DIE OPLEIDING VAN PREDIKANTE
J. 1. DE W ET
I. INLEIDEND:
a.

Die Kerk: Net die kerk kan van iemand 'n predikant
maak. Dit is só om dat net die kerk iemand op sy kansel
kan toelaat om in die gem eentes w o o rd en sakram ent te
bedien en die pastorale versorging te behartig. Daarom
w as dit nog altyd die gebruik dat elke kerk na die beste
van sy wete, voorw aardes en vereistes v ir die predikantskap neerlê. Volgens die k e rk w e t kan en w il die Hervormde
Kerk slegs van gelow ige lidm ate w a t teoloë is of ten
m inste to t op sekere hoogte teologies geskoold is, pre
dikante maak.

b.

Die Teologiese fa kulte it: Die H ervorm de Kerk het nog
a ltyd 'n teologiese fa k u lte it as opleidingsentrum vir sy
toekom stige predikante verkies. Dit hang saam met die
fe it dat die kerk graag akademies gevorm de teoloë as
predikante w il hê. D it spreek dus vanself dat die teologiese
fa ku lte it so'n opleiding aanbied dat hy meen om mense
daardeur sodanig teologies te skool, dat hulle as predikante
v ir die Hervorm de Kerk bruikbaar kan w ord.
Hierby was die praktiese teologie a ltyd op 'n besondere
w yse gemoeid. Dit is im m ers die taak van die praktiese
teologie om die prinsipieël teologiese studie so op die
kerklike praktyk te rig dat die opleiding teoloë sal oplew er
w as as predikante vir die kerk goed toegeruste predikers,
kategete en pastors sal wees. D it kan daarom met stel
ligheid beweer w o rd dat die opleiding van predikante vir
die praktiese teologie van besondere belang is — eintlik
'n besondere studieob jek bied. Die laaste doel van die
praktiese teologie is om vir die kerk goed toegeruste pre
dikante te vorm . Daarom is alles w a t in die opleiding
daartoe kan dien en alles w a t hierdie doel kan verydel,
uiteraard vir die praktiese teologie van lewensbelang.
Hierdie hele aangeleentheid w o rd ju is by hierdie vyftig ste
verjaardagviering aangesny om dat ons meen dat tans meer
as grondige aanleiding to t herbesinning in verband m et
die opleiding van predikante bestaan.

II. DIE AANLEIDING E TOT SO'N HERSIENING:
Om so'n hersiening enigsins sinvol aan te pak, is dit nodig om
'n mate van aandag aan die aanleiding to t hersiening te gee.
D it sal natuurlik nie m oontlik w ees om hierdie sake to t in die
fy n s te besonderhede te ontleed nie. Dis seker ook nie nodig nie.
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Die dinge kan eintlik maar net aangestip w ord, om dat hulle
elkeen die kerk op 'n bepaalde manier met 'n ernstige vraag
konfronteer. D it gaan tog eintlik om die kerk se an tw o o rd op
hierdie vrae.
Hierdie vrae is sonder uitsondering hedendaagse vrae. Nou
kan 'n mens hierdie vrae m et allerlei vinnige kw inkslae afmaak
o f liew er o n tw y k . D it sal egter nie in die beste belange van die
kerk w ees nie. Veral nie as 'n mens daarop let dat dié kerk die
w aarheid eintlik net so „ b e s it" dat hy hom self in al sy doen en
late a ltyd w eer korrigerend aan die waarheid kan toets. Daarom
geld vir ons kerk in elk geval ecclesia reformata sem per reformanda.
Verder is dit natuurlik belangrik om daarop te let dat kritiek op
die kerk se doen en late — al is dit ook hoe onbeholpe of oordrewe gestel, so m tyd s tog dui op 'n sw akplek in die kerk se
m ondering. Daarom m oet die kerk hierdie eietydse vrae ernstig
ter harte neem en grondig probeer beantwoord.
Ons kan ons in elke geval nie gaan terugtrek binne die reformatoriese tradisie en beweer dat al hierdie sake uitgem aak is
en daarom vir ty d en ew igheid afgehandel is nie. D it is vandag
o nm oontlik om dat ook kerke van reform atoriese stem pel hierdie
vrae baie dringend vra.
D it lyk vir my o f veral die volgende sake ernstige vrae aan die
kerk rig:
a.

