die wêreld te kyk en te sien nie. Ons word gebombardeer en
geïndoktrineer met die wêreld se standaarde vir mooi. ŉ Oefening wat jy kan doen, is om
gewoon net die vraag te vra waar ek God vandag sien in my dorp of stad? Indien julle hierdie
pamflet as ŉ groep lees, kan dit ŉ goeie groepsoefening wees as elkeen van julle in die komende
week julle selfone neem en in julle area op die spoor van God die digter gaan loop. Kom dan
terug na die groep en deel dit met mekaar. Waar het julle God se “mooi” gevind? Niemand
neem dieselfde foto’s van dieselfde voorwerp nie, niemand kyk ook op dieselfde wyse deur die
lens van die Skrif na die wêreld nie. Saam ontdek ons en help ons mekaar om in geloof dieper te
kyk. Dalk kom iemand terug na die groep sonder ŉ foto en sê dat hy of sy niks gesien het nie.
Wel, ook daardie belewenis is deel van die Bybel se getuienis.
Die Bybel leer ons dat waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Onthou, waar jou skat is,
daarheen sal jou selfoonkamera draai. Inderdaad, glo is sien!
Cas Wepener

Junie 2017
Vrygemaak … daarom is ons goed genoeg
1. Die genade alleen!
In 1545, ŉ jaar voor sy dood, word ŉ Latynse uitgawe van Luther se werke in Wittenberg
gepubliseer. Luther word die geleentheid gegee om ŉ voorwoord te skryf vir een van die
volumes! Hy gebruik dit om te reflekteer oor sy lewe en teologie.
Terugskouend sê hy dat hy die frase, "die geregtigheid van God" gehaat het. Hy het sy hele lewe
vir die Here afgesonder, maar tog het skuldgevoelens hom menigmaal beetgepak. “Although I
lived blamelessly as a monk, I felt that I was a sinner with an uneasy conscience before God.”
Dit is dan – alleen deur ŉ genádige God – wat hy die kern van die goeie nuus ontdek, of dalk
eerder herontdek. Hy besef dat die "geregtigheid" nie iets is wat hy kan verwerf nie, nie iets wat
hy kan bereik deur dit wat hy doen of nie doen nie. Dié "geregtigheid" is eerder ŉ passiewe
geregtigheid; dit is ŉ geskenk van God, en dui op Gód se geregtigheid. Dit is Hy, en Hy alléén
wat hom regverdig maak!
2. Genade word ŉ nuwe bril
In hierdie woorde ontdek Luther ŉ nuwe hermeneutiek (ŉ sleutel om mee oop te sluit). “From
that moment the whole face of scripture appeared to me in a different light.” Wat hy herontdek
is ŉ hermeneutiek van genade. En dit word sy grondslag, sy basis, dit waarop hy sy verstaan van
die teologie bou!
Hy ontvang as ’t ware ŉ nuwe bril, ŉ genade-bril, waardeur hy na homself kan kyk.
Hy ontvang op hierdie manier ŉ nuwe identiteit! Want deur dié bril sien hy nóú wie hy wérklik
is! En dít is wie hy is: ŉ begenadigde! Daarom dat Luder skynbaar die spelling van sy naam
verander het na Luther, wat van eleutheria afgelei is. Dit beteken “vryheid”, of dan “die vry
een”, “die bevryde”, “die vrygemaakte”.
Van dié begenadigde Luther word vertel dat hy in tye van vertwyfeling, van bekommernis en
vrees op sy studeertafel uitgekrap het: baptizatus sum, “ek is gedoop”. In hierdie tye kon hy aan
sy identiteit herinner word – nie net aan wie hy is nie, maar wie sŉ hy is! Deur Hóm – weet hy
nou deur die genade waarin hy deel – ís hy goed genoeg!
Maar hy besef dit nie net van homself nie.
3. Tegelyk regverdig en sondaar
Hierdie hermeneutiek, die genade-bril, verander sy hele lewe en teologie! Dit word vir hom
soos om deur ŉ driedimensionele bril te kyk, waar alles nou núút lyk. Die genade word die goue
draad wat deur sy hele teologiese poging loop. Dit word byvoorbeeld duidelik in die bekende
uitdrukking: simul iustus et peccator. Tegelyk regverdig én sondaar! Vir Luther was dit waar van
homself – hy is tegelyk regverdig en sondaar.
Maar dis ook waar vir alle ander begenadigdes!
Hy – ja, ook óns – is regverdig! Ook óns is deur die Here – wat homself aan ons gegee het en
wat vir ons aan die kruis gesterf het – regverdig gemaak!

