
ROOFSPOK XI VR~ID, GESAG, DIS~LTir.E, TUq 

Hferdie v:li. er sake is im werk:li*hs-iid' net vier aspekte van di eselfde 

onderwerp. In die opvoeding is di t belangrik om te weeii· hoeveel -r..rry-= 

heid toelaa,tba.a:r is 7 watter ge~agsbeginsels in ag geneem moet word, hoe 

dissipline gehandhaaf:; · ·. · ·:_.:\ .. err hoe getug m9et word. Dit lei dan v:oo~ 
' • ''•;.:··· •'•Wtf.v. 

af tot t.n hele a.a.ntal vrae~ Vir die Christelik-nasionale opvoeder is die 

volgende van groot belangg· 

~ Wa,t ka.n u:lt die Bybel oor hi~die sake verneem word? 
1\ 

1E Wat is nou eintlik vryheid en gesa.g? I's daar vJerkli'k so iets soos 

vryheid? 

~Is die opvoeder werklik in •·n geS!il·gE:POSisie bo di.e opvoedeli:ng 

ge:pla.a.s, en indien wel, waar kry h,y die gesa.g vanda.an? 

~ Deur wie en hoe moet gesa.g geha.ndhaa;f' word'?' 

H:ierd:i-e vrae kan nie beantwoord word s0nder 'n voora.fgaa.nde studie 

va,n hierdie-prQbleme in die algemeen, dovJ.s. in wyer kring as die op= 

voeding nie. 

2. ~l~:ru.~ By;bels.e v:~rw;y:stl!:Ks_ en_1Lfleidings __ .$19~\.t. 

(a,) I,A-.V..§rba.nd met vr;rydltige gehoorsaamh~ij., 
·-

' ,K;inders 7 julle moet julle oU:ers gehoorsa.am wees in die Here 7 

want dit is reg~ o o • Diensknegte~ wees gehoorsaam aan julle here 

na die vlees 7 met-vrees en bewing7 in opregtheid van julle hart, 

soo·s aan Christus? nie met oed.iens soos mensebehaers· nie, maa,r soos· 

diensknegte va,n Christus wat die 111il van God van harte doen en met 

goedwilligheid die Here dien en nie mense nie 1 omdat julle weet: dat 

elkeen vir die goeie wat hy-doen, loon van die Here sal ontvang; of 

hy tn slaaf is of 'n vryman. n1 ). 

(b) In ve,rba.nd' met. ·a.,i?_roe;pin,g en o;pdrag va.!l ,d,ie meTh§. 

7 ,As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basuin: 

nie blaas nie, sodat die mense n:ie gwaarsku is nie, en d:ie swa.ard 

kom en neem •n siel uit hulle weg -·dan is hy deur sy ongeregtigheid. 

f ,...~ 

) Ef~ 6gl en 5-8 



Ek 2· 
weggeneem, maar sy bloed sal,..van die hand va.n die wag eis.u·), 

t 1 Wee die herders van Israel wat a.a;n 'hullesel:F: weid:ing verskaf1 

Moet die herders nie die skape laat wei nie? 11.3) 

1 ,Maar die Irere het my a.gter die kleinvee weggen~m, en d:lie 

Here het vir my ges'6g Cfa>a;n heen, profeteer teen my volk- Israen.u.4),; 

( c) lu_'YJ',£band met .. tug 

,,Hy wat die tug verwerp? ag g,y lewe gering~ maar hy wat na · 

die tereg-wysing luister 7 verkry verstand.,n5) 

!1 ,En fu die dag sal jy s'6g Ek dank 11 t Itere, dat U toornig op· 
. 6 

my gewees het .. " .. 11 ) 

(d) Af',l,e,i,ding;s uit b)e,_rdie ep an§.)?r B;vbelse ver1~sings:_ 

God het' gesag oor alles vl'at bestaan .. Hy is die a.bsolumt soewereine .. 

Hy het 'n mate van gesagt wat ondergesldk aan die G'odd:eJJike gesag·is1 

aa.n die mens oorgedra em opgedra .. Die mens voer gesag oor die , 1plcn1te 

v'Ja.t saad gee 11
, , , die bome • 0 • wat saad dra 11 

·, 1 ,a,l die' v.oels va.n die 

hemel en al die kruipende diere op d:i e aarde .. " 0 u7) In ba.ie. geva.lle word 

hy in 1n opsigtersposisie geplaas, bvQ as ouer oor sy kinders, as onder== 

WYser oor sy kla.s, as pred:ikant oor sy gemee:rrote o:f as staatshoof oor 

sy la.nd., 

Hierdie gesag van God so11el as die van _die mense, beperk die vryheid 

tot die. wet van die liefcie, 8 ) Die tug .is 'n hulpmio.d:el om die mens na 

die regte pad terug te bring, ma.aJr nie 1m wraakmidd'el nie .. D:it moet ook,

in liefde toegepas word. Met d:issipline ('n woord wat nie in die Bybel 

voork:om nie) vmrd ordelikheid (in V>Joorcl wat 11el in dfe Bybel voorkom) 

bedoela Die oorsyrong daarvan is God, Die mens leer God ken as die God 

va.n orde~ en die beste orde onder mense is slegs moontli-rrt·a.s dit in:. 

