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Evolusie en Christelike
geloof ontmoet mekaar
Jaap Durand

Evolusie, wetenskap en geloof

I

’n Biografiese inleiding tot die denke
van Teilhard de Chardin
(Uitgegee deur Bybel-Media, 2013)

n die tweede helfte van die 19de eeu is die evolusieleer
met krag en oortuiging as ’n
wetenskaplike teorie voorgedra.
Met die verloop van jare het méér en
méér gelowiges hulle bereid verklaar
om evolusie as ’n biologies vasstaande
feit te aanvaar.
Maar waarom herleef die evolusie
debat nou? Want hierdie keer is die
saak ernstiger. Die evolusieleer word
nou gekoppel aan die vraag na die
oorsprong van die heelal. Evolusie
word doelbewus as ’n invalshoek téén
die geloof in God as die Skepper van
alles gebruik.
In Evolusie, wetenskap en geloof,
stel Durand die leser bekend aan
die Jesuïtiese monnik, Teilhard
de Chardin, wat op 1 Mei 1881
in Frankryk gebore is. Hy het in
’n tyd van die hoogbloei van die
evolusiegedagte en van ongekende
paleontologiese ontdekkings geleef.
De Chardin was in meer as
een opsig sy tyd vooruit. Hy het probeer om ’n sintese
tussen die evolusieteorieë van sy tyd en die Christelike
teologie te bewerkstellig. Hy het nie geskroom om by die
paleontologie en die biologie verby die uiters komplekse
terrein van die kosmologie te betree nie. Hy was ’n
oortuigde aanhanger van die evolusieleer, maar nie sonder
om die erkenning te eis dat God self in die spel kom nie.
Volgens De Chardin kan wetenskap en godsdiens
nie meer as twee aparte lewensfere gesien word nie.
Die godsdienstige mens kan nie langer sy rug op die
natuurlike wêreld draai nie. En die materialis kan nie die
belangrikheid van religieuse ervaring en godsdienstige

gevoelens ontken nie.
Durand skryf: “Teilhard se poging om evolusie en
teologie in ’n soort sintese bymekaar uit te bring was
egter só gewaagd en só verreikend dat die kerk daarvoor
teruggedeins het en, soos in die geval van Galileo Galilei,
alles in die stryd gewerp het om die propagering van sy
gedagtes stop te sit.
“Die groot bekoring wat van
Teilhard uitgegaan het, moet
gesoek word in die feit dat hy oor
die wêreld heen as ’n deskundige
op die gebied van die geologie en
die paleontologie erken is. Daarby
het hy hom vanuit die resultate
van sy wetenskaplike navorsing
genoop gevoel om ’n evolusionêre
wêreldbeeld te propageer, maar dat
hy terselfdertyd ’n gehoorsame kind
van sy orde en sy kerk wou bly.”
Alhoewel die Jesuïeteorde De
Chardin dikwels gerepudieer het
oor teologiese uitsprake en selfs
van sy publikasies verbied het, het
hy sy lewe lank aan die orde lojaal
gebly. Deur die orde se toedoen het
hy lang tye van sy lewe in China
deurgebring, onder andere vir die
duur van die Tweede Wêreldoorlog.
Vanweë sy intense belangstelling
in paleontologie, het hy talle lande
besoek, asook Suid-Afrika in Julie 1951.
Die Rooms-Katolieke Kerk in Frankryk se onversetlike
houding teenoor sy leringe en idees, het meegebring dat hy
nooit in Parys kon leef en werk nie. Hy sterf uiteindelik as
uitgewekene in New York op 10 April 1955.
Evolusie, wetenskap en geloof is die eerste bekendstel
ling in Afrikaans van hierdie Katolieke priester se lewe,
werk en denke – en sy verbintenis met Suid-Afrika.
l Evolusie, wetenskap en geloof beslaan 336 bladsye
en kos R169,00. Dit kan bestel word by bestel@bmedia
of aanlyn gekoop word by www.bybelmedia.co.za.
(Verskyningsdatum: 5 Maart 2013).
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Menswaardigheid ’n sleutelChristelike kwessie
E

Chris van Wyk

en van die sleutelkwessies van ’n
Christelike lewens- en wêreld
beskouing is hoe oor menswaardig
heid gedink word.
Menswaardigheid vorm ’n belangrike
deel van die sosiale, maatskaplike, geregte
like, ekonomiese en politieke perspektiewe
op menswees wat in ’n grondwet van ’n
land vervat sou kon word. Die kerk kan
egter nie sy mensbeskouing klakkeloos
aflees uit die sosiale akkoord van ’n
spesifieke gemeenskap nie. Die kerk se
perspektief op menswaardigheid word
fundamenteel geskoei op ’n verantwoorde
Bybels-teologiese teosentriese mensbe
skouing wat die basis vorm van gesprek
met enige ander vennote oor mens
waardigheid.
Die Algemene Sinode van die
NG Kerk het besluit om ’n Seisoen
van Menswaardigheid te loods. Dit
behels nie net deeglike navorsing oor
menswaardigheid nie, maar ook baie
praktiese projekte.
’n Taakspan wat reeds werk in dié
verband gedoen het, lewer ’n aantal
perspektiewe wat hierdie uitgawe van
Kruisgewys as basis vir gesprekvoering
publiseer. Baie van hierdie artikels vind

aansluiting by die Belydenis van Belhar as
gespreksgenoot, aangesien dié belydenis ’n
eietydse verwoording van menswaardigheid
verteenwoordig.
Lesers kan verder aan dié gesprek oor
menswaardigheid deelneem by www.
gemeentes.co.za. Die waardes van respek,
luister, omarming en onselfsugtigheid
begelei die Seisoen van Menswaardigheid
en geld ook vir die gesprek tussen lesers.
Gerrit Brand, Nelis Janse van Rensburg
en Elize Morkel trek in Inleiding: Waarom
menswaardigheid? die breë lyne waarbinne
dié gesprek oor menswaardigheid gevoer
kan word.
Julie Claassen skets in Gender en
menswaardigheid die stereotipes en
kategorisering van mans en vroue wat baie
keer op ’n subtiele misbruik van mag berus.
Nico Koopman skryf in Die Heilige
Gees help rassisme oorwin dat ons
rassisme na behore in terme van houdings,
samelewingstrukture en godsdienstige
beskouings moet beskryf.
Pieter Grove maak in Menswaardigheid
en armoede ons deeglik bewus van
die kompleksiteit van armoede en
die verweefdheid daarvan met ander
samelewingsfaktore.
Charlene van der Walt skets in

Seksualiteit en menswaardigheid die effek
wat die dominante hetero-normatiewe
storie van menswees op houdings teenoor
homoseksuele persone het.
Mia Lindveldt maak in Gestremdheid en
menswaardigheid ’n sterk saak daarvoor uit
dat menswaardigheid nie gedefinieer kan
word uit “dit wat die persoon nie het nie”,
maar eerder na aanleiding van wat in God
se hart vir mense met gebreke in die Bybel
gesien kan word.
Llewellyn McMaster bespreek in Geweld
en xenofobie die kultuur van geweld
waarin horisontale sosiale verhoudings en
interaksie baie keer deur gewelddadige,
eerder as nie-gewelddadige metodes, beheer
word.
Anton van Niekerk vind in Siekte en
menswaardigheid sy etiese vertrekpunt in
die vroeë kerk se medelye, barmhartigheid
en bereidheid om vir ander mense op te
offer, volgens die voorbeeld van Jesus, die
“Groot Geneesheer”.
Gerrit Brand werk in Kultuurverskei
denheid en menswaardigheid met die be
langrike vertrekpunt dat mense eers deur
ander mense méns is. Daarom kan hulle
waardigheid, dit wil sê hulle verhouding met
God en die lewe waarvoor hulle bestem is,
nooit los van hulle verhouding en interaksie
met ander mense gesien word nie.

Waarom ‘menswaardigheid’?
Gerrit Brand, Nelis Janse van Rensburg
en Elize Morkel
Ons glo dat God Homself geopenbaar het
as die Een wat geregtigheid en ware vrede
onder mense wil bring; dat Hy in ’n wêreld
vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse
die God van die noodlydende, die arme en die
veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom
hierin na te volg; dat Hy aan verdruktes reg
laat geskied en brood aan die hongeriges gee;
dat Hy die gevangenes bevry en blindes laat
sien; dat Hy dié wat bedruk is, ondersteun,
die vreemdelinge beskerm en weeskinders en
weduwees help en die pad vir die goddelose
versper; dat dit vir Hóm reine en onbesmette
godsdiens is om die wese en die weduwees in
hulle verdrukking te besoek; dat Hy sy volk

wil leer om goed te doen en die reg te soek;
... dat die kerk daarom mense in enige vorm
van lyding en nood moet bystaan, wat onder
andere ook inhou dat die kerk sal getuig
en stry teen enige vorm van ongeregtigheid
sodat die reg aanrol soos watergolwe, en
geregtigheid soos ’n standhoudende stroom.
(Belydenis van Belhar)
Waarom is Christene so ernstig oor
menswaardigheid?
Hoekom is die kerk ernstig oor menswaar
digheid?
Is “menswaardigheid” nie alte antropo
sentries of ménsgerig nie? Gelowiges is tog
teosentries, dit wil sê Gódgerig?
Waarom ’n oënskynlik sekulêre begrip, wat
nie eens in die Bybel voorkom nie, so voor
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opstel?
Draai die Bybel nie op talle plekke ’n be
grip soos “eer”, wat met die idee van mens
waardigheid verband hou, op sy kop nie?
Sê Jesus nie dat in die koninkryk van God
die eerstes laaste sal wees nie? Waarsku Hy
nie teen hoogmoed en selfverheerliking nie?
Is Hy nie die Een wat Hom neerbuig om an
der se voete te was nie? Haal Paulus nie ’n
vroeg-Christelike lied aan wat oor Jesus se
selfontlediging getuig nie? Moet Christene
nie eerder in hulle onwaardigheid as in hulle
waardigheid roem nie?
Dit is waar dat die woord “menswaardig
heid”, afkomstig van die Latynse dignitas, nie
in die Bybel gebruik word nie.
Op sigself kan dit nie as beswaar téén die

Blaai om
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gebruik daarvan deur hedendaagse Christene
geld nie. Dan sou woorde soos “drie-enig”,
“erfsonde” of “heil”, wat ewe min in die By
bel voorkom, óók verwerp moet word.
Tog sou ’n mens kan vra of die begrip
“menswaardigheid” nie in botsing verkeer
met sentrale Bybelse aksente nie. Immers, in
die antieke wêreld het menswaardigheid met
’n persoon se posisie en status in
die samelewing verband gehou.
Belangrike mense het méér
waardigheid as andere gehad.
Dit is met mag, trots en aansien
verbind. In daardie kultuur
sou geen waardigheid aan die
Gekruisigde of sy volgelinge
toegeken kon word nie.
In die wêreld van
vandag, word die woord
“menswaardigheid” buitendien
so universeel gebruik dat dit
in elk geval nie ’n spesifiekChristelike betekenis het nie.
Selfs mense wat nie in God glo of nie in
hulle denke vanuit Christelike oortuigings
uitgaan nie, gebruik dié term. Daarvan
getuig byvoorbeeld die Verenigde Nasies se
millennium-doelwitte waarin “die bevordering
van menswaardigheid” in die sentrum staan.
Hierteenoor moet daarop gewys word dat
die sentraliteit van die begrip “menswaardig
heid” in die moderne wêreld slegs deur die
invloed van die Christelike geloof deur die
eeue heen verklaar kan word – iets waarop
baie historici en sosiaal-wetenskaplikes, ook
nie-Christene, wys. Dit beteken dat die Chris
telike geloof die samelewing beïnvloed het en
steeds kan beïnvloed.
Moet die kerk juis op hierdie punt aan die
gesprek onttrek en sy eie erfenis en maatskap
like bydrae afsweer? Dit kan tog nie!
Net so belangrik is dat die vroeë kerk die
oorspronklik Hellenistiese betekenis van
“menswaardigheid” juis krities getransformeer
het.
Die kerkvaders het doelbewus ’n nuwe be
tekenis aan menswaardigheid gegee. Die egte
menslikheid van Christus gee daarin die toon
aan. Dit was nog altyd die kenmerkende van
die Joodse en Christelike tradisie dat woorde
wat buite die geloofsgemeenskap ontstaan het,
oorgeneem en omvorm is. Selfs die Hebreeuse
en Griekse name vir God wat in die Bybel
gebruik word, het buite Israel en die kerk
ontstaan.
Die eerste Christene het Jesus Christus
“Here”, “Seun van God” en “Redder” ge
noem in ’n konteks waar hierdie begrippe
dikwels na die mag en glorie van keisers ver
wys het. Dáármee het hulle nie bedoel dat
Jesus soos daardie keisers was nie – allermins!
– maar juis dat hy die waardes van daardie
samelewing op hulle kop draai. Inderdaad,
wat die wêreld skande noem, word in die lig
van Christus eervol. In terme van Christus
se swakheid, word mag as lyding verstaan.
Christus bewerk dus ’n omkering van waardes.
Só gee Hy uitdrukking aan God se gesindheid
teenoor mense.
Hy bevestig dat God met die mens identi
fiseer, ’n God vir mense wil wees, self mens
4

geword het en steeds menslikheid vir die mens
in volheid wil realiseer.
As ons dus sê ons het God lief, maar ons
naaste minag, dan lieg ons. Wie die waardig
heid van medemense ernstig neem, beskerm
en bevorder, dien en eer daarmee vir God.
Die spanning wat dikwels tussen die so
genaamde antroposentriese en teosentriese
verstaan van die Evangelie
geskep word, is dus vals. Wie
God dien en na waarde ag,
dien sy naaste en verstaan die
waarde van sy naaste in en deur
Christus.

mense.