Maar om dit te verstaan moet ons weet waarom die regverdiging nodig is, en dus wat sonde
beteken. Want juis ons – wat sondaars is – is geregverdig. Vir Luther is sonde ŉ toestand, dit is
om vasgevang te wees, om op so ŉ manier verstrengel te wees (soos in ŉ doolhof, ŉ web), dat
ons onsself nie daaruit kan los kry nie. Een van die maniere hoe Luther hieroor praat, is om te sê
dat sonde is om ingekeer te wees in onsself. Juis ook hiervan moet ons in der waarheid
vrygemaak word. En dit is die punt! Dit is nie vir dié van ons wat sondaars wás wat die Here
regverdig maak nie, maar vir ons wat sondaars ís! Dit is juis vir sondaars, vir ons wat vasgevang,
verstrengel is, wat ingekeer is in onsself, wat die Here vry maak, regverdig verklaar.
Maar dan is ons nie net sondaars wat nóú regverdig is nie! Vir Luther is ons juis regverdiges wat
sondaars ís! Vir hom is ons regverdig, maar steeds, tegelykertyd, ook sondig! Veral vandag is dié
insig van groot waarde, want dit waarsku dat die mens – dat ons – op ons eie tot niks in staat is
nie. Tot niks! Die mens is nié goed genoeg nie! Dit is alléén deur middel van die genade van
Jesus Christus wat die mens goed genoeg wórd!
Daarom het Luther ook blykbaar gesê: "hoe heiliger, hoe sondiger". Dit is so anders as wat ons
sou dink: "hoe heiliger, hoe minder sondig" of dalk “hoe minder heilig, hoe sondiger”. Maar
Luther sê inderdaad hoe heiliger ons is, hoe sondiger is ons ook, hoe nader ons aan die Here is,
hoe nader ons onder sy lig inskuif, hoe meer sien ons ons eie gebrokenheid, ons afhanklikheid,
ons broosheid.
4. Die kruis alléén ís ons teologie
In sy Heidelberg Disputation (1518) sê hy dan ook dat ons “teoloë van die kruis” eerder as
“teoloë van glorie” moet wees! Hier praat hy nie net met die akademici nie. Vir hom is alle
Christene – hulle wat dink en praat oor God – in der waarheid teoloë. Maar, sê hy, ons moenie
teoloë van glorie wees nie. Dit is teoloë vir wie die slegte goed, en die goeie sleg is, vir wie die
wet goed en die lyding en die kruis sleg is. Dit is die optimistiese teoloë van ons tyd, dié wat
dink dat hulle – deur hulle wetswerke, dit wat húlle regkry! – regverdig kan word! Hierdie
teoloë is optimisties ook oor hulleself, oor dit waartoe hulle in staat is. Hulle kyk verby die kruis,
asof die kruis net ŉ tree is op pad na dit wat hulle dalk in elk geval op hulle eie sou kon regkry.
In kort: teoloë want dink dat hulle goed genoeg is!
Vir Luther is daar net een manier om hierdie strewe na glorie te vernietig: “The thirst for glory is
not ended by satisfying it but rather by extinguishing it”. Daarom moet ons teoloë van die kruis
wees. Crux sola est nostra theologia, die kruis alléén ís ons teologie. Teoloë van die kruis kyk na
alle dinge deur die lyding en die kruis van Jesus Christus. Hulle sien hullesélf ín die lyding en
kruis! Die identiteit van die gekruisigde Jesus Christus word ook húlle identiteit! Dié teoloë
bevraagteken wat dikwels as die beste in godsdiens gesien word! “It constantly seeks to
uncover and expose the ways in which sinners hide their perfidy behind pious facades”
(Gerhard Forde). Dié teoloë sien hulleself soos hulle regtig is, vir wie hulle werklik is. Hulle wéét
dat hulle – op hulle eie – nié goed genoeg is nie!
5. Die genade – is vir jou genoeg!
Dit herinner aan dié woorde: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking
wanneer jy swak is”. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van
Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings,
vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, “want as ek swak is, is ek sterk" (2 Kor. 12).