Die onrus rondom die ampte. Ons noem dit maar onrus.
Eintlik varieër dit van 'n soo rt onbehaaglikheid to t 'n volle
dige verw erping van die ampte. D it is nie 'n saak w a t net
by „v a k te o lo ë ” voorkom nie. Daar is ook predikante
„ . . . die weigeren nog langer manusje van alles te zijn en
dan m a a r'vlu ch ten ' in een taak buiten het kerkelijk in s ti
tu u t". (Lekkerkerker, Oorsprong en Funktie van het amp
bis. 3 2 ). Ook lidm ate kom meermale met allerlei beklagings
en stel vrae.
A l is die situasie hier by ons in S.A. nog nie so akuut dat
ons w e rk lik oor 'n am pskrisis kan praat nie is hier tog
ook onrusbarende voortekens: 'n kroniese te k o rt aan
predikante (en ander am psdraers!) en selfs ’n groeiende
slytasie deur oorgang na 'n ander lewensstaat. Ook hier is
die funksieverlies soos verteenw oordig deur leë kerke en
groeiende buitekerklikhe id sterk dryfvere om uiteindelik
ook te kan vra: Het in besonder die predikantsam p nie
heeltemal m isluk nie? Is predikante in hierdie situasie
überhaupt nog nodig? Is hulle nie net 'n belemmering vir
die kerk nie?
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b.

'n A nd er saak w a t baie nou hiermee saamhang is die
opkom s van die nuw e charism atiese beweging w a t dw arsdeur alle kerklike denominasies heen loop. 'n A nder verskynsel kan ons die nuw e „le k e -b e w u s s y n " noem.
A lhoew el die nuw e lekebew ussyn nie dieselfde is as die
charism atiese beweging nie, het hierdie tw e e gedagterigtin gs to t 'n hoë mate dieselfde resultaat: Hulle lê 'n ge
w eldige sw aar klem op die leke-getuienis. Hierdie getuienis
van die nie teologies geskoolde lidm aat, bied vir hierdie
mense 'n nuw e hoop vir die christendom .
M e t verw ysing na die ongeskooldheid van die eerste
dissipels w o rd gew oon w eg aanvaar dat charism a en studie
mekaar uitsluit. Daarom verset die m iljoenesterk charis
m atiese beweging hom ook inderdaad teen enige formele
teologiese studie. In 1966 w as daar in Z w itzerland 'n konferensie oor kerk en m aatskappy. Een van die slotsom m e
w aartoe daardie konferensie gekom het, is dan ook dat
die kerk as hy w il w eet w a t hy vandag in die w éreld moet
doen, hy dit van sy leke en nie van sy teoloë nie, m oet vra.
Indien hierdie opvatting s w aar is, dan is daar mos geen
sin in om predikante op te lei nie. Hierdie gedagterigtings
verteenw oordig dus e in tlik die vraag: Is predikantsopleiding w e rklik nodig o f is dit 'n baie duur oorbodigheid
w aarsonder die kerk beter kerk kan wees?

c.