Waarin setel mense se
waarde?
Hoe verstaan ons dan mense
se waardigheid in terme van
wat Christus gedoen het?
God ag mense só waardevol
dat Hy sy Seun na hulle stuur.
Sy Seun lê sy lewe af vir

q Hy tree in ’n verhouding met mense van

alle stande, afkomste, generasies en oortui
gings. Hy was sy dissipels se voete.
q Hy raak die verworpenes en gebrokenes
aan.
q Hy bevry die besetenes.
q Hy herstel die waarde
van vroue en kinders in die
samelewing.
q Hy bevestig dat God hoë
agting vir alle mense het.
q Hy gee daarom sy lewe prys
vir alle mense.
God se toekenning van
waarde is sonder voorwaarde.
Dit geskied nie op grond van
mense se geloof, ras, afkoms,
gedrag of vermoë om te presteer
nie. Dit geskied slegs op grond
van God se verbintenis en sy
trou aan mense.
Hierdie verhouding waarin
God met die mens tree, maak die mens tot sy
beeld. As God hierdie verhouding sou opsê,
sou die mens ophou om beeld van God te
wees.
Vanuit ’n Christelike perspektief gesien,
ontleen mense dus nie hulle waarde aan die
grondwet van die land waarin hulle woon nie.
Mense beskik ook nie noodwendig oor in
herente kwaliteite of vermoë wat hulle waarde
verseker nie. Mense ontleen ook nie primêr
hulle waarde aan die agting en aandag wat
hulle van ander mense ontvang nie.
Mense se dignitas is deur God aan hulle
toegeken, ongeag enige vermoë of oortuiging,
inherente kwaliteite of erkenning wat hulle
mag geniet of nie mag geniet nie. Die posisie
of gesindheid van God teenoor mense word
deur Jesus op ’n radikale wyse gedemonstreer.
Die waarde wat Hy aan mense heg, is só hoog
dat Hy sy lewe vir hulle aflê.
Menswaardigheid: ook ’n opdrag?
Die werklikheid dat God aan alle mense
waarde toeken, vereis dat ons ook dink oor die
wyse waarop mense met hierdie waarde leef.
Kruisgewys Maart 2013

“Die heerlikheid van God is ’n voluit le
wende mens,” het ’n vroeë kerkvader gesê.
Die mens is bedoel om in God se heerlikheid
te deel, om soos die verheerlikte Christus
mens te wees, “die lewe, en dit in volheid” te
ontvang.
Dit beteken dat lewe in volheid as ideaal
ook ’n maatstaf word vir hoe mense behandel
moet word. Die lewe in volheid beteken onder
meer dat daar vir persone ruimte gegun word
om uitdrukking te gee aan hulle moontlikhede
as mens.
Dit is ’n werklikheid dat mense nie almal
eenders vir die lewe toegerus is nie.
Sommige mense se lewe word deur fisiese
of ekonomiese en politieke werklikhede beïn
vloed. Dit kan die lewe ingewikkeld en dik
wels vol pynlike uitdagings maak.
Die “lewe in volheid” is egter daarop af
gestem om aan elke mens die ruimte te bied
om God te verheerlik, al is dit ook passief en
onbedoeld, ten spyte en te midde van watter
beperkings daar ook al in sy of haar lewe mag
wees.
q ’n Lewe in volheid vereis dat daar ook
daarna gestrewe word om beperkinge te
oorkom en God sodoende te verheerlik.
q ’n Lewe in volheid vereis dat elke persoon
onvoorwaardelik die respek van medemense
geniet vanweë die waarde wat God aan hulle
lewe toegeken het.
Daarom is kerke altyd
gemoeid met die verligting van
armoede, die vertroosting en
bemoediging van diegene wat
ly, die versorging van mense
met een of ander gestremdheid,
diens aan mense wat bejaard is,
die skep van gemeenskap tussen
mense, die beweging oor grense
van skeiding soos rassegrense,
die beskerming en ontwikkeling
van mense se lewensruimtes
en protes teen alle vorme van
minagting van menslike lewe.
Magsverhoudings en menswaardigheid
Dit is dikwels die aard van die verhou
dings waarin mense hulle bevind wat méér as
enigiets anders hulle selfwaarde, of die waar
de wat ander aan hulle toeken, ondergrawe
Magsverhoudings word geskoei op gesa
mentlike oortuigings (konvensies) in gemeen
skappe. Dié is dikwels oor dekades heen, selfs
eeue, gevorm.
Die magsverhouding tussen die geslagte,
soos uitgedruk binne patriargale gemeen
skappe, is die mees voor die hand liggende
voorbeeld. Patriargie verwys na die sosiale
organisasie van die gesin en die gemeenskap
rondom die beginsel van die hoofskap en
heerskappy van die vader.
Die posisie van die man as die hoof van
sy vrou, en daarom die een met gesag oor
die vrou, word sedert die vroegste Bybelse
tye aanvaar. Dit word selfs in die Ou-Tes
tamentiese wetgewing verskans. Patriargie
word ’n totale denksisteem wat omvattend
invloed uitoefen oor wat in die samelewing
gebeur. Alles word vanuit hierdie oortuiging
beoordeel.

Die skepping van man en vrou, soos ver
tolk in die verhale van Genesis 1 en 2, word
dan verstaan as die instelling van ’n rangorde
tussen man en vrou – die man is eerste ge
maak, en die vrou uit sy rib.
Dit is soms moeilik om te bepaal of die
skrywers van die Ou Testament self outentiek
beslag gee aan die patriargie in die same
lewing, en of hulle slegs uitdrukking gee aan
die heersende oortuigings van daardie tyd.
Nietemin is dit duidelik dat hierdie oor
tuigings in die Joodse gemeenskap oorgedra
is na vroeë Christelike geloofsgemeenskappe.
Petrus, wat grootgeword het in die patriargale
Joodse gemeenskap, laat blyk dat hy meen dat
die Christenvrou steeds ondergeskik aan haar
man behoort te wees.
Paulus daarenteen, toon beter begrip vir
die nuwe orde wat Jesus tot stand gebring het
waarin daar geen hiërargie tussen die mense
van God se koninkryk is nie. Christus is die
Hoof van alles en almal. Voor Hom is alle
mense gelyk.
Paulus lê byvoorbeeld besondere klem op
die wederkerigheid van verantwoordelikhede
tussen man en vrou. Tog is daar selfs by hom
oorblyfsels van die patriargale kultuur waar
binne hy opgevoed is te bespeur.
Ongelukkig word die Bybel vandag stééds
gebruik om patriargie te regverdig.
Die idee van die hoofskap van mans en
ondergeskiktheid van die vroue, vind op
talle maniere in mense se denke,
gebruike en taal neerslag.
Patriargie is ’n goeie voorbeeld
van ’n bepaalde begrip van mag
of gesag wat oor eeue heen in die
samelewing gevorm is, deur ’n
bepaalde soort uitleg van die Skrif
in stand gehou is en waarvoor
daar steeds sterk aanhang in die
Christelike kerk bestaan.
Patriargie het ook
ernstige implikasies vir
die menswaardigheid van
homoseksuele mense, want hulle
pas net eenvoudig nie in die
sosiale orde wat patriargie as
“normaal” beskou nie.
Daar is ook ander soortgelyke magsposi
sies wat op grond van gesamentlike sosiale
oortuigings in stand gehou word.
Die effek daarvan is egter byna altyd dat
hierdie magsverstaan tot die misbruik daar
van lei – met ernstige gevolge vir mense se
menswaardigheid. Magsmisbruik vind dik
wels onbedoeld plaas. Dit het egter nie minder
negatiewe implikasies vir die waardigheid van
diegene wat as gevolg daarvan as minderes
geag is nie.
Jesus keer magsverhoudings om
Jesus se bediening het radikale gevolge vir
die wyse waarop ons oor mense en oor mags
verhoudings dink. Trouens, sy omkeer van die
magsverhoudings van sy tyd, vorm deel van
die kern van die Evangelie.
Jesus het byvoorbeeld geleer dat man en
vrou, wanneer hulle in die huwelik tree, ’n
nuwe familie-eenheid moet vorm en op hulle
eie moet gaan woon. Dit verteenwoordig ’n

radikale breuk met die Joodse patriargale
gebruik dat die vrou die besit van haar man
se familie word wanneer sy in die huwelik
tree.
So ook verteenwoordig Jesus se aandag
aan en openbare gesprekke met vroue ’n radi
kale breuk met die patriargie van sy tyd.
Sy ongekende passie vir die randfigure
van die samelewing, kinders, vroue en vreem
delinge, kan nie as onbelangrike inligting
afgemaak word nie.
Dit is egter veral sy deelnemende betrok
kenheid, sy beliggaming van sy sorg en
sy oorsteek van grense na mense wat deur
magtiges uitgesluit is, wat die sleutel tot die
Evangelie se oproep tot die erkenning van alle
mense as beeld van God word.
Hierin moet Christus nagevolg word.
q Hy teoretiseer nie net oor randfigure nie.
q Hy vat aan die onreines (reinheid as die re
sultaat van magsmisbruik van Skrifgeleerdes),
q Hy gaan tuis by die verworpenes.
q Hy voer teologiese gesprekke met vroue.
q Hy laat in die geselskap van grootmense
die kinders op sy skoot sit.
q Hy deurbreek die onderskeidinge van
“ons” en “hulle” en skep ’n nuwe gemeenskap
van mense wat mekaar as gelyk-begenadigdes
ag.
Selfs in die storie wat Jesus vertel om te
illustreer hoe God se naasteliefde lyk, ge
bruik Hy die Samaritaan, die “ander” van
sy konteks, as die een wat
naasteliefde doen.
Die navolging van Christus
in sy beskouing van mense, is
gevolglik vir die kerk ’n saak
van gehoorsaamheid.
’n Wêreld wat streef na
menswaardigheid
Die Christelike tradisie
se gewysigde begrip van
menswaardigheid, het wyd
in die wêreld inslag gevind.
Mense vanuit verskillende
agtergronde, oortuigings,
politieke en ekonomiese
stelsels, aanvaar vandag met entoesiasme die
konsep van menswaardigheid, dikwels sonder
erkenning aan die oorspronklike Christelike
denke daaragter.
Christene vat egter met gemak die hande
van diegene wat sáám streef na ’n bedeling
waarin die waarde van alle mense gehandhaaf
word.
Daarom kan Christene net “Amen!” roep
wanneer die Verenigde Nasies se millenniumdoelwitte ideale stel soos die uitwissing van
armoede, basiese onderwys vir almal, verla
ging van die kindersterftesyfer, verbeterde
gesondheid vir moeders, stryd teen ernstige
siektes, versekering van omgewing-volhou
baarheid, en wêreldwye ontwikkelingsame
werking.
Die kerk kan nie anders as om hiertoe by
te dra nie.
Ook in die kerk se eie lewe moet dit ge
stalte vind, moet lewe in volheid – egte mens
waardigheid – sigbaar en tasbaar word.
Christene ondersteun en neem ook aan die
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pogings van die wetenskap deel om mense se
lewensruimte te vergroot en hulle lewenskwa
liteit te verbeter.
Die mediese wetenskap lewer byvoor
beeld ’n uitgebreide diens aan diegene met
gesondheidsprobleme of wat fisiologiese
toestande ondervind wat hulle lewensmoont
likhede beperk. Christene leef in afwagting
van die ontwikkeling van verdere mediese
kennis en vaardighede wat dit vir méér en
méér mense moontlik sal maak om die lewe
in volheid te leef. Geen steen moet daarom
onaangeraak gelaat word om mense se pyn te
verlig, hulle wonde te genees, die impak van
gestremdheid te neutraliseer en fisiologiese en
sistemiese oorsake van lyding en inperkings
uit die weg te ruim nie.
Hoewel amper almal vandag die belang
van menswaardigheid erken, is die inhoud
daarvan dikwels vaag, selfs byna leeg. Ook
die basis, die grondslag van menswaardigheid,
het in ’n groot mate vergete geraak. Die
waarde van mense word erken, maar dit
word soms subtiel, egter meestal blatant, ge
skoei op mense se funksionele bydrae tot die
samelewing.
Die funksies en prestasie van mense
waaraan in ’n gegewe konteks die meeste
waarde geheg word, bepaal wie die meeste
status het.
Kompeterende samelewing
In kompeterende samelewings word baie
waarde aan vaardighede, kennis, sosiale aan
sien en rykdom geheg. Diegene met minder
mag word dikwels bewustelik of onbewustelik
onderdruk, misbruik of in die uitdrukking
van hulle volle menswees beperk deur die
toekenning van bepaalde “rolle” of morele
reëls, of selfs wetgewing, wat hulle inspraak,
vryheid en ontwikkeling op verskillende
maniere inperk.
Hierdie misbruik en onderdrukking word
dikwels in so ’n mate geïnstitusionaliseer,
dat mense dit as vanselfsprekend aanvaar en
onderskryf, sonder om dit enigsins te bevraag
teken.
Die taal wat ons praat, reflekteer ook
dikwels die magshiërargie wat binne ons
samelewing heers. Ontmagtigdes word alte
dikwels deur taalgebruik uit die sfeer van die
“normale” of “aanvaarbare” soos deur alge
meen aanvaarde norme bepaal uitgesluit.
Die taal wat mense gebruik, dui dikwels
aan dat hulle meestal onbedoeld en onbewus
telik ingekoop is in ’n openbare oortuiging
waarin die waarde van alle mense nie as ge
lyk geag word nie.
Die vraag is hoe die Christelike godsdiens
en ons verstaan van die Bybel ons help om
aan hierdie sosiaal-gedetermineerde meer
derwaardighede te ontsnap en nuwe taal,
wat berus op die oortuiging dat God aan alle
mense mag toeken, te gebruik.
God het die mens na sy beeld gemaak.
Hy wil aan elkeen die lewe in volheid skenk.
Daarom moet ons nou opnuut as gelowiges
met mekaar praat oor God se mense en “ge
tuig en stry teen enige vorm van ongeregtig
heid sodat die reg aanrol soos watergolwe, en
geregtigheid soos ’n standhoudende stroom”.
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Gender en
menswaardigheid

