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DIE RELEVANSIE VAN DIE ETIEK VAN DIE HEILIGHEIDSBEWEGING. 'N 
TEOLOGIES-ETIESE ANALISE EN BEOORDELING. 

OPSOMMING 

Die oorsprong van die heiligheidsbeweging kan teruggevoer word na die getuienis en 

bediening van die kerk gedurende die eerste eeue van sy bestaan. Dit is op die geskrifte 

van Jesus Christus en die sendbriewe van die apostels begrond. 

In hierdie studie word die klem op 'n lewe van afsondering en toewyding nagevors. Die 

ontwikkeling en identiteit van die heiligheidsteologie word in die eerste plek nagevors. Die 

begronding van die heiligheidsteologie as etiese beginsel op die Bybel word beoordeel. 

Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die heiligheidsteologie prinsipieel gefundeer 

kan word. 

Die geskiedenis van die heiligheidsbeweging is ondersoek. Die heiligheidsbeweging het in 

die 18de en 19de eeu 'n sterk beweging binne die bediening van die kerk geword. Die klem 

op 'n heiligheidservaring word begrond in die behoefte om oorwinnend en toegewyd te 

wees. 

Die rol wat heiligheidsteoloe gespeel het om die heiligheidsteologie te vestig is nagevors. 

Die heiligheidsteologie is op 'n bepaalde ervaring gebou en dit het vir meer as 'n eeu die 

klem van die heiligheidsboodskap gebly. 

Vanaf 1960 het daar nuwe denklyne binne die heiligheidsbeweging gekom en hierdie 

denklyne is nagevors. Die siening van teoloe binne die heiligheidsbeweging word 

ondersoek en beoordeel. 

Ten slotte word die nuwe denklyne toegepas om aan te toon dat die heiligheidsbeweging 

daardeur relevant in 'n postmodernistiese gemeenskap gehou kan word. 



THE RELEVANCE OF THE ETHICS OF THE HOLINESSMOVEMENT. A 

THEOLOGICAL-ETHICAL ANALYSIS AND ASSESSMENT. 

ABSTRACT 

The origin of the holinessmovement can be found in the testimony and ministry of the 

church during the first centuries The holinessteaching is based upon the entire New 

Testament. 

The emphasis on a life of seperation and dedication is researched in this study. In the first 

place the development and identity of holiness theology is reseached. An assessment is 

made of the grounding of holiness theology on the Bible as an ethical principle, is 

assessed. It is conduded that the doctrine of holiness Scriptural. 

The history of the holiness movement is researched. The holiness movement became a 

strong movement in the church during the 18th and 19th centuries. a Holiness experience, 

grounded on the need to be victorious and dedicated, is also researched. 

The contribution of holiness theologians to establish the holiness theology is researched. 

The holiness theology is grounded on a definite experience which was and still is the 

emphasis of the holiness message. 

New thinking came into the holiness movement from 1960 and this has been researched. 

The teaching of the holiness theologians involved has been assessed. 

These assessments were used to show that they contribute towards keeping the holiness 

movement relevant in a postmodernistic society. 
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HOOFSTUK 1 

IN LEIDING 

1.1 OBJEK VAN DIE STUDIE 

Die relevansie van die etiek van die heiligheidsbeweging. 'n Teologies-etiese analise 

en beoordeling. 

1.2 ORIENTERING 

"Any doctrine that is to govern the lives of Christian believers in experience and 

conduct must be solidly based in the Word of God" (Deal, 1978:22). 

Die begrip van heiligheid in die Christelike etiek word duidelik in die Skrif geopenbaar 

en dit is daarin gelee dat die Christelike teologie heiligheid in die innerlike, sowel as 

in die uiterlike lewenswandel van die mens verlang en verwag. Daarom stel die 

Woord van God, as die fundering van die Christelike etiek, dit dan ook nie net as 'n 

bevel en vereiste nie, maar maak in die heilsorde daarvoor voorsiening. 

Die voorskrifte van die Nuwe Testament is vol van die verwagting wat die 

Christendom vir Sy kerk en Christene as indiwidue stel , naamlik mense wat 

sosiologies in die gemeenskap integreer waar daar 'n spanning is tussen die kerk en 

die gemeenskap waarin dit funksioneer. Hierdie integrasie vind plaas sander om te 

sekulariseer. George Turner (1964:13) maak die volgende stelling in sy boek, The 

vision that Transforms: "The phraseology of Paul , of 1 John and of 1 Peter is woven 

into exhortations to brotherly love as the highest expression of the Christian life". 

Die klem op 'n voorbeeldige lewenswandel het egter later verflou en die kerk het van 

sy hoe standaard ten opsigte van die Christen se lewenswyse begin afwyk. 

Tog kan dit met vrymoedigheid gese word dat die Heilige Gees altyd die oortuiging 

tot 'n heilige lewe in mense gewerk het, want onder alle omstandighede in elke eeu 

was daar mense wat 'n verlange gehad het tot 'n dieper geestelike ondervinding wat 

hulle in 'n hoer verhouding met die Here sou bring. Die heiligheidsbeweging het 'n 

werklikheid geword wat in norme en beginsels gekristalliseer het. Baie van die 



mense betrokke in hierdie bewegings het 'n sterk verlange na persoonlike heiligheid 

gehad . Ook gedurende die Hervorming en in die jare daarna, was daar baie sterk 

bewegings wat 'n lewe van heiligheid en toewyding nagestreef het. Die verlange om 

in die regte gesindheid God en mens te dien , het juis uitdrukking gevind in die 

Pietisme. Wesley is eweneens be.lnvloed deur die Morawiers wat 'n lewe van 

afsondering , toewyding en heiligheid gehad het en wat beskou kan word as die 

voorlopers van die heiligheidsbeweging in Europa. Jakobus Arminius was 'n 

Nederlandse teoloog wat saam met sy volgelinge Episcopius en Limborch die klem 

laat val het op die belangrikheid om God volkome gehoorsaam te wees. Episcopius, 

veral , het teenstanders geantwoord dat die Here van elkeen verwag om Hom te dien 

met gees, siel en liggaam (Mckinley, 1958 :26). 

Daar het ook in hierdie tyd 'n besondere sterk lewens- en wereldbeskouing ontstaan 

wat uiteindelik in die moderne heiligheidsbeweging gekulmineer het. John Wesley 

kan beskou word as die persoon wat die belewenis van heiligheid en toewyding as 'n 

besliste vereiste vir die universele kerk daargestel het. "Hence I saw, in a clearer and 

clearer light, the indispensable necessity of having the mind which was in Christ, and 

of walking as Christ walked ; even of having not some part only, but in all things. And 

this was the light wherein , at this time, I generally considered religion , as a uniform 

following of Christ, an entire inward and outward conformity to our Master" (Wesley, 

1829f:17). Gedurende die twintigste eeu het daar 'n teologiese ontwikkel ing binne die 

heiligheidsbeweging gekom waar die groeiproses meer beklemtoon is. Dit is nie 

heeltemal 'n nuwe ontwikkeling nie, want Wesley het dit in die vroee tye van sy werk 

reeds verkondig . Cox (1964:145) verwys hierna in sy boek "John Wesley's concept of 

perfection ." Hierin toon hy aan watter belangrikheid Wesley geheg het aan menslike 

beperkinge in die uitleef van heiligheid. Baldwin (1971 :15) stel dit dat min 

leerstellings in die Bybel so wanvoorgestel word as die leerstelling van heiligheid 

terwyl dit tog 'n duidelike gedragsetiek bevat. Purkiser (1985:7) erken dat die 

menslike aspek in die godsdienstige belewenis van heiligheid nie genoeg 

deurgewerk is nie en gee erkenning aan die publ ikasie deur Leon en Mildred 

Chambers in 1975 waarin die menslike aspekte van die tradisie nagevors is. Purkiser 

(1985:65) beredeneer die etiese en sosiologiese aspek van die heiligheidstradisie op 

die menslike vlak omdat beide die krag van God en die swakheid van die mens 

geakkommodeer moet word. Peckham (1997:6) stel dit dat die verlossende krag van 
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saligheid die mens reinig van sonde, maar dat die letsels van die sondeval gevind 

word in die verswakte menslike natuur. 

Hierdie navorsing wil betoog dat die post-modernisme 'n nuwe speelveld vir 

godsdiens en dus ook vir die heiligheidsbeweging geskep het. Post-modernistiese 

denke het 'n realistiese begrip van die gevalle menslike natuur, maar aanvaar nie die 

moontlikheid of implikasie van 'n alomteenwoordige Wese wat daarop aanspraak 

maak dat Hy die mens geskape het nie. As gevolg van hierdie denke beweeg die 

mensdom weg van 'n God wat sentraal in die lewe en denke staan. Postmodernisme 

wil 'n plurale perspektief skep en handhaaf. Pluralisme wil aanvaar dat geen enkele 

leer reg is nie. Postmoderniste aanvaar dat geen enkele denkrigting daarop 

aanspraak mag maak dat hulle alleen reg is nie (McArthur, 2003:150-151 ). 

As gevolg van die post-modernisme word baie druk vanuit die sekulere gemeenskap 

op die teologie geplaas om geloofwaardigheid ten opsigte van korrekte leefwyse daar 

te stel. Sosiale strukture verwys spesifiek na die wyse waarop die verskillende 

komponente van 'n samelewing met mekaar integreer. Hierin vertolk die Christen 

komponent 'n baie belangrike rol omdat dit aanspraak maak op die leerstelling met 

die hoogste etiese norme. Die Christengemeenskap bevat juis hierdie status binne 

die sosiale struktuur wat dit sien in die terme van respek, krag en aansien in 

vergelyking met ander statusse. In hierdie verban·d is die verwysing na menseregte 

belangrik. Daarom is dit belangrik om ondersoek te doen na die rol wat die 

indiwiduele Christen en die Christengemeenskap binne 'n gemeenskap speel. '~role 

is defined as the behaviour expected of someone with a given status in a group of 

society" (Poppenoe et al, 1993:46). Dit is in lyn met Vorster (2007:2) se stelling "that 

ethics studies the conduct of humans, which includes their attitude and the 

consequences of their acts." 

Cupitt soos aangehaal deur Vorster (2007:1) is van mening dat filosofie , godsdiens 

en etiek in die postmoderne wereld radikaal hergedefinieer moet word . Ben du Toit 

(2000:52) verwys na die gees van realisme waar die kriteria vir wat as wetenskaplike 

kennis beskou word, onderwerp word aan indringende en kritiese vraagstelling 

voordat dit as wetenskapsfilosofie beskou word. 
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Na die wete van die navorser is 'n studie van hierdie aard rakende die 

heiligheidsteologie as Christelike etiek nog nie vantevore gedoen nie. Enkele boeke 

is oor die onderwerp gepubliseer en dit word ook in die literatuur behandel , maar 'n 

wetenskaplike navorsing wat die betrokke fasette ondersoek het, is tot dusver nie 

gedoen nie. Dit sal ook 'n nuwe navorsing in Afrikaanse literatuur wees. In die lig van 

hierdie leemte kan hierdie navorsing 'n waardevolle bydrae lewer op 'n 

navorsingsveld wat tot nog nie nagevors is nie. Hierdie proefskrif sal dus 'n bydrae 

lewer tot bestaande kennis en sodoende 'n beter begrip vir die heiligheidsleer as 

gedragskode bevorder. Dit sal veral waardevol wees as rigtingaanwyser in die veld 

van Christelike leierskap, berading en mentorskap om teorie en praktyk te artikuleer. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Heiligheid van lewe was 'n vereiste vir die christene reeds in die vroee kerk. As 

leerstelling is heiligheid in die Skrif begrond en uitgewerk in die geskrifte van die 

apostels en kerkvaders. Heiligheid impliseer 'n hoe etiek vir die christen binne die 

gemeenskap. Onder leiding van John Wesley en die heiligheidsteoloe vanaf die 18de 

eeu is die teologie van die heiligheidsbeweging breedvoeriger georden. Vanaf die 

agtiende eeu het die heiligheidsbeweging 'n sterk stroom binne die kerklike struktuur 

geword. Binne die beweging is die hoe standaard wat die Nuwe Testament vir die 

christen stel , beklemtoon. Die heiligheidsbeweging beklemtoon 'n besondere 

heiligheidservaring as 'n noodsaaklike vereiste vir krag en reinheid. Hierdie 

belewenis is 'n pinksterervaring na die voorbeeld van Handelinge 2:4. So 'n 

ondervinding voorsien die nodige krag om daagliks aan die standaard van heiligheid 

te voldoen en 'n lewe van voortdurende oorwinning te ervaar. Die werklikheid van 

neerlaag en tekortkoming wat nog steeds ervaar kan word na hierdie oombliklike 

ervaring , word nie erken of aanvaar nie. Dit het tot frustrasie en ontnugtering in 

mense se ervaring aanleiding gegee waarvoor daar nie altyd antwoorde of 

oplossings gegee is nie. 

Hieruit het twee tendense, nl. Wettisisme en antinominisme gemanifesteer. 

Wettisisme gryp na die uiterlike om 'n gevoel van prestasie daar te stel. Crossman 

(2010:1 ) beskryf wettisisme as 'n gesindheid waar uiterlike dinge soos leefstyl, 

kleredrag en optrede opgedring word as 'n bewys van 'n vereiste norm. Volgens 
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Rushdoony (2006:4) bou nominisme 'n kode van dade op as 'n manier om heilig voor 

God te word . Carter (1983:955) is van mening dat die verabsolutering van etiese 

beginsels tot wettisisme lei. Antinominisme is die ander tendens waarvolgens die 

voltooide werk van die heiligheidservaring so beklemtoon word dat dit 'n totale 

vryheid bring waarbinne enige tekortkominge of mislukkings ignoreer word . 

Hiervolgens is daar geen begrip van geestelike tekortkominge nie. Heyns (1984:314) 

beskryf antinominisme as 'n beskouing waar sonde en oortreding van die wet 'n 

onmoontlikheid word . 