In 'n sekere sin en in som m ige kringe is die hierbo gestelde
vrae al beantw oord en is, daar reeds begin om met im ple
m entering van die an tw oo rd die s.g. funksieverlies waaraan
die kerk ly, te bestry. Hierdie a ntw oorde saamgevat, lui
dat daar w el predikante m oet wees. Hulle m oet egter nie
die gew one gem eentepredikante m et 'n algemene te o lo 
giese opleiding wees nie. Hierdie mense het hulle hoop
op spesialisasie gevestig. Elke predikant sal dan 'n gebiedsspesialis wees. Hy sal nie as predikant van 'n ge
m eente nie, maar as lid van 'n paneel bo-gem eentelike
spesialiste, optree. Hier w o rd egter nie gedink aan spesia
lisasie op die gebied van een of ander teologiese vak nie.
In meer beskeie gevalle w o rd slegs gepleit vir 'n beter
pastoraal-psigologiese to erusting van die predikante te r
w y l hulle teologiese vorm ing nog kan bly.
In die meer radikale gevalle w o rd slegs 'n se n sitiw ite itsopleiding as opleiding van predikante vereis. (W . J. de
Klerk. Die pastorale psigologiese skoling en naskoling in
Nederland N.G. Kerkboekhandel, 1972 en Pastoral introspeksie, in Rondom die Prediking, N.G. Kerkboekhandel
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1973, vgl. ook Lekkerkerker, Oorsprong en Funktie van
het A m p, Boekencentrum 1973, bis. 30 + 3 1) „W . J. de
Klerk stel dit dan ook onom w onde: „D ie huidige opleiding
is gerig op die aankweek van intellektuele deskundigheid
te rw y l die pra ktyk van die pastoraat naas die intellektuele
deskundigheid, ook besondere sensiw iteit in die kom m unikasie vereis. Die huidige opleiding kw eek 'n habitus
van aktiew e o u to rite it te rw y l die ervaring geleer het dat
die habitus van luisterendskynbaar-passief-m et die-anderte-w ees die kern van die pastoraat is."
Sonder om nou hier breër op hierdie hele kw essie in te
gaan, is dit nie duidelik dat hierdie gedagterigting die kerk
konfronteer m et die vraag na die aard van die opleiding.
Hulle aanvaar dat daar 'n opleiding m oet wees, verw erp
e in tlik die huidige teologiese opleiding en bepleit 'n op
leiding w aarin „d ie kennis van of besinning op die kuituur,
die m aatskappy en die kontem porêre m e n s" maksimaa!
sal w ees (W , J. de Klerk, Pastorale Introspeksie, bis. 7 ).
d.

Sam evatting:
K ort saam gevat kan 'n mens sê dat die kerk m et die baie
belangrike vrae gekonfronteer staan. Indien die kerk w erklik ve ran tw o ord en sinvol sy predikante w il oplei, dan sal
hy eenvoudig hierdie vrae moet beantw oord en dienooreenkom stig sy opleiding vorm gee. Te meer lyk d it nodig
om dat hier by ons self w el van tyd to t ty d vrae en voor
stelle m .b.t. ons teologiese opleiding kom. Daar kan m.i.
alleen dan ve rantw oord vorm gew ing van die opleiding
plaasvind, indien d it ooreenkom stig die grondige beant
w oording van die gestelde vrae geskied.

III. DIE BEANTW O O RDING V A N HIERDIE VRAE:
D it is in elk geval nie m o on tlik om in die bestek van hierdie
voordrag op al die aspekte van die gestelde vrae in te gaan
nie. Die vrae hang ook so nou saam, dat 'n mens deur beant
w oording van die hoofsake, v ir aldrie die vrae geldige riglyne
kan neerlê.
a.