liefde opgebou word .. Geen ufterlike organisa.sie sonder liefde ka.n 'n be= 

troubare orde skep nieG 

_2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

Eseg. 33g5-8 

Eseg.- 34~2 

Amos 7gl5 

Spr. 15g32 

Jes .. 12gl 

Gen. 1& 28-29 

D:ie wet van,die lie:fde is ree:is op p.llL)..-115 hierbo bespreek. Lees 

ook P• L69-170 hierondero 
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Die mens het tw reg om vry te wees -· immers 9 die mens is geneigr 

om h:ierdie aans:pra.a.k te oordryf', Dan wil hy hom~ vryhede toeeien wat nie 

volgens die Bybel toelaa.tba.a.r is n:ieo Die talle vryheidsbe1ivegings sed.ert 

die o:pkoms va.n die Humanisme ongeveer 500 jaar gelede 1 d:ien as bewySJ 

hiervo6r .. Die Christen moet dan so noukeurig moontlik vasstel -vra.t nou 

eintlik die grense van die vryheid is .. Hieronder word glyne aangedu.:i"o 

Die mens het ook: ''n :plig om vry te wees, moaowo na.dat die gebied 
' ' 

van die vryh.eid vasgestel is, moet d:i e mens in da.a.rdi e ruimte beweeg. 

Sormmige sv-Ja.rtgallige denkers, 10) ook di(, 1va.t die leer van· d~erminisme 
huldig,11) verklaa.r dat daar geen ware·vryheid moontlik is nie .. Die 

Natura.lisme glo bv" da.t die mens deur die na.tu'!Xll:'wette in 'n onontwykbare 

ba.a:.n beweeg en d.us geen vryheic1 besi t nie .. Verder is d:i t wel moontliJ~ 

da.t die mens onder sulke omstandighede mag verk:eer dat aa.n hom fei-l:ilil~ 

geen vryh~:id gegun word. nie. A.l sou die vryheid dan 1 n moontlikb.eid. ·tvees, 

is dit in daardie geval nie 9n werklikb.eid nie .. 

Sodra die bew.ssyn va.n die mens ontwa.ak:, v:ind hy dat daar wette en 

norme bo hom beste,a.n, m.a .. w .. daa.r is iet.G hoers as hyself 1 tn gesag watt

oor hom ge:pla.as is .. Hy leer die wereld van !!l?et en J?.!?hoo..£_"fl as trn. t~reld 

van goed en kwa.a.d ken .. Dit is nie 'n geval van wette en norme wat neit 

op die mens afgedTtJing vmrd nie, ma.a.r ook: van wette en norme vJat in die 

gewete tot s:preke kom .. Dit gee aanleid:ing tot waa.rde-oordele, tot df.e 

k:euse tussen verski llende al terna.t:i ewe. 

Die sond i. ge mens ka.n ni e 

. sy eie wette en norme te ma.ak nie .. Da.ar is idea.le wette en norme wat nie; 

net in teorie bestaan nie, maar deur God as werklikheid gegee is. Die ge= 

lowige neem hierdie objektiewe ~wette en norme heelhartig aan, d:it word· 

in sy ha.rt geskryf en hy spaJ.1 al sy kre.gte in om da.a.rvolgens; te levJeD 

Da.a.rmee pro beer hy om in harmonre:' met die ··-.:crodde;L:ike orde in die ske:pfl~~ 

saam te lewe., 

uDezelf'de Goddelijk:e 1vijshe:id7 die de wereld dacht' en kende, 
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voorda.t zij ha.a,r sch:iep, die door dit denken lrJerkeli"jkheid a.a.n de 

d:ingen en waa.rhe:id a.an ons versta.nd scho:r.ik: 1 stelde ook de normen 

voor ons kennan, Willen en handelen va,st:o De ideen 1 die het verbc:md 

leggen tusschen denken en zijn 7 tusschen zijn en w·orden, brengenJ 

ook: de harmonia aan tusschen worden en he.ndelen 1t'l,\lsschen· physis 
12 en ·ethos, tusschen kennen en do en, tusschen hoofd en hart·. 11 ) 

Hierd:ie wette en norme spruit uit die liefde wa.t oo.k va.n God kom., 

Da,a.r is 'n wonderlike eenheid tussen die idee en die Goddelike bewus= 

s,yn, die wette wa.t in die kosmos a.angetref word en die norme wa.t die 

grense van die mens se vryheid·bepaa.lo 

Die J3ybelse wette en norme is va.s, ewig, onvera,nderl:ik en gla,d nie 

rela.tief tot enigiets anders nie., Maar da.a.r is 'n mate van ooreenkoms 
. . 