Hierdie standpunte skep 'n problematiek ten opsigte van 'n gebalanseerde 

heiligheidservaring. Die probleem word gekompliseer deur spanning tussen 

tradisionalistiese en kontemporere teologiese beskouing binne heiligheidskringe. 

Eersgenoemde wil alle oplossings binne geestelike ervaring plaas terwyl 

laasgenoemde antwoorde wil vind in 'n meer holistiese benadering. In die lig van 

hierdie problematiek is dit noodsaaklik dat die heiligheidsteologie nagevors en 

ondersoek word en hoe om dit prinsipieel in die lig van die Skrif te vertolk sodat 

oplossings gevind kan word. lndien aanvaarbare antwoorde op probleme binne 'n 

teologiese belewenis nie verskaf word nie, laat dit daardie konfessie weerloos teen 

kritiek. 

Die navorser se betrokkenheid in die heiligheidsbeweging bring die waarneming dat 

die heiligheidsbeweging onder druk is om 'n praktiese ondervinding te bied wat die 

toets van rede en praktyk kan deurstaan. Die spanning binne die 

heiligheidsbeweging oor teorie en ervaring noop 'n studie om 'n gebalanseerde 

heiligheidsteologie daar te stel. Dit is die motivering vir hierdie navorsing, want dit is 

ook die perspektief van die navorsing om antwoorde en oplossings te vind wat aan 

mense se behoeftes sal voldoen sonder om die Skrifgefundeerde soteriologie onreg 

aan te doen. Trouens, dit is 'n spanning wat die hele christendom konfronteer. 

Die navorsingsvraag wat hieruit voortvloei en wat in die studie behandel sal word , is 

soos volg: Het daar binne die heiligheidsbeweging nuwe denklyne ontwikkel wat die 

nodige leerstellige aanpassing voorsien waarvolgens 'n meer pragmatiese 

heiligheidsbelewenis moontlik is? Het die heiligheidsbeweging die begrip en ervaring 

van heiligheid uitgebrei om die mens holisties te akkommodeer? In die konteks van 
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die post-modernisme met sy openheid en pluralistiese denke is dit noodsaaklik dat 

daar aan die kwessies aandag gegee moet word. 

Antwoorde moet op die volgende vrae gegee word: 

Wat is die aard van die heiligheidsetiek? 

Wat is die Skriftuurlike begronding en vertolking van die heiligheidsteologie? 

Hoe het die heiligheidsbeweging en -teologie ontwikkel? 

Watter nuwe denklyne het binne die heiligheidsteologie ontwikkel wat die probleme 

hanteer? 

Watter gevolgtrekking kan uit hierdie ontwikkelinge gemaak word en hoe kan dit 

toegepas word in veranderde omstandighede? 

1.4 SENTRALE TEORETIESE ARGUMENT 

Die etiek van die heiligheidsbeweging bevat leemtes wat reggestel moet word indien 

die beweging relevant wil wees in die post-modernistiese samelewing. 

1.5 DOELSTELLINGS 

Dit is die doel van hierdie studie om vas ste stel wat die status en relevansie van die 

heiligheidstradisie is ten opsigte van 'n post-moderne samelewing. Spesifieke 

oogmerke met hierdie navorsing is: 

1. om die eties-teologiese identiteit van die heiligheidsteologie vas te stel ; 

2. om vas te stel hoe die heiligheidsbeweging ontwikkel het; 

3. om kontemporere denklyne binne die heiligheidsbeweging na te vors; 

4. om leemtes binne die heiligheidstradisie te bepaal ; en 

5 om antwoorde te verskaf om die heiligheidsetiek relevant te hou; 
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1.6 METODOLOGIE 

Hierdie eties-teologiese studie word vanuit die heiligheidstradisie gedoen, want dit is 

die geloofstradisie waarin die navorser staan. Die navorsing staan dan ook in die 

konteksuele begrip en waardevertolking van die navorser. Cresswell (1998) soos 

aangehaal deur De Vos (2004:359) ondersteun hierdie aspek in navorsing. De Vos 

(2004:341) beklemtoon die belangrikheid hiervan wanneer hy dit stel dat daar 'n 

onskeibare verband tussen dataversameling en data-ontleding is. Die voordele van 

hierdie benadering is die feit dat die navorser poog om mense te verstaan in die 

wereld van hulle eie bestaan maar as verteenwoordigend van die groter groep 

(Silverman, 2000:102). 

• Om die identiteit van die etiek van die heiligheidsbeweging vas te stel , sal 

verskillende etiese modelle ontleed en vergelyk word . Die belewenis van 

heiligheid en die Bybelse voorskrifte en voorsiening daarvoor sal ontleed word . 

Verskillende Bybeltekse sal eksegeties behandel word. 

• Om die historiese ontwikkeling van die heiligheidsbeweging na te vors, sal van 

literatuurstudie gebruik gemaak word. Vir die doel van die studie word historiese 

ouer bronne gebruik. Bronne buite die heiligheidsbeweging word nie nagevors 

· nie. Vir heiligheidswerke in die vroegste tyd sal die werke van die kerkvaders 

kortliks ondersoek word. Vir die ontstaan van die heiligheidsboodskap in die 

18de eeu sal die werke van Wesley, Fletcher en Adam Clarke, ondersoek word . 

Die werke van die vernaamste heiligheidsleiers asook heiligheidsbeweging in 

die 19de en 20ste eeu sal ondersoek word om vas te stel hoe die beweging tot 

'n sterk onderskeibare element in die kerk ontwikkel het. Hiervoor sal die werke 

van Mahan, Daniel Steele, Thomas Cook, Oswald Chambers, Orton Wiley en 

J.T. Peck ondersoek word. Vir die tydperk sedert 1960 sal John Riley, Harold 

Kuhn, Winona Lake Konferensie (1964), publikasie van "God, Man and 

Salvation", Melvin Dieter, die heiligheidsbeweging in Suid Afrika en die Wesley 

Fellowship ondersoek word. 

• Om vas te stel hoe die nuwe denklyne binne die heiligheidsbeweging 

verandering binne die heiligheidstradisie bepleit het, sal die werke van 

heiligheidskrywers en -teoloe vanaf 1960 nagevors word. Die werke van John 

Wesley, H.A. Baldwin, William S Deal, W Mavis Mavis, W.T. Purkiser, Donald S 
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Metz, Leon en Mildred Chambers en J Ridgeway sal nagevors word. Hier sal 

veral gekyk word na die toepassing van die Skrif en binne die tradisie. 

• Hoe hierdie veranderinge binne die heiligheidsbeweging gedoen kan word , sal 

weereens deur literatuurstudie bepaal word. 

Deur toegepaste navorsing sal gepoog word om basiese antwoorde te kry op 

spesifieke probleme binne die heiligheidsetiek waar dit op die leer van heiligmaking 

van toepassing is sodat daar 'n goeie begrip sal wees vir die leerstelling en ervaring 

van heiligheid. 

Literere bronne ten opsigte van die navorsingsonderwerp sal dus ontgin word en die 

fokus sal op bronne binne die heiligheidsteologie wees. Die klem wat binne die 

heiligheidsteologie op die etiese leefwyse geplaas word , sal veral nagevors word. Die 

navorsing sal wil aantoon hoe belangrik die gedrag van die christen binne die 

heiligheidsteologie beskou word . Dit sal dus 'n literatuurstudie wees volgens die 

metodes van analise, sintese, vergelyking en evaluering. Skrifaanhalings kom uit die 

die 1993-vertaling van die Bybel. (OAV) 

Om heiligheid as etiese beginsel te beoordeel, sal bepaalde Bybeltekse ondersoek 

word wat die leer van heiligheid kan toelig. Die eksegese van die Skrifgedeeltes sal 

gedoen word volgens die grammaties-historiese en Bybels-teologiese hermeneutiese 

beginsels wat die Skrif as die ge·lnspireerde Woord van God beskou. 

1.7 VOORLOPIGE HOOFSTUKINDELING 

1. lnleiding 

2. Teologiese perspektiewe op die spiritualiteit binne die heiligheidsbeweging 

3. Die historiese ontwikkeling van die heiligheidsbeweging 

4. Kontemporere denklyne binne die heiligheidsteologie waardeur die 

heiligheidsetiek relevant kan bly 

5. Samevatting en gevolgtrekking 

6. Bibliografie 
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HOOFSTUK2 

TEOLOGIESE PERSPEKTIEWE OP DIE SPIRITUALITEIT BINNE DIE 

HEILIGHEIDSBEWEGING 

2.1 IN LEIDING 

Die bestudering van etiek op 'n analitiese wyse het reeds by die Grieke en later die 

Romeine begin. Selfs in daardie vroee tydperk het mense reeds eenvoudige kodes 

neergele om aan te dui wat regte en wat verkeerde optrede is. Onder die vroeere 

bekende etici was Sokrates, Plato en Aristoteles , Epicurius, Zeno en die Sto·isyne. 

Die klem op etiese optrede was baie belangrik toe die Nuwe Testamentiese geskrifte 

verskyn het. Gedurende die Middeleeue is nuwe momentum aan die bestudering van 

die etiek verleen met die geskrifte van Thomas Aquinas en die mistici . Die moderne 

Westerse filosofie van etiek kom vanaf Hobbes (1588-1679), Hume (1711-1776) en 

dan veral Emmanuel Kant (1724-1804). Nietsche (1844-1900) het ook 'n 

beduidende bydrae tot die studieveld van die etiek gelewer. Die aard van die etiek 

van die heiligheidsbeweging sal in die volgende hoofstuk nagevors word. 

Die heiligheidsbeweging is 'n godsdienstige beweging wat vanaf die negentiede eeu 

die boodskap van heiligmaking wat deur John Wesley geleer is, verkondig . Hierdie 

leerstelling verkondig 'n emosionele heiligheidservaring soortgelyk aan 'n 

bekeringsondervinding. Deur hierdie ondervinding word die mens van die mag van 

sonde verlos en in staat gestel om 'n lewe van algehele toewyding te beoefen . Dit is 

op verskillende terreine in kerke, kampkonferensies en herlewingsdienste verkondig. 

Vanuit hierdie groepe het heiligheidsbewegings ontstaan wat die 

heiligheidsboodskap verkondig het. Uiteindelik het die National Holiness Association 

ontstaan wat vanaf 1970 as die Christian Holiness Association bekend staan. Kerke, 

groepe en bewegings wat die Wesleyaanse boodskap van heiligheid verkondig , is 

lede van hierdie assosiasies. Die hoofstroom van die heiligheidsbewegings is in 

Amerika, maar in Brittanje het die Britse Keswick-beweging 'n belangrike beweging 

vir heiligheid geword. Die heiligheidsboodskap is deur middel van 'n wye 

literatuurbediening na al die uithoeke van die wereld geneem (Walker, 1977:475). 
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Die Christelike soteriologie sal nagevors word omdat die Christelike etiek daarin 

gefundeer moet word . Dit is die fondament van die Christelike etiek. In hierdie 

hoofstuk word aangetoon hoedat God voorsiening gemaak het om die mens weer in 

'n staat te bring waar hy van die gevolge van die sondeval gerehabiliteer kan word . 

Die Christelike soteriologie gee duidelik 'n uiteensetting van 'n goddelike werk wat 

gedoen is waardeur 'n geestelike ondervinding in die mens moontlik is waaruit die 

korrekte etiek voortvloei. 

2.2 'N EPISTEMOLOGIE VIR ETIEK BINNE DIE HEILIGHEIDSBEWEGING 

Binne die heiligheidsbeweging word die christengemeenskap, en dus ook die 

christen as 'n indiwidu , gesien as mense wat aan die lewende God behoort omdat 

hulle deur die verlossing van Christus Sy eiendom geword het. God het 'n bepaalde 

voorskrif vir Sy volk. "Wees heilig want ek is heilig." Lev 11 :44. Petrus gebruik hierdie 

teks in sy brief aan die christene, 1 Pet 1 :15 en 16. Hy gaan verder wanneer hy die 

christene beskryf as 'n "uitverkore geslag , 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n 

volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die 

duisternis geroep het tot sy wonderbare lig." 1 Pet 2:9. Paulus beskryf die christene 

as 'n volk wat deur Christus verlos is as sy eiendom, ywerig in alle goeie werke, Titus 

2: 14. Christene wat tot eer van God in die samelewing verkeer, is die vertrekpunt van 

die etiese denke binne die heiligheidsbeweging. Dit is die ideaal wat gestel word en 

die gebrek daaraan word dan ook veroordel. Purkiser (1977:110-111) maak dit 

duidelik dat Ou-Testamentiese etiek uitdrukking vind in die inhoud van die wet van 

God. Regverdigheid , genade, goedheid in die samelewing is die wil van God en 

noodsaaklik omdat hy dit beveel. Dit word gevind in die etiese voorskrifte aangaande 

seksuele reinheid , waarheid , integriteit, billikheid , barmhartigheid, ens. Dit is van 

toepassing op sowel persoonlike as sosiale etiek. 

Die etiese begrip van die heiligheidsbeweging in die Nuwe Testament word gesien 

as 'n openbaring van die innerlike belydenis in die uiterlike optrede. Die Griekse 

woord peripatew wat 34 keer in die sendbriewe van die apostels in die Nuwe 

Testament gebruik word , word as die kernbegrip vir die etiek in die Nuwe Testament 

beskou. Die woord verwys direk na die christen se optrede. 
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Carter (1983:955) beskryf drie aspekte wat van toepassing is wanneer die etiek in die 

heiligheidsbeweging metodologies bestudeer word. Eerstens, watter intellektuele 

vermoe die mens in staat stel om tussen morele alternatiewe te onderskei . 

Tweedens, die morele vryheid om te kan kies tussen die alternatiewe en derdens die 

morele verantwoordelikheid om die keuses te maak. Die belangrike aspekte van die 

heiligheidsetiek en dus ook christelike etiek is om vas te stel wat die fundamentele 

beginsels van reg en verkeerd is en hoe om die beginsels in karakter en leefwyse toe 

te pas. 