En dit is Luther se punt – dalk ook vir vandag: Dat ons nié goed genoeg is nie, dat ons – alleen
deur die genade van die Here – goed genoeg gemáák is. Dáárom ís ons goed genoeg!
Henco van der Westhuizen

Julie 2017
Vrygemaak … daarom gee ons om
Liefhê, omgee, barmhartigheid bewys, versorg en skuiling bied is vir ons onlosmaaklik deel van
Christen-wees. In ons viering van die Reformasie in 2017 word ons opnuut herinner in watter
teologiese oortuigings hierdie lewensdeugde ingebed is en uit watter plek ons leef tot diens van
God en ons naaste – die plek van vryheid.
Die Goeie Nuus
Die Reformasie was nie ŉ tydperk in die geskiedenis waartydens gelowiges iets nuuts uitgedink
het nie. Dit was ŉ tyd toe, binne ŉ spesifieke konteks, weer nuut geluister is na die Goeie Nuus
van die Evangelie. Een van die kernwaarhede wat die Hervormers weer in die Skrif ontdek het,
is dat ons vry is in Christus. Ons vryheid word dan die plek van waaruit ons God en ons naaste
dien.
Hoekom sorg ek vir ander?
Die Rooms-Katolieke Kerk het, in die tyd van Martin Luther en ander Hervormers, moeite
gedoen met die armes. Die gee van aalmoese was diep ingebed in die kerklike instituut en die
samelewing. Ons moet onthou dat die feodale tipe samelewing (ryk landhere en arm bywoners)
van die sestiende-eeuse Europa, sowel as gebeure soos natuurrampe, plae en oorloë ŉ groot
gros mense op die rand van die samelewing geplaas het. Hulle was afhanklik van hierdie
aalmoese. Maar, agter hierdie aalmoese het ŉ spesifieke beweegrede gesit, wat deel geword
het van die godsdienstige atmosfeer van die dag. Die gee van aalmoese was ingeweef in ŉ
teologiese raamwerk wat verkondig het dat dit meewerk tot jou saligheid. Dat jy daarvoor
beloon sal word. Jy investeer as’t ware in die hiernamaals. Bedelaars is gehelp, want dié hulp
het die gewer weer gehelp om binne die groter godsdienstige wêreldbeeld punte vir saligheid te
verdien.
Dit is juis op die gebied van beweegredes dat die Hervormers ŉ ander perspektief in die Skrif
ontdek het: Ek help nie sodat ek beloon word nie. Ek gee omdat ek vry is om te kan dien en ook
omdat ek die beeld van God in die ander kan raaksien. Dít het die eintlike motivering geword.
Is dit nie so dat, as ons met onsself doenig is, ons diegene om ons miskyk nie? Ons kan op
verskillende maniere met onsself opgeskeep wees: Ontevrede wees met omstandighede, ons
met ander vergelyk of ten diepste dink ons is nie goed genoeg nie. Ons kan dink dat God en ons
naaste dink ons skiet tekort. Eintlik kan ons net omgee as ons kan wegkyk van onsself en op God
en ander fokus. Calvyn skryf: “Ons moet sulke kinders wees wat vas vertrou dat ons
allergenadigste Vader al ons diens sal goedkeur, hoe gering, hoe grof en onvolmaak dit ook al
is.” (Institusie 3.19.5)
Omgee word dan een van die gesigte van hierdie heilige vryheid. Daar is baie woorde wat met
“omgee” vervang kan word: Ons het lief, ons het deernis, ons is barmhartig, ons troos, ons