by Christene, Moha.mmedane, Hindoes, e.a .• te vindeo Dit beteken nie dat 

elkeen sy opva.ttinge wat relatief tot die ander net in sekere opsigte 
~~~;::··.-~ ......... 

verski 1, mag aa.nneem as net so 

is nie Bybels gegrond nie., 

goed. a.s enige ander nie., Die ~~~f;t;~.e 
. Rela.~~VISW!a. 

Die Christen erken dan die gesa.g van die Bybelse wette en norme. 

Hy a.g dit sy reg en plig om binne die kring van die llefde te lewe. 

Dis 1 n geloofserva.ring wa.a.rin sy godsdienssin 7 emosie, verstand, w:i.l 

en liggaa.m a.s tota.li te:i t in volle oorga:t'Ve a.a.n God fungeera Dis. nie lip= 

peta.al nie maar 'n ta.al wa.t vertolk wat die mens is. 

4• HarmonJ.L'tl.l?sen wordJEg
13) en ha.n,£Leling 

I d . · ·t t 1 4) · ~ a t 4 a· G dd l'k tt n 1e vor1ge s1 aa JS ges<:: a. ne~. 1e o e 1 .. e 1ve e en nor= 

me die harmonia tussen wording en ha.ndeling verseker. Maar nou' is di:e 

mens so geneig om self sy wette en norme te 1-vil ma.ak., Die houding·van 

die ~Pragma.tisme 7 nlo d.at alle reels vir m~nsl:ike gedrag uit die gemeerr= 
. 15 . 

ska .. p kom, ) die demokrc:diese.beginsel dat die volk volgens die wil va.n 

die meerderheid regeer moet word. en Ka.nt se opva.ttinge dat die mor&J.liteit 
. . . d 16~) . t. . 

van die mens in sy menslike natuur gesoek moet wor , 1s :tp::tese . 

voorbeelde van die neiging om net op hori sonta.le vlak te bly., Hoe raa.k 

12 ) Bavinck 1 H. Opo cit., po 83 

i3) Vir die doel va.n hierdie werkstuk' word wording omsk:ryf e.s groei en 

ontw:ikkel:ing wat ne. God toe lei. 

Ba vinck a.a.ngehaa.l hi erbo 

Childs, J.Lo Opo cit., P~ 111 

Eby, ~. The development of modern education, J>o 4l2...o413 
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dit die verhouding- t'ussem wording en ha.ndeJJimg?· 

Die mens in sy natuu1rl'ilk':heid (d.w.s .. sy verdorwenheid}. :probeer sy; 

eie. groei en ontwikkeling bepaalo Die mens wil word wat h:l; goedd.ink. om 

te ,,-vJOrd"o Indien hy die hele groei en ontwik.keling in sy hande kan 

neem, kan daa.r moontlik gespekuleer word da.t sy ha.ndeling in ha,rmonfe 

met sy ,wording0 kan We$s, maar self's d:it staan nie vas nie., Di.e mens 

sal nie a.ltyd in ooreenstemming met sy ideale handel nieo Buite God sal 

hy nie eerlik genoeg wees om dit in sy handel en wandel te doen nie. 

Maar nou is die hele saa.k van groei en ontwikkel'ing nie in· O.ie mens 

se hande nie. Indiel;l hy net op horisontale vla.k bly7 ontmoet h,y da;ar die 

natuurmagte en die be:invloed hom· ook. Indiem die opvattirrg van determi= 

n:isme aanvaar word, kan die mens glad nie and.ers handel as wa.t die natUU'T= 

magte voorskryf' nie. Da.n hel:p a.l sy mooi idea.le niks. Self"s wanneer n:et 

a.anvaar word dat die ma.gte buite die mens 'n beperkte invloed o:p sy 

lewe u:itoef'en 9 besta,en de,e.r geen sekerheid de.t hy sa,l handel en wande]. 

soos hy graag wil nie. In albe:i'Y geva.lle is sy groei en ontwikkeling 

geheel of' gedeeltel:ik nie in sy hande nie. Dan is dit eintlik die nood= 

lot wat be:paa.l vJe;t van die mens ga.an word' en hoe hy gaan ha"ndel 1 sodat 

die ha.rmonie tussen groei en ontwikkeling en handeling ook he9'1 toe= 

va.llig mag voorkom, maar dis nie die ware v-Jording nie. 

Mensgemaakte norme en wette ka,n net nie volma.ak wees nie. God het 

eenma,a.l die wet aan Moses gegee en la.ter da.a.rdie wet net in verskillende 

situasies geimplementeer. Die boeke van die prof'ete het nie die oor= 

spronklike wet vervc=mg nie en ook nie a.;;mgevul waar da.1:1.r leemtes was nie, 

want da.ar was nie leemtes nie. Maar in alle lande van die 'W'Greld ~. 

mense self' wette maak, word ged.urig verander, a.a.ngevul wa.a.r da.ar leem= 

tes besta.an·, en tegelyk ·word ook 1 1 skuiwergate 11 soms nie re.akges:i.en n:ieo 

Die hedenda.a.gse v-rette bou egter net voort op reeds beste):t.nde wette, 

maar die oorspronklike wette is nooit onvera.nderlik. en volmaak n:ie. So 

is daa,r dan geen sprake van onvera.nderl±ke en volmaakte v-rette wat u:it 

daardie wette spruit nie. 

Die norme en wette wa.t va.n God kom, is volmaa.k gegrondves bo die 