Alie etiese norme kom vanuit 'n etiese teorie wat op sy beurt weer vasgestel word 

deur 'n bepaalde wereldbeskouing, hetsy 'n ideologie, godsdiens of geloof. Die 

Christelike etiek veronderstel 'n wereld waar die bestaan van die lewende God as 

Skepper, God en die Verlosser-God , die herskepping van die wereld in Christus, die 

dinamiese werk van die Heilige Gees en die aanvaarding van die Skrif as 'n 

lewensnorm, as hoekstene beskou word. God bepaal die diepste beginsels vir 

morele optrede. Vanuit hierdie beginsels word norme neergele vir menslike optrede 

(Vorster, 2007:1, 2) . Die epistemologie vir die heil igheidsbeweging word vanuit 

hierdie perspektief opgebou. Metodologies word die etas en etiek van die 

heiligheidsbeweging bepaal deur die wereldbeskouing van die heiligheidsbeweging 

vas te stel. Taylor (1977:530) beskryf die beskouing as een waar etiese standaarde 

ontwikkel word vanuit die filosofie van lewe soos dit in die Nuwe Testament gevind 

word. Die mens kan alleen met sy medemens in 'n regte verhouding wees ashy met 

God in 'n regte verhouding is. Die denke is van toepassing op alle etiese sake. Liefde 

sal altyd die basis wees vir etiese optrede. Daarom beskou die heiligheidsbeweging 

christelike etiek as 'n etiek van liefde. Rom 13:8-10. Die etiek moet in die versoening 

van Christus gevestig wees. Voortvloeiend hieruit sal beginsels waarop die 

heiligheidsleerstelling gebou word, ondersoek word . Daarna sal die toepassing van 

die beginsels op die norme van die heiligheidsbeweging uitgelig word. 

Die woord heiligheid kom 605 keer voor in die Ou-Testament. Wanneer dit met God 

in verband gebring word , verwys dit na sy karakter maar teenoor die mens verwys dit 

na 'n verwantskap. Davidson (1904: 151) maak die stelling dat heiligheid nie 'n woo rd 

is wat 'n karaktertrek van God weergee nie, maar dit beskryf God self. In die soeke 

na die betekenis van heiligheid kom die mens telkens te staan voor die vraag: Wat 
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word met die begrip heiligheid bedoel? Teologies is daar twee opinies aangaande 

heiligheid. Aan die een kant is daar 'n sterk gevoel dat dit iets is wat aan God alleen 

behoort en vir die mens ewig onbereikbaar is. Aan die ander kant is daar 'n 

beskouing dat die mens in staat is om toegerekende heiligheid te bekom deur die 

werk van die Heilige Gees. Dit word verder toegelig deur Heyns (1984:72) wanneer 

hy se dat God se heiligheid twee betekenisnuanses het nl. 'n heerlikheid wat aantrek 

en afstande oorbrug en tweedens die vreeslikheid wat afstande skep en selfs afstoot. 

Daar moet 'n begrip gevorm word van die heiligheid van God en die toepassing 

daarvan op die leefwyse van die christen. God kan nie as so verhewe beskou word 

dat die mens ewig aan die vlug is vir Hom of sy eise nie. Dit is die rede waarom in 

hierdie hoofstuk breedvoerig gekyk word na God en die Woord van God sodat daar 

vasgestel kan word hoe God aan die mens verbonde is. Lovell (1964:49) het 

weliswaar verklaar dat ans God nooit volkome kan ken nie, maar ans moet die Skrifte 

ondersoek sodat ans daardeur kan vasstel wat God se Persoon, sy krag en sy doel 

is. Hierdie studie het ten doel om 'n teologiese bedding vir die etiek te skep en dit kan 

alleen gedoen word wanneer God die basis en die sentrale punt van die studie is. Ek 

stem heelhartig saam met Patrick (1935:385) dat God beleef word vanuit die hoek 

van die mens se persoonlike godsdienstige belewenis. God mag eintlik uit geen 

akademiese dissipline verloor word nie, want dan word waar wat Tozer (1961 :6) se 

dat 'n swak beeld van God die teologie se invloed verswak en dan kan dit nie in die 

behoeftes van die mens voorsien nie. 

Vir die Christen in wie se lewe die ondervinding leef dat hy vrymaking van die 

inwonende sonde (Rom 7) beleef het, kan die Heilige Gees ongehinderd voortgaan 

met die werk van innerlike verandering en vernuwing. In die Christelike glossalia 

word hierdie innerlike werk as heiligmaking beskryf. Hierin het dit nie nou te doen 

met die sondige dade wat vergewe moet word of die inwonende sonde waarvan 

gereinig moet word nie, want dit is reeds 'n afgehandelde saak (Rom. 8:2 ). 

Vanaf 'n mens se geboorte as 'n sondige mens het die duiwel jou hele wese tot sy 

beskikking gehad en dit gebruik in diens van die sonde. Die Christendom aanvaar die 

sondeval as die oorsprong van die afwyking wat in die menseras is. Die mens bring 

uit sy eie innerlike die verkeerde voort (Mattel.is 15:18-20). Dit word deur die woord 

sonde beskryf wat teologies gesien word as die toestand waarin die mens verkeer 
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eerder as sy menslike natuur, sy morele staat wat ook voortvloei in wat hy doen 

(Taylor, 1977:80, 83). Die sondebegrip is nie net tot die Christendom beperk nie, 

maar alle godsdienste erken 'n innerlike boosheid as die oorsprong van ongeluk, pyn 

en dood. Sonde is iets wat in die innerlike van die mens bestaan, maar dit vloei voort 

in uiterlike handelinge. Purkiser, R. Taylor en W. Taylor (1977:84) wys daarop dat 

erfsonde (inbred sin or original sin) of inwonende sonde (indwelling sin) deur die 

Christendom gebruik word om hierdie verdorwenheid in die mensdom te beskryf. Ek 

stem saam met Girdlestone (1956:86) wanneer hy die stelling maak dat die menslike 

natuur in sy persoonlike en sosiale aspek verdraaid is deurdat daar haat in die plek 

van liefde gekom het waardeur eenheid en geluk benadeel is. Dit het 'n 

opstandigheid gebring selfs teen God. Die Christelike hamartiologie aanvaar dat die 

beste instinkte van die mens benadeel is sodat dit bots met die mens in sy 

oorspronklike staat. Die mens is 'n selfbewuste, selfbepalende wese en as sodanig is 

hy 'n vrye morele agent met die vermoe om morele handelinge uit te voer. Morele 

handeling vereis egter 'n wet waardeur karakterbou vasgestel word (Orton Wiley, 

1969:162). Die Christelike kerugma beklemtoon 'n ondervinding genoemd 

hartreiniging waardeur die hele mens van daardie sonde gereinig word. Die hele 

persoon, en dit sluit jou liggaam met al sy lede in , is oor baie jare heen geoefen om 

aan die sonde onderdanig te wees (Joh. 8:34) (Cronje, 1975:4) . 

Die oogmerk van die Heilige Gees, wat nou in Sy volheid in die Christen woon, is om 

jou deur heiligmaking 'n persoon te maak in wie se lewe die beeld van Christus 

gestalte aanneem. Dit word gedoen deur 'n gekruisigde lewe (Gal. 2:20) van 

selfverloening, selfbeheersing en dissipline te lei. 

In die heiligheidteologie word 'n ondervinding van hartreiniging en vervulling met die 

Heilige Gees sterk beklemtoon. Dit word as die poort tot 'n lewe van heiligheid 

beskou . Eweneens word dit beklemtoon dat daar 'n groei in die geestelike lewe moet 

wees en hierdie ontwikkeling vind plaas op die geestelike gebied. Maar daar moet 

ook onthou word , alhoewel daar 'n innerlike geestelike reiniging plaasgevind het, 

moet die geestelike lewe nog steeds in 'n gebroke en gevalle wereld geleef word. 

Afgesien daarvan moet die lewe van oorwinning ook uitgeleef word in 'n liggaam wat 

deur die sondeval aangetas is en die gevolge daarvan dra. Uit die aard van die saak 

plaas dit beperkinge op die spektrum waar die geestelike lewe ondervind word. Daar 
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moet vasgestel word wat die oogmerk van die Heilige Gees is en wat die veld is waar 

heiligmaking plaasvind en ontwikkel. Dit was John Wesley se standpunt dat die 

standaard van heiligmaking binne die mens se bereik moet wees, anders sal die 

Christen moedeloos word as dit te hoog gestel word en hy dit nie kan bereik of 

handhaaf nie. 

Geestelike groei is noodsaaklik, maar dit moet gedoen word op 'n wyse wat die 

ontwikkeling binne die geestelike en sielkundige basis van die leerstelling plaas. In 'n 

praatjie voor die American Holiness Association maak Riley die volgende stelling: 

"Perhaps the holiness people have erred in failing to apply scriptural holiness in all its 

social and ethical implications. They probably have erred , too , in not attempting more 

successfully to interpret scriptural holiness in psychological terms" (Riley, 1963: 100). 

Geestelike groei moet duidelik uiteengesit word , anders kan dit baie misverstand en 

onkunde tot gevolg he. Dit is noodsaaklik dat mense sal weet hoe geestelike groei in 

die totale menswees plaasvind. 

In die onlangse jare het daar in heiligheidskringe die behoefte ontstaan om meer 

breedvoerig en spesifiek te wees in die inligting hieroor. In die verband is o.a. 

Kenneth Geiger, W. Purkiser, Richard Taylor, Willard Taylor, H.A. Baldwin, Leon 

Chambers, Colin Peckham, Leo Cox, Kommissaris S.L. Brengle, Oswald Chambers 

en Earl G. Lee baanbrekers. Daar word dus begin om die geestelike ontwikkeling 

eerste na te vors en dit op te volg met navorsing aangaande die fisiese en 

sielkundige (emosionele/persoonlikheids) aspekte van die studieveld. Nogtans is dit 

die navorser se oortuiging dat 'n gesonde geestelike lewe die basis vorm vir die 

ontwikkeling van 'n totale gebalanseerde lewe in die Bybelse sin van die woord. 

Wanneer 'n teologiese aspek nagevors word , moet dit volgens sekere norme gedoen 

word . Eerstens moet gestel word wat die doel van die navorsing is, dan die 

Skriftuurlike basis daarvan, gevolg deur die teologiese identiteit waarbinne dit moet 

geskied . Dit moet geplaas word in die teologiese literatuur binne die teologiese 

identiteit wat die bevindings moet ondersteun. Daar moet ook uitsluitsel wees 

waarbinne die produk toegepas gaan word met ander woorde word dit vir 'n 

spesifieke behoefte gedoen of gaan dit 'n bediening word? Die paradigma waarvan 

uitgegaan word , is die Wesleyaanse teologie soos vervat in die literatuur verskaf 
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deur die Beacon Hill Pers en die Nazarene Publishing House. Die hoofbronne is 

"God , Man and Salvation", (Taylor, Taylor en Purkiser, 1977), "Christian Theology" 

(Orton Wiley, 1940). Hierdie navorsing is in lyn met die beskrywing van 'n paradigma 

deur Babbie (2001 :42): "a paradigm is a fundamental model or frame of reference 

used to organize our observations and reasoning. " 

2.3 HERMENEUTIEK EN CHRISTELIKE ETIEK 

Vorster (2007:4) vra die vraag hoe die Bybel beskou moet word. Volgens horn is dit 

'n baie belangrike vraag , want die begrip van die Bybel bepaal ook die begrip van die 

Christelike etiek. In die toepassing van hermeneutiese beginsels in hierdie navorsing 

word die organiese teorie van Skrifinspirasie toegepas. Hiervolgens word in die Skrif 

die stem van God in die woorde van mense gehoor. Skrif word met Skrif vergelyk om 

biblisisme te vermy. Die Skrif is ten volle goddelik en ten volle menslik maar dit het 

goddelike gesag (Vorster, 2007:4). Hawkins (2008:7) stel dit so : "The Bible is 

indispensible to our knowledge of Christian truth and moral obligation." Die Bybel as 

die openbaring van God is die bron vir die vasstelling van die etiek binne die 

heiligheidsteologie. Robert Sherwood het in 'n toespraak by 'n teologiese kongres 

van die Kerk van die Nasarener in 2000 te Guatamala die volgende stelling gemaak 

oor die Bybel as die mandaat vir Christelike etiek: "A Christian ethic is necessarily a 

biblical ethic. Scripture is the fundamental source from which we derive the essence 

of our Christian expression" (http://wesley.nnu.edu/). Crossman (2010: 1) maak die 

volgende stelling: "Holiness can only have life and power when it is Scriptural 

Holiness." Die Skrif word as die openbaring van God erken maar dan moet dit 

toegepas word in die mens se bepaalde historiese konteks. 

Tog moet daar duidelikheid oor die toepassing van die hermeneutiese beginsels 

wees. Dit is veral belangrik omdat daar in hierdie navorsing geargumenteer sal word 

dat die deontologiese etiese teorie die aanvaarbare teorie is. Volgens hierdie teorie is 

handelinge reg of verkeerd nie weens die konsekwensies daarvan nie, maar omdat 

dit voldoen aan vasgestelde beginsels (Vorster, 2007:11 ). Dit impliseer egter nie dat 

die konsekwensialistiese teorie van etiek heeltemal verwerp word nie. 
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Die vroee kerk het die Skrif binne 'n letterlike, allegoriese, morele en eskatologiese 

interpretasie geplaas. Martin Luther het geglo dat die Skrif die kerk se Dogmatiek 

moet bepaal en het 'n letterlike vertolking van die Bybelteks voorgestaan. Calvyn het 

daarop klem gele dat grammatika, konteks, woorde en parallelle gedeeltes belangrik 

is om toe te laat dat die Skrif die Skrif moet vertolk. Dit is 'n gesonde benadering om 

te hoor wat die skrywer wil se. 