bedien, ons help. Dit behels egter ook daadwerklike optrede en die opstel van ordes en reëlings
om die diens te verseker.
ŉ Gemeenskapskas
Luther het byvoorbeeld in 1521 ŉ Beutelordnung daargestel. Dit is ŉ orde wat te make het met
ŉ gemeenskapskas waarin die kerk, gildes en ander broederskappe geld geplaas het wat dan
aangewend is om diegene in nood te help. Bedelary is byvoorbeeld nie net as ŉ gegewe aanvaar
nie. Mense is aangemoedig om te werk en slegs dié wat nie na hulle self kon kyk nie, is gehelp.
Rentevrye lenings is gegee aan mense van arm afkoms wat ambagte wou beoefen en moeite is
gedoen om die arm kinders skool toe te stuur. Luther se teologiese motivering was dat alle
goeie dinge uit Christus in ons ingevloei het sodat dit weer uit ons na dié kan vloei wat dit nodig
het.
Die skoonheid van God se beeld in my naaste
Johannes Calvyn het ŉ hart vir vlugtelinge gehad. Ons vergeet soms dat hy self ŉ Franse
vlugteling was en ŉ gemeenskap van vlugtelinge in Genève bedien het – mense wat vanweë
hulle Protestantse oortuiging nie kon terugkeer na hulle geboorteland nie. Calvyn het ook altyd
goeie mensekennis in sy geskrifte openbaar. Hy het geweet dat ons moeg word om goed te
doen en dat goed doen moeite is. Tog herinner hy sy gehoor daaraan dat ons goed doen omdat
ons Christus se beeld in die ander herken: “Om verder te verhoed dat ons moeg sal word om
goed te doen … Die Skrif leer ons dat ons noukeuriger daarop moet let in die geval van
geloofsgenote in soverre die beeld van God deur die Gees van Christus weer nuut gemaak en
herstel is. Gevolglik het jy geen rede om te weier om iemand, wie hulle ook al is, te help
wanneer hulle op jou pad kom en jou hulp nodig het nie.” (Institusie 3.7.6) Hy doen moeite om
die ander of die vreemdeling uit te beeld as iemand wat moontlik vir jou tot aanstoot is. Tog, as
ons die beeld van God in hom of haar raaksien: “… lok die beeld ons deur skoonheid en
waardigheid om hulle lief te hê en te omhels.”
Konkrete diens
Die Hervorming help ons om die genade-boodskap van vryheid en verlossing die plek te maak
waaruit ons dien. Die goeie van God vloei deur ons na ander, die ander se skoonheid in Christus
word erken. Nie omgee as ŉ verpligting nie, of iets om voor beloon te word nie. Dit is juis in ons
gebrokenheid wat ons vryheid in Christus vind. Daarom het ons Protestantse tradisie nog altyd
baie erns gemaak met opvoeding en die skep van maatskaplike organisasies. Ons skep
programme, mense en geboue in om nood te verlig. Hierdie konkrete diens is gebore uit ŉ
gelatenheid en vryheid wat gewortel is in ŉ sekerheid van God se goedheid en Christus se
vryspraak.
Gedagtes vir nadenke
1. Lees Efesiërs 2:1-10. Kyk hoe Paulus sy gehoor herinner dat hulle status die van
dooies was, hoe God in Christus hulle uit genade gered het. Daarom kan ons die

2.
3.
4.
5.

goeie dinge waartoe God ons geskep het (vers 10) as vrye mense doen. Dink na oor
“omgee” as deel van jou gemeente se “bedoeling”.
Wat is die konkrete maatskaplike nood in jou omgewing? Hoe help die lens van
vryheid en diens om jou nuut daaroor te laat dink en daarop te reageer?
Hoekom sukkel ons om God se beeld in mense raak te sien?
Wat is die plek waaruit jy diens beoefen? ŉ Plek van vryheid of van skuld en
verpligting?
Bid vir konkrete idees om programme te skep om nood te verlig.