menslike tekortkom:inge en wys na. God.. Da.n is da.ar geen sprake van na= 

tuurma,gte vJat d:i. e mens determ:i.neer of' minstens gedeel telik beheer nie, 

wa,nt God determineer d:i e natuurmagte.. Dan verbind die mens hom met die 

Goddelike wil, dan word hy soos God hom wil la.at word en dan volg sy 

sedelike lewe die weg na God toe. Dan a.lleen ka.n da.ar ha.rmonie tussew 

wording en handeling wees. 



-
Die Christelik-na.sionale opvoeder vind in hierdie u:iteensetting 

heelwat va,n :praktiese belang vir sy werk onder opvoedelinge. Die gren= 

se van die vryheid va.n die opvoedeling en die be:perkinge va.n sy eie 

gesag het veei te doen met die :invloed wat op die opvoedeling se wording 

en handel:i.nge ui tgeoefen wordo. ·Net die Goddelike 11ette en1 norme kan 

sorg dat die mens :mde 'n· leuen in homself word nie .. Daarmee word bed.oel 

dat h.Y nie sal voorgee om te wees wat hY nie is nie, nie met farise1s= 

tiese gedra.g en uiterlike witheid die doodsbeendere in sy hart sal pro= 

beer bedek nieo 

-
5. Die i@.rlo s §i!l.K~?.g_edagte en diJL:~r.,Y;hej d va,n di ~.!!!~ 

Die kring V'dn die liefde is ook die gebied van d.ie vryheid, maa,r 

die mens word desnietemin deur.die ·sonde geb:ind om nie in volle vry= 

heid binne die vryheidsk:ring te beweeg nie. Dan beweeg hy daarbuite,. 

Die soendood van Christus is die gena,demiddel om die mens van soncte te 

verlos, sodat hy in die vryheidsirkel opgeneem kan word. Die soeke na 

vryheid is dus nie 'n ud:tiwaartse bevreging was.r die beperkende sir1~.el 

deurbreek word nie, maar 'n in1-ma.rtse beweging 9 'n poging om in die 

kring te kom. 

Soos oral in die ske:p:ping heers hier ook 'n 1-ronderlike wet va.n kou= 

saliteit, dow.s. die verlossing. uit die sonde en die opname van d.ie 

mens in die sirkel van die vryheid, het 'n aanleidende oorsaak. Maar.· 

1~atter.oorsaak word erk:en? So pas is gese dat dit die soendood va.n Chris= 

tus is; soos deur die Christendom bely~ ma.a.r dit lewer kom:plikasies 

en struikelblokke op. 

Ten eerste ontstaan die vraag of die mens by ma,gte is om uit hom= 

self die grens binnewaarts te deurbreek. Die Bybel sp~~ek: op talle :ple~ 
d::tit 

ke oor die noodsaaklikheid va.n. goeie werke 1 o.a .• omdat,.die vrugte van die 

geloof is .. Dan kan die volgende teks so maklik uit verba,nd geruk. wlirdg 

, ,Is .Abraham 9 ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy 
. 1:7 

Isak, sy seun 9 op die al taa,r geoffer het ni e?· 11 ) 

Dit lyk dan of Abraham deur eie toedoen verlos van sonde is. Mo.ar 

as daardi e hele hoofstuk sorgvu.ld:ig deurgelees 'ltOC>rd 9 ·:is di t dufdeliir. 

dat dit nie deur 

na,d.e, want d:f.~ s 

, ,Hulle 

menslike krag tot stand~:' .. ~:::~~ekom het nie, maar uit ge= 
'':""-•""'! 

ook in die Bybel a,angetekem 

het alma.l afgewyk, saam het hulle onta.a.rd.. Da.ar is 

. ' 
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1'8' niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.,"· )! 

Kan die mens uit homself so kies dat hy die geloof sal verkry em_ 

uit d-ie geloof dan goeie werke, o.,a,., intrede ·in die vry~l~sirkel, sal 
19 .-.~;,,, ,,§: 

doen? :Hee7 nie uit mensli1k:e krag nie, ) ma.a,r uit genade ~11 die mens· 

reg kies, ma.a.r hy ka,n ook die genade verwer:p en dan kies hy verkeerdo 
-

Ten tweedeg 1-Iat moet gebeur a,s die mens hom in die li;efdesirkel 

begewe en hy word daar nie met liefde ontvang nie? Dis 'n tipies mens= 

like houding wa.a,r die egosentriese neiging baie duidelik bes:peurba.ar 

iso Ihdien die mens dink da~t hy im die sir'k:el deur God nie met liefde 

ontvang word nie 1 is hy tota.a.l verkeerd .. God het hom- a.l tyd lief, binne of' · 

buite die .sirkel. 
20

) Maa.r die gevoel van vervreemding buite _die kring, 

wat 1n gevolg vari die sonde is 1 laa.t die mens dink da.t God ook soos 
1n onvolma,akte mens sal ha,ndel 1 m:.·a.w. buite diE? sirkel sal God hom nie 

liefhe nie, en da.a.rbinne mag dit nog gebeur dat ·God hom nie in liefde 

sal a.anneem nie, juis omda.t hy eenmaal buite was. Dis dan so moeilik 

om te ·glo da.t die be:proe-vJinge uit liefde toegedien word., 