Die een definisie van die predikantskap:
Hierdie sake kan nie meer op die tradisionele manier be
a n tw o o rd w o rd nie. In die diskussie w ord daar bv. gem ak
lik daarop gew ys dat nie al die am pte w a t in die Bybel
genoem w o rd vandag nog in die kerk funksioneer nie.
Daar w o rd dan betoog dat al die ampte b lo o t tyd e lik w as
as hulpm iddele vir die vestiging van die kerk. Om nou
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drie van die am pte as perm anente am pte te handhaaf is
blote kerklike w ille ke u r w a a rvo o r daar vandag nie meer
plek is nie. Trouens hierdie kerklike am pte is nie in hierdie
eeu van w etenskap, tegniek en m ondigheid meer 'n hulp
nie, maar 'n stru ike lblo k vir die kerk. W . J. de Klerk oordeel
dan dat die hedendaagse p redikant aan ,,'n habitus van
intellektualism e, form alism e, m onologism e en outo ritiw is m e ", ly en oordeel verder: ,,Hy m oet liew er net wees
w a t beteken 'n kom m un ika tie w e houding en empatiese
teenw oordigheid w aardeur hy vir die ander medemens
w o rd w a t al luisterende en pratende saam met die ander
beweeg na die evangeliese ru im te .” (Pastorale introspeksie, bis. 6 + 7 ). Op hierdie s o o rt redenasie en stellingsname kan 'n mens w e rk lik nie m et die tradisionele beroep
op tekste 'n an tw o o rd probeer verskaf nie. (O p hierdie
m anier w o rd die Bybel in elk geval daarvan gevryw aar om
as 'n arsenaal van te kste gem isbruik te w o rd .)
In hierdie saak het Karl Barth v ir ons w e rk lik 'n groot diens
gelew er deur die teologiese m etode w a t hy o n tw ikke l het
in die algemeen en heel in die besonder met die o n tw ik 
keling van die leer oor die „d re ifa ch e G estalt des W ortes
G o tte s ." (K .D .I., 1-89-124.) M et hierdie leerstuk het hy
aangetoon dat die vleesgew orde W o o rd , die Skrifgew orde
W o o rd en verkondigde W o ord, 'n eenheid — 'n onverbreekbare eenheid — vorm . Hiervandaan is dit w e rklik nie
m oeilik om in die lig van die Bybelse gegewens u it te
maak dat hierdie W o o rd so is dat Hy reg verkondig w il
w o rd nie. Hierdie reg vereis die am ptelike bediening w a t
in onderskeiding van alle ander bediening as bevoegde,
verklarende en verteenw oordigende bediening getipeer
m oet w ord. Daar is nog a ltyd op goeie gronde volgehou
dat lekeprediking nie kerk nie maar sekte stig.
Calvyn het alreeds ge w ys dat in die prediking ons ons
nie mag ,,verw yder van die ta alge w o onte van die Heilige
G ees" nie. (vgl. Goumaz, Het am pt by Calvyn, bis.
58 + 59.) Hierdie taalgew o onte van die Heilige Gees w aar
aan gehou m oet w o rd maak studie, vorm ing en opleiding,
blykbaar onverm ydelik (vgl. 1 Petr. 1:10 en 11).
B. W . Ganzevoort het in sy Encyclopaedie die baie behartensw aardige saak uitgem aak dat die Bybel — en v ir die
doeleindes van ons gesprek kan ons die prediking hier
byvoeg — van geaardheid so is dat d it studie onverm ydelik
to t gevolg het. Hiermee bedoel hy nie enige studie nie,
maar spesifiek teologiese studie. A s diegene w a t am ptelik
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hierdie W o o rd aan die gemeente m oet uitiê in die verkon
diging, nie daartoe instaat is deur opleiding nie, sal die
gem eente die Here Jesus nie in huis en hart kan ontvang
nie.
Hans Jürgen (Luther von seinem Geburt bis zum Ablaszstre it (1483-1517) deel mee dat Luther van sy konfrontasie m et die teks: Die regverdige sal deur die geloof lewe,
gesê het dat daardeur die S krif en die hemel vir hom
oopgegaan het. Ons noem d it om dat daarmee v ir ons die
beiangrike gegewendheid na vore kom, dat die predikant
se opleiding niks anders is as 'n w erklike konfrontasie
m et die Heilige S krif nie. Verder verklaar Hans Stückelberger (D as A m t und die Gemeinde bis. 24) dat dit die
akademiese vorm ing is w a t die predikantskap altyd sal
onderskei van sektariese pastoorskap. Ons meen dat ons
kerk nog altyd op goeie grond daarvoor geyw er het dat
ons opleiding aan 'n universiteit verbonde sal wees.
In die lig van hierdie opm erkings meen ons to t die volgende
definisie van die verantw oord e predikantskap te kan kom:
,,'n Predikant is 'n gelow ige lidmaat w a t deur die kerk se
akademies teologiese opleiding daartoe gevorm is om
am ptelik aan die gemeente die Skrif reg u it te lê in die
prediking, kategese en kerklike sorg, sodat die gemeente
die Here reg kan ken en reg kan dien!"
b.

