Boekbespreking
C J M a la n , D ie N a d e r e R e fo r m a s ie ; P o tc h e fs tro o m 1981.
100 b l; p ry s R 4 ; u itg a w e v a n d ie In s titu u t v ir B e v o rd e rin g v an
C a lv in is m e
H ierdie pu blikasie van die Instituut vir die Bevordering van C alvi
nism e aan die Potchefstroom se U n iv ersiteit vir CHO is 'n interessante publikasie oor 'n teologiese rig ting wat nogal taamlik invloed
in ons kerklike w ereld gehad het.
D ie pu blikasie van 100 bladsye val in tw ee dele uiteen. Die eerste
deel speur die herkom s en d ie aard van die N adere Reform asie na en
daar word heelw at biografiese gegew ens van die leidende figure in
die N adere Reform asie gegee. D ie tw eede deel van die publikasie
bevat 'n uitgebreid e b ib lio g rafie van die geskrifte van die m anne
van die N adere Reform asie.
Tereg kies Malan v ir die om skryw ing N adere R eform asie in plaas
van Pietism e, want dit is tog duidelike dat die Pietism e, as 'n beskryw ing van die geestestrom ing van Spener en Lam pe, in die D uitse
kerklike wereld, tog iets anders is as die N ederlandse bew eging wat
histories daaraan voorafgegaan het. Malan se argum ent dat dit in die
N adere Reform asie grotendeels om die geloofsekerheid gaan, is
interessant. Tog kom die vraag op of die grondfout van die Nadere
Reform asie nie daarin le dat daar 'n onregverdigbare skeiding tus
sen leer en lew e gem aak is nie. Tereg wys Berkhof, G eschiedenis der
K erk (bl 243), daarop dat d ie verkeerde objektiw iteit w aarin die
W oord geraak het, aangevul is deur 'n verkeerde subjektiw iteit. Juis
m et die verkeerde aksent h et die N adere Reform asie 'n gevaarlike
deur oopgem aak. H ier le d ie prim ere verskil tussen Joh Calvyn se
denke en die van die teoloe van die N adere Reform asie wat op die
erfenis van Calvyn wil stoel. Tog is die u iteensetting van Malan oor
die vraag of die N adere R eform asie 'n afw yking van Calvyn se denke
is, 'n n etjiese tipering en kan daar saam gestem word met sy stelling
dat die N adere R eform asie 'n afw yking van die Bybels-Reform atoriese visie en opvatting is (bl 36).
Interessant is die b ered en erin g van die invloed van die N adere
Reform asie ofte wel d ie "ou d e schryvers" in Suid-Afrika. Dit blyk
wel dat die invloede nogal sterk w as ju is in die kringe van die
grensboere wat m et die Groot Trek die binnelande van Suid-A frika
bew oonbaar gem aak het. D it laat die vraag ontstaan of die calvinism e
van die V oortrekkervadere gesien m oet word as 'n deurleefde aanvaarding van die teologie van Joh Calvyn of dat dit die calvinism e
van die N adere Reform asie w as w at, soos Malan aantoon, nie m eer
suiw er B ybels-R eform atories w as nie. O or die algem een, soos blyk
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u it die m enings wat M alan op bladsy 43 en volgende aanhaal, is die
Suid -A frikaanse historici gen eig om te stel dat die A frikaner van die
19de eeu sterk C alvin istiese oortuigings gehad het. D it w il, wat die
vroee 19de eeu betref, lyk na w ensdenkery, w ant ek kon nog nerens
dit opspoor dat die werk van Joh Calvyn deur die vadere m et dieselfde frekw ensie hanteer of selfs b esit is as die werke van die "ou de
schryvers" nie. D ie b eson d ere invloed wat die "oude schryvers"
gehad het, verklaar ook die m erkw aardige inslag wat die M etodism e
in die A frikaanse kerklike en buitek erklike lew e gehad het en het.
Dit wil dus voorkom dat tot dusver, veral w at Suid-A frika betref, die
invloed van die N adere Reform asie te m aklik, te positief beoordeel
word. O or die saak is daar nog lank nie w erklik deurtastende navorsing gedoen nie. Die hoop bestaan dat hierd ie kort inleiding van
M alan tog daartoe sal aanspoor. Daarom is ek ook van m ening dat
dit 'n nuttige publikasie is.
A D Pont

R T J L o m b a rd , D ie N e d e r d u its e G e r e fo r m e e r d e K e r k e en
R a s s e p o lit ie k ; u itg e w e rs : N G K e r k b o e k h a n d e l T ra n sv a a l,
P r e to ria 1 9 8 1 ; 3 0 7 b la d s y e ; p ry s R l l , 7 0
H ierdie interessante pu blikasie het aanvanklik gedien as 'n proefskrif in die Fakulteit Lettere en W ysbegeerte en as promotors het
prof C F J M uller en prof D J Bosch opgetree. H ierdie werk beperk
hom grotendeels tot die geskied enis van d ie jare 1948-1961, maar in
die h istoriese aanloop word teruggegryp tot by die stigtingsjare van
die K om panjie aan die Kaap. D ie in h ou d van hierdie werk word
deur die skrywer soos volg geform uleer: D it handel nie in die eerste
plek oor rasseverhoudings in die kerk self n ie, m aar wel oor die kerk
se houding ten opsigte van regerin gsbeleid en die toepassing daar
van (bl 1).
D ie w erk van Lom bard bied 'n sorgvuldig-gedokum enteerde
w eergaw e van die geskied enis van die dae van die K om panjie af.
Die uiteensetting word voorafgegaan deur 'n inleidende hoofstuk
wat 'n poging aanw end om uiteen te sit w aarom die saak van rasseintegrasie so belangrik in die w ereld gew ord het. By sy bespreking
van die klim aat in die eku m eniese bew eging se hy tereg: "H ierdie
v ersosialisering van die C hristelike godsdiens maak dat die
C hristendom al nader na die Sosialism e en Kom m unism e bew eeg."
Dit is nogal m erkw aardig dat in die verligte tye w aarin ons leef, so 'n
stelling nog gem aak word, veral om dat dit 'n w aarheid bevat wat
dikw els m et blind e oe bekyk word.
D it is ook interessant om Lom bard se uiteen settin gs te lees van
die stryd in die N G Kerke oor die vraag na die Skriftuurlikheid van
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die apartheidsbeleid. O m d at die saak ook die sendingbeleid geraak
h et, was dit natuurlik 'n aangeleentheid wat baie aandag geniet het.
Die rustige ob jek tiw iteit w aarm ee h ierd ie m ateriaal behandel word,
strek die skryw er tot eer en skep nou w eer die geleentheid om rustig
na die m eriete van die verskillende argum ente te kyk.
D it is m et groot sorg dat die gang van die geskiedenis nagespoor
word, 'n Enorm e hoeveelh eid argiefm ateriaal is verwerk en oor die
algem een is die gesk ied en isb eeld een wat m et die feitlike gegew ens
strook. O pvallend en b elan grik is dat Lom bard, anders as vele ander,
nie net die "in teg ra sio n iste" en hulle standpunt na vore bring nie,
maar ook behoorlike aandag aan die m ening van die "aparth eid sm en se" gee. D it m aak 'n ew ew igtige indruk.