Prof Julie Claassens is dosent in Ou
Testament met ’n fokus op menswaardigheid by die Fakulteit van Teologie,
Universiteit van Stellenbosch. Haar
mees onlangse boek Wailing Women,
Mothers, Midwives: Reimagining God’s
Liberating Presence het by Westminster John Knox in die VSA verskyn.
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en van die kenmerkende aspekte van
die Belydenis van Belhar is dat dit
hard en duidelik praat in ’n situasie
van onreg en ontmensliking waar mense se
menswaardigheid tydens die apartheidsjare op
grond van hulle velkleur geskend is.
Al verwys die Belydenis van Belhar nie
primêr na gender nie, word ’n mens in die
gees van Belhar aangemoedig om profeties
op te tree in daardie situasies waar vroue se
menswaardigheid aangetas word.
Ek noem ’n paar voorbeelde.
Vroue word alte dikwels in die samelewing
gestereotipeer en in eng kategorieë geplaas.
Dink maar aan die formulerings: “Sy is net ’n
mooi gesiggie”, of: “Sy is ’n regte Delila.”
Hierdie voorstellings, wat die media ook
by ons inprent, laat ’n mens tereg wonder of
vroue altyd as individue wie se gevoelens saak
maak, ernstig geneem word.
Verder gebeur dit ook dikwels dat vroue
in eendimensionele kategorieë gesien word.
So byvoorbeeld word hulle slegs as moeders
of tuisteskeppers beskou – met hulle primêre
invloedsfeer in die private ruimte van die huis.
Dit is jammer dat vroue nie altyd die ruimte
het om hulleself op baie vlakke en in baie
rolle uit te leef nie.
Mans ly ook onder die stereotipes wat die
samelewing en media aan hulle toedig. So
kan ’n mens tereg van ’n krisis in manlikheid
praat, geoordeel aan hoe mans worstel met die
idee van ’n macho-man wat gewelddadig is en
nie sy emosies wys nie.
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Vroue se menswaardigheid word gereeld
deur ’n blatante of subtiele misbruik van mag
geskend. Hierdie magsmisbruik is diep in ’n
patriargale samelewing ingebed. Daarvolgens
neem sommige mans besluite oor wat hulle
dink vir vroue goed is – besluite wat egter
dikwels die manlike lede van die gesin bewus
telik of onbewustelik bevoordeel. Baie vroue
internaliseer hierdie stand van sake. Gevolglik
ondersteun hulle dus eintlik ’n sisteem wat nie
altyd hulle belange dien nie.
Hierdie ongelyke magsverhoudinge wat
nog dikwels tussen mans en vroue bestaan, is
duidelik sigbaar in instellings soos die werk
plek, universiteit en die kerk. Binne hierdie
sisteme is dit dikwels moeilik vir vroue om
hulleself te laat geld en om ten volle tot hulle
reg te kom.
Dink maar aan die talle struikelblokke wat
daar steeds vir vroue is om hulle roeping in
die kerk uit te leef. Of dink aan die realiteit
van seksuele teistering wat die vorm van
grappe, seksueel-gelade opmerkings en fisiese
aanraking kan aanneem.
Die vraag na menswaardigheid is op sy
dringendste in die lig van die skokkende
statistieke oor geweld teen vroue. Die ver
skriklike stories waar vroue verkrag word,
fisies en psigologies aangerand en verbaal en
emosioneel verkleineer word, is onteenseglike
bewys dat ons in ’n wêreld leef waar vroue se
waarde misken word.
Die Belydenis van Belhar glo egter dat ’n
ander wêreld moontlik is.
Reeds in die aanhef vind ons dat die bely
denis in die drie-enige God gegrond word
wat sy kerk bymekaarmaak, beskerm en
versorg. Hierdie God word in Genesis 1:2627 uitgebeeld as die Een wat man en vrou na
God se beeld geskape het – ’n diepgaande
teologiese perspektief wat dui op die inherente
waarde van alle mense, nieteenstaande ras,
geslag, sosio-ekonomiese stand of seksuele
oriëntasie.
God word verder uitgebeeld as die Een
wat vereenselwiging toon met mense wat as
gevolg van onreg ly. In artikel 4 word gesê
dat God spesiaal vir die armes, vreemdelinge,
weduwees en wese omgee – dus vir diegene
wat deur die samelewing uitgestoot en wie se
menswaardigheid geskend word.
Iets hiervan word versinnebeeld in Christus
se lewe en leer wat die waardigheid van vroue
kom herstel het (sien onder meer die talle
verhale waarin vroue téén die samelewing se
verwagting in met respek behandel word).
En dit is die Gees wat, soos die profete
van ouds, ons aanspoor om te werk vir reg
en geregtigheid – in ons konteks ook vir
geregtigheid op die vlak van gender.
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Die Belydenis van Belhar berus ten diepste
op die oortuiging dat God eenheid tussen
mense bring. Die klassieke doopformulier
in Galasiërs 3:28, een van die tekste wat in
artikel 3 genoem word, dui daarop dat ver
skille gebaseer op ras, klas, en ook gender in
Christus opgehef word. Die kerk word geroep
om God in hierdie versoeningstaak na te volg
(artikel 4) en om dit wat skeiding tussen mans
en vroue bring, af te breek.
Dit beteken dat die kerk aangemoedig
word om onreg op sy naam te noem en die
patriargale strukture wat vroue as ondergeskik
of minder as mens beskou, teë te staan. Dit
sluit die voortdurende taak in om stereotipes
waarvolgens vroue uitgebeeld word as objekte
wat gebruik of misbruik word, uit te daag.
Sowel mans en vroue moet bewus gemaak
word van die skadelike effek van praktyke wat
deur die eeue heen as normaal aangebied is.
Die kerk word aangemoedig om ruimtes
te skep waar mans en vroue hulleself as indi
vidue in eie reg kan uitleef en sodoende hulle
Godgegewe potensiaal bereik. Dit beteken
onder meer dat ’n mens verstaan dat daar
meerdere moontlikhede is waarop vroue
(en mans) hulle lewe sal kan inkleur. So
kan mans dalk ook verantwoordelikheid vir
kinderopvoeding en versorging neem, sowel
as vir take in en om die huis. Vroue, wat al
hoe meer buite die huis werk, kan ’n gelyke
rol vervul in die besluitneming wat alle lede
in die gesin se welwese ten goede raak. In dié
verband is dit belangrik om vroue se rol te
respekteer – iets wat nie altyd in die verlede
gebeur het nie.
Die kerk word aangemoedig om hulleself
vir ’n gemeenskap te beywer waar vroue
veilig voel en nie hoef te vrees dat haar
liggaam (of gees) aangeval word nie.
Reeds op ’n jong ouderdom moet seuns en
dogters geleer word dat ’n vrou verdien om
gerespekteer word, en dat “nee” werklik nee
beteken.
Die kerk word aangemoedig om mense
te help om die Bybel anders te lees. Die
Bybel speel ongelukkig dikwels ’n groot
rol om die patriargale sisteem in stand te
hou. Gevolglik is dit noodsaaklik om kri
tiese leesvaardighede aan te leer waar die
interpretasie van tekste wat die potensiaal
het om vroue se menswaardigheid te skend,
enersyds uitgedaag word, maar waar dié tekste
andersyds ook as ’n bevrydende woord van
God aangebied word. Dit sluit onder meer
strategieë in om byvoorbeeld die stories van
vroue in die Bybel se ervaring van lyding en
oorlewing, wat baie keer misgekyk word, uit
te lig. Dit kan ’n belangrike bydrae lewer om
vroue se menswaardigheid te herstel.

Heilige Gees help
rassisme oorwin

Prof Nico Koopman is dekaan van
die Fakulteit Teologie, direkteur
van die Beyers Naude Sentrum vir
Publieke Teologie en professor in
Sistematiese Teologie aan die US.
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ie Heilige Gees bewerk oorwinning
oor rassisme.
Die pad na oorwinning oor ras
sisme behels dat ons dit enersyds na behore
be
skryf. Andersyds, deur ons deelname aan
Christelike praktyke soos belydenisse en die
doop, behels dit die bevordering van ’n same
lewing wat vry is van rassisme.
Rassisme kan op veral drie maniere beskryf
word:
• rassistiese houdings
• rassistiese samelewingstrukture
• rassistiese godsdienstige beskouinge.
Rassisme kan eerstens beskryf word as die
prentjie wat verskillende groepe mense of
“rasse” van mekaar het.
Hierdie prentjie leer ons dat sommige
groepe meerderwaardig is teenoor ander. Dié
meerderwaardigheid geld dinge soos fisiese
voorkoms van velkleur, neusskerpte, gesigs
vorm en haartekstuur. Ander word ook op
grond van hulle intellek, kultuur, moraliteit,
selfs godsdienstige oortuiging en praktyk, as
meerderwaardig beskou.
Antropoloë van die vroeë moderne era
deel die menslike ras in in groeperings soos
Kau
kasiërs, Mongoloïede, Australoïede en
Negroïede.
Die Kaukasiërs is die naaste aan die ideale
mensbeeld van die klassieke Griekse same
lewing. Die Negroïede is die verste daarvan
verwyder, en die naaste aan die aap.
Hierdie prentjie van hiërargie en uitsluiting
bestaan dikwels op bewuste vlak, maar leef
meermale eintlik op onderbewuste vlak.
Hierdie onderbewuste prentjie van hou
dings, gesindheid, denke en vooroordeel word

onder meer deur mense se taalgebruik verraai.
Woorde verklap dikwels mense se onbewuste
vooroordele en negatiewe diskriminasie waar
van hulleself nie altyd eers bewus is nie.
Die tweede aspek van rassisme het te make
met rassistiese samelewingstrukture.
Die rassistiese prentjie van hiërargie en
uitsluiting, kan in die politieke, ekonomiese,
kulturele en sosiale strukture van die samele
wing beliggaam word.
In Suid-Afrika was apartheid ontwikkel
as die openbare strukturering en vormgewing
van rassistiese vooroordele en prentjies. Ma
kro-apartheid was geanker in die Bevolkings
registrasie-, die Groepsgebiedewet, die Wet
op die Verbod van Gemengde Huwelike en
Artikel 16 van die Ontugwet (laasgenoemde
het huwelike en seksuele verkeer tussen men
se van verskillende etniese groeperinge ver
bied).
Talle mikro-apartheidsmaatreëls is op
voet
spoor van hierdie sentrale wette gefor
muleer. So byvoorbeeld het die apartegerie
we-wetgewing gegeld vir plekke soos skole,
universiteite, gesondheidsdienste, ont
span
nings
geriewe en strande. Al hierdie wet
te
het aan die prentjie van vooroordeel, meer
der
waardigheid en minderwaardigheid, van
diskriminasie en uitsluiting struktuur en ge
loofwaardigheid probeer gee.
Ek onthou nog hoe ek en my vrou en kleu
ter
seuntjie tydens die apartheidsjare nie die
Strand se mooi strande kon besoek nie. Twee
borde langs mekaar het gewaarsku: “Slegs
Blankes” en “Geen honde toegelaat”.
Die strandwetgewing het berus op ’n prentjie
van minderwaardigheid. Nie net het dit mense
uitgesluit nie, maar hulle ook verontmenslik.
Voormalige aartsbiskop Desmond Tutu het
juis gesê die ergste wat apartheid as strukturele
vorm van rassisme gedoen het, was om mense
te laat twyfel of hulle waarlik mens en ten volle
kind van God is.
Die derde aspek van rassisme het met gods
dienstige rassisme te make.
Lank is die skynevangelie gepredik dat
die prentjie van hiërargie en uitsluiting nie
net die mens se prentjie is nie. Dit was ook
God se prentjie. Apartheid is as God se goeie
nuus, God se oplossing vir die pluraliteit en
diversiteit van die Suid-Afrikaanse en ander
sa
melewings verkondig. ’n Verskeidenheid
van mense is tog nie te versoen nie. Selfs die
versoeningswerk van Jesus Christus was nie
goed genoeg om die verskeidenheid van mense
in vrede saam te laat leef nie. Hulle moet liefs
langs die lyne van meerderwaardigheid en
minderwaardigheid geskei word.
Hierdie drie aspekte van rassisme (houding,
struktuur en geloof) geld ook van ander euwels:
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diskriminasie teen vroue (misoginie), gays en
lesbiërs (homofobie), ander sosio-ekonomiese
groepe (klassisme), ander ouderdomsgroepe
(ageïsme), ander nasionaliteite (xenofobie
en vreemdelingehaat), gestremde perso
ne
(“handicappism”) en die natuur (omgewings
vernietiging / “ecocide”).
In Suid-Afrika het ons goed gevorder
met die afbreek van rassisme. Weinig men
se sal nog godsdienstige regverdiging vir
rassisme en apartheid wil gee. Slegs ekstreme,
fundamentalistiese, absolutistiese en geweld
dadige godsdienstiges sal dit nog probeer.
Ons vorder ook goed met die afbreek van
sosiale samelewingstrukture wat die prentjie
van hiërargie instandhou.
Die ekonomiese ongelykheid in ons land
wat nog in ’n groot mate langs kleurlyne loop,
skei mense steeds. Langs ekonomiese lyne,
en dus steeds in ’n groot mate langs kleur
lyne, word mense in skole, woonbuurte en
ontspannings-, kultuur-, sport- en selfs sosiale
ruimtes geskei. Die skeiding in kerke, selfs
kerke wat struktureel een is, word dikwels deur
die sosio-ekonomiese klowe tussen lidmate
versterk.
Die aspek van rassisme wat waarskynlik
nog die sterkste is, is meermale onderbewuste,
rassistiese prentjies en vooroordele, houdings
en denke wat oor soveel eeue heen gevorm en
gevoed is.
Mense van die Christelike tradisie neem
oor eeue heen aan ’n verskeidenheid van prak
tyke deel, gekoördineerde, koherente, stand
houdende en gesamentlike handelinge wat
ons transformeer om ál hoe meer die goeie
waarna dié praktyke verwys, te weerspieël.
Die Heilige Gees gebruik kerklike praktyke
om ons van selfs onderbewuste, sondige,
rassistiese prentjies en vooroordele te bevry.
Twee voorbeelde hiervan is die praktyk van
bely en belig
gaam en die praktyk van die
Christelike doop.
Die Heilige Gees laat ons aan die praktyk
van die belydenis en beliggaming van die
Belydenis van Belhar deelneem, en omvorm
ons op dié manier tot mense wat:
• dieselfde beskerming, sorg en roeping
uit Gods hand geniet (aanhef van Belhar);
• in verhoudinge van eenheid in verskei
denheid, en eenheid in vryheid leef
(artikel 1 van Belhar);
• versoen met God en met mekaar en die
res van die skepping leef (artikel 2 van
Belhar);
• respek en geregtigheid teenoor mekaar,
en veral teenoor die mees brose, betoon
(artikel 3 van Belhar);
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Armoede en
menswaardigheid
Ds Peter Grové is deeltydse
predikant in VGK Sarepta, werk
deeltyds by Communitas met
die VBO-program en is besig
met die afronding van sy D Th in
ekonomiese etiek aan die Vrije
Universiteit in Amsterdam.