Lisel Joubert
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Vrygemaak ... daarom is ons almal priesters
Vrygemaak
Waarom is dit as tema van die kerk se herdenking van die Reformasie 500 jaar gelede gekies?
En wat het vryheid met priesterskap te doen?
Die kerk het die Middeleeuse mense letterlik gevange gehou met vrees. As jy nie goed genoeg
lewe nie, gaan jy gewoon hel toe. Dit is die allerverskriklikste plek waar die verdoemdes
onophoudelik die weeklag van hul mede-veroordeeldes sal moet aanhoor, terwyl hulle
swaweldampe inasem en wring en wroeg in die onuitbluslike vlamme.
God was die een oomblik uitgebeeld as barmhartige Vader en net daarna as die God van die
donder wat in sy toorn die hele aarde laat bewe. Hy kon wel deur die bemiddeling van sy Seun
verteder word, maar die Seun is tegelyk ook die Een wat sal kom om te oordeel. Dáárom moes
Jesus se moeder, Maria, genader word om met haar sagter, vroulike aanslag Christus om te haal
om sagter te oordeel.
Die gelowige moes self ook hulle kant bring om die Here te behaag. Hulle moes gereeld die mis
en aanddienste (“vespers”) bywoon, aan allerlei godsdienstige optogte en -feeste deelneem, op
pelgrimstogte gaan, ens. As hulle nie heeltemal goed genoeg vir die hemel was nie, maar ook
nie so sleg dat hulle summier tot die hel verdoem was nie, kon die vagevuur hulle heilig vir die
hemel. Die tydperk in die vagevuur kon deur die koop van aflate verkort word.
Die genade was in die kerk en haar priesters se hande; net hulle het daaroor beskik, dit
bemiddel en uitgedeel aan wie dit, volgens die kerk (priesters) en die kerklike tradisies, verdien
het. Ja, dit kon selfs gekoop word! Die priesters het magtige mense geword.
Só was gelowiges deur vrees in die arms van die kerk gedryf en was hulle deur vrees gevange
gehou.
Die Reformasie het weer die evangelie van genade so helder en eenvoudig verkondig, dat ŉ
kind dit kon verstaan. Die gelowige is vrygemaak van die verstrengeling van die natuurlike
godsdiens met sy ingeboude werksgeregtigheid. Luther het (her)ontdek dat die Here genadig is,
dat Hy die goddelose regverdig, (Romeine 4:5) sonder enige prestasie van sy kant, uit loutere
genade alleen. En dié genade kon gelowiges direk ontvang, uit Christus se hand, ook sonder
bemiddeling van die kerk se priesters of heiliges.
Alles, alles is genade. So het die Reformasie ontdek.
Die Reformasie het ons vrygemaak
Maar wat het vryheid en priesterskap met mekaar te doen? Word ons daardeur nie al weer
ingebind onder ŉ las, ŉ verpligting waarsonder ŉ gelowige nie werklik as Christen gereken kan
word nie?
Een van Martin Luther se mees bekende geskrifte dateer uit die jaar 1520 – drie jaar nadat hy
die 95 stellinge aan die slotkerk in Wittenberg aan die deur vasgespyker het – en is getiteld Die
vryheid van die Christen. Hy begin met ŉ treffende uitspraak waarin hy Romeine 13, 1 Korintiërs
9 en Galasiërs 4 en 5 verwoord: “ŉ Christen is geheel en al ŉ vrye heer oor alles en niemand se
onderdaan nie. ŉ Christen is geheel en al almal se dienende kneg en aan almal onderdanig.”