Die historiese hoofstukke dra onder andere die opskrifte:
2
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Form ulering van d ie rassebeleid , voor 1948
Praktiese Toepassing van d ie beleid , 1948-1955
Verdere U itbou in g van die Beleid, 1956-1959
D ie Beleid in 'n K risis, 1960-1961.

W at in die hoofstukke ook belangrik is, is dat voortdurend aan die
ontplooiing van die ow erheid sbeleid aandag gegee word en gewys
word op die invloed w at die koers van die beleid gehad het. H oewel
Lom bard die interaksie tussen kerk en regeringsbeleid erken, en hy
terselfdertyd die selfstand igheid van die kerklike optrede beklem toon, is dit duidelik dat d ie koers van die regeringsbeleid 'n baie
groot invloed op die kerklike denke gehad het. Dit is 'n oop vraag of
die Ned H ervorm de Kerk w erklik die oorsaak van die heftige reaksie
in die publieke lew e en pers na die C ottesloe-beraad was. Dit m oet
eerder waardeer word as 'n spontane reaksie van Afrikaners w at op
daardie stadium , onder leid in g van dr H F Verw oerd in die beleid
van apartheid die beh oud van die A frikaner gesien het. M erkwaardig genoeg het d ieselfd e A frikaners, onder leid ing van die opvolgende eerste m in isters, m et net soveel entoesiasm e integrasie van
W it en Sw art as reg erin gsbeleid aanvaar!
Die C ottesloe-beraad w ord o b jek tief aangebied, hoew el die koddigheid dat F J van W yk, van die ver-linkse Institute for Race R e
lations, as een van d ie sekretarisse opgetree het, nie na vore kom nie.
Die skakeling van d ie SA IRR m et verskillende teoloe van die A frikaanse kerke en die invloed w at die liggaam gehad het vanw ee sy
skakeling met die W RK , w ord ook nie nader belig nie. H oewel die
gebeure van C ottesloe uitvoerig behand el word, is dit beslis nog nie
die laaste woord oor C ottesloe nie.
Interessant is die opm erking op bladsy 263 dat die afvaardiging
van die Ned H ervorm de Kerk " . . . gefouteer het deur nie die afgevaardigdes van die N ed G eref Kerke vooraf in hulle vertroue te neem
n ie". In die H ervorm de kring w as daar voor Cottesloe m eer as een
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maal die w ens u itgespreek om vooraf m et d ie N G- afvaardiging te
skakel. Elke poging daartoe is egter telken afgew ys, veral deur ds C F
B N aude wat ook tydens d ie stem m ing op die C ottesloe-vergadering
neerhalende opm erkings gem aak het as die afgevaardigdes van die
H ervorm de Kerk hulle teenstem m e laat aanteken het. In Hervorm de
kring is die gedrag van som m ige lede van die N G -afvaardiging by
C ottesloe geinterpreteer as 'n doelbew uste poging om die guns van
Joost de Blank van die A nglikane te w en en hulle so ver as m oontlik
van die H ervorm de afvaardiging te d istansieer. Dit is natuurlik
nerens so opgeteken n ie, m aar dit is tog brokkies wat 'n interessante
lig op die beraad werp w at som s, veral as m ens op die geskiedenis
na Cottesloe let, die indruk skep dat dit eerder 'n sam esw ering as 'n
beraad was.
D ie enigste leem te w at in h ierd ie h istoriese u iteensetting gevind
kan word, is dat die skryw er nerens d uidelik maak waarom hy die
begrip rasse-beleid gebruik nie. Hy gee geen om skryw ings van die
begrippe ras, v olk en kerk n ie en w at die verhoudings is nie. W eliswaar is dit 'n h istoriese u iteen settin g, m aar die om skryw ings was
tog nodig.
A fsluitend kan gestel word dat die w erk m aklik lees, goed versorg
is en dat die setfoute tot 'n aanvaarbare m inim um beperk is. H ierdie
werk het besliste waarde en ek is daarvan oortuig dat dit alleen m et
vrug gelees en bestudeer kan word.
A D Pont
B J v d W a lt: C h r is te n en K u ltu u r G is te r en V a n d a g ; P ro R e g e ,
P o tc h e fs tro o m , 1 9 8 0 ; p 377.

H ierdie om vangryke w erk, in slap band , bevat 'n kosbare skat. Dit
handel oor 'n verskeid enheid sake versprei oor 2000 jaar. Tog is daar
'n deurlopende tema. M iskien kan dit getipeer word as 'n krities
beskoude kultuurgeskiedenis van die C hristendom - of m instens in
'n groot mate.
Daar word duidelik aangetoon dat d ie C hristen deurentyd m et 'n
trilem m a te doen gehad het: M oet hy 'n konserw atis of 'n revolusion er of 'n askeet w ees? M oet hy die hede ontvlug verlede toe of
toekom s toe of beid e saam m et die hede? M oet hy hum anisties maar
van die wereld word - en so nie m eer C hristen nie - of m oet hy
C hristen w ees deur Room s bo die w ereld te leef (genade bo natuur),
of Lutheraans langs die wereld (tw ee terreineleer), of A nabaptisties
teen die w ereld? D ie C alvin isties-R eform atoriese bly egter die korrekte antw oord: C hristen in die wereld.
V erskeie kostelike beskryw ings kom rondom die deurlopende
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tema aan die beurt. So w ord d ie groepe van die vroee tyd bespreek:
Fariseers, H erodiane, Sad d u seers, Selote, Esseners, Q um raners. D ie
Fariseers word getrou aan die Talm ud in sew e tipes verdeel: die
w ag -'n -b ietjie, die b loeien d es, d ie krom skouers, die boggelrugge
(wat uit valse b esk eid en h eid kort treetjies g ee!), die tellendes, die
godvresendes en d ie opregtes. Aan laasgenoem de tipe sou N ikodem us, Josef van A rim atea, G am aliel en Paulus blykbaar behoort het.
Kostelik is ook die tip erin g van die Room se verdieping-teologie:
Neem m y Sondae, m aar los m y w eeksdae. N eem my psalms, m aar
los m y beursie. N eem m y hart, m aar los m y seks (bl 155).
'n B ietjie steurend is d ie feit dat die w erk nie 'n natuurlike e en 
heid vorm nie. Slegs d ie eerste ses hoofstukke gee 'n gevoel van
organiese eenheid. Feitlik al die ander veertien hoofstukke is al
voorheen elders gep u bliseer en is nou tegnies tot een bundel saam gevoeg. Som s kom nog selfs die oorspronklike gesproke woord aan
die lig: "E k het m y b es gedoen om 'n w alvis in 'n sardienblikkie te
stop: in 'n halfuur m oes ek . . (bl 115). Vergelyk ook bladsy 338: " .
.hierdie ja a r". Dat alles saam gevoeg is, het w el 'n groot verdienste:
alles is byderhand rondom 'n gem eenskaplike tema. 'n M ens kan
nou ook verstaan w aarom daar dikw els, selfs lang gedeeltes, gedupliseer en selfs g etrip liseer is. D ie verskillende en/of afwykende
spelw yses is seker ook aan d ie verskillende ontstaanstye van dele te
wyte, b y Saduseers en Sadduseers (bl 46 en 69), skrifgeleerder en
Skrifgeleerdes (bl 19 en 63), agressie en aggressie (bl 277 en 278),
preseveer (bl 66), Fillippens (bl 80), kom plim enter in plaas van kom plem enter (bl 156), seperatism e (bl 164), reeel (bl 299), oorskrei
grense (bl 323), konkurent (bl 351). Drukfoute kom ook dikw els voor:
A ansakf (bl 42), verkiw s (bl 28), ingepren (bl 54), A baelardis (bl 112),
geillistreer (bl 113), prysgege (bl 220), ekstrim ism e (bl 230), bevind
(bl 260), wreld (bl 284, 322) andre (bl 292), liggaam like (bl 187),
m anupulasie (bl 196, 202, 208).