2.4 VERSKILLENDE TEORETIESE ETIESE MODELLE 

In die bepaling van etiese modelle moet daar onderskei word tussen normatiewe en 

preskriptiewe benaderings. 

Normatiewe benadering: 'n Norm gee 'n aanduiding hoe besluite en keuses gemaak 

behoort te word . Die normatiewe benadering is 'n etiese model wat 'n besliste 

standpunt inneem ten opsigte van reg en verkeerd en wil dan ook 'n teoretiese 

verdediging gee vir daardie standpunt. Dit voorsien 'n ondersoekende studie van die 

etiese probleem sodat norme opgebou kan word vir die regte handeling. 

Preskriptiewe benadering: Die preskriptiewe benadering tot die etiek bestaan uit een 

van twee dele. Dit bied 'n algemene riglyn aan vir die moraliteit van 'n regte of 

verkeerde optrede of dit handel met die korrektheid of verkeerdheid van 'n spesifieke 

handelswyse. Sodoende kan 'n mens onderskei tussen generiese benaderings en 

toegepaste benaderings binne die preskriptiewe benadering. 

Vorster (2007:11) haal Beauchamp en Childress aan wat onderskei tussen "utilitarian 

theories and deontological theories." In 'n ander verduideliking gebruik Childress die 

term konsekwensialisme in plaas van utilitariaanse teorie (Childress, 1967:122). 

Vanuit hierdie begrippe is daar 'n aantal belangrike etiese teoriee: 

2.4.1 Deontologie 

Deontologie is afgelei van die Griekse woord deon wat 'n plig of verpligting beteken. 

Hierdie beskrywing is die eerste keer in 1930 deur C.D. Broad gebruik (Beauchamp, 
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1991 :171 ). "Deontological ethics is an approach to ethics that focuses on the 

rightness or wrongness of actions themselves" (Olsen, 1967:343). "It is sometimes 

described as 'duty' or 'obligation' based ethics, because deontologists believe that 

ethical rules 'bind you to your duty"' (Waller, 2005:23). The deontological theory 

implies that some actions are right or wrong not for their consequences but because 

of their adherence to fixed principles" (Vorster, 2004:11 ). Etiese besluitneming 

volgens hierdie teorie vloei dan voort vanuit vasgestelde verpligtinge en beginsels. 

Optredes word dan beskou as reg of verkeerd op grond van voorgeskrewe beginsels. 

Naude (2005:46) haal Frankena en Granrose (1974:39) se stelling aan in sy 

proefskrif waarvolgens filosowe in die algemeen onderskei tussen twee soorte 

normatiewe teoriee van etiek nl. die teleologiese en die deontologiese. Volgens die 

deontologiese benadering moet enige morele aksie voldoen aan morele beginsels. 

Daar is twee deontologiese moontlikhede nl. 

• "Act deontological theories" en 

• "Rule deontological theories" . 

Die teorie van Immanuel Kant (1724-1804) bring 'n breer deontologiese perspektief. 

Hy argumenteer as iemand moreel reg wil handel, moet daar volgens 'n bepaalde 

plig (deon) gehandel word. Daarvolgens sal 'n persoon se handeling nie deur die 

konsekwensies daarvan as reg of verkeerd verklaar word nie, maar deur die motiewe 

vir die handeling . 

Vorster (2007:12) haal Beauchamp en Childress aan wat beweer dat daar ook 

verskillende vertolkings van die deontologie is. Deontoloe poog om hulle uitsprake te 

verdedig dat sekere handelinge reg of verkeerd is op grond van bepaalde teoriee. 

Vanuit 'n godsdienstige tradisie word aanspraak gemaak op goddelike openbaring 

bv. die Tien Gebooie in die Bybel. Nog ander sal die menslike rede wil aanwend 

terwyl filosowe intu'lsie en gesonde oordeel die begronding vir hulle deontologie wil 

maak. 
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2.4.2 Konsekwensionalisme 

Volgens hierdie teorie word die regtheid of verkeerdheid van 'n handeling bepaal 

deur die gevolge daarvan. Hier word die uiteensetting van Beauchamp en Childress 

soos in Vorster (2007:11) aangehaal. "According to these authors consequentialism 

is the moral theory that actions are right or wrong according to their consequences 

rather than any intrinsic features. " Volgens hierdie skrywers is konsekwensionalisme 

egter meer gesofistikeerd as wat 'n eenvoudige beskrywing wil voorgee. Daar moet 

ook onderskei word tussen hedonistiese en pluralistiese konsekwensionalisme. In die 

hedonistiese denke word bruikbaarheid geheel en al begryp binne geluk en plesier 

wat dan die · enigste vorm van intrinsieke waarde is. Pluralistiese 

konsekwensionalisme beweer egter dat daar meer waardes is wat in aanmerking 

geneem moet word soos vriendskap, kennis, gesondheid en skoonheid. 

2.4.3 Die Goddelike opdrag teorie 

Volgens Wierenga (1983:387) is hierdie teorie 'n samestelling van verskillende 

teoriee wat aandui dat 'n saak reg of verkeerd is as God die korrektheid en 

verkeerdheid uitgevaardig het. Hiervolgens ontstaan alle morele verpligtinge vanuit 

God se opdragte. Cudworth (1996:34) haal aan dat Willem van Occam, Rene 

Descartes en verskeie Calvinistiese leraars hierdie etiese model ondersteun het. Die 

sterkte van hierdie argument rus op die feit dat die Goddelike openbaring as absoluut 

aanvaar word ten opsigte van die voorskrifte vir etiese optrede. Daarom is hierdie 

teorie 'n deontologiese model omdat die optrede 'n handelswyse is binne 'n bepaalde 

Goddelike voorskrif. 

2.4.4 Etiek van die Heiligheidsbeweging 

Dunning (1 988:500) stel drie benaderings tot etiek in die heiligheidsbeweging voor. 

Eerstens is daar 'n literalistiese benadering "people seek to identify rules for conduct 

in the Bible and then apply these in a literalistic way to contemporary life." Second, 

he talks about ethical reflection in the Wesleyan-Holiness tradition which "centers in 

law, obligation, and duty." Third , he talks about the teleological vision within 

Wesleyan-Holiness tradition which focuses on goals, ends, and happiness." 
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• Deontologie binne die Heiligheidsbeweging 

Die ontwikkeling van die morele refleksie binne die heiligheidsbeweging het in die 

deontologiese etiese benadering opgegaan. Die werk van H. Orton Wiley (1969:3, 7) 

word as gesaghebbend binne die heiligheidsbeweging beskou. Sy publikasie 

"Christian Theology 3 Volumes" word steeds as 'n rigtinggewende navorsingswerk 

beskou . Hy maak die volgende stelling oor etiek: " ... ethics, as the science of duty, 

has to do with the end , the principles and motives of obligatory conduct" (Wiley, 

1969:3, 7). "Ethics is the application of moral principles in the regulation of human 

conduct" (Wiley, 1969:3:36). Etiek handel met die vraag: wat behoort die Christen te 

doen? Vir horn word die Christelike etiek 'n goddelike openbaring. Hierdie 

openbaring kulmineer in die volmaakte lewe van Christus. Sy woorde, dade en 

gesindheid word die norm vir alle Christelike optrede. Daardeur word natuurlike en 

geopenbaarde etiek van mekaar geskei. Die ganse etiek word dan in God begrond. 

Vanuit hierdie begronding word die Christelike etiek gevestig in vryheid, liefde en 

gewete. Die Christelike etiek dring deur tot alle vlakke nl , plig teenoor God, jouself en 

ander. Hieruit word die etiese refleksie gesentreer in plig , beginsels en regte. 

Charles Carter (1983) is nog 'n teoloog binne die heiligheidsbeweging wat die 

deontologiese etiese refleksie voorstaan. Hy beklemtoon die belangrikheid van die 

Juda"lsties-Christelike etiek. Hy beskryf etiek as die toepassing van absolute 

beginsels op besondere situasies. Volgens horn is die Tien Gebooie deur God 

ingestel as 'n absolute norm en gids vir die mens in sy gevalle, bedorwe en 

subjektiewe morele staat (Carter, 1983:2:955). Vir horn is die Bybel 'n openbaring 

van die genade van God in Christus wat die mens red , ondersteun en lei tot 'n regte 

optrede teenoor God en mens. Enige Christelike etiese sisteem moet gegrond wees 

op objektiewe, algemene norme en hierdie norme word in die Bybel gevind. 

Richard Taylor (1977:526) beskou die deontologiese etiese benadering as die 

korrekte een en gebruik dit om aan te toon dat dit die etiese benadering is vir 'n 

toegewyde lewe. Hy ondersteun 'n hoe morele standaard en maan mense binne die 

heiligheidsbeweging tot absolute etiese praktyke. Binne die heiligheidsbeweging 

moet mense verbind word tot die hoogste etiese kode. Daaruit moet 'n 
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vasberadenheid kom om reg te lewe. Hieruit sal daar 'n bewussyn wees om in die 

werkplek, binne familieverband , as 'n goeie landsburger, belastingbetaler, 

werknemer of werkgewer 'n voorbeeldige lewe te lei. Dit spruit uit 'n geestelike 

ondervinding wat 'n skerper sensitiwiteit en 'n deurdringender persepsie tot etiese 

sake sal voortbring. 'n Lewe van heiligheid word gelewe vanuit die oortuiging wat 

inherent is binne die Christelike geloof. Die Christen moet homself instel tot die 

Bybelse uitsprake. Die veld waarbinne die Christen dit sal toepas, is volgens Taylor, 

die eer van God , die kerk, en die gesin, lewe, die mens se persoonlikheid en die 

ewige heil van mense. Dit word dan die gevestigde bakens waarbinne die Christelike 

etiek vasgestel word. Taylor beskou verpligting , gevestigde bakens, standaarde, ens. 

as aanduidings dat die etiese openbaring deontologies is. Hy glo dit is die kerk se 

plig om etiese standaarde daar te stel en uitspraak te !ewer in sake van etiese 

belang . Volgens horn is dit nie aanvaarbaar dat verkeerde handelinge korrekte 

bedoelings moet regverdig nie, aangesien dit neerkom op 'n ontduiking van 

verantwoordelikheid. 

• Teleologie binne die Heiligheidsbeweging 

Dunning (1998:35) maak die volgende stelling: "I have come to the conclusion that 

Christian ethics, especially when viewed from a Wesleyan perspective , is thoroughly 

teleological". Binne hierdie vertolking word 'ri verhouding met God baie sterk 

beklemtoon. Dunning verkies "gehoorsaam" bo "morele plig." Die konsekwensie van 

gehoorsaamheid is gemeenskap. Volgens hierdie vertolking word 'n legalistiese 

benadering vermy, iets wat volgens Dunning so dikwels eie is aan die deontologiese 

benadering van die etiek. Dit bring twee beginsels in berekening . Eerstens, 

onderskeiding wat die Christen in staat stel om te weet wat vermy en omhels moet 

word. Die verhouding met God is die substantiewe element wat die gids en arbiter is 

vir 'n lewe van toewyding. Tweedens, die beginsel van afskeiding wat hy soos volg 

uiteensit: "Since in my relationship with God I acknowledge Him as absolute 

Sovereign and a loving Father, any activity that compromises that relationship, must 

be avoided" (Dunning, 1998:83). Dunning plaas ook baie klem op die rol van die kerk 

in etiese refleksie. Die kerk speel 'n belangrike rol om etiek vas te stel waardeur die 

konsekwensie gerig word. 
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2.4. 5 Prinsipiele evaluering van die verskil/ende mode/le 

Uit die bespreking van die verskillende modelle en met die oog op die verdere 

toepassing in hierdie studie van die navorsing is dit duidelik dat die model wat 

aanvaar word , prinsipieel binne die voorskrifte van die Skrif begrond moet wees. 

Binne die heiligheidsbeweging is teoloe gesteld daarop dat die Christelike etiek 

duidelik beskryf sal wees binne die teologie van die heiligheidsbeweging. Sodoende 

word die onderskeid tussen reg en verkeerd baie makliker. Die oortuiging bestaan 

dat die mens in staat is om begrepe Christelike plig binne die konteks van die 

openbaring van God, die Skrif en die kerk na te kom. Dit word binne die 

heiligheidsbeweging aanvaar dat Wesley die heiligheidsboodskap as 'n indrlngende 

etiese konsep beskou het. 

Wanneer die verskillende modelle geevalueer word, word dit duidelik dat dit 'n 

vergelyking van paradigmas is (Hauerwas en Burrell, 1997:163). Die deontologiese 

benadering binne die heiligheidsbeweging impliseer 'n besondere begrip van die 

Skrif. Dit wil byna 'n biblisistiese positivisme daarstel waar die Skrif gebruik word om 

morele voorskrifte te gee wat dan direk in die daaglikse lewe toegepas word . Vanuit 

hierdie beskouing kom dan ook 'n genuanseerde weg wat Grider (1994:36) "a moral 

homing for the moral" noem. Dit is dus duidelik uit die beoordeling van die 

deontologie binne die heiligheidsbeweging dat die Skrif die beliggaming gemaak 

word van morele norme. Hierdie uitgangspunt word deur verskeie teoloe, skrywers 

en predikers binne die tradisie ondersteun en bevestig. Hierdie uitgangspunt dwing 

morele refleksie om epistemologiese gronde te voorsien vir die bewys van morele 

standaarde. Die Bybel lewer dus verdedigbare etiese norme waar handelinge as reg 

of verkeerd beskou word wanneer dit aan hierdie vaste beginsels voldoen, al dan nie. 

Dit sal ooreenstem met Vorster (2007: 12) se benadering dat die Christelike etiek 

deontologies is. Die vasgestelde beginsels vir etiek word in die openbaring van die 

Woord van God gevind. Vanuit die hermeneutiek kan die beginsels gedefinieer word 

wat dan gebruik kan word in morele keuses. 