Die ander definisie van predikantskap:
Die hedendaagse spesialisasie-sug t.o.v.d. predikant het
'n lang voorgeskiedenis. Aan die begin van hierdie eeu al
het manne soos W atson (Zielzorg en herderlijk A m b t) en
effe later O. Pfennigsdorf, professor in praktiese teologie
aan die U niversiteit van Bonn (Praktische Theologie 1929)
pleidooie gelew er vir spesialisasie in die predikantsam p.
Hulle het egter 'n spesialisasie t.o.v.d. kerklike objekte in
gedagte gehad. D it w as egter m aklik genoeg om die
a djektief „ k e rk lik " te laat verval en so oor te gaan na
spesialisasie w a t deur m aatskaplike tipeerbaarheid bepaal
w ord. Hierdie oorgang is vergem aklik deur 'n redenasie
w a t op die oog af heeltemal goed vroom klink. Die argu
m ent voer aan dat die evangelie aan die mens verkondig
m oet w ord. D it m oet by die regte adres afgelew er word.
Om hierdie adres te beskryf, w ord 'n antropologie van
die m oderne mens gegee. A.g.v. hierdie m ensbeskouing
w o rd dan gestel, dat die posjong w a t die boodskap m oet
bring nie meer sy teologiese uniform pie m oet dra nie —
dan sal hy nooit by die regte adres uitkom nie.
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D it is in elk geval duidelik dat die pastoraal-psigologies
of anders-geskooldes terapeute o f anders-soortige spesialiste sal wees, maar nie predikante nie. Die naam predikant
w o rd nog gebruik maar dit w o rd va nuit 'n ander definisie
m et 'n totaal ander inhoud gevul. D it w o rd duidelik as
mens daarop let hoe m aklik W . J. de Klerk predikantskap
ingekort het to t 'n ongedefinieerde „p a s to ra a t". Die wese
van hierdie pastoraat is dan ook verder bepaal m et gegew ens w a t nie u it die S krif nie maar u it die sielkunde verkry
is (c.f. Pastorale introspeksie, bis. 7 ).
M iskien is dit baie goed t.o.v. de Klerk se sw yende pas
tores om net Calvyn se w a a rsku w in g teen stom profete
onder die aandag te bring: „D e herders moeten zelfs —
. . . eerder tw ee stem m en hebben dan één (duplex vox)
zo belangrijk is hun boodschap en zoo noodzaaklik hun
tu s s e n k o m s t" (G oum az A m b t bij Calvyn bis. 59).
Die andersoortige definisie van die predikantskap w a t langs
hierdie w eg o n tw ik k e l is, lees dan so: Die predikant se
lewensgevoel m oet sodanig gevorm w ees dat hy instaat
sal wees om die moderne mens deur sy lew ensnood heen
te vergesél to t volw aardige m enswees.
c.

Hierdie tw e e definisies s lu it m ekaar u it en elkeen sal sy
eie opleiding vereis. W aar die predikant gesien w o rd as
uit-lêer van die W o o rd w o rd vanselfsprekend 'n teologiese
opleiding vereis m et die hoofaksent op die verm oë om die
S k rif reg te kan uitlê. Die tw eede definisie lê die klem op
die begeleiding van mense. Hierdie beskouing vra na die
habitus en die effektiew e begeleidingstegnieke, soos die
reeds genoemde artikels van W . J. de Klerk duidelik aan
toon.

IV. DIE LEEMTES IN DIE KERKLIKE M ONDERING:
'n M ens hoef nie m et die kritiek op die tradisionele teologiese
opleiding saam te stem om te kan insien dat hierdie kritiek op
bepaalde leemtes die aandag vestig nie. D it is in elk geval
noodsaaklik vir die kerk om die aard en om vang van hierdie
leem tes te bepaal, sodat die kerk sy opleiding op 'n verant
w o o rd e w yse kan vorm gee.
A s 'n mens nou die gebreke w a t die bogenoem de kritiek aandui onder een hoof w il saam vat kan 'n mens sê dat dit die groot
afstand tussen die opleidingsideaal en eindresultaat van die
opleiding onderstreep. Hierdie leemte het tw e e bestanddele
t.w . die kw essie van akademiese geskooldheid en persoonlike
ingesteldheid van die predikant.
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a.