Die struktuuranalitici sou seker ook 'n vraagteken plaas by die
volgende stelling:
"W oord en b eteken is is e e n " (bl 91).
Met goot verw agting h et ek die antw oord op die vraag: Is die
C hristelik-nasionale b eg in sel C alvin isties? (bl 222 v), nagegaan. Aan
die einde van die antw oord van kritiek op die term , het ek die gevoel
gekry dat die berg 'n m uis gebaar het. D ie diagnose was goed. Die
preskripsie nie. Ek m een d ie skryw er het self 'n sekere onvergenoegdheid m et sy antw oord in d ie volgende sin gereflekteer: "In dien laasgenoem de (sy antw oord) nog nie so duidelik uitgew erk is
n ie . . . " (bl 233).
Soms kry 'n m ens aan die b egin van die boek die gevoel dat
C hristus se optrede destyds as voorbeeld op 'n baie naiew e w yse net
so met ons huidige situ asie in verband gebring word. Byvoorbeeld
57

onder die opskriffie Christus en A parth eid (bl 30), word van die Jode
en die Sam aritane se apartheid reglynig na ons bew eeg. Die Jode en
die Sam aritane se apartheid w as tog w esenlik op veragting en haat
gebaseer. O ns apartheid is egter w esen lik op voortbestaan en liefde
vir die eie en die ander gebaseer. N erens lees ons in die Nuwe
Testam ent van w aaghalsige toertjies van Jesu s nie. Inteendeel! As
Jesus gevaar loop om in Sam aria aangerand te word, loop Hy en
diesynes "ap art" van Sam aria - w at 'n groot draai selfs is (Luk 9)! As
Hy gevaar loop om as koning uitgeroep te word (en sy lew ensdoel so
te v em ietig ), loop Hy "a p a rt" en verdw yn uit die skare (Joh 6)! As
Hy gevaar loop om op een of ander m an ier in sy lew ensdoel dalk
gefnuik te word, gee Hy selfs 'n sw yggebod (M att 9). Jesus raai aan
tot voorbereiding vir selfverdediging (Luk 22). Jesus se dat Hy, as
Hy koning van 'n aardse ryk w as, sou doen soos 'n aardse koning
doen om te veg as sy ryk bed reig word (Joh 18). Naiwe reglynigheid
kan dus tw ee teenoorgestelde standpunte uit Jesus se voorbeeld
substansieer!
D ie skrywer handhaaf 'n pragtige o b jek tiw iteit w anneer hy selfs
Calvyn kritiseer (bl 172).
Die tienvoudige karakteristiek van die 20ste eeuse kultuur-situasie (bl 188-204), is nes die tienvoudige ontleding van die statiese
w ese van die Sw art kultuur (bl 236-248), en die tienvoudige anatom isering van die w are reform asie (bl 349-377), puik en leersaam.
Vir elke gew one leser (die m eeste stukke het populer reeds elders
verskyn) en vakkundige is h ierd ie boek 'n rykdom.
H G v d W esthuizen

D r C G ra a fla n d , H e t v a s t e V e r b o n d ; u itg e v e r ij to n B o lla n d ,
A m ste rd a m 1 9 7 8 ; p p 177

D ie outeur gaan uit van die standpunt dat die kerk van vandag
gekonfronteer word m et die vraag w at die houding teenoor Israel
m oet wees. V ir die aktualiteit van die onderw erp is daar hoofsaaklik
tw ee redes aan te voer: E erstens hou dit verband met die gebeure na
die Tw eede W ereldoorlog m et die staat Israel en tw eedens het die
ondersoek van die Sk rif die kerke ook daartoe gelei. Die vraag is vir
ons Kerk ook van aktuele belang. So herin n er ek my dat op 'n
A lgem ene K erkvergadering em stig gespreek is oor dieselfde onder
werp en die feit dat die Kerk hom laat b ed ien van die advies van die
Raad vir A rbeid onder Jode dui daarop dat die Kerk erns m aak met
die saak. Tog was daar verskil van m en in g oor die benam ing van die
Raad, want die naam kan ook dui op 'n vooropgestelde teologiese
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siening. Gaan dit om "a rb e id '' onder die Jode of om "sen d in g "? Te
m eer om dat die Raad tuish oort onder die werkgroep Apostolaat!
D ie outeur bem oei hom veral m et die vraag of Israel 'n plek moet
kry in die belydenis van d ie kerk, en ind ien w el, watter plek?
Alvorens ons voortgaan m et 'n bespreking van die boek as sodanig, m oet daar sekerlik eers gevra word of die volk Israel, dan van
soveel belang is dat dit 'n plek in die C hristelike belydenis verdien?
Die outeur sny die probleem self ook aan in die Inleiding, maar
oortuig n ie, ook n ie in d ie res van die betoog in die boek nie. Die feit
dat Israel versw yg w ord in d ie belyd enisskrifte getuig tog nie daar
van dat die kerke nie erns m aak m et die vraagstuk van Israel nie. In
ons Kerk dink ek egter dat daar wel vreeslik baie oor besin word vir jare al, m aar daar w ord n ie veel gedoen nie - altans, nie sover my
kennis strek nie. D ie red en asie dat Israel verswyg word in die
b elydenis van die kerk beteken egter nie 'n verontagsam ing van
Israel nie. Daar is talle ander aspekte w at ook nie in die belydenis as
sodanig opgeneem is n ie, m aar w at in d ie getuienis van die kerk in
die wereld sekerlik die n od ige aandag geniet. So is dit ook gesteld
m et die volk Israel.
Om by Graafland se p u blikasie te kom :
Ek dink dit m oet tot d ie verd ienste van die outeur gereken word
dat hy deurgans by die onderw erp bly, en wat m eer is, dit steeds as
teoloog bly behandel. B esond er lesensw aardig is die wyse waarop
hy die verhouding tussen O u en Nuwe Testam ent behandel w aarin
hy inderdaad 'n verantw oordelike betoog lew er vir die herw aardering van die Ou Testam ent. D ie tem a word ook deurgans in die werk
onder oe geneem . So onderstreep hy byvoorbeeld die verhouding
tussen w et en evangelie n ie as 'n afgehandelde W et wat teenoor die
evangelie te staan kom n ie, m aar die vervu l van die wet word getipeer as "ten voile van krag w ord" (in aansluiting by Van Ruler (vgl bv
p 18)). Daarom is die heil wat in die Nuwe Testam ent ten voile
geopenbaar is, ook die h eil van die O u Testam ent (p 31); die volk
van God het trouens geleef in die verw agting van die beloofde
M essias, m aar in die verw agting ken die volk reeds die genade van
God en deel hulle daarin (p 44).