Die medemens ka.n skynba.a.r baie maklik 1 n ander houding aa,nslaa.n, 
. 21 ' 

soos so duidelik in die gelykenis va,n d.ie verlore seun ) bemerk kan 

wordo By na.dere ondersoek word eg.ter gevind da.t da.a.rdie persoon wa.t 

skynbaar 'n bekeerling nie lhinne die sirkel ver'ljvelkom nie, self nie in 

die sirkel is ni e. Dit beteken da.n dat di egene li'Ja.t bui te die sirkel 

is, die houcling va,n onverge1•1ensgesindheid mag aanneemt maa.r da.arbinne 

is dit n:ie moontl:ik nieo 

Ten. derde wil die mens dikwels vir homself o:p ra.s:ionalistiese pa~= 

troon uitredeneer hoe d:it moontl:ik is om in die sirkel te kom., Daa,r 

word baie ge:pra;at en gesk:ryf oor menseverhoudinge 7 rasse-a.angeleenthede, 

buitelandse betrekkinge, bevordering Va.n welwillendheid 1 vrede o:p aarde, 

o:pheffing van die minderbevoorregtes, enso Dit ka.n mooi en oortuigend. 

klink, ma.a.r by-nadere ondersoek word gevind dat a.lles net o:p hor:i.son= 

tale vlak beweeg. Word da.a.r die:peEfr gedelf 7 kom die ondersoeker op die 
'-'"' . 

vJortel afg Die mens wil he dat a.lmal hom sal liefhe, en da.arom moet hy 

darem ook iets doen om hulle goe:ie gesindheid te wen~ So kan die :prag= 

tige ideale nie vervJesenlik word deur dialoog, die aanknoo:p va.n formele 

18) Rom 3gl2 
19) Die He:i d.elbergse Ka.tegi smus 7 vra.a.g en ant-vmord 13 

20) Rom. 5g8 
21) Lnk a l5g 29 



betrekkinge, ma.nipula.sie van ha.ndelsbetrek:kinge, ens .. nie, versl as 

ih aa.nmerking geneem word da.t verdra.agsaamheid net te vinde is a.s d:i.t 

die mens tot voordeel streko Dra.a.i die winde van ver~nder:ing, word propa= 

gandamedia, boikotte, terro:rri sme, koue oorloe en sel.fs openlike ski'etge= 

vegte aangewend om die buurman te dwing tot binne die plie.fdesi~mil~r. 

Dit is niks minder as tn wonder dat deur die genade van God a.lle mense 

nie lanka.l reeds tot buite die liefdesi:rk:el uitgebreek het nie .. 

Vir die CY.l:ristelik:-nasiona.le o:pvoeder is hierdie sake va.n g:root· 

bela.ng,. Dis egter nodig om aa.n die positiewe kant nog meer by te. voeg• 

God het in sy alwysheid die skep:ping in volmaakthei~ voortgebring. Deur 

die sondeva.l het die onvolma.aktheid gekomo So hat Adam en ~ d€l;n uit 
. . 

die li efd.esirkel uitgebreek, maar in dieselfde a.lwysheid het God die 

herske:pping en gevolglike terugkeer na. die sirkel moontlik gemaak. Dit 

ka.n in die hi stor:i.ese ontwikk:elin~?" geski ed .. Verder het God die o:penba ... 

ring in Skri.ftuur en na.tuur aa.n die mens gegee sodat hy daarin die terug= 

keer na .. die lie.fdesirkel kan lees .. 
22

) Die verlossing uit die greep van:., 

die sonde steun o:p die openbaring en die o:penbaring het die verlossing 

as doel .. As die openba.ring da.n uit die Godsplan in die geskiedenis va.n 

die mensheid inwerk, is dit die poort van die hersk:epping va.n die meus 

se hart? en ook die poort wa.t toeg<:mg verleen tot die heilige l:ie.fde= 

sirkeh So word die brandsk:a.de va.n die sonde in nuwe heerlikheid her= 

stel. 23) 

Die verlossing in Christus ha.ng nie van d:iek>usale natuurwetma.tig= 

he:id a.f nie. Dis tn ingrypi.ng va.n God, ma.a.r dis tog die ha.rt, die siel, 

die kern en die wese van die g<:mse ~reldgeskiedenis., Dit begin by Adam 

en Eva, vind sy hoogtepunt by die kruis op Golgota en v:ind sy vo1tooiing 

in die hierna.ma.a.1s. Uit hierdie openba.ring is die apostol:iese geloo.fs, 

b elydeni s geformuleer en is di t ook die inhoud va,n ons geloo.f. 24) Aldus 

gesien, is dit d:ie weg en die dryfkrag v~.n die lie.fdesirkelo 

In hierdie opva.ttinge v:ind die Christelik-D:as:iona1e opvoedf2lr nuwe 

krag en besieling. Dit. herbevestig die stalling dat die Christelike o:p= 

voeding die enigste wa.re o:pvoed:lng is. Dit lei dan ook tot ~ie eui.gste 

ware vryheid, d:ie vryheid binne die lie.fdesirkel~ A11e ander vorms vau 

.,opvoeding11 en ,vryheid11 is nie ware opvoeding en vryheid nie .. 

o:!!":'-""'=~··~~·o?LJ .... ~ _.,....... ................ 

2~ Rom .. 1!18-20 
23) Lees ook Bavinok, H., Christelijke wereldbesohouwing, :P• 88-89. 
24) Ibid,, P• 90 



6 .. .ffii@ag~hJl.:..lldha;wing de;qr die mens 