“...daarin dat ons skuldig is om onsself tot
nut en saligheid van mekaar gewillig en met
vreugde te gee; daarin dat ons een geloof
deel, een roeping het, een van siel en een van
sin is, een God en Vader het, van een Gees
deurdrenk is; van een brood neem en uit een
beker drink, met een doop gedoop is, een
Naam bely, aan een Heer gehoorsaam is, vir
een saak ywer, een hoop met mekaar deel;
saam die hoogte en breedte en diepte van die
liefde van Christus leer ken; saam opgebou
word tot die gestalte van Christus, tot die
nuwe mensheid; saam mekaar se laste ken en
dra en so die wet van Christus vervul, mekaar
nodig het en mekaar opbou, mekaar vermaan
en mekaar vertroos, saam met mekaar ly vir
die geregtigheid, saam bid, saam diensbaar
is aan God in hierdie wêreld, saam stry teen
alles wat hierdie eenheid mag belemmer of
bedreig...” (Aanhaling uit Artikel 2 van die
Belydenis van Belhar).

A

rmoede teister die Suid-Afrikaanse
samelewing, groot dele van Afrika,
Latyns-Amerika en Asië.
Ontwikkelingsekonome toon aan dat
armoede ’n ongekende omvang in die
vasteland van Afrika aangeneem het.
Party beskou Suid-Afrika as ’n
50/50-samelewing. Vyftig persent van die
bevolking leef in relatiewe gerief en selfs
oorvloed. Die ander 50 persent worstel met
daaglikse gebrek.
Akademici en politici gebruik bepaalde
definisies om die omvang en aard van armoe
de te identifiseer. Hierdie definisies onderskat
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dikwels die kompleksiteit van armoede en
die verweefdheid daarvan met ander same
lewingsfaktore.
Die grootste leemte in die beskrywings
van armoede deur mense met akademiese en
materiële vermoëns, is dat hulle oor armes
en armoede praat sonder om die stem en per
spektiewe van armes self te verreken.
Mense besin oor en bestudeer armoede en
die armes vanuit verskillende motiverings.
q Regeringsverteenwoordigers probeer iets
aan armoede doen vanuit hulle mandaat om
landsontwikkeling te bevorder.
q Ekonome besin oor armoede vanuit die
hoek van ekonomiese groei.
q Ander instansies sluit by die regsisteem aan.
q Godsdienstige gemeenskappe dink weer
oor armoede vanuit die eis van menswaar
digheid.
Die konsep van menswaardigheid is in die
terminologie van die kerk en die staat rela
tief nuut. Vóór die 20ste eeu is daar meer
vanuit die gedagte van die onskendbaarheid
(sacredness) van die mens gedink. Met die
formulering van die Universele Verklaring
van Menseregte ná die tweede Wêreld Oorlog,
was dit egter nodig om hierdie regte in ’n
fundamentele begrip te anker. Hiervoor is die
basiese idee van menswaardigheid gebruik.
Die omvattende aard van dié konsep het
ruimte gelaat om dit vanuit verskillende
perspektiewe te lees.
q Liberale denkers verstaan menswaar
digheid vanuit die outonomie en vrye keuse
waaroor die mens sou beskik.
q Denkers vanuit ’n meer kollektiewe of
gemeenskapsgerigte raamwerk, reken dat
menswaardigheid afhang van hoe positief die
samelewingsorde is waarin mense hulle bevind.
Die grond vir die menswaardigheid vanuit ’n
Christelike perspektief vind ’n mens in die
werklikheid van God se onvoorwaardelike
trou en verbintenis aan mense. Mense word in
hierdie verhouding gebore. Hulle verkry dit
nie op grond van enige prestasie of eienskappe
waaroor hulle beskik nie. Mense beskik oor
inherente menswaardigheid danksy God se
verbintenis aan die mens.
Die belydenis van Belhar vind op ’n
spesifieke manier aansluiting by die mens
waardigheidsgesprek.
Die aanhaling aan die begin maak dit dui
delik dat die Christelike gemeenskap deur ’n
buite-gesag gekonstitueer word. Die identiteit
van die kerk bied dus ’n evangeliese visie op
die mens en God se bedoeling met elkeen.
Vanuit daardie boodskap wat so gemeen
skaplik ontvang is, word die kerk gevorm.
Kragte word vrygelaat om armes en rykes in
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die kerk te omhels en na alle mense, besonder
diegene in nood en armoede, uit te reik.
Ons verstaan van die eise van menswaar
digheid, is bepalend vir ons benadering tot
armoede. Oor die jare heen het daar minstens
vier sieninge oor armoede ontwikkel.
l Armoede is ’n gebrek aan individuele
vermoëns
Armes skep hulle eie probleme. Hulle
werk nie hard genoeg nie en maak gereeld
die verkeerde keuses. Hulle het ’n gebrek aan
vaardighede en basiese intelligensie.
Sommige beskrywings gaan verder: Armes
is mense wat gedoem is om te ly. Hulle dra die
merk van Kain.
Arm mense internaliseer dikwels hierdie
siening en daarmee rasionaliseer hulle hulle
armoede.
Die neo-klassieke teorie van die ekono
mie vind direk hierby aansluiting. Dit neem
die individu as basiese vertrekpunt. Hierdie
individu maak keuses vir korttermynbevredi
ging. Armes het nie genoeg insentiewe om uit
armoede te breek nie.
Hierdie, en elke ander perspektief, is tege
lyk ’n beskrywing van ’n toestand sowel as ’n
aanduiding van die grondoorsake.
l Armoede is ’n kultuur waarin mense
lewe
Generasies dra armoede as ’n stel oortui
gings, waardes en vaardighede oor. Armes
lewe in subkulture van krotbuurte, ghetto’s
en binnestedelike gebiede. Hulle leer om die
welsynsisteem te manipuleer en leef tot ander
van in ’n verhouding afhanklikheid.
Binne hierdie armoedekultuur word mense
negatief gesosialiseer.
Die dwaling van dié teorie is dat dit nie
die moontlikheid van ’n positiewe kultuur van
solidariteit onder die armes herken nie. Dit
sien nie raak dat arm mense ir ondersteuning
en bystand in krisisse op mekaar aangewese is
nie. Hulle aspirasies om hulle lot te verbeter,
kan gesien word in die baie hoë premie wat
hulle op die opvoeding van hulle kinders
plaas.
l Armoede verstrengel met
diskriminerende sisteme
Armoede is verstrengel met die wyse
waarop die sosiale, politieke en ekonomiese
sisteme die samelewing se geleenthede en
bronne skeeftrek en op diskriminerende
maniere toewys.
Sosiale en ekonomiese sisteme verplaas
individuele inisiatiewe. Dit skep dikwels
armoedetoestande. Sisteme is só gestruktureer
dat armes ál verder agter raak.

Voorbeelde van sulke samelewingshindernisse is die
gebrek aan ’n kwaliteit opvoedingsisteem, die gebrek aan
invloed in die politieke arena, swak woonbuurte wat die
owerheid vir armes ontwikkel en die uiters gebrekkige
gesondheidsisteem wat arm mense bedien.
l Armoede verstrengel in sikliese en kumulatiewe spirale
Voorbeelde van hierdie spirale is die probleme in lan
delike opvoeding, werkloosheid en gesondheid (wat siel
kundige uitdagings insluit). Dié probleme blokkeer groei
geleenthede en gee dus aanleiding tot ’n verskerping van die
armoedetoestand.
Hierdie perspektief hou veral rekening daarmee dat arm
mense baie min het om op terug te val as ’n krisis ’n huis
houding tref. ’n Ongeluk of siekte in die huis dompel gesinne
in verreikende krisisse wat sonder eksterne hulp nouliks
effektief oorkom kan word.
Die Christelike visie op menswaardigheid
Die Christelike visie op die waardigheid van die mens,
Godgegewe en onvervreembaar, lei ons daartoe om die per
spektiewe op armoede inklusief en krities te benader.
Mense hoef nie voorwaardelik sekere kapasiteit of ver
moëns te hê om waardigheid te besit nie. Die Godgegewe
waardigheid alleen is voldoende om van die samelewing te
verwag om na elkeen om te sien sodat ’n basiese lewe van
menslikheid geleef kan word.
Godgegewe waardigheid is die basis waarop die kerk met
armes aan die een kant en beleidmakers aan die ander kant
in gesprek moet tree oor hoe so ’n menswaardige lewe daar
uitsien.
Die kerk kombineer dus die inherente waardigheidsbe
nadering met die begrip van ’n positiewe samelewingsorde.
Te midde van al dié sieninge, ag die kerk die vryheid en
kapasiteit tot keuse van mense as fundamenteel. Alhoewel
strukture oorweldigend kan wees, kanselleer dit nie die basie
se kreatiwiteit van mense om hulle eie lewenskoers te kies nie.

Heilige Gees help rassisme oorwin

Van bl 7

• in die versekering leef dat oorwinning vasstaan in Jesus Christus, die Here,
aan wie ons lojaliteit en gehoorsaamheid betoon (slot van Belhar).
Die Heilige Gees werk ook deur die praktyk van die Christelike doop om ons van
rassisme, en spesifiek van onderbewuste rassistiese prentjies en vooroordele, te
bevry. Die Heilige Gees bewerk en vervul die nuwe lewe waarna die doop verwys,
in individue, die kerk en die samelewing.
• Die doop in die Naam van die drie-enige God bevestig dat alle mense God
se eiendom is, en dat Hy mense nooit verlaat en uitsluit nie (Matt 28: 19).
• Die noem van die dopeling by die naam bevestig dat die Koning van
die heelal mense by die naam ken en nie net as nommers beskou nie. In
sy oë, en in die oë van sy gemeente, is elke mens kosbaar en hoog geag
(Jes 43: 1 – 7).
• Die doop bevestig dat geen mens verstoting verdien nie, maar dat mense
ingesluit is in die verbondsvolk (Kol 2: 11 – 12), dat ons deel is van die kerk
in sy diversiteit (1 Kor 12: 13; Galas 3: 28; Ef 4: 5), en dat ons so intiem
aan Christus verbind is, sodat wat met Hom gebeur het, ook met ons gebeur
het. Ons deel dus in sy smarte en in sy oorwinning (Rom 6: 4 -5; Kol 2: 12).
• Die doop bevestig dat ons sondaars is, maar tog ook geregverdigdes, geheiligdes, wedergeborenes. Regverdiging beteken ons word op grond van
Christus se soenverdienste vrygespreek van skuld, skuldgevoel en angs.
Heiliging beteken ons is afgesonder vir God en leef daarom anders in die
wêreld, met ’n verskil. En wedergeboorte sê ons is vervul met die Heilige
Gees en ontvang ’n nuwe vermenslikende lewensinstelling en -praktyk
(Hand 2: 38; 22: 16; 1 Kor 6: 11; Tit 3: 5).
• Die praktyk van die doop bevestig dus nie net ons eie menswaardigheid nie,
maar transformeer ons tot mense wat menswaardigheid bevorder.
Rassisme word iets van die verlede as ons dit genuanseerd ontleed en beskryf en
die verskillende gestaltes daarvan onderskei, herken en erken.
Rassisme word veral iets van die verlede as ons prentjie van mense deur die
Gees van God omvorm word, die Gees wat deur kerklike praktyke soos belydenis
en die doop werk.
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Seksualiteit en
menswaardigheid

Dr Charlene van der Walt is
aangestel by die Teologiese
Fakulteit van die US in die
Departement Ou en Nuwe
Testament en is verantwoordelik
vir die MTh-program met die
fokus in gender en gesondheid
wat deur die Kerk van Swede
befonds word. Sy is die leraar van
Maitland Gemeenskapskerk en
werk deeltyds by IAM (Inclusive
and Affirming Ministries) as ’n
navorser.