D ie outeur behandel verskillende onderw erpe, soos hierbo reeds
aangedui is, en ook nog byvoorbeeld die uitverkiesing, elke keer
vanuit die toepaslike belyd en is, soos byvoorbeeld artikel 25 van die
N ederlandse G eloofsbelyd enis. Hy hou rekening m et die Reform a
sie, veral Calvyn, en hy sny ook kontem perere siening hierby aan.
Telkens kom by hom d ie vraag na vore of die betrokke artikel aan
inhoud en beteken is verloor as daar plek gem aak sou word vir 'n
opnam e in 'n belyd en isartikel rondom Israel as volk van God. Hy
kom tot die gevolgtrekking dat dit n ie die geval is nie.
Dit was 'n verkw ikking om die w erk te kon lees. H ier is 'n be59

houdende teoloog aan d ie w oord, w at opnuut w eer verskillende
aspekte van die geloofsbelyd enis na vore bring. Die boek behoort
deur elke teoloog gelees te word. D it is die m oeite werd —n ie alleen
om opnuut Israel se p osisie in oenskou te neem nie, maar ook v ir 'n
verkw ikking van die dogm atiese b esin n in g .
D J Booysen
O o r s ig : H J B C o m b r in k e n a n d e r e , H a n d leid in g b y d ie N u w e
T e s ta m e n t, B a n d IV . D ie S in o p t ie s e E v a n g e lie s e n H a n d e lin g e :
In le id in g e n T e o lo g ie

N G Kerkboekhandel: Pretoria 1980; 281 bladsye; prys R8,75.
In 1978 het die eerste boek in die reeks H andleiding by die N uw e
Testam ent onder redakteurskap van prof A B du Toit verskyn. Band I
het gehandel oor die Inleid ing tot d ie stu die van die Nuwe T esta
m ent en die K anoniek van die N uw e Testam ent. Band IV is die
tw eede boek wat in die b aie nuttige reeks uitgegee is. Teologiese
Fakulteite sal arm er w ees as b eid e boeke n ie in die lys van voorgeskrew e boeke voorkom nie. V ir voorgraadse Bybelkundestudente is
die boeke egter teologies te ryk en om vattend, al word van die tegniek gebruik gem aak om tegn iese besp rekin g bloksgew ys in kleiner
lettergrootte w eer te gee.
In d ie voorw oord tot Band I het prof Du Toit geskryf dat die reeks
die steeds toenem ende b eh oefte aan A frikaanse teologiese vakliteratuur w il help vul. Gepaardgaande daarm ee reken prof Du Toit dat 'n
eie standpuntinnam e en v erkenning van d ie eie teologiese posisie in
'n tyd van groeiende teologiese verw arring gebiedend noodsaaklik
is. D ie verskillende m edew erkers is dus versoek om alle belangrike
standpunte m et billikh eid te stel en dan 'n gem otiveerde keuse te
maak. Die benadering van die reeks is tog doelbew us om "b asies
b eh ou d end " te w il w ees. D it w ord vir m y al hoe m oeiliker om agter
te kom w at daar in die teologiese w ereld onder "beh o u d en d h eid "
verstaan word. H oekom lyk dit v ir m y dat dit dikw els 'n vooraf
kontrole is om te keer dat partisane u itgelew er word - iets wat myns
in sien s lankal ten opsigte van party m oes plaasvind - sodat die
steeds in die bos kan w egkruip en vet word en tussenin ook in hulle
ew ige rustige slaap gesus word?
D ie verskillende m edew erkers is almal bekende A frikaanse N uweT estam entici, naam lik F J Botha, H J B C om brink, J C C oetzee, J L de
V illiers, I J du Plessis, A B du Toit, B C Lategan, G M M Pelser, J H
Roberts en W S Vorster. Band IV handel oor die Inleiding tot en die
Teologie van die Sin op tiese Evangelies en H andelinge.
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A B du Toit (U n iversiteit van Pretoria) bespreek in hoofstuk 1 die
literatuursoort "ev a n g elie". D it is 'n waardevolle perspektief dat 'n
boek wat pretendeer om 'n Inleid ing tot die Sinoptiese Evangelies en
H andelinge te w ees, m et 'n b esin n in g oor die genre "ev an g elie"
begin. Du Toit se dat hy vrede het m et die opvatting wat onder
andere by G B om kam n , H C onzelm ann, R Pesch en N Perrin voorkom, dat die evangelievorm 'n unieke literere skepping is van die
vroee C hristendom w at n ie analogiee m et ander Gattungen van die
antieke tyd soos b iog rafiee of m em oirliteratuur vertoon nie (bl 19).
Tog m aak Du T oit b aie m oeite om aan te dui dat die kerugm atiese
geskiedskryw ing in d ie O u Testam ent as m oontlike analogie vir die
evangeliste gedien het. A s m et kerugm atiese geskiedskryw ing die
werke bedoel word soos d ie van die jah w is, deuteronom is of kronis,
dan stem ek saam dat daar 'n analogie bestaan in die feit dat ons 'n
redaksie-plus-trad isie en 'n red aksie-m inu s-trad isie in die gebruikm aking van bronne by b eid e kategoriee aantref. Ek is verder ook van
m ening dat ons by al h ierd ie "gesk ied skryw ers" in staat sal kan
w ees om net soos b y d ie evangelies 'n verhaalstruktuur te id entifiseer waarvan die "p lo t" van voor tot agter deur 'n "on e single v oice"
gedom ineer word en w aarby verskillende resessiew e gesigspunte
ineenskakel. O ns m is egter in die O u-Testam entiese geskiedskryw ings die dom inante rol van 'n protagonis w ie se gesigspunt(e)
saamval m et die "o n e single v o ice" van die verteller soos in die geval
van Jesus in die evangelies. D it neem egter nie weg dat ons in beide
kategoriee m et die kenm erke van vertelm ateriaal te make het nie. In
die verband is ek b aie deur die werk van W S Vorster beinvloed. Die
leser van die boek sal hom self m yns in sien s 'n guns doen as hy die
onderhaw ige artikel van Du T oit vergelyk m et 'n werk van Vorster
soos "W at is 'n Evangelie? D ie plek van die tekssoort evangelie in
die literatu u rgeskied en is", N G K erkboekhandel: Pretoria 1981. Ek
reken daarom dat ons in die vraag na die literere identifisering van
die evangelievorm m oet w egkom van die strikke wat 'n term soos
"kerugm atiese geskied skryw in g" v ir ons stel en dat ons in die toekoms baie m eer m oet m aak van die funksie van "p oin t of v iew ",
vertelde karakters en verteltegnieke soos benam ing, topografie, ensovoorts. H ierm ee b ep leit ek n ie die w egbreek van ons beklem toning van sin tak ties-sem an tiese struktuurontleding nie. A llesbehalwe. Ek reken egter dat die vraag na die literere identifisering 'n
aangeleentheid is w at n ie onderskat mag word nie. Die sintaktiessem antiese struktuurontleding is 'n stap in die eksegese wat afhanklik is van die soort literatuur wat onder die ontleedm es is. Dit is 'n
ou in sig in sow el d ie eksegetiese w etenskap as in die algem ene
literatuurw etenskap dat d ie eksegetiese m etode deur die aard van
die literatuursoort bepaal word. W olfgang Richter (Exegese als Literaturw issenschaft, V andenhoeck & Ruprecht: G ottingen 1971: 25) het
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gese: "E igen tiim lich k eiten der Texte m uss . . . der Art der an sie
angew andten M ethode en tsp rech en ." K en nis van die ter sake literatuursoort sal voorkom dat d ie u itlegger verkeerde vrae aan die b e
paalde gedeelte sal stel en dan noodw endigerw ys verkeerde resultate sal kry.