(a) -~ie menE!.,,.het ... b .. ~hoef'te a.a;n ~esa.K 

Adam en Eva. het reeds ·onder die gesa.g van God verkeer. Die hele ge= 

skiedenis va.n die mens getuig va.n sy behoef'te a,an gesag, want w~Jr men=. 

se ook al in groe:pe sa.amwoont 11;uord :persone in gesagsposisies aangetref, 

en d:it kan nie as blote toeval beskou word niea 

In die.hedandaagse omstandigqade word ba.ie oor vryheid gepra.at en 

ba.ie mense, vera.l jeugdiges, kom in verst'ro teen gesa.g• En tog word by 

hierd:ie mense·net ander norme vir gesa.g gevind. Elke gro~ wa.t wegbresk 

van die a.mptelike of' Godingestelde gesag, het 1 n leier, 1 n gedragskode 1 .. ~ 

'n wet, soda.t dit net •n· geval van ver1r1isaeling van gesa.g is. )i Self's 

die .lilu:isenaa.r verkeer in 1n gesagsituasie, al ·js dit net die eerbiedi= 

ging van sy ei e opvattinge i'ra.t hom dwing om weg van ander mense te lewe. 

So word gesag da.n as 'n f'eit, 1n werklikheid, :in die le-vte van elke 

mens gevind. Die verklaring hierva.n kan in 'n hele aantal oorsake geso~c 

word, maar noukeurige ondersoek. lei tot een oorsprong:: Die a.lmagtige 

God het hemel en a.arde geslmpe en d:i t onder sy gesag gepla.a.s. Die mens 

as skepsel van God soek bewus of' onbewus na. daa.rdie gesag. Hy weet 

, ins;G';inkmatig1' dat daa,r iets hof5rs as hyself' oor hom gestel is, en· as hy

nie weet wa.t da.a.:rdie iets is nie, soek hy da.a.-rna. As swa.kke en skynba.a.r 

weerlose tussen na.tuurkragte wat veel groter en sterker as hyself is, 

voel hy die behoefte aa;n geborgenheidw Sy soeke na hulp is ook.sy soeke 

na gesa.g, want da.a.rdie mag wa.t hom beskerm, is veel groter as hyself' 

en hy voel 'n behoefte a.an om da,ardie mag as gesa.g bo hom te aa.nw,ar. 

Va.naf sy suiglingsja.re erva.a.r hy die gesag en beskerming van sy ouers, 

soda.t dit heel na.tuurlik is da.t hy die gesa.g van mense saam met clie va.n 

.ma.gte bo die mens a.C~nva.a.r .. 26) 

Dit a.lles wys da.a.rop da.t die mens benewens die gesag van God, w~t 

hy be1;iTU.s of' onbeirus soek, ook bewus of' onbewus smag na die gesag van 

die mens. 

(b) Is gesa.gsha.ndhaw~~ur men@._e 'nodig'? 

In n:ie-Chr:i.stelike gemeenska;ppe, -v1a.a.r God nie bek:end is nie, ma.g 

dit ·gebeu.r dat hierdie vraa.g nie sa.l opduik niel ma.a.r dat gesagshand= 

25) In nuusberigte word konsekwent vermeld dat hierdie mense leiers het .. 

Vgl. d:ie berugte moorde van Charles Ma.nson en sy bende. 
26 ) Lees ook P• 97 1 100 en 102 hierbo. 
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hawing deur mense as. w..nself'sprekend aa.nvaar word. As die wereldtoesta.nde 

ondersoek word, word da.n ook inderda.a.d gevind da;h daa.r nie gevra word 

of dit nodig is nie, al word d.aar nog so baie g~redekawel oor hoe dit 

moet -geskied .• Maar die Chr'isten kom wel·voor die vraa.g te staa~~m Is ·die 

gesa.gsha.ndhawing va.n God ni e voldoende nie? Hy . is tog Koning oor alleso 

· Hy het die volma~akte besef' van gesag en hoe om di t te ha·.ndhaa.f' •. Hy is die 

Almagtige wat dan ook in staa.t is om d.eur ingry:ping_· alles te re~n soos 

Hy wil.. Waa.rotn moet die onvolmaakte en tot sonde geneigde mens dan ook 

nog gesa.g ha.ndhaaf'? 

Die. geski~enis va.n die Rigters bied die geleenthei~ om die oploS=· 

sing. vir hierdie vraa.gstuk te vind. Destyds was da.a.r nie 'n koning nie, 

God wa.s koning .. In die teokrasie is die oppe~~~Ei.g" van God op a.arde 

em in alle lewensomsta.ndighede erken, in welke gev<'~.l d.it. gos(i} gegaan 

het; wanneer dit n:ie erken is nie, hetl~ dit sleg gegaan met die volk.. 

Toe die k:oningska.p aan Gideon a.angeb:ied is, het hy ges~: 

, ,Ek wil nie oor julle heers nie, en my seu.n mag ni.e oor julle 

heers nieg die Here sa.l oor.julle heers. 1127) 

As die geskiedenis dan tn geleentheid bied om vas te stel of' die 

menslike gesa.gsverhoud.ing oorbodig ... ·bf' sel!tt4onwenslik is 7 is dit die 

. geskiedentis van die Rigters .. En tog word daar gevind dat d~r ged.ur:ig 

mense onder die gesag van God mee-gehelJ? het in die gesa.gsha.ndhawing• 

In talle gevalle is da.a.rd:i. e mense deur God gestuur. Di eself'de Gideon 