Dunning (1998:95) beskou die teleologie as die beste benadering tot die etiek binne 

die heiligheidsbeweging. Hy wil waak om 'n situasie te skep waar die Bybel slegs as 

'n handboek gebruik word vir morele voorskrifte. Die doelmatigheid van die geheel 
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moet help om 'n maatstaf daar te stel waardeur die regte morele refleksie neergele 

sal word . Die etiese beginsel moet deursigtig wees sodat dit beskerm sal wees teen 

kontemporere invloede. Hierdie benadering het inherente swakhede omdat 

teenstrydige morele keuses gemaak kan word in verskillende omstandighede. Dit het 

egter waarde wanneer die etiek gekonfronteer word deur situasies waar daar morele 

konflik is. Sulke situasies kom baie voor in die post-moderne tydperk. 

2.5 DIE PRINSIPIELE KONSEP VAN DIE CHRISTELIKE ETIEK 

In hierdie gedeelte word die prinsipiele konsep van die christelike etiek binne die 

heiligheidsbeweging nagevors. 

Taylor (1977:528) stel dit duidelik dat die heiligheidsbeweging die Bybel as die 

ge'i'nspireerde Woord van God beskou waar God Homself openbaar. Dit bevat die 

voorskrifte vir die gelowige se leefwyse. Heb 1 :1-3, 2:1-3. Daarom word dit as die 

gesagsbron vir die christelike etiek beskou. Hierdie denke stem ooreen met Heyns se 

beskouing dat die Bybel as die ge·1nspireerde Woord van God beskou word en dit 

word so in die teologiese spraakgebruik opgeneem. Die gebruik van die Bybel om 'n 

Christelike etiek vas te le, konstateer die feit dat God in die skriftelike vaslegging van 

sy Woord nie alleen werksaam was nie , maar van mense gebruik gemaak het 

(Heyns, 1984:19). 

In die volgende gedeelte word die sisteme wat lei tot die voldoening aan die Bybelse 

vereistes vir 'n etiese lewenswandel ondersoek. Hierdie navorsing word ingesluit 

aangesien dit belangrik is om die werkinge te bestudeer waardeur die gelowige in 

staat gestel word om 'n Bybelse etiek toe te pas en te handhaaf. 

Die Nuwe Testament beskou die lewenswandel van die gelowige as een wat nie in 

isolasie kan plaasvind nie. Die Griekse woord peripatew beteken om "rond te wandel'' 

en kom 34 keer in die Nuwe Testament voor. Dit verwys na die Christen se optrede. 

Dit is baie duidelik dat die innerlike genade gekoppel is aan die uiterlike wandel. 'n 

Christen moet nie net lewe as 'n Christen nie, maar soos 'n Christen. Volgens Wiley 

(1969:342) moet genade eers werksaam wees in die Christen se ondervinding, want 

vanuit 'n nuwe verhouding met God word nuwe standaarde vir die alledaagse lewe 
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gevestig. Elke leerstelling het nie net 'n eksperimentele aspek nie maar ook 'n etiese. 

Toewyding aan God word dan die fundamentele beginsel van die Christelike etiek. 

Skrifverwysings is duidelik in hierdie verband. Bykans een derde van Christus se 

leringe soos vervat in die vier evangelies van die Bybel het betrekking op Christelike 

etiek met die klem op 'n toewyding aan God en 'n afgesonderde lewenswandel. Die 

Bergpredikasie soos opgeteken in Matteus 5 in die Bybel bevat basiese beginsels 

van die Christelike etiek. Die geskrifte van die apostels, bekend as die sendbriewe, 

was die leerstellige materiaal waarop die Christen se uitkyk gebou is. Dit is opvallend 

dat byna die helfte van die materiaal in hierdie geskrifte praktiese voorskrifte bevat vir 

die alledaagse lewe. Dit is ook belangrik om daarop te let dat hierdie voorskrifte nie 

net vir die tyd waarin dit geskryf is, bedoel is nie, maar van toepassing is op die 

christen in elke eeu. 

Die oproep van die Christelike teologie plaas 'n groot verpligting op die Christen ten 

opsigte van die manier van optrede in die alledaagse lewe. Die hoe waardes van die 

heiligheidsteologie moet uitdrukking vind in die aktiwiteite van die gewone lewe. John 

Wesley het vroeg in sy prediking in die 18de eeu 'n besondere klem geplaas op wat 

hy "uiterlike heil igheid" genoem het toe hy heiligheid beklemtoon het as die aspek in 

die Christen se lewe wat te doen het met sy wandel in die alledaagse lewe. In Paulus 

se skrywe aan een van die nuwe leraars in die evangeliebediening verwys hy na die 

Skrif as die Woord van God en verklaar: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is 

nuttig tot lering tot weerlegging , tot teregwysing , tot onderwysing in die geregtigheid 

sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. " 

In die Nuwe Testament is daar 'n dubbele perspektief. Daar is twee parallelle 

aspekte. Die een plaas die klem op 'n noodsaaklike en groeiende verhouding met 

God en die ander is 'n voorbeeldige verhouding met die medemens. Die eerste is 

dan Christelike toewyding en die ander is Christelike etiek. In die opset van die 

teologie sal 'n volwasse Christen een wees wat in albei hierdie areas stabiliteit en 

geloofwaardigheid bereik het. 

2. 5. 1 Die konsep van etiek as 'n goeie gedragskode in die gemeenskap 

Die Bybel heg baie waarde aan die lewenswandel wat enige geestelike ondervinding 

onderskraag en erken dan ook so 'n lewenswandel met 'n getuienis. Die geheiligde 
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lewe moet tot eer van God wees en moet sy lot verkondig. Dit is ook belangrik dat 

kinders van God in wie se lewe die werk van heiligmaking gedoen word , daarvan 

moet getuig. John Wesley het in 1787 aan John King geskryf: "een manier om die 

seen van heiligmaking te behou, is om te getuig van dit wat God vir jou gedoen het 

en ander aan te spoor om dieselfde genade te soek" (Wesley,Works, Vol. 4:473). 

Hier kom die kwessie van die Christelike etiek alreeds ter sprake. Hier kom dus 'n 

groat verantwoordelikheid ter sprake om die implikasies van die klem op Christelike 

heiligheid oor te dra op die manier van lewe in die alledaagse lewe. Die beste 

Christelike waardes kan alleen waarde he as dit uiting vind in die omgewing van die 

alledaagse belewenis. John Wesley het gese: "Inward holiness is to 'exert itself' in 

outward conduct" (Wesley, 1829:283). Mccumber stel dit soos volg: "Christian 

holiness deals almost entirely with external relationships. Christian holiness is the 

internal experience of redeeming grace that makes possible peaceful and rightful 

relations to others and to things. It effects external relationships. Character 

determines conduct. Christian holiness molds character'' (Mccumber, 2006:6). Etiek 

vra altyd 'n norm en in die Christelike lewe is die Bybelse die norm. Etiek moet altyd 

gebou word op vasgestelde waardes en norme, want dan alleen bring dit morele 

orde. Die beoefening van Christelike waardes op so 'n wyse dat dit in die 

gemeenskap waarneembaar is, bring 'n sensitiwiteit vir die kontemporere. Dan alleen 

kan dit relevant word. Die Christelike lewe kan nie in isolasie van die al ledaagse lewe 

geleef word nie. Vanuit die gemeenskap is daar 'n aandrang dat die uiterlike lewe 'n 

bewys moet wees van 'n innerlike genade. Mense moet nie net as Christene lewe nie 

maar soos Christene. In die etiek moet die aard van die koninkryk van God altyd in 

gedagte gehou word. Daarom moet die Christen daarna street om 'n onderskeiding 

ten opsigte van die Christelike etiek te ontwikkel. Hierdeur sal die beginsels waarop 

die Christelike etiek gebou word, aanvaar word. 

2.5.2 Fundering vir die Heiligheidsetiek uit die Nuwe Testament 

Die Skrifvertolking van die heiligheidsbeweging is een met die bree Protestantse 

beskouing dat die Bybel deur God ge·lnspireer is. Dit word gebou op die begrip dat 

daar 'n eksterne duidelikheid in die Skrif te vind is en dat die Heilige Gees 'n innerlike 

duidelikheid skep waardeur geestelike waarhede begryp word . Dit aanvaar ook die 
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natuurlike konstruksie van die sin waardeur die betekenis van die skrywer 

weergegee word. Verder beklemtoon die heiligheidsbeweging ook die belangrikheid 

van die konteks. 'n Grondige begrip van die konteks is noodsaaklik vir die 

konteksuele begrip van die teks. Daardeur word al die verwante begrippe vertolk wat 

dan ook in die historiese agtergrond gevind sal word. Die eenheid van die Bybel word 

as essensieel beskou, want die teologie word daarop gebou. Heilswaarhede word 

gevind in die openbaring van die Skrif. Die heiligheidsbeweging se hermeneutiek is 

Christosentries. Daarin word dan ook die sentrale openbaring van die Bybel gevind. 

Carter maak dit duidelik dat die heiligheidsbeweging in die verband een is met die 

Protestantse tradisie (Carter, 1983:749). Crossman (2010:1) stel dat die Reformasie 

'n terugkeer tot die Skrif was. Dit moet verder vermeld word dat die induktiewe 

metode van bybeleksegese deur die heiligheidsbeweging aanvaar word. 

Skrifgedeeltes word deur middel van waarneming, vertolking en toepassing verklaar. 

Carter (1983:750) verklaar dat die induktiewe metode 'n gesonde benadering tot 

Skrifondersoek is en belangrik is vir die kontemporere ontwikkeling van die 

heiligheidsteologie. 

Vervolgens word 'n aantal Skrifgedeeltes aangehaal waarop die heiligheidsteologie 

as etiese vereiste gebou word . Hierdie Skrifgedeeltes uit die Nuwe Testament word 

ge"identifiseer, maar nie eksegeties of hermeneuties in diepte bestudeer nie. Ditword 

ook binne die konteks van die Christelike lewe aangehaal. Dit word aangewend om 

'n oorsigtelike prent te vorm van wat die Nuwe Testament van die mense verwag wat 

hulle tot die Christelike godsdiens bekeer. Die gebruik van hierdie gedeeltes uit die 

Skrif impliseer nie dat hulle ge"isoleer word van ander gedeeltes in die Bybel of 

losstaande van ander ge"interpreteer word nie. Hierdie navorsing argumenteer dat die 

ganse Bybel die riglyn is vir Christelike ondervinding en morele insig. Die 

interpretasiemodel is eerder 'n letterlike een. Volgens Outler (2004:33) het John 

Wesley 'n "devotional" benadering tot die Skrif gehad. Hy het die Bybel as die 

primere bran van openbaring beskou . Outler het Wesley se benadering 'n 

kwadrilaterale benadering genoem waarin Wesley die Skrif, tradisie, rede en 

ondervinding as belangrik beskou het in die bepaling van etiek. 

In die denke van die heiligheidsbeweging word dit beklemtoon dat die gelowige se 

leefwyse totaal verskil van die van die ongelowige. Hierdie tekse word ook 
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aangewend as 'n paradigma vir die Christelike etiek aangesien die 

heiligheidsbeweging sy denke op die Skrif fundeer. Dit is in ooreenstemming met 

Douma se denke soos aangehaal deur Vorster (2007:68-69) : "Christian ethics can be 

practised 'objectively' in the light of the Biblical revelation according to certain 

hermeneutical principals. He views the Bible therefore as a guide, a guard , a 

compass and a source of examples for the practise of Christian ethics ." In die lig van 

hierdie stelling word die volgende tekse uit die Skrif spesifiek gebruik vir die 

begronding van die etiek van die heiligheidsbeweging. Aangesien hierdie 

Skrifgedeeltes hoofsaaklik uit die sendbriewe van Paulus geneem is, is dit belangrik 

om Carter (1983:990) se kommentaar te aanvaar dat Pauliniese etiek uit die leringe 

van Jesus geneem is. Dit word dan deur Paulus as beginsels vir die daaglikse 

christelike lewe toegepas. Die basis waarop die etiek van die heiligheidsetiek gebou 

word , is begrond in die voorskrifte aan christene soos vervat in die sendbriewe van 

die Nuwe Testament. Binne die vertolking word daar egter gewaak teen 'n 

fragmentasie van die Skrif. Die genre vir hierdie Skrifgedeeltes word in aanmerking 

geneem asook die historiese ontwikkeling van die teologie. Botha stel dit dat die doel 

van die eksegese is om die betekenis van die Skrif duidelik te maak. Die 

grammaties-historiese ondersoek dwing tot 'n ondersoek na die betekenis en 

sintaksis van die woorde (Botha, 1973:78-79). 

• Geskrifte in die Nuwe Testament 

Christus en die etiek in die evangelies 

Carter (1983:986) stel dit dat Jesus Christus die enigste bron van die christelike etiek 

is en dat Sy etiek uit die Ou-Testamentiese morele wet voortkom. Christus 

verteenwoordig die morele wet en dit kom tot voile verwesenliking in die etiek van 

goddelike liefde. Hy is die volmaakte etiese geregtigheid van God wat in die harte 

van gelowiges regeer en die etiese norm word . God word deur Sy persoon , leer en 

verlossing geopenbaar. Christus se etiek was op duidelike beginsels gebou waardeur 

mense aangespoor is om morele beginsels op alledaagse situasies toe te pas. Hy 

het die Ou-Testamentiese morele wet as basis vir Sy etiese beginsels toegepas. Hy 

het die etiese beginsels ook op die karakter van God gebou. Daardeur het dit krag 

Hand 1 :8 en gesag Matt 10:1 gehad. Hy het innerlike etiese motiewe as belangrik 
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beskou want 'n uiterlike christelike etiek berus op 'n innerlike reinheid . Vir Christus 

was innerlike vernuwing die sleutel tot uiterlike openbaring soos in die geval van die 

Samaritaanse vrou by die put Joh 4, Saggeus Luk 19 en die owerspelige vrou Joh 

8:3-11 . 