H J B C om brink (U n iv ersiteit van Stellenbosch) is in hoofstuk 2
aan die w oord. Hy behandel op 'n u itm untende wyse die "sin o p 
tiese probleem ". Hy gee in die b aie goeie artikel 'n uiteensetting van
die vem aam ste teoriee w at al as oplossing vir die vraag na die
onderlinge literere afhanklikheid van d ie Sin op tiese Evangelies aangebied is. Hy verduidelik w aarom daar nog steeds aan die sogenaam de tw eebron n e-teorie voorkeur verleen m oet word. Hy kies
derhalw e steeds v ir die p rioriteit van M arkus, m aar doen dit op so 'n
w yse dat die onopgeloste problem e, soos die herkom s en om vang
van die Q -bron en d ie van d ie voor-M arkus-tradisie en die probleem
van die sogenaam de "m in o r agreem en ts" tussen M atteus en Lukas
ten opsigte van M arkus, n ie onverm eld bly nie. H ierdie standpunt
van C om brink word konsekw ent deurgevoer as hy in hoofstuk 3 (bl
79) suggereer dat ons d ie "S o n d erg u t" in die M atteusevangelie nie
na 'n sogenaam de bron M m oet terugvoer nie, maar dit eerder as
tradisies uit die m ondelinge oorlew ering en as redaksionele aktiw iteit van die evangelis m oet beskou. D it bly m yns insiens nog steeds
die oortuigendste uitgangspunt.
In hoofstuk 3 het C om brink die Inleid ing en Teologie van die
M atteusevangelie bespreek. D ie betrokke m edew erkers het in die
boek die nuttige ond erskeid tussen "aan leid in g tot en doel van
skryw e" en die "teo lo g ie" van die bepaalde evangelie gemaak. Met
eersgenoem de word daar gepoog om die boodskap van die onderskeie evangeliste in hulle veronderstelde historiese konteks en veronderstelde historiese leserskring te bepaal. M et laasgenoem de word
daar blykbaar die beh and elin g van verskillende prom inente, wat
ons kan noem , im m anente tem as verstaan, soos dit uit die evange
lies self na vore kom. Tem as soos ekklesiologie, C hristologie, pneum atologie, ensovoorts - in d ien die betrokke tema by 'n bepaalde
evangelie ter sake is - is so aan die orde gestel.
Dit is noodsaaklike onderskeid w at gem aak is. Die noulettende
leser sal sodoende ook agterkom in w atter groot mate die rekonstruksie van die "aan leid in g en d oel" op spekulasie berus. D it word
daarom m yns in sien s van te groot belan g beskou. Ter illustrasie:
C om brink probeer aantoon dat ons in die M atteusevangelie 'n "d u id elike" (bl 64) pastorale bew oen h eid by die skrywer van die eerste
evangelie kry. Hy se dat M atteus sy evangelie aan m ense rig w ie se
eerste liefde verflou het. D ie evangelis sou tot doel he om aan die
h istoriese lesers 'n beroep om b ek erin g en 'n terugkeer tot Jesus te
doen. In die lyn verklaar C om brink d ie paradoksale Joods-partikula62

ristiese sowel as u n iversalistiese tendens van die evangelis. Die
pastorale betrokkenheid hang volgens hom saam m et die beklem toning van die u niversalistiese im plikasies van die C hristusgebeure
teenoor die d reigende rejudai'sering van Farisese C hristene in die
gem eente. D ie pastorale betrokken h eid hang volgens hom ook saam
m et die beklem toning van d ie blyw ende geldigheid van die wet
teenoor die an tin om in ian ism e van die heid en-C hristene in die g e
m eente (bl 72). C om brin k is egter gans te stellig met sy rekonstruksie
van die veronderstelde h isto riese konteks van die evangelis en die se
gem eentekring. H oe kan h y nieteenstaan d e die parallelle wat hy self
tussen M atteus en Jak ob u s beklem toon (bl 64 en 80), weer so stellig
teen 'n an ti-P au lin istiese libertin ism e-ten d en s in die M atteusevan
gelie standpunt inneem (bl 80)? Ek huldig die opinie dat die "d o el"
van die evangelie m et d ie "te o lo g ie " daarvan m oet saamval. Sonder
om onthistoriseren d e eksegese te bep leit, m oet die "teolo gie" van
die evangelie vanuit d ie struktuur van die evangelie afgelees word.
H ierdie perspektief on tbreek in die onderhaw ige artikel van C om 
brink. Hy m aak byvoorbeeld baie van C H Lohr (bl 82) se strukturele
indeling van die evangelie (wat sekerlik m eriete het), maar benut dit
nie verder vir of die "d o e l" of die "teo lo g ie" van die evangelie nie.
W at die “teologie" van die M atteusevangelie betref, maak Com brink
w eer b aie van J D K in gsbu ry (bl 87 vv) se tese dat C hristologie en
teologie (en doel?) in d ie M atteusevangelie saamval (wat ongetw yfeld ook m eriete het), m aar verw erp w eer Kingsbury se strukturele
indeling (bl 81 en 83) w aarvolgens K ingsbury die C hristologie van
die evangelie aflees. D it het m yns in sien s nodig geword, ju is vanwee die insigte van teksim m anente eksegese, dat ons die "d o e l",
oftewel die "teo lo g ie", van 'n betrokke evangelie in terme van sy
vem aam ste teologiese gesigsp un te so m oet beskryf dat die struktu
rele ineenskakeling van d ie gesigsp unte m et die dom inerende "on e
single v oice" (N R P etersen , "P o in t of v iew " in M ark's narrative,
Sem eia 12/1978: 97-1 2 1 ; kyk ook m y opm erking vroeer m et b etrek
king tot die studie na die literatuursoort "ev ang elie") - noem dit
"teologie"/"d oel"/ "p lot" - w at in k lu sief van voor tot agter in onderskeidelik elke evangelie hoorbaar is, duidelik sal word. W at die
M atteusevangelie b etref, sal dit dan blyk (ind ien dit soos voorgestel,
gedoen word) dat d ie teologiese funksionaliteit van die begrippe
"d ie doen van die w et" (= "g ereg tig h eid "), die "koninkryk van die
h em el", die "p artik u laristiese en u niversalistiese ten d en s", die "titel
M en seseu n ", ensovoorts resessief bydra tot die "on e single v oice"
wat sentreer rondom d ie C hristologiese konsep "Em m anu el", of
soos dit ook in die M atteusevangelie benaam word, die "Seu n van
G od ", die "Seu n van D a w id ", die "K o n in g van die Jod e". Die interpretasie van 'n gedeelte soos M t 14:22-33 (Petrus se poging om op
die w ater te loop) w at C om brink (bl 66) verklaar as die onderstre63

ping dat 'n m ens in nood die oog alleen op Jesu s m oet hou, sal dan
anders daam a uitsien.
C om brink se sien in g oor die fun ksie van die w et in die teologie
van M atteus en in die teologie van Paulus wat dan 'n "raakpu nt"
tussen die twee teoloe sal w ees (bl 80), sal nie som m erso deur alle
N uw e-Testam entici onbevraagtekend aanvaar word nie. W at m yself
betref, ek kan om die beste w il in die w ereld nie M atteus se gesigspunt ten opsigte van die w et m et die van Paulus met m ekaar versoen
nie.