Akademies teologiese geskooldheid:
A s die predikant net sulke „le k e p re ke " hou soos die sekta
riër en dit boonop nog onsm aakliker as hy aanbied ook,
kan daar seker m et reg gevra w o rd o f 'n predikant w e rk 
lik nodig is? W a t meer is: By baie van die leke predikers
is daar nou w el nie 'n grondige kennis nie, maar wel 'n
aansteeklike entoesiasme!
Teologiese geskooldheid beteken me dat 'n mens iewers
in die verlede tw ee grade behaal het nie. Die studie aan
die universiteit is in w erklikheid die verkryging van die
w erksgereedskap w a t onm isbaar is v ir w e rklike am psvervulling. Geen w erkg ew e r sal 'n messelaar in diens hou as
hy tro ffe l en w aterpas w eggooi en dan m et die kaal hand
pleister en m et die blote oog korrel of 'n m uur regop staan
nie. Hoe kan die brouw erk van 'n predikant w a t w el die
regte w erkgereedskap ontvang, maar d it w eggesm yt het,
verduur w ord? D it is immers die aanskouing van 'n leekagtige geploeter by predikante w a t mense laat vra na 'n
meer beroepsgerigte opleiding vir predikante en dan na
iets anders as teologiese opleiding laat gryp. Stückelberger
(D as A m t und die Gemeinde bis. 24) het m et reg die
opm erking gemaak dat d it egter teologiese geskooldheid is
w a t die predikantskap verhef bo sekte predikerskap.

b.

Persoonlike ingesteldheid:
D w arsdeur die Bybel is dit vereiste dat die ampsdraer 'n
po sitie w e ingesteldheid teenoor sy amp behoort te hê. Hy
m oet sy amp begeer om dat dit 'n voortreflike amp is
(1 Tim. 3:1).
Nou hoe op aarde m oet dit aanvaar w ord as die predikant
optree asof sy amp 'n ramp is w a t hom getref het — of
as hy alle ander dinge belangriker ag as sy amp. D it is
selfs m oontlik dat hy geestelik sover van sy amp verw y d e r is dat sy leer en sy lewe eenvoudig teen mekaar
vloek.
Die hele kw essie van gesindheid is 'n m oeilike saak, w a n t
dit kan so m aklik ontaard in 'n sieklikheid of misverstaan
w o rd as 'n habitus, as een of ander selfgem aakte hebbelikheid. Ons beoog hiermee egter nie om van predikante
'n klom p vroom doeners te maak nie. Ons bedoel b loot 'n
„reggeaarde evangeliedienaar" w a t sy gemeente m et liefde
en to e w yd in g so versorg soos die W o ord van hom vra
en om dat hy ook die Here Jesus liefhet. (vg l. Joh.
21:15-17.)
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W aar hierdie pastorale gesindheid egter o n tb re e k,-ly die
gemeente sw aar daaronder. D it kan dan ook verstaan w ord
as daar gevra w o rd dat predikante to t pastorale sensitiw ite it opgew ek w o rd in kam pe v ir se n sitiw iteitsop leiding
e.d.m. En as 'n predikant m et dw ase en la w w e praatjies
in 'n gemeente rondloop is dit beslis nie 'n al te onge
hoorde versoek as daar dan gevra w o rd dat hy maar liewer
luisterend-passief met die ander op w eg m oet wees nie.

c.

IMie geskooldheid óf gesindheid nie:
W a t volgens die bybelse definisie v ir die predikant nodig
is, is geskooldheid én gesindheid. A lbei is in die regte
hoeveelheid en verhouding nodig om dat hulle mekaar van
vervalsing en a fw ykin g bew aar en daarvoor sorg dat 'n
predikant sy gemeente m et kundigheid en liefde versorg
(vgl. Esegiël 34 ).

V

KORREKSIES:
W a t to t hiertoe gesê is lei m yns insiens to t die konklusie dat
ons nie anders kan as om die bybelse definisie van predikant
skap te handhaaf nie. D it lei ook daartoe dat ons m oet insien dat
opleiding in term e van hierdie definisie nie net 'n kw essie van
'n kursus o f form ele studie is nie. Daarom kan kleiner o f groter
kursusveranderinge alleen nie die bg. leem tes vul nie. Dit lyk
in elk geval of die situasie in die w éreld al so m oeilik gew ord
het dat die kerk moet begin ontw aak vir die besef van 'n opleidingsnood en grondig m oet besin.
Hier w o rd egter nie 'n kant-en-klaar model aangebied nie. Slegs
w o rd die groot lyne getrek w aarlangs hierdie besinning van
die kerk m oet beweeg.

a.