Luther erken dat dit die indruk van ŉ teenstrydigheid wek, maar tog is dit nie so nie. Hy skryf dat
uiterlike dinge soos werke van barmhartigheid of die klere wat hy aantrek (soos ŉ monnike- of
nonnekleed) nie die vryheid of slawerny van die Christen bepaal nie. Die Christen se vryheid is ŉ
geestelike vryheid, en dit word verkry deur die Woord van God, die evangelie van Jesus
Christus. So lui Johannes 8:36: “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.”
Geloof in Jesus Christus is die ware vryheid en belangrikste werk wat van Christene verwag
word. Deur geloof in Christus word al die gebooie van die Here gehoorsaam.
Ons almal is konings, priesters en profete
Die Reformasie het ook die Roomse onderskeiding tussen die geestelikes (die priesters,
biskoppe, ens.) en die leke (die “gewone” gelowiges”) verwerp. Ons almal het vrye toegang tot
die genadetroon van God, sonder dat ’n priester of pous dit hoef te bemiddel.
Vir Luther staan dit vas dat die vryheid van die Christen inhou dat alle gelowiges gelyk is. Die
Christen is aan niemand onderworpe nie, maar regeer as konings saam met Christus. Die
Reformasie ken nie pouse nie. As koning moet die Christen – soos Christus! – geken word aan
hulle godvrugtige lewenswandel en moet hulle heers oor die sonde. Dit beteken egter nie dat
ons elkeen nou ŉ klein koninkie, elk op sy eie troontjie is nie. Christus is die enigste Hoof,
Koning en Meester van sy kerk. In die kerk bedien ons Sy koningskap aan mekaar.
Omdat ons almal ook toegang kry tot God se Woord (in die Reformasie is die Bybel – wat toe
nog net vir die priesters wat Latyn geken het, toeganklik was – in gewone Duits vertaal,
toeganklik vir almal), die blye nuus in elkeen se hande geplaas is om uit te deel, is elkeen ook
geroep om dié nuus aan ander oor te dra, daaroor te getuig, profete te wees. Soos Christus, wat
as Profeet oor God se Woord kom getuig het, self God se vleesgeworde Woord geword het, is
ons almal ook geroep tot profete, tot getuies.
Net so ken die Reformasie nie die priesteramp nie. Alle gelowiges is nie alleen konings of
profete nie, maar ook priesters – in staat om te regeer en mekaar priesterlik te bedien. Ook
hierin word die Skrif nagepraat: Petrus noem die gelowiges “ŉ koninklike priesterdom” wat
moet getuig ... (1 Petrus 2:5). Trouens, ons praat tradisioneel van die drieledige amp van die
gelowige: priester, profeet en koning.
Priesters vir mekaar
Ons offer nie meer soos die priesters van ouds nie – Christus het ŉ volmaakte offer, eens en vir
altyd, aan die kruis gebring. Ons bedien Christus se volmaakte offer aan alle mense.
Dit beteken dat, hoewel ons vry is en bo almal staan, ons tog ook diensbaar is aan alle mense.
Só het die Here Jesus sy gelykheid aan God nie beskou as iets waaraan Hy moes vasklou nie,
maar het Hy – ter wille van ons – slaaf geword en as priester Homself aan die kruis geoffer (vgl.
Filippense 2: 6–8). Die Hebreër-skrywer noem Christus die Hoëpriester volgens die orde van
Melgisedek. Ons, skryf Paulus, moet dieselfde gesindheid as Christus openbaar. Ons almal moet
mekaar priesterlik bedien. Vryheid in Christus is altyd vryheid in gebondenheid aan Hom en aan
mekaar! Sonder hiérdie band is die Christen nie vry nie. Vryheid in Christus beteken dat ek Hom
volg en, soos Hy, aan alle mense diensbaar is. Dié twee gaan altyd hand aan hand. Daarmee
praat Luther in sy boekie vir Paulus na. In 1 Korintiërs 9:19 skryf hy: “Hoewel ek vry is en van
niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel …”

Wat meer is: Luther het hierdie saak so belangrik geag dat hy vir die fundering van die ampte
(anders as Calvyn) uitgegaan van die priesterskap van alle gelowiges. Juis dít maak die
herdenking van die Reformasie so aktueel. Ons praat vandag nie so dikwels van die priesterskap
van alle gelowiges nie, alleen maar van die amp van die gelowige. Dit is kernbelangrik dat elke
gelowige sal verstaan dat hy of sy in hierdie amp deur Christus self geroep is. ŉ Ander manier is
om die Bybelse term “dissipelskap” te gebruik. Basies kom dit alles op dieselfde neer, maar
beklemtoon telkens ŉ ander faset daarvan. Deesdae is die gonswoord “missionale
transformasie”.
Wat beter kan ons in hierdie jaar van die 500ste herdenking van die Reformasie as om wéér te
reformeer? Hoe wonderlik sal dit nie wees as elke gelowige eg hulle “koninklike priesterskap”
ten volle gaan uitleef nie?
Gert Duursema