S

tories is belangrik. Ons ken, verstaan en
leef deur stories.
Ons verhoudings word deur stories
gekenmerk. Ons ken ander mense, leef met
hulle en verstaan hulle in die lig van hulle
stories en hoe dit ons raak.
Goeie en gesoute storievertellers vertel
party stories herhaaldelik. Só word dit
bekende en geliefde verhale wat ons veilig
en geborge laat voel, soveel so dat ’n mens
bykans nie kan dink dat daar enige ander
stories bestaan nie.
Baie lank was die verhaal van die
gereformeerde kerke ’n wit verhaal wat
vertel het dat as jy wit is, dan behoort jy, is jy
welkom en het jy ’n stem.
Hierdie verhaal is nie net in die kerk vertel
nie, maar ook in ons land – só goed en met
soveel oorgawe dat dit langsamerhand geblyk
het “die waarheid” te wees. ’n Wit vel het jou
voorrang gegee, jou ’n gemaklike plek besorg,
selfs voor God se troon. Ander stemme wat
ander verhale vertel het, is stilgemaak, as
belaglik en tot onsin afgemaak.
Dit het lank geneem vir ander soort stories
om gehoor te word, vir die verhale van bruin
en swart om ook hoorbaar te word. Hierdie
ander stories het egter “die waarheid” kom
ontmasker as ’n selektiewe storie wat vertel
is om bepaalde mense te dien en om ’n sekere
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manier van doen in stand te hou.
’n Verdere storie wat al baie lank in die
kerk vertel word, is ’n manlike storie. Dit is só
sterk en word met soveel oortuiging vertel dat
dit op baie plekke steeds as die onteenseglike
“waarheid” aanvaar word.
Dié storie vertel dat as jy ’n man is, dan is
jy die baas. Dan is jou woord wet. Dan is jou
belewing of interpretasie altyd reg. Dan het jy
al die mag. Dan praat jy namens almal, neem
al die besluite, bepaal die rigting en besluit
wie kan deelneem en wie nie welkom is nie.
Hierdie storie is natuurlik gegrond op die
interpretasie dat God ’n man is. God self het
in die Bybel aan mans die gesag gee om te
heers en te regeer. Dit is só bekend en geliefd
dat dit onmoontlik was dat daar ’n alternatief
is. Dit het ’n paar dapper vroue geneem om
hulle stories te vertel, herhaaldelik, om te wys
dat daar ook ’n ánder werklikheid moontlik is.
Daagliks word steeds van vroue vereis
om op ’n ander manier in die werkplek, huis,
skool en kerk te staan om te wys dat daar ook
’n ander storie is – ’n storie wat wys dat vroue
rigting kan gee, sterk wees, leiding neem en
meewerk in die Koninkryk.
Hetero-normatiewe storie
In die wêreld, nie net in die kerk nie,
is daar egter ook die hetero-normatiewe
storie. Dit is ’n storie wat vertel dat slegs
heteroseksuele mense mag bestaan, liefhê en
glo.
Hierdie storie is so besonder bekend dat
bykans almal voel dat daar geen storie buiten
hierdie een moontlik is nie. Dit is immers die
natuurlikste ding in die wêreld vir ’n man en
’n vrou om verlief te raak, ’n lewe saam te
skep en om God se seën oor daardie lewe te
verlang. Dit is hoe God dit beplan het en dit is
hoe die Bybel ons leer.
Hierdie is só diep, seker en onaanvegbaar
dat enige stemme wat ’n ander werklikheid
bepleit, só verregaande is dat dit bykans
gevaarlik is.
Die hetero-normatiewe storie is bykans
heilig. Dit gaan nie net oor die oppervlak en
hoe ons in die daglig met mekaar omgaan
nie. Nee, dit speel ook in die donker af, agter
toe deure, waar woorde soms nie tuishoort
nie. Tog is daar enkele dapper stemme wat,
te midde van die pyn van verwerping en
vreemdelingskap, waag om te vertel van ’n
ander soort liefde en van ’n intimiteit wat
op ’n ander vlak lê. Hoewel die woorde van
homoseksuele mense getuig van dieselfde
verlange na ’n lewe met die ander, die
geliefde, klink dit só vreemd in die lig van
“die waarheid”, dat dit dikwels as onsin
afgemaak word.
Kruisgewys Maart 2013

In dagblaaie en kerkdebatte is dit duidelik
dat daar nie veel ruimte vir ’n ander storie is
as die hetero-normatiewe een nie. Opvallend
is dat baie dikwels óór gay mense gepraat
word, maar bitter weinig mét hulle. En dié
wat so graag oor gay mense praat, kan oor die
algemeen in twee groepe verdeel word.
q Die eerste groep praat asof gays ’n “saak”
is, ’n “probleem” (hulle is diegene wat geen
gay mense ken nie).
q Die tweede groep pleit vir ’n sagter ma
nier omdat hulle wel gay kinders, vriende
of kollegas het. Hulle is diegene vir wie die
“saak” ’n gesig, lyf en stem gekry het.
Dit is opvallend hoe stil gay stemme in die
kerk is, hoe min gay mense regtig bereid is
om met die kerk in gesprek te wees en om in
daardie brose plek te gaan staan sodat ’n ander
storie as die dominante een gehoor word. Dalk
het dit iets te make met hoe hard die stemme
is wat oor heteroseksualiteit as die enigste
weg praat, hoe koud die kamers is waarin
daar gewag moet word en hoe pynlik die
verwerping van ’n eie deurleefde storie is.
Die verhaal van die Belydenis van Belhar
is egter een wat hoop gee, dalk omdat dit
wys hoe ’n ander storie sy eie plek gekry het.
Dit wys hoe bruin en swart gelowiges hulle
beroep het op God, op eenheid, op versoening
en op geregtigheid en hoe daar ruimte
ontstaan het vir ’n ander verhaal as ’n wit een.
Dalk is die Belydenis van Belhar ’n
troosdokument, ’n handleiding en ’n rigsnoer
vir hulle wat nog op pad is, wat nog buite
staan, wat nog nie ’n stem het nie.
Miskien help die Belydenis van Belhar
gay mense om ook oor eenheid te midde van
’n geskape diversiteit praat. Miskien help
dit hulle om verskeidenheid te vier en met
trots ’n ander stem te hê – ’n stem wat in die
eenheid van mense voor God se aangesig
tuishoort.
Dalk dring die Belydenis van Belhar die
kerk daartoe om hulle te gaan soek wat nog
buite staan, om vergifnis te vra en om vir hulle
plek te maak.
Miskien help die Belydenis van Belhar
gelowige mense om na te dink oor die
onwrikbaarheid van die stories wat hulle
leef en om so ’n bietjie meer krities oor “die
waarheid” te wees.
En dalk, die heel belangrikste, ontmoet
gay mense, ja, alle mense, in die woorde van
die Belydenis van Belhar, dié God wat op ’n
besondere wyse sorge maak met hulle wat
arm, eensaam, vervreemd, vreemd en buite is.
Dalk ontmoet ons in die Belydenis van Belhar
weer opnuut die God wat ook dié God is van
hulle wat met ’n ander soort storie leef ...

Gestremdheid en
menswaardigheid
Ds Mia Lindfelt is reeds meer as
tien jaar betrokke by bediening
aan dowes en lei vanaf 2006
dowe persone as predikante en
pastore op.
Hy is doof, sit in ’n rolstoel en het ernstige
breinskade. Sy naam is Gabriel. Al kan hy nie
loop of praat of dink soos jy nie, is hy ’n méns
soos jy.

G

estremdheid word normaalweg gede
finieer vanuit dit wat die persoon nie
het nie.
Die mediese wetenskap definieer dit as ’n
siekte of afwyking van die norm – iets wat
reggemaak moet word.
Die sosiale wetenskappe (ook die VN)
definieer mense met gestremdheid as diegene
met ’n langtermyn- fisiese, verstandelike,
intellektuele of sensoriese gestremdheid wat
keer dat hulle effektief en op gelyke vlak met
ander in die samelewing funksioneer.
Al hierdie definisies fokus op die onvermoë
of tekortkominge van die persoon. Tog is elke
mens met ’n gestremdheid steeds volkome
mens – waardige ontvanger van die liefde van
God. Die persoon met gestremdheid het im
mers dieselfde basiese behoeftes as elke ander
mens aan veiligheid, versorging, liefde en aan
vaarding. Hulle is ook niks anders as medebeeld
draers van God nie, deur God geliefd en gewil
om deel van sy liggaam op aarde te vorm.
Die Bybel het baie uiteenlopende per
spektiewe oor die hantering van mense
met gestremdhede. In die Ou Testament is
gestremdes, net soos vroue, melaatses en
vreemdelinge, as onrein gesien en hulle
kon nie in die tempelarea binnegaan nie
(Lev 21:16-23).
Tog het God reeds hier ’n besonderse hart
vir persone met gestremdheid geopenbaar.
Vandaar kom wette soos Levitikus 19:14 waar
Israeliete gemaan word om nie ’n dowe per
soon te vloek of ’n struikelblok in die weg van
die blinde te plaas nie.
Ook Dawid se hantering van Mefiboset
in 1 Samuel 9 wys vir ons dat daar waar die

Here teenwoordig is, gestremdes as gelykes
behandel word en nie uitgesluit is uit die trou
van die Here nie.
As Christene kan ons egter die meeste
leer uit Jesus se hantering van mense met ge
stremdhede. Hy het op ’n spesiale manier tyd
gemaak vir die blindes, dowes, verlamdes,
stommes, vreemdelinge en vroue. Hy raak
selfs fisies aan die melaatses.
Mense met gestremdhede kon nie net in
Jesus se teenwoordigheid verskyn nie, maar
is ook met respek en sensitiwiteit hanteer. Die
manier hoe Jesus die dowe man in Markus
7:31 genees, dui daarop dat Jesus hom met sy
gestremdheid en al verstaan het. Jesus neem
hom eenkant toe, gebruik gebaretaal om met
Hom te praat en wys visueel na God as Ge
neesheer deur na die hemel op te kyk. Net so
neem Jesus die blinde man aan die hand en
raak sy oë aan en vra dan vir hom wat hy sien
(Mark 8:22-25).
Christus se genesingswonders is nie bloot
die herstel van die gestremdheid nie, maar
’n radikale insluiting van die persoon as deel
van ’n hernude, herstelde gemeenskap wat die
beliggaming van die koninkryk van God sim
boliseer. Dit is juis in hierdie handelinge van
Jesus wat ons iets ervaar van die volmaaktheid
van die ewige lewe sáám met Christus in die
hemel waar daar geen trane, lyding en selfs
gestremdhede sal wees nie.
Jesus beskou mense met gestremdhede as
gelykes. Deur die kruisdood van Jesus word
vorige ongelykhede tussen mense uitgewis.
In Handelinge 10 word Petrus gelei om te
sien dat ook persone wat voorheen onrein was,
nou in God se oë gelykes is: vreemdelinge gelyk
aan Israeliete, vroue aan mans, en mense met
gestremdhede gelyk aan hulle wat oënskynlik
daarsonder is. Christus bring herstel binne ’n
nuwe gemeenskap waar elke mens op grond van
sy verhouding met die Here beoordeel word.
Hierdie beginsel van gelykheid van alle
mense word ook in die Belydenis van Belhar
sterk beklemtoon. Geen menslike, liggaamlike
of sosiale faktore bepaal iemand se plek binne
die liggaam van Christus nie.
Gelykheid beteken egter nooit dat mense
almal dieselfde is of moet probeer wees nie.
Die Belydenis van Belhar bely juis dat die
verskille tussen en die verskeidenheid van
mense, iets is wat ons moet vier. Ons het iets
om met mekaar te deel en iets om by mekaar
te leer – ons het mekaar, foute en al, nodig.
Persone met gestremdheid bring ’n nuwe
perspektief op gebrokenheid, lyding en
afhanklikheid na die geloofsgemeenskappe
toe. Binne hierdie geloofsgemeenskappe
waar verskeidenheid en afhanklikheid erken
word, word dit ook moontlik vir sogenaamde
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“normale” gelowiges om hulle eie broosheid
en swakheid te ontbloot.
Daar is baie voorbeelde in die Woord van
gelowiges wat met hulle eie broosheid en
“gestremdheid” moes saamleef. Dink aan Jakob
se heup, Paulus se doring en Moses se spraak
gebrek. In al hierdie gevalle was die sogenaamde
swakheid nie iets wat hulle van die diens aan
God weerhou of hulle uitgesluit het uit God se
plan nie. Dit het juis gedien as herinnering aan
hulle eie afhanklikheid van God.
God gebruik dus mense ten spyte van hulle
”gestremdheid”. Ons beperkings maak dat ons
vir God en mekaar nodig het en stel ons in
staat om volkome as liggaam van Christus te
funksioneer.
In gemeenskap met mense wat anders is as
ons, ontdek ons iets van die oneindige, onver
diende liefde en genade van God. Kontak tussen
mense met en sonder gestremdheid bring juis ’n
verdieping in ons verstaan en verhouding met
God. Dit konfronteer ons daardeur met ’n Here
wat God is vir almal, en elke mens kom ontmoet
op die plek waar hy of sy is.
In ’n wêreld waar meestal na mag, onaf
hanklikheid en volmaaktheid gestrewe
word, word mense met gestremdheid
dikwels eenkant toe geskuif. Die Bybel roep
egter gelowiges op om sáám met God die
noodlydende, die arme en die verontreg by te
staan en lief te hê. Christus tree self by God
in vir die broses en die verworpenes van die
samelewing. Die kerk en elke gelowige het
dus ’n verpligting om te stry vir hulle broers
en susters wat deur die gemeenskap uitgesluit,
verdruk en verontreg word op grond van
hulle gestremdheid, en hulle in hulle nood
by te staan. In die geskiedenis van ons land
het hierdie inspirasie van kerke en gelowiges
die stigting van talle skole, institute en
versorgingseenhede tot gevolg gehad.
Dit is egter ook belangrik dat ons steeds die
spesiale behoeftes van persone met gestremd
hede sal erken en as Christus-volgelinge hier
die behoeftes met sensitiwiteit in ag sal neem.
Spesiale apparate, tolke en klanksisteme kan
persone met gestremdheid help om volledig
aan die aktiwiteite van ’n gemeente deel te
neem. Só word hulle menswaardigheid, ten
spyte van die gestremdheid, erken.
Ons grootste uitdaging bly bowenal om
’n hand van vriendskap na mense met ge
stremdhede uit te steek, persoonlik by hulle
betrokke te raak en hulle doelbewus in ge
loofsgemeenskappe as volwaardige lede van
Christus se liggaam in te sluit. So kan ons juis
vir die wêreld wys dat gemeenskappe waar
daar openheid, aanvaarding en wedersydse
respek is vir almal – genesing, heelheid en
sorg vir ’n stukkende wêreld in nood.
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Geweld en xenofobie

Dr Llewellyn M MacMaster, is
medeleraar in VGK SA Gestig en
studentedekaan, US.