Voor die universiteitsopleiding:
Tydens die jeugjare kan die kerk se jeugsorg en kategese
oneindig baie doen om 'n verlange na die „vo o rtre flike
w e rk " op te w ek. In die verband het die kuratorium so 'n
paar jaar gelede so 'n praktiese raadgewing aan predikante
en gemeentes gestuur.
Die kuratorium behoort egter meer as dit en die ondersoek
van vorderingsverslae en die oorw eging van leningsaansoeke te doen. Die volgende verdien oorw eging in hierdie
verband:
(i)

Roeping to t die amp is 'n inw endige en uitw endige
saak. G ew oonlik ko-n 'n stud en t by die universiteit
aan oortuig van sw inw endige roeping, maar sonder
enigiets w a t m et die uitw endig e roeping te maak het.
U itw endige roeping is 'n kerkw erk. D it lyk dus of 'n
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stu de nt by sy aansoek to t toelating nie net 'n matrie k-se rtifika a t en 'n predikantsgetuigskrif moet
aanbied nie. Hy behoort voorgedra te w o rd deur die
kerkraad w a t hom opgeroep het to t voorbereiding vir
die amp en oor hom opsig gehou het.
(ii) Die kuratorium m oet dan met hom 'n grondige ge
sprek voer veral m et die oog op sy gem otiveerdheid
v ir die studie.
(iii) W aar dit w e rk lik w enslik geag w ord, m oet 'n kan*
didaat se aansoek ook afgew ys kan w ord.
So'n kerklike keuring is m i. 'n vaste bestanddeel
van kerklike opleiding en behoort ook so te fungeer
dat w a ar iemand w a t toegelaat is ongeneëntheid to t
die studie openbaar, of verkeerde gesindhede open
baar sy toelating teruggetrek kan w ord. (S tre k dit
die predikantskap to t eer as 'n persoon sonder w e rk 
lik goeie rede 10 to t 12 jaar neem om sy studie af te
handel?)
Keuring kan e nsal daarvoor sorg dat die amp as iets
begeerliks beskerm w ord.
b.

Studie aan die U niversiteit:
(i) Indien die kerk aanvaar dat die predikant uitlegger
van die W o o rd is, kan daar baie min aan die kursus
soos tans aangebied verander word.
(ii) Een saak verdien in hierdie verband beslis aandag:
Teologie is op stuk van sake 'n voorskryw ende w e 
tenskap, w a n t in 'n sekere sin is die resultate van die
teologie credenda. D it sou gevolglik onetiese optrede
wees as 'n predikant die resultate van die teologie
w aarin hy studeer het gew oon ignoreer en lekepreke
hou en voortploeter. Juis om hierdie rede m oet gesê
w o rd dat die teologie sw aar pastoraal-etiese im plikasies het. Hieraan m oet by die U niversiteit meer aandag
gegee w o rd om dat die pastoraal-etiese skoling die
gevaarlike aandrang o d sensitiw iteitsopleiding oorbodig maak deur die vorm ing van 'n pastorale gesindheid w aarin dit aankom op gehoorsaamheid aan die
W oord.

c.

Na díe u n :ve rsite itso p le id :ng:
Die w e rklike praktiese vorm ing van 'n predikant vind eers
in 'n qemeente plaas W a t voor die ty d hieraan gedoen
w o rd is slegs rollespel en nabootsing maar nie egte prak115

tiese vorm ing nie. In die gem eente kom daar ’n naskoling
w a t vir 'n predikant se hele diensterm yn voortduur. Behalwe die kerkraad m oet die Ring ook ingeskakel w o rd in
hierdie lewensbelangrike vorm ing van ons predikante. Ook
ander indiensopleidingsgeleenthede kan natuurlik benut
w ord.
VI. SLOTOPMERKING:
D it is m oontlik vir mense om volgens die bybelse definisie pre
d ikant te wees m its hulle, hulle daagliks to t hulle predikantskap
bekeer. Deur 'n grondige opleiding maak die kerk hierdie be
kering m oontlik. Daarom is besinning oor die predikantsopleiding vir die kerk nie luukse of spel nie. Dit is lew ensnoodsaaklik.
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