is 'n sprekende voorbeeld. So is d:it dani noodsa.aklik d.at da.ar• · mens= 

like gesa.g moet TtJees· omdat dit 1 n instelling sowel a.s 'n bevel van1• 

God is. 

Die Christelik-na.sionale opvoed.er in Suid-Af'rik:a, tn demokrati.ese 

lana; ka.n juis va.nTtJee die bepaalde ideologie onder die indruk: verkeer 

da.t die owerheid, en hyself' as gesa.gsdra.er oor sy opvoedelinge, deur 

die mens of' menslike instell:inge in die. gesa.gsposisie geplaas is. Die 

owerheid word verkies, a.mptena.re word a.angestel, predika.nte word. beroep 1 

ens., soda.t dit lyk of' die gesa.gsdra.ers in hulle pos:isies gepla.as is 

deur mense en die gesag dus self uit die mense kom. As die Skrif' onder== 

soek word, .kom die mens egter tot and.er insigteo Gesagsdra.ers is ten·· 

spyte va.n vorkiesings ens. no&.1;a.ns deur God geroepe en da.a.rom verant= 
. 28) 

"t11oording a.a.n God verskuldig. Dis God wat die gesa.g ingestel -J!tJet. 

27) 8 d d k . t .. d. Rig. ~ 23 Let vera.l daa.rop da.t Q2._ ie on1·ng moe roep en nl-e 1-e 

mense nie. 



I· 

Of die gesa.gsdraer· nou deur sy medemense of d:i.rek deur God aangewys is, 

is nie die hoofsaalt n:i.e. Th die geval van verkiesing ' deur mense beta= 

ken dit ook nie da.t die gesag uit. die manse kom nie. 

Die problee~ van gehoorsa.a.mheiil_, aan gesag bring verdere problema 

mee·• P~ulus ma.an tot gehoorsa.amheid 1 
29).l·Dit.a;~ .<\~~; ~~6-s. on:sg · 

,,Ons ~oet God meen- gehoorsa.am wees a~· die mense.u·30) 

Die eintlike probleem ontstaan as die gesa,gsdraer hom nie onder di.e 

~et3ag· van God 1111 pla.a.s nie. Dan is sy gesa.gshandha.wing vyandig teenoor 

die gesa.gshandhawing van GOd. Dan is dit die plig. van die gesagsonderda.am 

~m die oorkoepelende gesa,g van God te gehoorsaam en nie die afwyk.ende 
1\;\'>t"' . 

gesag van die mens nie. Dit betaken egter nie dat~menslike gesag wegge= 

'doen word nie, ma.ar da.t die menslike gesag :reggestel moet word om in 

te pas by die Goddelike gesag. 

(c) Die verband tuss~n VE;ran,twoordelikheid; en &:esag 

Die alwysheid van God word nogeens kenbaar as hierdie saak onde·rsoek 

word. l•[ense verskil in baie opsigte em grade. So is da.ar ook altyd mense 

wa.t min verantwoordelikheid kan dra.; of net sekere verantwoordel:ikhede 

op hulle kan neem .. Ander persona is weer onry:p en sal moontlik: eers in. 

die toekoms sekere verantwoordelikhede op hulle ka.n neem. Per slot van 

sake k.om d.it daa.rop neer da.t somm:i.ge mense a.nder se vera.nt1voordelilk.hede, 

soms min, soms ba.ie, op hulle ·skouers moet neem. Juis vir hierdie doel 

het God die gesa.gsdra:er geroep. Dit betaken dan dat lg. uit liefde vir 

God en medemens self moet verk:ies om die yerantv-roordelikhede te help. 

dra,, en dat die gesagsonderdane ju:i s omdat hulle nie a.lle verantwoor= 

del:ik.hede kan dra nie,. gehoorsa.am .a.a,n die gesa.gsd~er moet wees~ 31
)) 

So 'ttJ'Ord d :i e Chri stelik-nasionale o:pvoeder kra.gtens sy 1i efde en roeping 

aangevuur om ·op onselfsugtige wyse deel van sy opvoedelinge se vera,nt= 

1r1oordelikhede te dra en van hulle gehoorsaamheid te eis, ma.ar da.n ge= 

hoorsa.amheid in liefde. 

(d) ID-Et- ge~agsa_raer a.s boodsk;.a:e:eer 

Die gesa.gsdraer is 'n tussenga.nger en boodska:p:per tussen God en 

gesagsonderda,a.n. Dit pla.a;s: 'n verdere verantwoordelikJ1eid op sy skouers. 

Hy moat da.n ook die boodska;p su1 wer ~ordra., soda.t hy sy ondergesk:iktes 

29) Ef~ 6 
30 ) Hand. 5: 29 
3l) II Kor. 10 
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lllie van die wal in die sloot sal help nieo Die gekose of aangesteld.e 

gesagsdraers is geensins minder verplig as diegene wat deur God by die 

name geroep is om hierdie taak o:p te neem n:ieQ Daarom is die landsrege= 

ring1 die onderwyser, die terreino:psigter en wie ook al 7 verantwoordelik 

vir die boodskap aan hom toevertrou. 32
) 

Die gesagsdraer wa.t nie die Goddelike boodska:p nie 1 maar sy eie self= 

ui tgedinkte boodska:p en b.evel wil oordra, handel verkeerd., Hy vergeet 

of neem· n:ie in aanmerking dat God die absoluut soewere:ine is· en hy 

net 1 n beperkte soev-rerein:iteit van God gekry het nieo 