W S Vorster (U n iversiteit van Suid -A frika) volg 'n alleenw eg in
die boek w anneer hy in hoofstuk 4 die M arkusevangelie bespreek.
Hy benader die evangelie n ie as "keru gm atiese geskiedskryw ing"
(kyk w eer A B du Toit in hoofstuk 1) n ie, m aar as 'n vertelling wat
die struktuurkenm erke van narratiew e m ateriaal openbaar. Baie oortuigend lees hy uit die opbou van die evangelie af dat die evangelis
(noem hom Joh an n es M arkus) m et beh ulp van die verhaalstruktuur
die evangelieleser betrokke w il kry by Jesu s as die Seun van God,
wat volgens die w il van G od, m aar deur die toedoen van m ense,
m oes ly. Met ander w oorde, v ir die leSer word voorgehou wat navolging van die C hristus b eteken , naam lik dat dit navolging in lyding
is. Die sinvolheid van so 'n navolging is daarin gelee dat Jesu s, die
C hristus, die Seun van God is w at d ie dood d£ur sy opstanding
oorw in het. Dit herin n er m y aan 'n kom m entaar van N Perrin (W hat
is R edaction Criticism ?, S P C K: Londen 21974:45) ten opsigte van die
perikoop oor dissipelskap (Mk 8 :3 4 -9 :1 ) w at so struktureel-prom in ent in die m iddelstuk van die M arkusevangelie voorkom : .. ."as
w ent the m aster, so m ust go the disciple, w ith all that this im plies
theologically".
Vorster het bo alle tw yfel aangetoon dat ons in die evangelie van
M arkus m et 'n vertelling te m ake het. (Kyk ook sy Mark: collector,
redactor, author, narrator?, Journ al o f th eology fo r Southern A frica,
31/1980: 46-61). Terselfdertyd h et hy die leser georienteer ten opsigte
van sekere kenm erke van d ie verhaalstruktuur, soos "p o in t of v iew ",
"p lo t", "vertelde karakters", ensovoorts. Saam m et N R Petersen
(Literary criticism fo r N ew T estam ent critics, Fortress: Philadelphia
1978) het Vorster perspektiew e vir toekom stige studies deur evangelienavorsers geopen. Bepaalde ondersoeke na die genre "ev an g elie"
(sien w eer hierbo), die kw essie van die "h istorisiteit"*v an gegew ens
in die evangelies, die teologiese funksie van topografiese besonderhede, soos G alilea, Jerusalem , ensovoorts, die C hristologiese titels as
benam ingstegniek b in n e die verhaalstruktuur van 'n evangelie, en 
sovoorts, ensovoorts, sal m yns in sien hiervan kennis m oet neem .
Vorster m aak gebruik van term e soos protagonis, antagonis, h el
pers en dies m eer as hy na die vertelde karakters verwys (bl 126).
H oew el hy nie die term "a k ta n t" gebru ik n ie, is dit bekend dat die
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sogenaam de Franse strukturalism e die term e protagonis, antagonis
en helpers as vertelde karakters (akteurs), "aktan te" noem . D ie feit
dat D O V ia, sterk beiinvloed deur die Franse strukturalism e, in sy
boek K erygm a and com ed y in the N ew Testam ent. A structuralist a p 
p roach to herm eneutic, Fortress: Philadelphia 1975, in 'n sekere sin 'n
aktante-analise op d ie M arkusevangelie toepas, en die feit dat
Vorster in die ond erhaw ige artikel b aie na Via verwys, kan by die
oplettende, m aar n ie heeltem al ingew yde, leser die indruk skep dat
Vorster 'n Franse strukturale ben ad erin g toegepas het, wat nie die
geval was nie. D it sou dus m iskien goed gew ees het dat Vorster, se
m aar in verkleinde lettergrootte, h ierd ie m oontlike m isverstand uit
die weg geruim h et deur d ie ond erskeid tussen sy benadering en die
van die Franse strukturaliste kortliks aan te dui. Dit geld b asies ook
die retorieke ben ad erin g van d ie A m erikaners D L Barr en T E
Boom ershine na w ie V orster ook baie in sy artikel verwys.
Op een plek (bl 118-9) kan V orster v ir die oningeligte leser onduidelik w ees: W anneer hy d ie sogenaam de "om n iscien t point of v iew "
as 'n aspek van die derde persoon-verteller verduidelik en hy gaan
in dieselfde paragraaf oor om m elding te m aak van die vertellerstegniek om "besp roch en e W elt" m et "erzah lte W elt" af te w issel, dan is
dit nie sonder m eer d uidelik n ie of die onderskeidende aspekte van
'n vertelling op 'n "vertelv lak" en op 'n "bespreekte vlak" of as deel
van die "om n iscien t poin t of v iew " opgeneem moet word of as 'n
ander aspek van die derde persoon-verteller-gesigspunt of as 'n
totale ander "p o in t of v iew ".
W at die opbou van die evangelie betref, meld Vorster (bl 123) dat
die sam ehang van d ie dele van d ie evangelie m et die geheel aangevul m oet word m et d etailbesond erhed e van teksbinding. Hy se
terloops dat "alle aspekte van strukturering" ter sprake is. V orster is
in die opsig iets aan sy lesers en kritici verskuldig. J C C oetzee ('n
Ou Boek in 'n nuw e w ereld of 'n nuw e Boek in 'n ou wereld?
Nuwere tendense in d ie N uw e-T estam entiese W etenskap in SuidAfrika, In die Skriflig 49/1979: 4 -1 5 ), byvoorbeeld, verwyt Vorster dat
laasgenoem de sy eerste liefd e versaak het, naam lik die Su id-A frikaanse sem antiese-struktuuranalise. In die lig van die prom inensie
wat die sintaktiese en sem an tiese teksontleding in die teologiese
opleiding in ons land in n eem en in die lig daarvan dat daar in die
eksegese-m etodeleer w at V orster self in 'n toekom stige band van die
onderhaw ige reeks H andleiding by die N uw e Testament behartig het,
ook prom inensie aan d ie sem anties-struktuuranalise verleen is
(Vorster het 'n m anuskrip aan m y beskikbaar gestel), is dit nodig dat
'n sakie opgeklaar word. V orster behoort naam lik die belang van die
Suid-A frikaanse ben ad erin g vir die ontleding van die struktuur van
die evangelies en d ie plek daarvan by die ontleding van 'n verhaalstruktuur, indien en ig sin s, onm iskenbaar duidelik maak. Dit is ook
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vir die studente van belang w at sy Inleid ing tot die M arkusevangelie
in die boek onder besp rekin g lees.