Die essensie van die etiese leer van Christus word ten voile geopenbaar in die 

bergpredikasie soos in Mattheus 5 gevind . Barnette (1961 :51) gee 'n uitleg van die 

besondere gedeelte. Hy gee 'n beskrywing van die etiese karakter van gelowiges 

Matt 5:3-12 waarin hy die ideale optrede van mense in die koninkryk van God noem. 

Dit word verder uitgebou van Matt 5:17 tot Matt 7:12. Hy het geleer dat etiek 

essensieel teosentries is waarin die karakter van God die morele norm is Mat 5:48. 

Christus verkondig nie net die standaard van etiek nie, maar deur die Heilige Gees 

voorsien Hy ook die krag om daaraan te voldoen. Dit word baie sterk in die 

heiligheidsbeweging beklemtoon . Matt 7:13-29 gee 'n beskrywing van die etiese 

karakter van 'n volgeling van Christus. In sy aarde bediening het Christus Sy etiese 

beginsels toegepas. Hy het uitgereik na armes, ongeregtigheid veroordeel, mense 

aangemoedig om mededeelsaam te wees, om diensbaar te wees, geen klasse

onderskeid gemaak nie en ander hoer te ag as hulleself. Op Sy leer word die ganse 

Nuwe-Testamentiese boodskap en etiek gebou. Christus se basiese beginsels vir 

etiek is onverganklik. Etiese voorskrifte sal uiteindelik nie meer nodig wees nie, want 

daar sal uiteindelik ··n ewige lewe aanbreek waar daar geen tekortkominge of 

spanning meer sal wees nie Open 20:11. 

Etiek in Handelinge 

Jesus Christus wil Sy dissipels in die wereld uitstuur om Sy koninkryk van verlossing 

en geregtigheid te verkondig. Daarvoor moet hulle toegerus word en verklaar Hy dat 

die Heilige Gees hulle sal toerus. Hy sal aan hulle 'n bekragtiging gee vir 'n 

voorbeeldige lewe en 'n effektiewe bediening Hand 1 :8, 2:4. Hand 15:8 & 9 openbaar 

oak 'n innerlike geestelike reiniging wat die aard van 'n heiligheidsondervinding 

beskryf. Die kerk van die eerste eeu word as gevolg van hulle ondervinding met die 

Heilige Gees 'n kerk wat gemeenskaplik optree Hand 2:45-47, uitreik na siekes en 

behoeftiges Hand 3, Hand 9:36, volkere verdraagsaamheid toon Hand 6, uitreik na 

ander nasies Hand 8:26-40, 10 en soos in die sendingreise van Paulus. Daar was 
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samewerking , onderlinge verdraagsaamheid , vergewensgesindheid , blydskap onder 

vervolging , geen wraaksugtigheid en mededeelsaamheid wat van 'n hoe etiese 

waardesisteem spreek. 

Pauliniese etiek 

Moenie meer wandel soos die ander heidene nie. Ef. 4:17, 1 Pet. 2:12. Volgens 

Taylor (1977:540) word hier nie isolasie voorgestaan nie, maar tog impliseer dit 'n 

eties radikale afsondering van die verkeerde. Rienecker (1980:186) vertolk die 

skrifgedeeltes as voorskrifte vir voortdurende leefwyse van die christen. 

Wees navolgers van God. Ef. 5:1. Roberston (1980:350) verklaar die voorskrif van 

hierdie teks as een waarin die gelowige aangespoor word tot die hoogste geestelike 

standaard wat daar is. Die uitdaging word op die karakter van die gelowige toegepas 

waaruit dan 'n besondere etiek sal voortspruit. Rienecker (1980:220) beklemtoon die 

belangrikheid van die woord "waardig". Dit word gekoppel aan die noodsaaklikheid 

om aan seker noodsaaklike standaarde te voldoen. 

Openbaar die gesindheid van Jesus Fil. 2:5-8. Hierin kan die kern van heiligheid 

gevind word , want die gesindheid van Christus Jesus bring 'n verhewe en relatiewe 

heiligheidsopenbaring in die lewe van die christen. Die Skrifgedeelte bevat beide 

soteriologiese en etiese elemente. Vorster (2007:16) haal Floor en Viljoen aan wat dit 

stel dat Paulus hier 'n opdrag gee vir 'n christelike leefwyse waarin Christus die 

hoogste voorbeeld van morele handeling is. Taylor (1977:496) verwys na hierdie 

gesindheid as 'n gevolg van die afsterwe van die ou sondige natuur. Dit bring die 

christen in 'n verhewe christelike leefwyse. Robertson (1980:434-435) gebruik 'n 

grammatikale analise om aan te toon dat hier verwys word na die christen se 

daaglikse leefwyse en sosiale omgang in die gemeenskap. Metz (1971 :273) beskryf 

die besit van die gesindheid wat in Christus was as 'n teken van geestelike 

volwassenheid. 

Rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Fil. 1 :27 In hierdie Skrifgedeelte 

verwys Paulus na die manier waarop 'n christen homself as 'n burger moet gedra. Sy 

gedrag as burger moet s6 wees dat dit waardig die evangelie is. Robertson 
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(1980:430) wys daarop dat die grammatikale betekenis van die gedeelte dui op 'n 

lewe volgens wette en voorskrifte. Dit het ook betrekking op die gedrag van christene 

waar daar wrywing mag voorkom. Taylor (1977:525) bring die voorskrif in verband 

met die waardige optrede van christene in gemeenteverband. Dit het veral betrekking 

op die regte optrede van die christen. 

Lewe waardig die Evangelie. Kol 1 :3-4, Kol. 1:10. Volgens Robertson (1980:499) 

argumenteer Paulus hier dat kennis in die praktyk toegepas moet word. Leer en etiek 

is vir Paulus onskeibaar. Korrekte denke moet oorgaan in korrekte optrede. Die 

Griekse woord azious verwys inderdaad na 'n sigbare optrede. Taylor (1977:475) 

beskou hierdie voorskrif in wese as dieselfde as dit wat Christus as 'n standaard 

gestel het. Liefde onder mekaar as christene word ook in hierdie waardigheid 

toegepas. Dit vloei dan vanuit 'n waardige wandel voor God wat Hom in alles mag 

behaag. Kol. 1:11. 

Daar moet geloofsgroei en liefde vir die heiliges wees. Hier word 'n duidelike etiek vir 

onderlinge verhoudinge neergele. Binne gemeenskapsverband is daar eenheid en 

liefde wanneer geloofsgroei plaasvind. Carter (1983:990) beskryf dit as persoonlike 

etiek van geregtigheid en heilige lewenswandel in die alledaagse lewe. 

Daar moet 'n werk van geloof en arbeid van liefde wees. 1 Thess. 1 :2 en 3. 2 Thess. 

1 :3. In die sendbrief aan die Thessalonicense erken hy hulle geloofsarbeid vir die 

evangelie. Dit word gevind in hulle sosiale etiek van onderlinge liefde teenoor 

gelowiges en nie-gelowiges. Metz (1971 :133-134) argumenteer dat Paulus hulle 

goeie werke erken sodat hulle aangespoor kan word tot 'n hoer lewenswyse. 

Rienecker (1980:240) gebruik die betekenis van die woorde om aan te toon dat die 

gelowiges in Thessalonika 'n gees en gesindheid gehad het wat die dryfweer was vir 

hulle onvermoeide arbeid in die gemeenskap. Weereens word die toename in geloof 

gekoppel aan die arbeid van liefde. 

Etiek van Jakobus 

Jakobus 1 :27: Die hele sendbrief van Jakobus is volgens Carter (1980:990) 'n eties

teologiese verhandeling. Hierin word die ondersteunende rol van goeie werke tot 
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lewende geloof sterk beklemtoon. Jakobus waarsku teen oneerlikheid 1 :8, sosiale 

diskriminasie 2:1-9, kwaadpraat 4:11-12, oneerlike verryking 5:1-3, onregverdige 

arbeidspraktyke 5:4-5 en burgerlike ongeregtigheid 5:6. Hy spoor hulle aan om eerlik 

te wees 1 :8, geen geweld of egbreuk te bedryf nie 2:11 , om te sien na die armes en 

behoeftiges 2:14-16 en ook om te sienna die geestelike behoeftes van nie-gelowiges 

5:19-20. 

Johanne'lese etiek 

Die etiese strekking van die apostel Johannes word in 1 Johannes weergegee. Joh 

13:34 gee volmaakte liefde as die imperatief daarvoor 1 Joh 2:7. Dit is 'n goddelike 

liefde wat nie net God as voorwerp van liefde het nie, maar ook die medemens. Dit 

het 'n invloed op menseverhoudinge, houding teenoor vyande, aansporing tot 

geestelike vordering en 'n voorsiening vir 'n innige verhouding met God . Dit is 'n 

woord wat 'n besondere betekenis in die heiligheidsbeweging het. 1 Joh 3:11. 

Evaluering: Uit voorafgaande is 'n prinispiele evaluering van Bybelse etiek gemaak. 

Eksegese in hierdie hoofstuk word gedoen met inagneming van voorafgaande 

evaluering. 

2.5.3 Die heiligheidsbeweging se konsep van heiligheid soos vervat in die definisie 

van heiligheid deur die beweging 

Wiley (1969:310) gee die definisie aan om die kernbegrip van heiligheid wat die 

heiligheidsbeweging volg , aan te dui. Volkome heiligmaking is 'n handeling van God 
4 • 

na wedergeboorte , waardeur die kind van God gereinig word van inwonende sonde. 

Hierdie werk word deur die Heilige Gees gedoen op grond van die bloed van Jesus. 

Dit behels die reiniging van die hart van sonde en die vervulling met die Heilige Gees 

wat voorafgegaan word deur 'n algehele toewyding. Dit geskied deur geloof en is 'n 

werk wat in 'n oomblik gedoen word en die Heilige Gees lewer daaroor bevestigend 

getuienis. S6 kom die Christen dan in 'n staat van algehele toewyding aan die Here. 

John Wesley (1703-1795) het heiligheid soos volg gedefinieer: "Sanctification is the 

gift of holiness or spiritual health . Sanctified believers are not free from ignorance or 
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from mistake. They are liable to error. Nor are they free from infirmities - which are 

physical weaknesses which are not of a moral nature" (Skevington Wood , 1967:266, 

268). 

2.6 DIE SPIRITUALITEIT VAN DIE HEILIGHEIDSBEWEGING WORD GEBOU 

OP 'N GOEIE VERHOUDING MET GOD 

Die heiligheidsbeweging het 'n besondere etas opgebou uit die geestelike belewenis 

van die indiwidu. Uit voorafgaande studie is reeds vasgestel dat 'n gesonde etiek sal 

voortvloei uit 'n gesonde geestelike lewe. Binne die omvang van die denke binne die 

heil igheidsbeweging word die volgende aspekte ·van 'n gesonde geestelike lewe 

aangebied. Die Bybelse voorskrifte in hierdie verband is reeds ondersoek in 2.5.2. 

van die navorsing. 

2. 6. 1 Gesonde geestelike ontwikkeling 

lnleiding: Wanneer daar aanvaar word dat die heil igheidsondervinding van 

hartreiniging en die vervulling met die Heilige Gees nie 'n ondervinding is waar 

verdere groei nie meer nodig is nie, spreek dit vanself dat daar 'n voortgesette 

geestelike ontwikkeling moet wees. Dit is belangrik om te verstaan wat daar met 

geestelike groei bedoel word . 

Dit is baie duidelik uit die Skrif dat daar 'n daaglikse groei op die pad van 

heiligmaking moet wees, want dit is die geheim van die Christelike lewe op aarde. 

lndien dit nagelaat word of nie ernstig opgeneem word nie, lei dit tot 'n gevoel van 

teleurstelling en kan daar nie 'n ware vervulling in die Christen se lewe wees nie. Die 

vraag kan ook gevra word waarom daar in die lewe van heiligmaking erns moet wees 

oor geestelike groei. Daar moet 'n daaglikse groei en heiliging wees sodat die wil van 

God op aarde gedoen kan word en ook sodat God deur die lewe van die geheiligde 

christen verheerlik kan word. Die geheiligde kind van God moet leer dat hy homself 

daagliks moet toewy sodat deur die reine , godvresende wandel wat deur mense 

gesien word , hulle vir die Here gewen kan word . Robert Murray McCheyne was 'n 

predikant van die Skotse kerk en het 'n onvergeetlike gebed in verband met sy 

geestelike lewe gebid. Sy gebed vanuit 'n diepe persoonlike belewenis was: "Here 
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maak my so heilig as dit moontlik vir 'n verloste sondaar is om te wees, want die 

grootste behoefte van my gemeentelede is my persoonlike heiligheid" (Bonar, 

1966:65). 

Hierdie voortdurende geestelike ontwikkeling is dan so belangrik omdat dit die 

geheim van geestelike gesondheid is. 

Geestelike ontwikkeling in die proses van heiligmaking berus op die volgende: 

Gehoorsaamheid , Geloof, Gebed en Bybelstudie en voortdurende geestelike 

vernuwing en verandering. 

• Gehoorsaamheid 

Gehoorsaamheid is van besondere belang in die Bybel. Hebreers 5.8 en 9 stel Jesus 

se gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader dwarsdeur Getsemane en Golgota (Fil. 

2:8). Gehoorsaamheid is dus belangrik om te deel in die saligheid. Seeninge het tot 

al die nasies gekom omdat Abraham gehoorsaam was aan die stem van God (Gen. 

22: 18; 26:4 en 5). In 1 Sam. 15:22 word daar baie uitdruklik gese wat God se 

houding ten opsigte van gehoorsaamheid is. Hy verwag en verkies gehoorsaamheid 

bo offerandes en ander dade. 