September 2017
Vrygemaak ... om anders te werk
Vasgevang in die eise van ons werk
Baie mense voel dat hulle soos slawe werk. Ons leef eenvoudig in tye waar die eise wat deur ŉ
mens se werk gestel word, jou laat voel jy is vasgevang in omstandighede wat te veel van jou
vra. Jou werk oorheers jou lewe. Daar is beheermaatreëls wat jou dwing om meer produktief te
werk. Toesighouers dring aan dat jy harder werk. Prestasie word nagejaag! Vir party mense is
werk nie meer lekker nie, ander mense werk eenvoudig net omdat hulle liggaam en siel aan
mekaar moet hou.
Die ergste is dat ŉ mens se werk eintlik die grootste deel van jou tyd opneem. Talle mense is
omtrent die hele tyd wat hulle wakker is, besig met een of ander vorm van werk. Daar is min tyd
vir jou gesin, of om aandag te gee aan jou gemeenskap – of selfs aan iets soos godsdiens.
Die vraag is natuurlik of dit moontlik is om jou werk anders te ervaar. Kan ŉ mens vrygemaak
word om jou werk te geniet? Bestaan daar dalk ŉ manier om na werk te kyk wat jou sal help om
dit weer sinvol te vind?
Die revolusie wat regtig vrymaak
Daar bestaan baie bewegings wat aandag gee aan mense se werksomstandighede. Vakbonde
beloof ŉ revolusie van die werkersklas. Party organisasies verkoop hulle dienste om mense te
mentor sodat hulle nóg harder kan werk, maar dan ten minste gelukkig voel daaroor. Al hierdie
instellings het ŉ plek in ons samelewing. Maar daar is nog ŉ ander stem wat ook gehoor moet
word. Daar is ŉ storie van ŉ revolusie wat regtig vrymaak ...
500 jaar gelede het ŉ revolusie in Duitsland begin toe Martin Luther nuwe idees oor godsdiens
en die impak van godsdiens op ŉ mens se lewe teen ŉ kerkdeur in Wittenberg vasgespyker het.
Ander het gou aangesluit by die beweging. Mense soos Ulrich Zwingli en Johannes Calvyn het
ook iets van ware vryheid ontdek. Die kern van hulle oortuiging was dat die lewende God ook ŉ
genadige God is. God maak mense vry en gee ŉ nuwe uitkyk op die lewe deur Jesus Christus.
Hierdie nuwe lewensuitkyk en vryheid verander alles – ook ŉ mens se belewing van jou werk en
arbeid.
Ons behoort nie aan ons werk of ons werkgewer nie. Ons behoort aan God. Ons is vrygemaak
om God met vreugde te dien, ook in die manier waarop ons werk.
Geroep tot ŉ nuwe ervaring van werk
Een van die belangrike idees van die Reformasie is dat daar nie party werke is wat heiliger en
meer werd is as ander nie. Hulle het ŉ baie belangrike idee oor die lewe gehad – alle mense
word geroep en vrygemaak om God orals en op allerhande maniere te dien. Jou doodgewone
alledaagse werk is net so heilig en belangrik as die werk van die heiligste priester. Die
Reformasie bring ŉ revolusie in die nadenke oor werk: Dit bring werk en godsdiens op die regte
manier bymekaar. Jou werk is nie ŉ godsdiens wat alles van jou eis nie. Jou godsdiens (en dus
Christus) maak ook jou werk vry sodat jy selfs in die alledaagse van jou werk besig kan wees met
maniere om die lewende God te dien. Johannes Calvyn het gesê dat werk ŉ manier is om te wys
jy is dankbaar vir die nuwe lewe wat jy in Jesus Christus het. Werk word dus deel van jou

godsdiens en is nie op sy eie ŉ godsdiens nie. Werk is ŉ manier om God en ander mense te dien.
Daarom kan jy dit as ŉ roeping beskou.
Dit het belangrike gevolge:
•
•
•
•