“Ons het alles gedoen om aan hierdie euwel
te ontvlug. Ons het elke maatreël getref wat
menslik moontlik is om misdaad van ons weg
te hou. Ons het diefwering en motoralarms en
selfverdediging en gewapende wagte. Maar
helaas! Misdaad het alles te wete gekom:
dit ken die toegangskodes na ons veiligste,
privaatste en heiligste plekke.” (Totdat vrede
en geregtigheid mekaar omhels, Westelike
Provinsiale Raad van Kerke, ongedateerd.)

D

it was ongeveer 1998 toe die
Westelike Provinsiale Raad van
Kerke ’n spesiale projek oor
geweldsmisdaad in ons samelewing geloods
het en dit baie duidelik as ’n kairosgeleentheid
vir geloofsgemeenskappe gesien het.
Meer as ’n dekade later voel dit of die
situasie geensins verander het nie. Dit het
eerder sodanig versleg dat die stemme téén
geweld byna onhoorbaar geword het onder
die oordonderende geweldstatistieke en byna
wanhopige krete van geweldslagoffers wat, in
een of ander vorm, ál meer word.
Die verskillende vorme van geweld oor
heers die massamedia – geweld teen vroue
en kinders, verkragting, aanranding, moord,
bendegeweld (“gangsterism”), roof, transitorooftogte, xenofobie of vreemdelingehaat en
padwoede. Wat dikwels nog méér kommer
wekkend is, is die intensiteit van die geweld,
sowel as die feit dat daar soveel gevalle is
van kinders wat by geweldsmisdade betrokke
raak.
Daar word dikwels verwys na die “kultuur
van geweld” in Suid-Afrika – ’n situasie waar
in sosiale verhoudinge en interaksies deur
gewelddadige eerder as nie-gewelddadige me
todes beheer word.
Die spore van die geweld word in die ge
skiedenis van ons land teruggevind. Van die
vroegste tye van ons landsgeskiedenis is ge
weld té maklik aanvaar as ’n legitieme manier
om probleme op te los en doelwitte te bereik,
Die sogenaamde institusionele of
“vertikale geweld” van die kant van die staat
om ’n bepaalde politieke bestel in stand te hou
en die teengeweld of “rewolusionêre geweld”,
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het dit vir mense as ’t ware makliker gemaak
om ook op interpersoonlike vlak gewelddadig
op te tree. Geweld en gewelddadige optrede
word alte dikwels as normaal beskou en aan
vaar. Daarby het die ongelykhede in die same
lewing, tesame met politieke konflik, bygedra
om die kultuur van geweld te voed. Die af
gryslike voorvalle van xenofobie met veral die
beeld van ’n brandende Mosambiekse burger,
het die land regop laat sit. Met ’n groot skok
het dit ons laat besef dat ons dalk ons siel ver
loor het; dat ons op ’n baie steil afdraandepad
na morele verval is. Boonop is hierdie xenofo
biese geweld primêr gemik teen swart medeAfrikane.
Navorsers wys daarop dat geweld alle
aspekte van die omgewing deurdring en dat
geen persoon onaangeraak laat nie. Indien jy
nie direk geraak word nie, maak die massa
media seker dat jy ingetrek word.
Ons almal dra indirek by tot die finansiële
koste verbonde aan geweld, of ons ervaar die
sosiale en emosionele spanning daarvan om
binne ’n gewelddadige omgewing te leef. Ge
weld veroorsaak beserings en vernietig; dit
beperk ons lewe, veroorsaak vrees en skaad
ons verhoudings. Geweld beroof mense van
menswaardigheid, vervreem hulle van mekaar
en lei tot morele verwording.
Die kwessie van geweld is baie kompleks.
Enige oorvereenvoudigde verklarings en
enkelvoudige oplossings sal nie deug nie.
Veralgemeende verklarings help ons nie om
werkbare oplossings te vind nie.
Sosioloë wys daarop dat menslike gedrag,
dus ook geweld, die gevolg is van ’n ryke
verskeidenheid veranderlikes en kombinasies
van veranderlikes. Hulle wys verder daarop
dat aggressiewe gedrag en geweldsmisdaad
nou verweef is met die mens se geskiedenis.
Die moderne tegnokratiese samelewing het
in ’n groot mate daartoe bygedra dat mense
as waardeloos en vervangbaar gesien word.
Respek vir die lewe het in so ’n mate verlore
gegaan dat ons ’n krisis van vreesaanjaende
proporsies in die gesig staar.
Beteken dit dat ons as gelowiges
hande in die lug moet gooi en boedel
oorgee? Beteken dit dat die kerk en ander
geloofsgemeenskappe reeds bankrot
verklaar is waar dit kom by die aanbied van
alternatiewe tot geweld? Hoe kan ons enigsins
die kultuur van geweld vervang met ’n kultuur
van liefde, sorg en omgee?
Kitsantwoorde en eenvoudige oplossings is
daar beslis nie.
Omdat die oorsake van geweld persoonlik
sowel as sistemies van aard is, sal geloofs
gemeenskappe op individuele sowel as
sosiale vlak aandag moet gee aan die her
vestiging en bou van gesonde waardes wat
menswaardigheid hoog ag en vrede en har
monie intensioneel bevorder.
Die Belydenis van Belhar help ons ook om
baie konkreet oor die kwessie van geweld in
die samelewing te dink en daadwerkliks iets
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daaraan te doen.
Die verwysing na die Drie-enige God
reg aan die begin van die belydenis, bring
ons in verhouding tot dié Een wat die aarde
en die mensdom geskep het, wat steeds die
skepping onderhou en wat verbind is tot die
herskepping van die wêreld.
Die opdrag tot versoening beteken dat
geloofsgemeenskappe bereid moet wees om
uit te reik na bendes wanneer die polisie en
ander staatsinstrumente weier om dit te doen.
Die belydenis roep ons op om vredemakers
te wees, nie alleen binne gerief- en
gemaksones nie, maar ook “buite die laer”.
Teenoor vreemdelingehaat, word ons juis
gevra om die vreemdelinge te beskerm! Deur
ons betrokkenheid in geweldsituasies, soek ons
nie net na korttermynoplossings nie, maar help
bou ons aan ’n gemeenskap wat tekens van die
koninkryk van God toon, waar geregtigheid
en vrede mekaar kus, waar mense hulleself en
mekaar as beelddraers van God sien en respek
teer – waar die lewe as geskenk van God waar
deer word.
In breë sou ons saam oor die volgende kon
besin en daaraan aandag skenk:
• Herwaardeer die feit en belydenis dat alle
mense na die beeld van God geskape is, en
die implikasies en praktiese uitlewing daarvan binne en buite geloofsgemeenskappe.
• Maak erns met die gemeenskaplikheid
van ons geloof, die samebindende krag
van die liefde en die transformerende en
vernuwende krag van die Heilige Gees met
betrekking tot lewe en verhoudings.
• Die beoefening van Christelike gasvryheid
wat “die Ander”, die vreemdeling, binne die
ruimte van ons geloofsgemeenskappe verwelkom en bevestig.
• Herbesin oor hoe ons oor “die Ander” praat
– ons taalgebruik loop heel dikwels ons
optrede vooruit.
• Raak “buite die laer” betrokke, maak hande
vuil en werk saam met ander instansies en
rolspelers aan die vestiging van ’n ander
kultuur wat koninkrykswaardes voorop stel.
• Versterk die profetiese stem van die kerk
téén alle vorme van onreg, ongelykheid,
diskriminasie en uitbuiting – ook op siste
mies-strukturele vlak.
• Versterk die publieke pastoraat wat uitloop
op missionale betrokkenheid en “advocacy”
ter wille van randpersone en stemloses.
• Moenie ophou om ’n boodskap van hoop te
verkondig nie, téénoor die versoeking om
in wanhoop ingesuig te word en geweld as
normatief te beskou en aanvaar (dit beteken
onder meer om nie in die versoeking te
val om populistiese retoriek en ongesub
stansieerde stellings te maak wanneer ons
oor geweld praat nie – dit is gevaarlik en
onverantwoordelik, en help net om diepe
vrees en wantroue te kweek).
• Skenk aandag aan die bou van gesonde
familie- en sosiale verhoudings, gebaseer
op wedersydse respek en liefde.

Ook beskikbaar in Engels.

Siekte en
menswaardigheid
Prof Anton van Niekerk, professor
in Filosofie en direkteur van die
Sentrum vir Toegepaste Etiek, US.
Ons glo … dat hierdie eenheid van die volk
van God op ’n verskeidenheid van maniere
sigbare gestalte moet kry en werksaam moet
wees, daarin dat ons … saam mekaar se laste
ken en dra en so die wet van Christus vervul,
mekaar nodig het en mekaar opbou … en mekaar
vertroos, saam met mekaar ly …
Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die
Een wat … op ’n besondere wyse die God van die
noodlydende, die arme en die verontregte is … dat
Hy … weeskinders en weduwees help … dat die
kerk daarom mense in enige vorm van lyding en
nood moet bystaan … (Belydenis van Belhar)