In die heiligmakende proses moet daar voortdurende gehoorsaamheid aan Bybelse 

en teologiese waarhede wees. Binne Bybelse verband bring ongehoorsaamheid 

altyd duisternis en verwarring binne die gemoed en as daar in ongehoorsaamheid 

volhard word , lei dit tot die verlies van geestelike krag en oorwinning, want enige 

gesindheid of daad van ongehoorsaamheid sal die Heilige Gees bedroef en sander 

sy krag is geen lewe van oorwinning moontlik nie. Gehoorsaamheid aan die wil en 

Woord van God, lei tot die spontane uitbouing van 'n lewe van oorwinning en krag tot 

hoer hoogtes op die pad van heiligmaking. Voortdurende gehoorsaamheid hou die 

kind van God in 'n intieme verhouding met sy Heer en Meester. Dit was waar in die 

lewe van die Here Jesus (Luk. 11 :27 en 28). Dit word dan die basis vi r 'n gesonde 

gemoed wat rustigheid in die persoonlikheid bewerkstellig. 
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Gehoorsaamheid op die pad van heiligmaking is 'n wonderlike vreugde. Daar sal al 

hoe duideliker openbarings kom van die wil van God en die waarheid van die dinge 

van die Here sal nuwe verligting bring. Dit sal die gewete aanspreek en selfs 

oortuiging bring wat gehoorsaamheid sal vereis. Spontane gehoorsaamheid aan die 

wil van God bring veiligheid en stabiliteit op die pad van heiligmaking. Oorwinning en 

gehoorsaamheid le baie na aan mekaar. 

• Geloofsbeoefening 

Die navorsingsdoelwit word steeds in gedagte gehou wanneer hierdie gedeelte oor 

geloof gedoen word. Die doelwit is om 'n weg te vind om 'n gesonde en 

gebalanseerde persoon in die samelewing te plaas. Daarom word geloof vanuit twee 

hoeke benader. Aan die een kant as 'n godsdienstige belewenis en aan die ander 

kant as 'n deel van die mens se natuur. Die woord geloof het 'n verskeidenheid van 

betekenisse. Alhoewel geloof in die eerste plek met godsdiens te doen het, is dit 

egter 'n innerlike mentale beoefening van die wil van die mens. Trouens, geloof kan 

amper as 'n persoonlikheidseienskap beskou word. Seide die werkwoord en 

selfstandige naamwoord van geloof is belangrik. Die woord in die Griekse taal , 

pisteo, beteken volgens Louw en Nida (1993:376) om so te vertrou dat volkome 

geloofwaardigheid beoefen word. Dit is 'n aksie waardeur vertroue geplaas word in 

iemand wat die kwaliteite besit waarin vertroue geplaas kan word. Sodoende word 

voordeel getrek uit daardie geloofsbeoefening. Die Bybel gebruik die voorbeeld van 

"geloof soos 'n mosterdsaad ." Die vermoe om as mens in God en Sy werkinge te kan 

glo, speel 'n groot rol om standvastigheid in karakter te bewerk. Geloof kan as 'n 

anker in die ontwikkeling van 'n gesonde persoonlikheid beskou word. 

Geloof speel 'n baie belangrike rol in die Christelike soteriologie. Die mens moet deur 

geloof aanvaar dat sy sondes vergewe is. Ook by dieper geestelike ondervindings 

speel geloof 'n groot rol. Geloof moet egter nie net beoefen word wanneer iets 

aangeneem word nie. Die gewoonte moet aangeleer word om geloof as 'n geestelike 

beginsel te beoefen en te ontwikkel. Dit moet 'n praktiese en teenwoordige geloof 

wees. Daarom moet die beloftes van God geglo en toegeeien word sodat dit 

oorwinning kan bewerkstellig. Dit is interessant dat daar eers onlangs begin is om 

oor die psigologiese proses onderliggend aan geloofsontwikkeling te besin (Louw, 
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1992:516). Fowler (1981 :104) wil geloofsontwikkeling in verband bring met 

kognitiewe ontwikkeling soos Piaget en ook Erikson se teorie van psigologiese 

ontwikkeling. Fowler (1981 :104) se teorie oor die stadia van geloofsontwikkeling 

bevat uiters insiggewende elemente. Ek wil aansluit by Jardine (1989:130) se kritiek 

op hierdie teorie omdat geloof nie alleen 'n kognitiewe proses is nie maar dat dit baie 

sterk op die gebied van geloofsontwikkeling geskied. Geestelike ontwikkeling binne 

'n dieper geestelike ondervinding word gebou op teologiese begrippe soos genade. 

Gesonde geestelike ontwikkeling het beslis kognitiewe, psigologiese en 

godsdienstige aspekte. By sommige mense is dit sintuiglik en ander intu'ltief. 

Gehoorsaamheid is 'n belangrike vereiste om geloof te stimuleer en aktief te hou. 

Geloof moet nie op gevoelens of omstandighede gebou word nie. Daar kom altyd tye 

wanneer hierdie twee dinge die oorsaak van twyfel kan wees en dan moet daar aan 

die Woord van God deur geloof vasgehou word. Daar moet 'n grater vrees wees om 

nie te glo nie as om te glo . Dit is deur geloof dat die inwonende Christus ervaar word. 

Biskop Stephen Foster het gese: "Die lewe van heiligheid is 'n lewe van geloof. Dit 

kan nie 'n oomblik sander geloof voortgesit word nie. Geloof is die wortel en 

lewensap van heiligheid . Geloof is die band waardeur die siel aan God gebind is en 

so vind bewaring teen sonde plaas" (Foster soos aangehaal in Wiley, 1969:354). 

Geloof is 'n aktiewe bestanddeel van die geheiligde lewe. Dit moet dan ook tot voile 

uiting kom. Jesus se: "As julle geloof so groot soos 'n mosterdsaad het, sal julle ... " 

Geloof is iets wat tot stand kan bring en kan werk. 

• Gebed en Bybelstudie 

Gebed en Bybelstudie speel 'n uiters belangrike rol in die Christelike godsdiens. 

Daarom is hierdie twee fasette lewensnoodsaaklik om die lewe van oorwinning en 

heiligheid te beoefen. HAT (1988:244) beskryf gebed as 'n daad van bid , die toebring 

van lot en dank aan God en die nederige rig van versoeke aan Hom. Die Groot 

Woordeboek (1977:163) gee dit aan as 'n godsdiensbeoefening waardeur bede, 

versoeke, smekinge en versugtinge geuiter word. Die Griekse woorde vir gebed is 

euxomai en proseuxomai. Louw en Nida (1993:21) gee dit aan "to pray, to speak to 

God, to ask God in prayer" Gebed kan dus versoeke vir materiele seeninge, 
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versoeke vir geestelike hulp, voorbidding vir ander, danksegging en lofprysinge 

wees. Gebed beteken die doelgerigte en bewustelike kommunikasie van gedagtes 

en woorde tot God en gemeenskap met God. 

Vanuit die Heiligheidsteologie word gebed baie sterk beklemtoon as faktor in 

geestelike groei. Dr Andrew Murray (1825-1917) is 'n Suid-Afrikaanse teoloog en 

pred iker wat groot klem op die belangrikheid van gebed geplaas het. Sy boeke oor 

gebed geniet wereldwye en volgehoue belangstelling. In die gesaghebbende 

heiligheidsboek, "God, Man and salvation" word gebed aangedui as 'n teken van 

geestelike groei en ontwikkeling (Taylor, e.a. 1977:516). Tog is daar geen aanduiding 

dat die Bybel die belangrikheid van gebed probeer verdedig of om 'n teologie van 

gebed te ontwikkel nie. Die Bybel aanvaar dat gebed 'n natuurlike aktiwiteit van 'n 

gelowige sal wees. Die Bybelse beskouing van gebed le daarin dat dit 'n 

kommunikasie met 'n Persoon (God) is. Die Bybel beskou gebed as 'n godsdienstige 

beoefening wat heilsaam op die gees van die mens inwerk. Gebedsbeoefening en 

gebedsverhoring het altyd 'n positiewe emosionele uitwerking op die mens. Fisiese 

uitputting, faktore wat nadelig kan inwerk op gebedsbeoefening en gebrek aan 

gebedsverhoring sal altyd 'n nadelige uitwerking op 'n toegewyde Christen se 

gebedslewe he. Die Heilige Gees is egter die Agent vir oorwinning in 'n Geesgevulde 

lewe en daarom is Hy die Een wat gebedsbeoefening genereer of inisieer. 'n 

Gesonde gebedslewe vereis geestelike, verstandelike en emosionele balans. 

Trouens, dit kan net nie moontlik wees om die hoer lewe van heiligheid in stand te 

hou as daar nie 'n gedissiplineerde beoefening van 'n gesonde gebedslewe is nie. 

Die Christendom plaas baie klem op gebedsbeoefening. Gebed beteken 'n aksie 

waar 'n sterflike mens in gesprek met die Onsienlike God tree en letterlik met Hom 

praat terwyl hy ook die Woord van God oordink. Daar is nie 'n enkele teologiese 

denkrigting in die Christendom wat nie gebed stel as 'n manier tot geestelike groei 

nie. 

Dit is ook belangrik om te let op die psigologiese uitwerking van gebed. McCullough 

(1995:15-19) het 'n oorsig gepubliseer waarin hy die resultate van sy studie aandui . 

"Prayer is associated with a subjective experience of well-being . ... people who pray 

often experience more purpose in life, greater marital satisfaction , religious 

satisfaction , and a general sense of well-being. An even better predictor of well-being 

35 



is the extent to which people experience a subjective sense of Gods presence while 

praying. Secondly, a number of studies indicate that prayer is a helpful resource in 

coping with various medical problems. Other studies demonstrate that prayer is used 

often by those experiencing high levels of physical and emotional discomfort. Thirdly 

there is a definite relationship between psychological symptoms and prayer. Fourthly, 

a welldesigned study demonstrated the effectiveness of intercessory prayer. Patients 

in a coronary care unit were randomly assigned to either the control group or the 

group that received intercessory prayer by a group that met outside the hospital on a 

regular basis. Neither the patients nor the researchers who assessed the outcome 

knew to which experimental condition the patients were assigned. The recipients of 

intercessory prayer were healthier upon discharge from the hospital than the control 

group." McCullough (1995:20) maak die volgende belangrike waarneming: "The 

findings are important because they translate the effectiveness of prayer into the 

scientific language that is acceptable to those in mental health professions. It will 

come as no surprise to those who accept the Bible as authoritative." 

Gebed kan baie wyer in 'n suiwer teologiese perspektief gestel word , maar ek bepaal 

my hoofsaaklik by die belangrikheid van gebed in die toegewyde Geesgevulde 

Christen se lewe en die invloed wat dit op daardie persoon se geestelike, emosionele 

en fisiese ervaring kan he. McCullough (1995:23) maak nag 'n belangrike stelling 

wanneer hy se ".. . highly religious people are happier and they also tend to pray 

more often than moderately religious or nonreligious people." Gebed is beslis 'n vorm 

van 'n terapie vir die menslike gees. 

Gebed berus op getrouheid. Dit is die vlerke wat die kind van God na die hoogtes 

neem waar hy "op die Here wag en nuwe krag kan kry". Abraham is 'n goeie 

voorbeeld van 'n geestelike reus wat toegesien het dat die offeraltaar altyd in stand 

gehou is sodat sy kontak met God altyd gesond sou wees. Gebedsbeoefening is 'n 

ervaring wat uiters sensitief is vir geestelike, emosionele en fisiese skommelinge. 

Vervolgens kan die waarde van Bybelstudie nagevors word. 

In die heiligheidsteologie word die Woord van God as die voedsel van die siel 

beskou. Christus se woorde en uitsprake is geskryf en word as die Woord van God 
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beskou. Daarmee saam word die ge'lnspireerde geskrifte van die apostels as die 

Woord van God aanvaar. Die Heilige Gees neem hierdie geskrifte en gebruik dit in 

die lewe van die mens. Daardeur openbaar Hy die behoefte in die gees van die 

mens, toon Hy die voorsiening van God aan en deur geloof belewe die mens 'n 

innerlike reiniging deur gehoorsaamheid aan die Woord van God . Heyns (1984:376) 

beskryf die belangrikheid van die Woord van God daarin dat die Christelike geloof 

primer geloof in die boodskap van die Skrifgeworde Woord is. Dit word die onmisbare 

bron van lewe en denke. Enige Christelike teologie word gebou op die aanvaarding 

dat die Bybel die gesaghebbende bron van daardie teologie is. Dit word ondersteun 

deur gesaghebbende teoloe soos Karl Barth (1886-1968), Emil Brunner (1889-1966), 

Paul Tillich (1886-1965) en andere. In die evangeliese kringe is dit nie eers 'n 

kwessie hieroor nie. Die Christen beskik oor die absolute vermoe om die Bybel te 

lees, dit intellektueel te vertolk en goddelike leiding daaruit te put. 

Daar is 'n duidelike korrelasie tussen geestelike groei en Bybelstudie. As die dieper 

lewe wortel wil skiet, moet dit in die kennis van die Woord gevestig word . Die Bybel 

moet lewendig en kragtig wees en dit moet die pad van heiligmaking voed. Geen 

dieptes van God kan sander sy Woord ontdek word nie. Die Bybel word deur die 

Gees van God lewendig gemaak. 

'ri Gedissiplineerde studie van sy Woord bring toewyding, openbaring en gee krag en 

sterkte uit die Bron van die lewe wat uit God voortkom. Kennis van God en die Bybel 

is noodwendig verbind. Johnson (1992:346) gee agt redes waarom die Bybel die 

stimulus vir geestelike groei is. Sy benadering word gebruik om die perspektief oor 

die Bybel te ondersteun: 

"The Bible plays an experiental role in our lives, providing a rich resource for 

wisdom and personal maturity. 

Scripture plays a foundational role, providing a common starting point for 

understanding our basic assumptions and beliefs. 

It plays a contextual role that allows us to understand human nature, meaning, 

and purpose in life. 