( e) §. trenghei g,_,=_regy;er .. di g-hei d. en o b j~Ji:t i wi Y,§.i:tJ»==dt§L ge sagsh.§:.l}Shs 

pawing-

Di t ge,a.n hi er eintlik oor die inter:pretasi e Van hi erdi e begrippe" 

Gesagshandhaw:ing word soms v0lgens· menslike oordeel as nie strang ge= 

noeg1 regverdig en objektief nie beskryf 1 en dan verskjn daar so 1 n 

bonte verskeidenheid grade van elk dat d.aar in werkl:i.k:heid geen basis 

vir strengheid1 regverd:igheid en objektiwiteit te vinde is n:le. As 1 tt· 

paneel 1 , deskundiges 11 bystand verleen om lei ding etrt voorl:igting in hi er= 

d:i e verba.nd te gee 7 kan di t d:i e saak: verbeter 7 maar as c1i t nogtans net 

van menslike oordeel afhang 7 sal daar nog lank ni e eenvormi gheid. li-Jees· 
. 33) 11:1eo 

Die ware eenvormige :interpretasi e moet in ·d:i. e Skrif gesoek wordo 

God se oordele is waarlik objektief en da.arom· regverdig7 ter~rr.rl di·b 

presi es a.antoon hoe streng die gesag geha,ndh.aa.f moet word .. Dan verhaal 

die Skrif dat selfs die skr:ifgeleerdes k.on mistas toe hulle die oor= 
34) . . 

spelige vrou wou stenig vnlgens,7 die wet 1 terv-zyl selfs die hoepriester 

Eli nie streng genoeg was ·nie<.35) Dis dan duidelik dat die gesagf3d.raer 

baie versigtig moet wees en hom deur die dr:iehoeksverhouding God-mens

medemens moet laa.t lei" 

Die liefdesirkc::l steJJ d:ie :fin.ale grens van die mens se vryheicL VEM3o 

Maa.r by die geboorte ka.n die mens nog maar ba,ie min vryheid. toegela,at 

word., In verreweg die meeste geva.lle moet die ouers vir die kindj:ie be= 

32) Ibido 

33) Vgl.. nuus'ber1gte i.v.m. die optrede va.n die v.v. en die 
34) Joh. s~ 3-7 
35) I Sa.m, 2d2-36 

w'0reldhof"·. 



sluite neem, sy verantwoordelikhede dra· en sy vryheid beperk. Dan ka,n:1ger= 

s'S word dat die pasgebore kindjie se vryheidsirkel nog maar baie klein. is. 
. . 

Wa.:nneer die kind opgroei; ontwikkel hy al hoe meer: verantwoordelik= 

heid, sodat sy opvoeders geleidelik sy vera.ntwoordelikhede wn. hulle 

·skouers kan afneem om dit op die kind se skouers te plaa.s .. Dan "groei die 

vryheidskring ook a.a.n •. Maar dit groei nie noodwend.ig :in konsentriese 

sirkels nie omda.t daa.r sulk:e· omvangryke persoon?-ike verskille .bestaan 

en elke mens in sekere opsigte meer vera.ntwoordelik.hede as in a.nder op= 

sigte· kan dra .• So sal dit da,n gebeur dat die. vryheidsk.ring op sommige 

plek"ke nader aan die finale gr,ens van die l:iefdesirkel sal kom as op 

. a.nder plekke. 

Dit mag mettertyd ook gebeur dat die sk:oolki.nd sekere verantwoordeli~= 

hede so ver ka.n ontwik.kel· da.t die fina.le grens vc:m die. vryheidsirkel be= 

reik sa.l word, en in sy naskoolse lewe mag daa.r meer sulke gevp.lle voor= 

k:om. Maar dis baie onwa.a.rskynlik d.at enig~ persoon ooit die finale grens 

:in alle opsigte sa.l bereik. 

Hierdie opmerkings in verband met di~ereiking van die finale grens 

mag opgeneem word asof da.armee bedoel word da.t die mens in sekere opsigte 

volma.a.k~heid bereik: heto Dis nie so bedoel nie, ma.a.r die bedoeling is wen. 

om voor te gee dat die mens deur die gena.de van God in sta.<;~Jt gestel word 

om tot da.a.r te vorder. Die finale keuse van die mens is nog steeds om die 
. . 

genadega.we te verwerp of a.a.n te neem. Da.a.rom ka.n di t maklik · gebeur dat 

die mens sal verkies om die finale grens, of die grens binne die sirkel 

·Nat vir hom toelaa.tbfl.a.r is, te deurbreek. Di t do en hy omda.t hy verwag 

om meer bevredigi~g vir sy vryheidsdra.ng aan d.fe ander kant van die grens 

te vind. Ma.a.r dit gebeur nieo Aan die and.er kant van die grens heers die 

.onversadigbare draJng na. nog· meer vryheid, want da.a.r is nie vryheid wat 

die drang kan bevredig nie. Buite God bestaa.n daar nie vryheid n:ie. 

· Nou is dit die plig · va.n die onderwyser as gesagsd.raer om va.s te stel 

hoe.veel vryheid aan die kind toegela.a.t kan word. D:i s eintlik, onmoontlik 

om dit met presiesheid te doen .. Deur God. gedurig te sneek om hulp en 

le:iding, die Skrif te ondersoek en in die regte liefdesgesindhe:id lle. 

te dink, ka.n die beste oordeel gevel word. 