D

aar is ’n oeroue tradisie wat die Christe
like kerk onherroeplik verbind aan die
versorging en selfs genesing van siekes.
Hoewel Markus 16:9-20 nie in die betrou
baarste grondtekste van die Nuwe Testament
voorkom nie, hang hierdie tradisie ten nouste
saam met Christus se laaste opdrag aan sy
dissipels in hierdie gedeelte om nie slegs die
evangelie te verkondig nie, maar om ook die
siekes te genees.
Albert Jonsen wys in sy werk oor die ge
skiedenis van die mediese etiek daarop dat in
die oudste, Hippokratiese tradisie van genees
kunde, dokters nie siekes om altruïstiese redes
behandel het nie, maar eintlik net om ’n goeie
reputasie vir hulleself te verwerf.
Die Christendom het hier ’n belangrike
wending gebring. Vanuit die invloed van die
Christendom, word die idee vir die eerste keer
rondom die begin van ons jaartelling gevestig
dat ons na siekes behoort om te sien vanuit
medelye, barmhartigheid en die bereidheid om
vir ander mense op te offer, volgens die voor
beeld van Jesus, die “Groot Geneesheer”.
Die betrokkenheid van die kerk sedert hier
die tyd by siekesorg het daarom meegebring
dat die figuur van die Barmhartige Samaritaan
– die buitestaander wat bereid is om ’n “volks
vreemde” (wat hy eintlik veronderstel is om te
haat) in nood te hulp te snel, te versorg, op sy
donkie te laai, by die herberg (lees: hospitaal)
te besorg en dáár voorsiening te tref vir sy
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volgehoue versorging – die prototipe van die
goeie geneesheer geword het.
Die kern van daardie tradisie vind neerslag
in die gedeeltes van die Belydenis van Belhar
wat hierbo aangehaal word.
Die eenheid van die kerk kry hiervolgens
nie slegs sigbare gestalte in gesamentlike
dienste en verenigde strukture en aksies nie,
maar juis ook in die wyse waarop ons mekaar
se laste dra, ook en veral wanneer mense siek
is. So word die “wet van Christus vervul”.
God is daarby “op ’n besondere wyse” die
God van die noodlydendes, van diegene van
wie ons die naaste geword het toe hulle in ons
gesigsveld verskyn op die spreekwoordelike
“pad tussen Jerusalem en Jerigo” (soos die
man wat onder die rowers verval het, in die
gesigsveld van die Barmhartige Samaritaan
verskyn het), en wat op ons – en ons alleen –
aangewese is om hulle by te staan in hulle nood.
Die stryd om die koms van die koninkryk
van God in die wêreld is nie slegs ’n stryd om
vrede en versoening op ’n intellektuele, emo
sionele en politieke vlak nie. Dit is ook en veral
’n stryd teen liggaamlike en psigiese lyding.
Dit is die opdrag om die siekes te versorg en te
genees. Siekte – die toestand van pyn en dis
funksie, die onvermoë om voluit mens te wees
in die wêreld – het daarom in die kerk van
Christus ’n diep geestelike betekenis.
Ons ganse sondige toestand is, simbo
lies gesproke, ons pyn, vervreemding
enwanfunksie voor die aangesig van God; ons
onvermoë om sy beeld in ons lewe ten volle
te vergestalt en om ons doel in die skepping te
bereik. Die evangelie van bevryding is daarom
ook en veral die verhaal van dié God wat
mense kan en wil verlos van hulle siekte.
Ons leef daarby in ’n land en in ’n
historiese konteks waarin siekte geen einde
ken nie. In Afrika sterf mense in hul duisende
jaarliks aan siektes soos tuberkulose en
malaria. In die Wes-Kaap – ’n streek wat in
Suid-Afrika dikwels geassosieer word met
relatiewe welvaart – tier daar ’n tuberkuloseepidemie wat skynbaar nie onder beheer gekry
kan word nie en wat mense op groot skaal laat
sterf, al is dit ’n volledig geneesbare siekte.
Die ernstigste siektewerklikheid van ons
tyd, veral in Suidelike Afrika, is MIV en Vigs.
Rondom 5 miljoen mense in Suid-Afrika is
MIV-positief. Tot onlangs is om en by 80 000
kinders jaarliks gebore wat aan hierdie poten
sieel dodelike siekte ly.
Vigs hoef natuurlik nie meer dodelik te
wees nie. Korrekte en beskikbare behandeling
met anti-retrovirale middels bring deesdae
mee dat mense amper onbepaald kan oorleef
en normale lewens kan ly. Effektiewe
behandeling met hierdie middels kan selfs
so suksesvol wees dat die viruslading van
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pasiënte so laag daal dat hulle ander mense nie
eers meer kan infekteer nie. Maar al hierdie
hoopgewende moontlikhede bly egter verstoke
van ’n baie groot deel van ons bevolking wat
bitter arm is, in veral diep plattelandse gebiede
onder haglike omstandighede leef en selde of
ooit toegang tot behoorlike sorg bekom. Soos
ons weet, as MIV en Vigs nie reg behandel
word nie, is die dood, en ’n bittere lyding wat
die dood voorafgaan, elke MIV-positiewe
persoon se voorland.
Vigs kan daarom die kerk nie onberoerd
laat nie. Een van die skrikwekkende gevolge
van die Vigspandemie is die getal weeskinders
wat dit oplewer. Dit herinner ons weer aan
Belhar, soos hierbo aangehaal. Weeskinders
en weduwees het ’n besondere plek in God, en
daarom in die kerk, se hart.
Hier lê ’n reuse-braakland van geleenthede
vir die kerk voor om betrokke by te raak. Vigs
bied enorme uitdagings. Die kerk sal hard moet
meewerk aan die poging van medici om die
stigma verbonde aan die siekte afgebreek te
kry, aangesien daardie stigma (wat voortspruit
uit die feit dat die siekte deur seks versprei
word) daadwerklike en effektiewe behandeling
besonder moeilik maak.
Een van die grootste gevare van die kerk
se inspeling op die MIV-probleem in SuidAfrika, is dat ons moed kan verloor omdat die
probleem so oorweldigend is. Hoe bevry ons
Suid-Afrika van hierdie enorme vraagstuk?
Daar is geen eenvoudige antwoorde op
hierdie probleem nie. Daar is talle barmhar
tigheidsaksies in die kerk, en dit is belangrik
dat ons hierdie aksies sal ondersteun, maar
ook, onderweg na kerkeenheid, sal sorg dat
hulle nie gefragmenteerd en daarom minder
effektief werksaam is nie.
Die kerk moet egter die wyse waarop die
Bybel oor noodleniging praat, in gedagte hou.
Die kerkvader Ambrosius, het eeue gelede in
’n beroemde preek daarop gewys dat Jesus
nie van ons verwag om siekes te genees nie,
slegs om hulle te verpleeg. Ons taak is nie om
hongeriges se honger of dorstiges se dors per
manent te stil of te les nie, maar slegs om vir
hulle iets te gee om te eet of te drink. Dit word
nie van ons verwag om gevangenes te bevry
nie, slegs om hulle te besoek (Mat 25:31-46).
Ons kan alleen doen wat ons hand vind om
te doen; ons kan die wêreld nie verander met
een geweldige ingreep nie, maar ons kan voort
durend van Christus getuig en sy liefde demon
streer waar ons ook al kom. Siekte en nood moet
daarby vir ons ’n gesig kry; ek kan nie “siekes”
(in die algemeen) versorg nie, maar ek kan om
sien na ’n bepaalde persoon of persone wat ’n
naam het, vir wie ek ken en by wie ek oor ’n
tydperk betrokke kan wees. Die Bybel vra van
ons niks meer, maar ook niks minder as dit nie.

Kultuurverskeidenheid
en menswaardigheid
Dr Gerrit Brand, senior lektor in
Sistematiese Teologie, US.
Ons glo ... hierdie eenheid in vryheid
gestalte kan vind en nie onder dwang nie;
dat die verskeidenheid van geestelike gawes,
geleenthede, agtergronde, oortuigings, soos ook
die verskeidenheid van taal en kultuur, vanweë
die versoening in Christus geleenthede is tot
wedersydse diens en verryking binne die een
sigbare volk van God ... (Belydenis van Belhar).

O

mdat mense deur ander mense méns
is, kan hulle waardigheid, dit wil sê
hulle verhouding met God en die vol
uitlewe waarvoor hulle bestem is, nooit los ge
sien word van hulle verhouding en interaksie
met ander mense nie. ’n Mens is nie eers ’n
afsonderlike individu en dan, daarná, deel van
gemeenskappe nie; ’n mens is wesenlik ’n ge
meenskapswese.
Ons waardigheid berus op God se liefde vir
ons, ook wanneer mense daardie waardigheid
misken. Dit is God se bedoeling dat daardie
waardigheid juis in die manier waarop mense
sáám en teenóór mekaar leef, verwerklik word.
In die Bybel is dit telkens Israel of die kerk
wat deur God geroep en gestuur word. Dit is
selfs so in gevalle waar God met individue
praat, want hulle roeping en taak is telkens om
tot die gemeenskap te praat. Daarom is dit nie
individue nie, maar die geloofsgemeenskap
vir wie Paulus die liggaam van Christus
noem. Immers, Jesus se eerste daad as
Messias is om mense na Hom te roep en só
’n nuwe gemeenskap tot stand te bring. In
die skeppingsverhaal van Genesis 1 word die
mens in relasie geskep, as man en vrou.
So in die algemeen gestel, klink dit een
voudig, maar wat beteken dit konkreet?
Daar is nie ’n algemene manier waarop
mense in gemeenskap mens is nie, net spesi
fieke maniere. Mense bestaan deur taal, maar
dan verskillende tale. Mense leef sáám in
strukture en praktyke, maar dan altyd spesi
fieke strukture en praktyke wat van groep tot
groep verskil. Mense dink in begrippe en op
grond van sekere aannames, maar mense van
verskillende agtergronde gebruik verskillende
konsepte en leef met verskillende aannames.
As mense voor die aangesig van God, mense

vir wie God omgee en vir wie God lewe in
volheid wil gee, is ons kulturele wesens.
Daar is nie so iets soos ’n mens sonder kul
tuur nie. Ook Jesus was ’n Jood in ’n sekere
tyd, in ’n sekere omgewing, wat ’n sekere taal
gepraat en met ’n sekere wêreldbeeld geleef
het. Ons waardigheid as mense neem dus
noodwendig kulturele gestaltes aan.
Kultuur kan baie dinge beteken: die lewens
wyse van ’n groep, hulle gewoontes, die taal
of tale wat hulle praat, hulle kodes en simbole,
hulle oortuigings, hulle waardes, hulle identiteit
of selfverstaan, hulle instellings en praktyke,
hulle herinnering en geskiedenis en so meer.
Kultuur het nie nét met etnisiteit te doen nie,
maar met godsdiens, gender, klas, beroep en
baie ander dinge. ’n Mens het nie net een kultuur
nie, maar behoort tot ’n komplekse netwerk van
gemeenskappe, elkeen met ’n eie kultuur.
So is daar ’n middelklas- of werkersklas
kultuur, ’n wit of swart kultuur, ’n Xhosa- of
Griekse kultuur, ’n Suid-Afrikaanse, NoordKaapse of Afrika-kultuur, en so meer. Daar
ontstaan soms spanning tussen hierdie kulture
– nie bloot uit misverstand en wedersydse
vooroordeel nie, maar omdat hulle oortuigings,
waardes en verwagtings kan verskil. Net so be
langrik is dat daar in enige individuele kultuur
ook spanning en konflik voorkom.
Deel van die rede vir die spanning en
konflik tussen en binne kulture, is dat ge
woontes, oortuigings, begrippe, waardes en so
meer met mag verband hou. As ek byvoorbeeld
nie die dominante taal in ’n gemeenskap
verstaan of gebruik nie, of dit gebrekkig doen,
kan ek nie ten volle deelneem en deel wees van
daardie gemeenskap nie. Die geneigdheid is
dan dikwels om teen elke prys die oorheersende
kulturele kodes en gewoontes van so ’n
gemeenskap te probeer aanleer en inoefen.
In baie gevalle slaag minderheidsgroepe of
minder bevoorregte groepe egter nie hierin nie,
en besef hulle ook nie dat daar in die proses ’n
onreg aan hulle gedoen word nie.
Ook in een kultuur gebeur dit: dominante
instellings, gebruike, gewoontes en idees be
voordeel en bemagtig sekere mense, en benadeel
en ontmagtig andere. Dit gaan in kultuur dus nie
net oor identiteit in die sin van wie ek is en hoe
ek oor myself dink nie – al is dit ook belangrik
– maar oor my posisie in die samelewing – ook
die samelewing van die kerk.
As my waardigheid nie, soos in die
antieke denke, oor dignitas, van my posisie
in die samelewing afhang nie, maar van
God se liefde vir my, dan beteken dit dat
marginalisering, uitsluiting, benadeling,
ontmagtiging en onreg indruis teen ’n
waardigheid wat ek van God ontvang en wat
God in my wil realiseer. Kulturele faktore wat
in die weg staan van lewe in volheid soos God
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dit bedoel, kan dus nie deur Christene aanvaar
word nie – ook nie in die kerk nie.
Dit geld ook die verhouding tussen
kulturele. Die kerk is ’n “kruis-kulturele”
gemeenskap – ’n gemeenskap waarvan die
kultuur, die manier van saam lewe, deur die
Gekruisigde bepaal moet word, maar ook
’n kruising waar verskillende kulture – tale,
gewoontes, simbole, praktyke en so meer –
mekaar ontmoet en wedersyds beïnvloed. Net
soos in die breër samelewing waarvan die
kerk deel uitmaak, is die risiko in die kerk
ás alternatiewe samelewing dat kulturele
oorheersing ongelykheid, ontmagtiging en so
meer in die hand werk. Op dieselfde manier
as wat die kerk byvoorbeeld met middele en
leierskap moet omgaan op ’n wyse wat reg
laat geskied aan almal se waardigheid, moet
die kerk dit ook bewustelik doen in die geval
van kultuur-kruising.
Dat daar in die kerk geen Jood of Griek,
geen slaaf of vrymens, geen man of vrou is
nie, beteken dus nie dat almal nou dieselfde
moet word nie. Daarom het Paulus so sterk
weerstand gebied teen die idee dat Christene
uit die heidendom die Joodse kultuur in die
vorm van besnydenis en ander gewoontes
moes oorneem om voluit deel van Christus se
liggaam te kan wees.
Aan die ander kant aanvaar Paulus ook nie
dat mense met verskillende kulture maar apart
van mekaar kerk kan wees nie. Daarom het hy
Petrus skerp aangepraat toe dié bereid was om
eenkant saam met Joodse Christene te eet toe
hierdie Christene nie bereid was om met nieJoodse Christene te verkeer nie.
In die boek Handelinge word vertel van die
Griekse weduwees wat in die bediening van
die woord afgeskeep is, en hoe die apostels
toe besluit het om spesiaal diakens aan te
wys om na daardie vroue se behoeftes om
te sien – ’n bewuste reëling om te verseker
dat kulturele faktore, in hierdie geval taal,
nie sekere mense ’n marginale posisie in die
Christus-gemeenskap gee nie.
Dink verder aan die verhaal oor die
uitstorting van die Gees in dieselfde boek:
Wanneer die Gees kom, word die taalverskille
tussen mense uit verskillende wêrelddele nie
met een, “Goddelike” taal of kultuur vervang
nie, maar word kommunikasie en interaksie
op ’n manier moontlik gemaak wat niemand
bo iemand anders stel nie.
Die kerk kan nooit aanvaar dat sekere
kulture of kulturele dimensies in ’n
samelewing oorheersend word nie. Die kerk
moet aandring – en self demonstreer – dat
dit tog moontlik is om verskille in een
gemeenskap te kan akkommodeer op ’n
manier wat die gemeenskap verryk, eerder as
skei of verarm.
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Exelsus laat jou tot
fliek ook

ie deurlopende en omvattende bedie
ningsontwikkeling van predikante
het die laaste jare al meer klem
begin kry. By die Universiteit van Pretoria
se Fakulteit Teologie het dit uitdrukking ge
vind in die vestiging van die Sentrum vir
Bedieningsontwikkeling, kortweg bekend as
Excelsus.
Die fokus van Excelsus is:
• die kerk-eie opleiding van teologiese studente van die NG Kerk; en
• die voortgesette bedieningsontwikkeling
(VBO) van predikante.
Die bedoeling van die Kerk-eie Opleiding
(KEO) is om naas die gewone akademiese
opleiding ’n program te hê spesifiek gerig op
die vorming van studente met die oog op die
kerklike bediening.
In die eerste twee jaar van studie behels die
KEO-program die vorming van:
• Gereformeerde identiteit
• Gereformeerde spiritualiteit
• Verstaan van die konteks.
Vanaf die derde tot die vyfde studiejaar word
studente aan gemeentes gekoppel. Daar

word hulle onder leiding van predikante
blootgestel aan die volle spektrum van die
kerklike bediening. Hierdie predikante neem
ook verantwoordelikheid vir die pastorale en
geloofsversorging van die studente vir wie
hulle as begeleiers optree.
In die sesde jaar doen studente ’n volledige
gemeentejaar. Hulle word dan ’n integrale
deel van die bediening in ’n spesifieke
gemeente.
Aan die einde van die sesde jaar kry
studente wat die KEO-program bevredigend
deurloop het, ’n diploma. Dié diploma en
vereiste akademiese kwalifikasies is ’n voor
waade vir legitimasie.
Vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling
(VBO) word Excelsus se programme veral
gerig op predikante van die vier noordelike
sinodes, asook op predikante van die sinodes
Kwazulu-Natal en Noord-Kaap.
Die afgelope agt jaar lank bied Excelsus ’n
jaarlikse konferensie “Lente in Bediening en
Teologie” aan. Vanjaar se konferensie is van
17 tot 19 September onder die tema “Hoop in
’n tyd van wanhoop”. Subtemas het te doen
met geregtigheid, versoening en eenheid as
gestaltes van dié hoop.