Alle werk is nou waardig en heilig.
Mens kan nie neerkyk op arbeiders wat ŉ nederige soort werk doen nie. Jy moet ook
nie mense wat magtig is en baie geld verdien soos afgode behandel nie.
Dit wat jy elke dag doen, is goed vir God. Dit is belangrik in God se oë en het waarde
vir God.
Jou werk alleen bring nie lewensvreugde nie. Dit gebeur net as jy dit verstaan as deel
van God se versorging en seën.

Die Heidelbergse Kategismus (125) verduidelik juis ŉ deel van die gebed van Jesus so: Gee
ons vandag ons daaglikse brood. Dit beteken: Versorg ons met alles wat vir die liggaam
nodig is, sodat ons daardeur erken dat U die enigste Bron is van alles wat goed is, en dat al
ons sorge en arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie.
•

As God werk waar jy werk en deur jou werk, val jou werksplek ook onder God se
reëls van liefde en regverdigheid en om “aan ander te doen wat jy aan jouself doen”.

Die arbeidsrevolusie van die Reformasie is dat jou werk jou regtig kan vrymaak om soos ŉ kind
van God te leef en God met vreugde te dien in alles wat jy doen.
Sout vir die aarde
Hierdie soort vryheid word verduidelik deur die gedagte dat ons sout vir die aarde moet wees.
Jesus het in een van sy bekende preke sy volgelinge aangespoor om “sout vir die aarde” te wees
(Matteus 5 vers 13). Ons kan dit ook toepas op ons werkslewe. Mense wat vrygemaak is om
anders te werk, het ŉ positiewe invloed op hulle kollegas en maak ŉ positiewe verskil aan alles.
Kom ons kyk na ŉ paar gevolge van mense wat geroep is om sout vir die aarde te wees:
• Soek na geregtigheid en billikheid in die werkplek. Die gedagte van geregtigheid was
altyd een van die sterk argumente van die Reformasie. Dit bring ook geregtigheid na
die werkplek toe.
• Diensbaarheid. Die Reformasie leer ons dat ons God en ons medemense in alles
dien. Ook in die manier waarop ons werk.
• Werk is nie ŉ godsdiens wat alles van jou kan eis nie. Jy word geroep om ook jou
werk te gebruik om die lewe vir ander beter te maak. Jy sien jou werk vanuit die
oogpunt van ŉ groot beweging wat alles beter en mooier wil maak.
• Jy gee spesiale aandag aan dié wat swaarkry en die minstes is. Werk is ŉ manier om
die lot van mense te verander. Werk help ons ook om op allerhande maniere aan die
nood van ander mense aandag te gee.
Heidelbergse Kategismus 111 sê: Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag,
bevorder en hom so behandel soos ek wil hê dat hy my moet behandel. Daarby moet ek ook
my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help.

Werk met vreugde
Na 500 jaar kan ons terugkyk en sien dat die Reformasie ook ŉ groot impak gemaak het op die
arbeidswêreld. Die belangrikste is egter om weer oop te wees vir iets van die ware vryheid wat
dit bring. Ons behoort nie aan ons werk nie. Ons behoort aan God. God roep ons om Hom in
alles te dien, ook in ons arbeid. Dit gebeur waar ons sout vir die aarde is en regverdig en billik
optree – sodat lewe kan floreer.
Besprekingsvrae:
(1) Baie mense beleef dat die omstandighede en eise van hulle werk eintlik negatiewe gevolge
vir hulle godsdiens en verhouding met God het. Hoe kan die insigte van die Reformasie wat ons
vry maak om anders te werk, sulke mense help?
(2) Bespreek maniere waarop mens kan ontdek dat jou werk eintlik ŉ roeping is om God en
medemens te dien. Wees baie prakties ...
Nelus Niemandt