W at die datering van die M arkusevangelie betref, wil ek 'n klein
eiertjie le. D w arsdeur d ie boek w aar d ie dateringskw essie van die
Sin op tiese Evangelies en H andelinge ter sprake was, het die belang
van die Joodse O orlog (66-70 n C) d uidelik geblyk. Die verskillende
m edew erkers het ook almal in die verband aandag gegee aan die
resente werk van J A T R obin son (R edating the N ew Testam ent, SCM
Press: Londen 1976) w at deur som m ige oorskat word. Robinson het
betoog dat die katastrofale afloop van d ie Jood se Oorlog m et die val
van Jerusalem en die verw oesting van die tem pel in 70 n C na
verw agting 'n b esliste neerslag in die geskrifte van die Nuwe T esta
m ent sou gevind het. O m dat d it n ie d ie geval is nie, dateer R obinson
al die N uw e-T estam entiese boeke voor 70 n C. Hy dateer die
M arkusevangelie so vroeg as 5 0 -6 0 n C. V orster (bl 121) reken dat
laasgenoem de datering n et so h ip o teties is as enige datering na 70 n
C. V olgens V orster m oet R obin son egter gelyk gegee word dat die
M arkusevangelie voor 70 n C gedateer m oet word. Nou my vraag:
Sou V orster ook wat d ie res van d ie N uw e-Testam entiese boeke
betref, vir R obinson gelyk gee en hulle almal voor 70 n C dateer net
om dat daar nie direkte verw ysings na die Joodse Oorlog daarin
voorkom nie? H et ons dan n ie ten m in ste in Mk 13 (en parallelle) tog
verw ysings w at m et die val van Jerusalem m oontlik in verband
gebring kan word nie! V orster se interpretasie van die besonderhede
as "voorsp ellin g s" na d ie Jood se O orlog en nie as vaticinia ex eventu
n ie, is om die m inste daarvan te se verrassend! Hoekom wil Vorster
nie die M arkusevangelie soos R ob in son voor 60 n C dateer nie en
kies hy vir 60-65 n C as w aarskynlike datering? Vorster redeneer
soos R obinson dat die Jood se O orlog w at in 66 n C 'n aanvang neem
die terminus ad quem is. Is 60 n C as die term inus a quo nie m eer net so
hipoteties as R obin son se datering van 5 0 -6 0 n C nie? I J du Plessis
het w at die datering van d ie Lukasevangelie betref (bl 70) Vorster se
datering van die M arkusevangelie sond er m eer as terminus a quo
aanvaar. O m dat die Lukasevangelie na die M arkusevangelie m oes
ontstaan het, dateer du P lessis d ie Lukasevangelie, soos hy se:
"g o ed sk ik s", tussen 6 5 -7 0 n C. M et ander w oorde, te m idde van die
Jood se O orlog, terwyl hy w il aanneem dat die Joodse opstand nog
n ie plaasgevind het n ie!! D it is dus net C om brink (bl 77) w at met
betrekking tot die d atering van die M atteusevangelie 'n persoonlike
keuse m aak vir 'n d atering na 70 n C. So 'n datering is ten opsigte
van al die evangelies m yns in sien s m eer bevredigend.
I J du Plessis (U n iversiteit van Su id -A frika) het in hoofstukke 5A
en 6A die Inleid ing tot die Lukasevangelie en die Inleiding tot die
boek H andelinge ond erskeid elik bespreek. J L de Villiers (U niversi
teit van Stellenbosch) het w eer in hoofstukke 5B en 6B die Teologie
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van die Lukasevangelie en d ie Teologie van die boek H andelinge
respektiew elik op sy rek enin g geneem . Ek volstaan met enkele opm erkings ten opsigte van die bydrae van Du Plessis.
D ie beroep op VV M Ram say om argeologiese vondste in te span
om die "korrek th eid " van die verw ysings van Lukas as "h isto rik u s"
te bew ys (bl 159) is bed en klik. I H E ybers, onder andere, maak tereg
besw aar teen sod anige aanw end ing van Bybelse argeologiese in sigte: .. ."archaeology can never be used to V erify the B ible' " (The
value of archaeological excavations for Biblical studies, Theologia
Evangelica 14/1/1981: 7). V ergelyk ook Jam es Barr, Fundam entalism ,
SCM Press: Londen 1977: 135 vv.
Du Plessis (bl 159) se kritiek op M D ibeliu s se siening m et b etrek
king tot die verh ou d in g tussen "geskied skryw in g" en "redakteursteologie" in L ukasevangelie-H and elinge is 'n skynbare contradictio in terminis w an n eer 'n m ens na Du Plessis se eie m ening
kyk. D ie verskil tussen D ib eliu s en Du Plessis oor hierdie saak, lyk
dit vir my, is dat eersgenoem d e m eer m aak van die kom ponent
"teo lo g ie" en m ind er van die kom ponent "gesk ied skryw in g", terwyl
laasgenoem de w eer sy b es p robeer om m eer van die kom ponent
"geskied skryw in g" as van die kom ponent "teolo gie" te maak.
H eelw aarskynlik verstaan D ibeliu s ook heeltem al iets anders onder
Lukaanse "g esk ied sk ry w in g" as Du Plessis. Dat Lukas 'n "h eilshistoriku s-teoloog" w il w ees, b eh oef n ie argum entering nie. Du
Plessis het egter n ie in d ie artikel ond er bespreking rekening gehou
m et die ingew ikkelde verhou d ing tussen "h eilsgesk ied en is" en wat
ons kan noem "p rofan e g esk ied e n is" nie. Vergelyk G Hasel (Old
Testam ent theolog y : B asic issues in the current debate, W B Eerdm anns:
Grand Rapids, M ichigan 1975: 5 7-75) w at 'n kort sam evatting gee
van die debat w at G von Rad se "h eilsh isto riese" benadering onder
O u-Testam entici in d ie verband aan die gang gesit het. W S V orster
(Die tekssoort evangelie en verw ysing, Theologia E vangelica
13/2+3/1980: 27-48) h et ook al ten opsigte van hierdie aangeleentheid vir Du Plessis "g ean tw oord ". Laasgenoem de het in sy professorale intreerede aan die U n iv ersiteit van Suid-A frika sy bepaalde
sien in g oor Lukas as "h isto rik u s" in m eer besonderhede m tgespel
(Realiteit en interpretasie in die Nuwe Testam ent, Theologia E van 
gelica 13/1/1980: 25—41). V orster verskil radikaal met Du Plessis.
Eersgenoem de m aak m yns in sien s tereg die onderskeid tussen b in netekstuele "verteld e w ereld " en buitetekstu ele "w erklike w ereld".
Dit beteken w eer een s n ie dat ek 'n onthistoriserende eksegetiese
benadering huldig nie. V ergelyk in die verband my artikel "B etek e
n is" en "g eb ru ik " in die m akarism ereeks (Matt 5:3-10), H ervorm de
T eologiese Studies, jrg 36/afl. 3 & 4: 1-28.
Du Plessis se elim in erin g stegn iek (bl 164) om aan te dui dat die
skrywer van L ukasevangelie-H and elinge die m etgesel van Paulus
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w as, m oet bevraagteken word. So 'n tegn iek berus geheel en al op 'n
bepaalde interpretasie van die oorsprong van die sogenaam de "o n s"
-gedeeltes in H andelinge as u ittreksels van 'n m oontlike reisverhaal.
H ierdie benad ering bevat gew oonlik d ie versoeking dat al te stellige
resultate ten opsigte van d ie outeurskapkw essie gemaak word, ter
wyl die grond spekulasie is. Ek kan n ie verstaan nie waarom die
Papiastradisie via E usebiu s op h ierd ie punt van Lukas as skryw er
sonder m eer aanvaar w il w ord, m aar dat Eusebiu s se opm erking dat
'Lukas van A ntiogie afkom stig sou w ees, deur Du Plessis (bl 166) as
"sp ek u latief" gereken word. H oekom dan ook nie m aar erken dat die
tradisie dat Lukas die skryw er w as, ook blote spekulasie is n ie? Op
bladsy 174 se Du Plessis ju is dat die skryw er "m in kennis van Paulus
se b riew e" openbaar.