•
•
•
•
•

Ander kursusse is:
Jeugbediening vir ’n nuwe generasie
Fasiliterende leierskap
Vensters op die erediens
Emosionele intelligensie in die bediening
Kommunikasievaardighede in die
bediening.

’n Nuwe inisiatief wat vanjaar geloods word,
is Cinema Dei, ’n fliekbesprekingsgroep
vir predikante en lidmate. Elke maand
word ’n fliek vertoon en dan vanuit ’n
geloofsperspektief bespreek – met die
verwagting dat deelnemers daardeur vir
die verstaan van die eietydse konteks
toegerus word. Predikante wat aan hierdie
besprekingsgroep deelneem, kan al fliekende
VBO-krediete verdien.
l Kontak gerus Excelsus: Dr André Bartlett
(hoof), 012 420 4441, e-pos andré.bartlett@
up.ac.za. Rika van Rensburg (sekretaresse),
012 420 6738, 012 420 5276 (faks), e-pos
excelsus@up.ac.za
q Besoek Excelsus se webblad by www.
excelsus.org.za.

Verdien jou VBO-punte
Beantwoord die vraelys en jy verdien 2.5 VBO-punte
Stuur die aktiwiteitskode a57798 gevolg deur u reeks antwoorde na: 31029 (skryf: a57798 c a b – jou antwoord
op vraag 1 is dus c, vrg 2 is a, vraag 3 is b, ens), of vul dit in by www.cpdsolutions.co.za
1. Volgens die artikel “Waarom ‘menswaardigheid’?” word iemand
se status bepaal deur twee elemente waaraan mense telkens binne
verskille kontekste waarde heg. Watter een pas nie?
a) Funksie
b) Prestasie
c) Afkoms
2. Menswaardigheid is nie ’n Bybelse begrip nie. Nogtans moet ons
dié begrip handhaaf omdat:
a) Dit universeel gebruik word.
b) Die invloed van die Christendom dié woord sy sentraliteit gegee
het.
c) Ons in elk geval ander nie-Bybelse begrippe soos “drie-enig” en 		
“erfsonde” gebruik.
3. Christene ondersteun en neem aan die pogings van die wetenskap
deel om mense se lewenskwaliteit te verbeter.
a) Waar
b) Onwaar
4. Taal speel ’n rol by die magshiërargie van ons samelewing.
a) Waar
b) Onwaar
5. Op watter wyse toon Jesus dat sy omgee vir randfigure méér is as
teorie (kies die een wat nie pas nie)?
a) Hy vat aan die onreines
b) Hy genees die siekes
c) Hy gaan tuis by die verworpenes
6. Volgens Julie Claasen is ongelyke magsverhoudings wat nog
dikwels tussen mans en vroue bestaan, duidelik sigbaar in die
volgende instellings:
a) werkplek
b) kerk
c) na-skoolse opleiding
d) al drie van bogaande
7. In watter opsig help die Belydenis van Belhar om vroue se
menswaardigheid te herstel? (Kies die een wat nie pas nie)
a) Die klem op die eenheid van die kerk
a) Die klem op die Goddelike beeld waarna mans sowel as vroue
geskape is
b) Die klem op God se vereenselwiging met uitgestotenes
8. Seksuele teistering kan voorkom deur
a) grappe
b) suggestiewe opmerkings
c) fisiese aanraking
d) al drie van bogaande
9. Nico Koopman sê rassisme kan op veral drie maniere beskryf
word:
1. deur houdings
2. samelewingstrukture
3. godsdiens
a) waar
b) onwaar
10. Hoe word ons onderbewuste van sondige rassisme en vooroordele
bevry?
a) deur naby kontak met mense van ander rasse
b) deur die Heilige Gees
c) deur gereelde lees van die Bybel
11. “Ageïsme” is die beskrywing van watter diskriminerende
praktyk?
a) teen vroue
b) teen gestremdes
c) teen ouderdomsgroepe
12. (Kies die korrekte woord) verklap dikwels mense se onbewuste
vooroodele
a) Woorde
b) Denke
c) Optrede
13. Volgens Peter Grové, kyk godsdienstige gemeenskappe na
armoede vanuit die perspektief van:
a) die Bybel
b) menswaardigheid
c) landsontwikkeling

14. Grové wys op vier kenmerke van armoede. Kies die een wat nie
pas nie.
a) Arm mense het nie vaardighede nie en is daarom arm
b) Arm mense internaliseer armoede en kan daarom nie bo hulle 		
omstandighede uitstyg nie
c) Hulle is dikwels op korttermynbevrediging ingestel
d) Die neo-klassieke siening van die arme as ’n individu
15. Die inherente menswaardigheid van elke mens (armes inkluis) is
voldoende om van die samelewing te verwag om na elkeen om te sien
op so ’n wyse dat ’n basiese lewe van menslikheid geleef kan word.
a) Waar
b) Onwaar
16. Wie is die skrywer van die artikel oor Seksualiteit en
menswaardigheid?
a) Charl van der Walt
b) Charlene van der Walt
17 Watter tegniek gebruik die skrywer om die punt oor Seksualiteit
en menswaardigheid te maak?
a) Stories
b) Semantiek
18. Wanneer word verhale, sonder dat mens dit eintlik agterkom, die
waarheid?
a) Wanneer dit dikwels vertel word.
b) Wanneer dit geglo word.
19. Wie is die skrywer van die artikel oor Gestremdheid en
menswaardigheid?
a) Mia Lindveldt
b) Linda Mansfeld
20. Wat is die naam van die gestremde persoon wat sy aanhaal in
haar artikel?
a) Gabriel
b) Migael
21. Dawid se hantering van watter persoon wys vir ons iets van die
gelykheid van gestremdes in die oë van die Here?
a) Mefiboset
b) Melgisedek
22. Wie het die artikel oor Geweld en xenofobie geskrywe?
a) Pieter Grove
b) Llewellyn McMaster
23. Uit watter stukke haal die skrywer van Geweld en xenobie aan reg
aan die begin van sy artikel?
a) Westelike Provinsiale Raad van Kerke
b) Wes-Kaap sinodale vergadering
24. Wat ken misdaad van ons veiligste, privaatste en heiligste plekke?
a) Toegangskodes
b) Geheime kodes
25. Wie skryf die artikel oor Siekte en menswaardigheid?
a) Anton van Niekerk
b) Pieter van Niekerk
26. Watter skrywer word in sy artikel aangehaal vir sy standpunt oor
mediese etiek?
a) Albert Schweitzer
b) Albert Jonsen
27. Hoeveel mense in Suid-Afrika is MIV-positief?
a) 10 000 000
b) 5 000 000
28. Wie het die artikel oor Kultuurverskeidenheid en menswaar
digheid geskryf?
a) Gerrit Brand
b) Gerhard Botha
29. Watter Latynse woord gebruik hy om menswaardigheid te
beskryf?
a) dignità
b) dignitas
30. Wat het die grootste effek op die ontstaan van spanning tussen
kulture?
a) misverstand en wedersydse vooroordeel
b) oortuigings, waardes en verwagtings wat verskil.
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BOEKRESENSIE

Calvyn, die Marikanamyn en De Doorns
Roelf Haan
Theology and economics
The hermeneutical case
of Calvin today
(Uitgegee deur Bybel-Media,
2012)

H

ierdie boek prikkel gedag
tes en dwing tot ernstige
nadenke. Veral in die huidige
ekonomiese werklikheid in die
wêreld, ook in Suid-Afrika, waar
die spanning tussen kapitalistiese
en sosialistiese denke en ideologie
op byna elke forum hoorbaar en
in elke lewensruimte tasbaar is, is
hierdie boek ’n wekroep aan teoloë
en gewone gelowiges om betrokke te
raak by die debat oor die ekonomie.
Waar Calvyn veral in die SuidAfrikaanse konteks dikwels gesien
word as die teoloog wat pleit vir die
bestaande ekonomiese orde, en in
’n groot mate in die verlede gebruik
is om die kapitalistiese denke te
ondersteun, probeer Haan in sy boek
om die leser nuut te laat dink oor
Calvyn se denke, sy betrokkenheid by
veral die ekonomie, en dit in besonder
uit die hoek van Calvyn as sosiaalhumanistiese teoloog.
Hy beklemtoon die invloed wat
Calvyn en die Reformasie gehad
het. Die gelowiges en Calvyn is self
vervolg en was vlugtelinge, en die
Reformasie was ook ’n stryd teen
die elite en besitters ten behoewe
van diegene wat as die werkers en
die laer klas gereken is, dikwels
ongeletterdes.
Waar Calvyn volgens Haan krities

met die teologie en die ekonomiese
lewe omgegaan het, het die
Reformatoriese tradisie ná Calvyn
al meer afstand geneem van hierdie
debat. Later, veral in die koloniale
tydperk, het hulle ondersteuners
van die ekonomiese beginsels
van kapitalisme, soos gepostuleer
deur Adam Smith, geword. NeoCalvinisme het ook in Suid Afrika
die politieke en ekonomiese stelsels
onkrities ondersteun, al was dit dalk
net stilswyend. Die gevolge van dié
ekonomie in die lewe van mense
moet bevraagteken word.
Haan dui die ontmensliking,
maar tegelyk ook die ontgodde
liking van die ekonomiese diskoers
aan. ’n Ekonomie wat die armes en
noodlydendes nie raaksien as deel
van die diskoers nie, sal nooit ’n
etiese ekonomie kan wees nie. Die
doel moet atyd ’n beter ekonomie

wees, waar die bronne, moontlikhede
en vaardighede wat God gee, gebruik
word om die oikos, die huis, te dien
tot eer van God.
Haan is self ’n ekonoom. Die feit
dat hy met hierdie werk homself op
die teologiese terrein waag en dit met
uitnemendheid doen, laat die leser
besef dat teologie en ekonomie eintlik
onlosmaaklik deel is van die nadenke
oor dieselfde werklikheid, God se
werklikheid.
Haan gebruik Calvyn se denke
oor die vra van rente (terwyl hy
self eintlik daarteen gekant was) en
die beginsels waarmee hy ’n nuwe
ekonomiese werklikheid in sy tyd
aanspreek deur die wil van God
deur middel van sy hermeneutiese
arbeid in die Skrif te soek, om te wys
hoe ons ook in nuwe ekonomiese
tye, met die groot spanning in die
wêreldekonomie, te werk kan gaan
om God weer in ons debatte oor
ekonomie aan die woord te kry.
Hy wys daarop dat die wêreld se
ekonomiese krisis juis gebeur het
as gevolg van beginsels wat ons
by Calvyn terugvind, maar wat nie
gehandhaaf is nie.
Hierdie boek in sagteband,
waarvan die teks self 181 bladsye
beslaan, kos R130,00. Dit is veral in
die Suid-Afrika van 2013 ’n móét
vir elke teoloog. Dit behoort ook op
elke gelowige se inkopielysie te wees.
Dit is ook as e-boek beskikbaar by
www.bybelmedia.co.za teen R91,95
(uittreksel uit die resensie van
ds Herman van den Berg in Konteks,
Maart 2013.)

Cabsa (Christian Aids Bureau) het ’n uitstekende nuwe

gebruikersgids en video oor stigma, die rol van kerkleiers, jeug gender en
genesing beskikbaar. Laai dit gratis af by http://www.positiveinchurch.org
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Liedboek van
die kerk weer
beskikbaar!
R130,00
622 liedere in hardeband
Beskikbaar
vanaf
Januarie
Beskikbaar
Maart
20132013
Vir meer inligting en produkte, besoek ons e-winkel by www.bybelmedia.co.za
Deeloproepe: 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA
Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za
Geen posgeld betaalbaar nie.
Bestellings kan op jou gemeenterekening geplaas word.

Volume 2
VONKK DVD Volume2
Prys: R60,00
VONKK CD Volume 2
Prys: R50,00
Nuwe liedere in klassieke styl vir gemeentesang en kleingroepe
• DVD en CD bevat elk 31 liedere se begeleiding.
• Orrelbegeleiding met gemeentesang.
• Woorde beweeg aan soos wat die musiek voortgaan.
• Geen ekstra PowerPoint is nodig nie.
• Ideaal vir gemeentes en kleingroepe.
• Aanvullende musiek by die Liedboek.
Teen ’n geringe bedrag mag geregistreerde MRL-lede van CCLI die teks en musiek van die internet aflaai.
Vir meer inligting en produkte, besoek ons e-winkel by www.bybelmedia.co.za
Deeloproepe: 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA
Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za
Geen posgeld betaalbaar nie.
Bestellings kan op jou gemeenterekening geplaas word.

Besoek www.bybelmedia.co.za vir meer inligting of vir e-aankope
Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za
Deeloproepe: 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA
www.flam.co.za
www.fluister.co.za