Du Plessis se vroee d atering van d ie Lukasevangelie-H andelinge
skep ook problem e. Du P lessis, sal graag v ir 'n datum voor 70 n C
k ies, of dan as dit nie anders kan n ie, "in d ie om gew ing van 70" (bl
170). D ie feit dat daar belangrike ooreenkom ste ten opsigte van die
gem eentestruktuur in H andelinge en die deuteropauliniese pasto
rale briew e voorkom (vergelyk die opm erking op bl 174), is een van
die redes waarom die Lukasevangelie-H andelinge m yns in sien s
eerder na 80 n C gedateer m oet word. G M M Pelser wat die In lei
ding tot die Pastorale Briew e vir 'n latere pu blikasie in die onderhaw ige reeks behartig het, deel m y m ond eling mee dat hy ook vir 'n
deuteropauliniese oorsprong van d ie briew e gekies het. Verder: die
Lukasevangelie-H andelinge bevat ongetw yfeld aspekte van die so
genaam de "Friih kath olizism u s" (vergelyk onder andere H Conzelm an & A Lindem ann, A rbeitsbu ch zum N euen Testam ent, } C B Mohr:
Tu bin gen 31977: 265). D it is nog 'n rede, saam m et die afw esigheid
van 'n n abye-parou sieverw agting, w at m y v ir 'n relatiew e laat-datering kies.
Ek dink Du Plessis m oet sy opm erking op bladsy 174 w eer gaan
bed in k, om dat dit so m aklik fund am entalistiese evangelie-ondersoekers in hulle kwaad kan sterk. Hy se naam lik dat ons ons daarvan
m oet w eerhou om die v ier evangelies teologies elkeen op sy eie so te
stel dat die een teologie w at agter alm al le, n ie versnipper word nie.
So 'n opm erking dien m yns in sien s n ie die stand van die w eten
skaplike evangelienavorsing nie. D it w ord vandag feitlik deur alle
kritiese navorsers (soos ook deur Du Plessis) aanvaar dat die skryw ers van die afsonderlike evangelies elkeen 'n eie teologiese bedoeling gehad het m et die stof w at hulle in hulle onderskeie evangelies
gebied of w eggelaat het. O ns is nou een m aal verby die stadium toe
die m eervoudigheid van die evangelies v ir die kerk 'n verleentheidsprobleem was w at p robeer opgelos is m et 'n onnodige harm oniserin g of m et 'n m eer verfynde eend im ension ele Jesusboodskap.
Die tyd het reeds lankal aangebreek dat d ie kerk die insig van diver68

siteit in die Jesu sbood skap m oet aanvaar en in sy prediking en
kategese m oet verdiskonteer.
Prof A B du Toit sluit in hoofstuk 7 die boek onder bespreking af
m et 'n artikel oor die h isto riese Jesu s en die verkondigde C hristus
van die evangelies. D it is 'n puik stuk w erk oor 'n baie sensitiew e
aangeleentheid. V ir d ie d oelein d es van d ie toerusting van teologiese
studente en predikante is d ie artikel ongetw yfeld geslaagd. A fgesien
van 'n oorsig van d ie h isto riese verloop van die vraag na die h isto 
riese Jesu s, bied Du T o it in teressan te p rinsip iele opm erkings oor die
n oodsaaklikh eid en die m oon tlikh eid van die ondersoek. Hy neem oor
beide aspekte 'n p ositiew e stand punt in. Vervolgens gee Du T oit 'n
evaluerende sam evatting van die verskillende kriteria waarvolgens
geleerdes in die verlede al p robeer het om die ipsissima v erb a l vox Jesu
te id entifiseer. Ten slotte w ord 'n toekom sblik oor die vraagstuk
gewerp. Prof Du Toit is van m ening: "d ie historiese Jesus het 'n
toekom s" (bl 278; ku rsiverin g deur Du Toit).
'n Paar vrae en 'n enkele opm erking m et betrekking tot die m oont
likheid en die n ood saaklikh eid van d ie vraag na die historiese Jesus:
Reken prof Du T oit w erklik na sy slotsom dat alle pogings tot
dusver om die Jesu sm ateriaal van die verkondigingsm ateriaal van
die evangeliste te skei, e m stig e leem tes openbaar, dat dit tog m oontlik sal w ees om in die toekom s klinkklare sukses te behaal?
As ons geloof in Jesu s as d ie Seun van God en die geloofsw aardigheid van die kerk n ie afhanklik is van die vind van die historiese
Jesu s n ie, soos prof Du T o it ook van m ening is, waarom sou dit dan
noodsaaklik w ees om d ie ond ersoek te doen. Kasem ann se argum ente
van 'n "verantw oording na b in n e " en 'n "verantw oording na b u ite "
(kyk Du Toit bl 262) gaan in d ie lig hiervan m os net nie op nie!
Het die naarstige soeke na d ie h istoriese Jesus nie in w ese sy
grond in 'n fund am entalistiese u itgangspunt dat die gesag van die
Bybel en die gepaardgaande geloofsekerheid van die m ens van 'n
"fou telose" Bybel afhanklik is nie?
Sou die beklem toning van d ie in sig te van teksim m anente eksegese
en die resessiew e w aarde van d iakronie in die eksegetiese proses nie
'n bydrae in die d iskussie oor die m oontlikheid en die noodsaaklik
heid van die ondersoek na d ie h istoriese Jesu s kan maak nie?
Indien oorspronklike Jesu sm ateriaal bo alle twyfel gevind kan
word, sou die prediking van sulke m ateriaal groter im pak en daarom
gesag en daarom effek he as byvoorbeeld die prediking van Paulusm ateriaal?
Ten slotte: Is die kontinui'teit tussen die historiese Jesus en die
verkondigde Jesus n ie, soos die gesag van die Skrif as sodanig, 'n
saak van geloofsbelydenis en n ie 'n saak van (eksegeties-historiese)
w etenskaplike bew ysvoering nie?
Indien wel, sal die stu die van N uw e-T estam entici, na byvoorbeeld
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die C hristologiese titels w at in die verlede hoofsaaklik rondom die
selfbew ussyn- en kontinui'teitsvraagstuk gew entel het, in 'n m eer
sinvolle rigting gestuur m oet word.
'n Slotw oord oor die boek as geheel w at die pretensie het, naam lik
om die Inleid ingsw etenskap te d ien: Sou dit n ie sinvol gew ees het
dat daar in 'n ad d isionele hoofstuk kortliks aan die plek van die
Inleidingsvrae (w at hoofsaaklik d iakron ies bepaald is) in die eksege
tiese proses, in d ien en ig sin s, aandag gegee kon word nie? Ek stel
hierd ie vraag in die lig van die hedendaagse onderskeiding wat daar
tussen sinkronie en d iakron ie gem aak w ord en veral in die lig van
die situ asie van ons Su id -A frikaan se teologiese opleiding w aar daar
so baie van teksim m anente eksegese gem aak word.
Ek het groot w aardering v ir d ie boek. Prof du Toit en die ander
m edew erkers verdien ons dank en gelukw ensing.
A G van Aarde
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