The Scripture plays an axiological role, giving us standards for what should 

be. 
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The Bible plays an anthropological role , providing us an awareness of the 

historical narrative of human sin and divine redemption . 

);:- It plays a canonical role , providing an unchanging standard of truth. 

);:- The Bible plays a dialogical role , providing rich resources for discussion and 

comparison between psychological knowledge and special revelation . 

The Bible plays a creative role , allowing us to consider and explore concepts 

and ideas that might not be considered from a purely psychological 

worldview." 

Evaluering: In hierdie gedeelte van die proefskrif is die konsep van 'n gesonde en 

gebalanseerde geestelike lewe en die fondamente waarop dit gevestig word , 

nagevors. 

2.6.2 Leerstelling binne die heiligheidsbeweging 

Vervolgens word die leerstellige struktuur van die heiligheidsbeweging ondersoek. 

Dit is belangrik om die leer te ondersoek om te weet hoe die ontwikkeling daarvan 

binne leerstellige grense plaasgevind het. Geiger ( 1965: 14) beklemtoon die 

noodsaaklikheid van leer wat op die Bybel gefundeer is. Die heiligheidsbeweging 

aanvaar die Bybel as die Woord van God en die finale gesag van openbaring. Dit 

aanvaar ook die heerskappy van Jesus Christus. Die heiligheidsbeweging 

beklemtoon die aspek ten sterkste as fundering vir hulle leer. Pope (1881 :205) 

beskryf leerstelling as wetenskap van God en die goddelike openbaring aan die 

mens deur Jesus Christus. Dit is die leer wat deur die kerk gesistematiseer is. 

"Wesleyan-Holiness is a complete system of theology" (Reasoner, 2006:14). Die 

heiligheidsbeweging aanvaar die volgende as leerstelling: 

);:- Die Bybel as die ge'lnspireerde Woord van God. 

);:- Die sondeval en sondigheid van die mens 

);:- Die universele versoening van Christus. 

);:- Voorafgaande genade wat in staat stel om die evangelie te gehoorsaam. 

~ Regverdigmaking deur geloof alleen . 

);:- Wedergeboorte wat oorwinning oor sonde deur die krag van die Heilige Gees 

bring. 
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~ Getuienis van die Heilige Gees tot verlossing. 

~ Christelike gesindheid as 'n volwassenheid in Christus en 'n gelykvormigheid 

aan Christus. 

Die aspekte van die leer wat ondersoek sal word is die hamartiologie, soteriologie en 

antropologie. Pneumatologie word as deel van die komplekse sisteme binne die 

geestelike ervaring behandel. 

2.6.2.1 Die Christelike Sondeleer (Hamartiologie) 

Volgens Vorster (2007: 13) is gesindheid 'n baie belangrike beginsel in enige etiese 

beskouing. Die etiek fokus nie net op menslike optrede en die voorskriftelike norme 

vir daardie optrede nie, maar ook op die gesindheid van mense en die voorskriftelike 

norme om gesindhede te verander. Gesindheid is 'n baie belangrike konsep in die 

Bybelse antropologie. Om die Bybelse leerstellings aangaande menslike houding te 

verstaan, moet die progressiewe openbaring aangaande die mensdom verstaan 

word . In hierdie verband moet die Bybelse openbaring van die mens se verval en 

herskepping in ag geneem word , want dit is relevant in die uiteensetting van 

Christelike houding. 

Dit is van die uiterste belang om 'n duidelike begrip van sonde te he (Purkiser, 

1977:79). Naas God en die mens, is sonde die derde belangrikste tema van die 

Bybel. lndien die leerstelling van sonde verstaan word, kom daar 'n beter begrip van 

genade. In die hele opset van verlossing , is dit noodsaaklik om 'n duidelike begrip te 

he van al die aspekte van sonde. Die waarheid is egter dat sonde die mens van God 

skei en die oordeel van God rus op opstandigheid (Taylor, 1945:9). Die Christelike 

godsdiens is die enigste godsdiens wat in 'n sondebeginsel die oorsaak vind vir die 

mens se negatiewe gedragspatrone. Hierdie gedragspatrone word gekenmerk deur 

goddeloosheid , geveinsdheid en godsdienstigheid. Dit is ook die enigste godsdiens 

wat in sy verlossingsleer 'n oplossing bied vir die hierdie probleme. 

In die argumentering vir 'n totale oorwinning oor sonde, word die aard van sonde in 

die heiligheidsbeweging sterk beklemtoon. Vanuit hierdie begrip word die verlossing 
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daarvan dan begrond. Daarom word die konsep van sonde breedvoeriger behandel 

in die proefskrif. 

Met die oog op die doelstelling van die proefskrif, is dit belangrik om die oorsprong 

van sonde vanuit 'n teologiese en psigologiese oogpunt te oorweeg. 

• Die Oorsprong van sonde 

Die Sondeval 

Die skeppingsverhaal van die mens word in Gen 1 :26-27 gevind . God het die mens 

uit stof gemaak. Die Hebreeuse woord is aphar, wat aards, poeier, as of stof 

beteken. Dit verwys dus na die mens se aardsheid . Toe het .die Here in sy neus die 

"asem van die lewe geblaas." Hierdeur het die mens 'n gees gekry. Die Hebreeuse 

woord is ruach , wat verwys na die non-fisiese aspek van lewe. Daardeur het die 

mens die "ewige lewe" gekry. Gees (ruach) wat met vleis (basar) verenig word, bring 

die siel (nephesh) voort. Die mens is volmaak deur God geskape. Wat word met die 

"Beeld van God" bedoel? Hierin is twee duidelike elemente, naamlik die natuurlike en 

morele. 

);;>- Die Morele Beeld van God 

Dit is God se heiligheid , geregtigheid en vrywees van sondige neigings, wat in die 

mens geskape is in sy gelykenis en dit beteken dat die mens hierdie kwaliteite in 

horn het en daarom 'n begrip van volmaakte liefde het. Die ganse heiligheid wat God 

bedoel het om in die mens as sy skepsel te wees, is met en tydens hierdie 

skeppingsdaad in die mens geplaas. Dit is die deel van die beeld van God wat deur 

die mens verloor kon word. Efesiers 4:24 verwys na hierdie kwaliteit. 

Die Natuurlike Beeld van God 

Hieronder word die "uiterlike" beeld van die Here verstaan, waar ons die mens dan 

beskou met kwaliteite soos onsterflikheid , rede, geheue en wil. Hierdeur word God 

geopenbaar in die sigbare wereld . Paulus verwys daarna in Kol. 3:10. 
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In die tuin van Eden was die mens in 'n proefstaat. Hy was ingestel om reg te handel, 

alhoewel hy die vermoe gehad het om te kon kies. As 'n heilige wese kon die mens 

toe versoek word, wat in werklikheid ook gebeur het. 

In die sondeval het die mens die morele beeld van God verloor, want toe hulle die 

gebod van God oortree het, het hulle sekerlik "gesterwe" (Gen. 3:3). Die Beeld van 

God is geskend en hulle het geestelik gesterwe. Deur hierdie sondeval, is die ganse 

menseras aangetas en het "gevalle" geword. S6 het die mens 'n natuurlike wese, 

sander God se guns geword en daarom kinders van die toorn. Die mens is geestelik 

dood en sander die krag om homself te verlos. Maar die verdere gevolg hiervan is 'n 

verdraaide karakter van die mens. 

Die sondeval het nie net Adam en Eva verderwe nie, maar het ook die ganse 

mensdom aangetas. Elke mens word nou as 'n gevangene van die sonde in hierdie 

wereld gebore, van nature "kinders van die toorn," "sander hoop en sander God in 

hierdie wereld." Wanneer Paulus dus in Rom. 6:6 praat van die "ou mens," dan 

verwys hy na die oorsprong van hierdie sonde wat dan so oud soos die sondeval is. 

• Die aard en wese van sonde 

Dit is 'n basiese begrip dat sonde sowel 'n handeling as 'n staat is en daarom is die 

aard van sonde 'n innerlike besmetting waaruit 'n handeling of oortreding ontstaan en 

tweedens 'n handeling wat sy oorsprong in die bose natuur het (Purkiser, 1977:83). 

Die implikasie hiervan is gegrond op die Bybelse leerstelling dat sonde in 

ongehoorsaamheid en opstand, sowel as in gesindhede geopenbaar word. Die mens 

is dus 'n sondaar nie net deur keuse nie, maar ook as gevolg van 'n sondige natuur. 

Die Christelike leerstelling was nog altyd een waarin hierdie denke aanvaar is. 

Metz (1971 :81 -83) stel dit dat die mens sondig op twee maniere is: 

Hy het 'n sondige natuur. Hy word gebore met die neiging tot die sonde. Hierdie 

neiging tot die sonde tas die mense se hele wese aan en maak horn onmagtig om 
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homself te verlos (Ps. 51 :5 ; Rom. 7:17 en Ef. 2:3). Dit moet dus gesien word as 'n 

morele boosheid en is die bron van sondige dade (Mark. 7:21-23; Jak. 1 :15). 

Hy pleeg sondige dade. Dit word gedoen deur sondige gedagtes, sondige woorde en 

sondige dade en sondige gesindhede. Hierdie sondige handelinge van die mens is 

die gevolg van inwonende sonde volgens Rom 7. Daarom maak die Skrif 'n 

onderskeid tussen handelinge, wat "sondes" genoem word en dan word die 

meervoud gebruik en "sonde of ongeregtigheid ," as daar na die oorsprong, nl. die 

sondige natuur verwys word . Dan word die enkelvoud gebruik. Die Bybel verwys dan 

ook na hierdie sond ige dade as baie, met ander woorde 'n groat verskeidenheid . 

Wat sal dus 'n beskrywing van sonde wees en hoe sal dit geopenbaar word? Sande 

is basies 'n godsdienstige begrip wat wesenlik 'n morele aard het en dit word deur die 

Bybel veroordeel. Sande bring 'n persoonlike skuld en oordeel , alhoewel dit 'n 

universele verskynsel is . 

• Ou-Testamentiese Beskrywings van sonde 

Gebaseer op die betekenis wat die Hebreeuse taal aan sonde gee, kan 'n uiters 

noukeurige voorstell ing gevorm word van watter optrede sonde voortbring . Die bron 

vir hierdie gedeelte van die navorsing is "God, Man and Salvation" deur (Purkiser et 

al , 1977:121-126). 

Ra: Hierdie woord word , volgens Ryder Smith (1953:1 ), meer as 800 keer in 

die Ou-Testament gebruik en kan in die algemeen met die woord "sleg" 

vertaal word . Verdere betekenisse sluit in: vyandigheid , boos, grief, benadeel , 

boosheid . Dit kan in 'n morele sowel as 'n nie-morele konnotasie gebruik word 

en sal enigiets beskryf wat sleg is . 

Rasha: Boosheid wat persoonlike skuld meebring word deur hierdie woord 

beskryf. Rasha beskryf dan ook mense wat ander mense of God benadeel en 

word aangewend om persoonlike en algemene sondige karakter te beskryf. 

Die bose mense wat God se vyande is, word dan ook as Rasha beskryf. 

Asham is die derde woord wat gebruik word vir skuld . Dit is die woord wat 'n 

oortreding wat skuld voor God meebring , beskryf. 
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• Die Ou-Testament gebruik ook metaforiese uitdrukkings om sonde te 

beskryf. Hierdie metatore kan in drie groepe verdeel word. Metatore waarvan 

die betekenis is "om te dwaal, at te wyk of die merk te mis." In 'n negatiewe sin 

verwys dit na 'n tout wat gemaak word en in 'n positiewe sin na 'n vrywillige 

daad wat strafbaar is. 

Chata is die mees algemene woord om hierdie daad te beskryf. Dit word slegs 

nou en dan gebruik om iets te beskryf wat onwetend verkeerd gedoen is. Die 

algemene gebruik is egter om 'n sonde teen God te beskryf. Die tweede 

woord , Avon, verwys na die afwyking van 'n bestaande norm. Die 

oorspronklike kernwoord beteken 'n draai of verdraaidheid . Dit word 220 keer 

as "onreinheid" vertaal in die Bybel en soms ook as 'n tout, misdaad of sonde. 

Dit weerspieel sonde as 'n staat. 

A viah kom 29 keer voor in die OT. en beteken om weg te draai van die regte 

weg. Verder kan dit ook onreinheid of ongeregtigheid beteken. 

Abar se betekenis is om te oortree, terwyl Shagah om weg te dwaal beteken 

en dit is ook wat Taah beteken. 

• 'n Tweede groep metafore beteken vyandskap, opstand of verraad 

Deur ongehoorsaamheid word 'n persoon 'n vyand. Pesha beteken oortreding, maar 

die kerngedagte is opstand. Sonde is die opstand van die menslike wil teen die wil 

van God. Marah en Marad, dra die gedagte van opstand met die dieper betekenis 

van moedswilligheid. 

• Onder die derde groep is die woorde Aven, wat moeilikheid beteken, 

maar in 'n morele sin beteken dit onreinheid. Die onderliggende gedagte is 

een waar die mens se sonde vir horn moeilikheid bring . Beliyal beteken 

onordelik, terwyl Shiqqutz en Toebah gruwel beteken. 
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• Nuwe Testamentiese beskrywing van sonde 

Die Nuwe Testament laat geen onduidelikheid aangaande wat as verkeerd beskou 

word nie. Jesus (Matt. 15:19; Mark. 7:20), Paulus (Rom. 1 :28-32; 1 Kor. 6:9-1 O; Gal. 

5:19-21 ; Ef. 4:25 ; Kol. 3:5-9; 1 Tim. 1:9-10) en Petrus (2 Pet. 2) het sondelyste 

opgestel. 

Sande is 'n skending van die wette van God en hierdie idee word besonder 

sterk gedra deur die Griekse woord Hamartia , wat beteken "om die merk te 

mis, deur die vrywillige verkeerde oogmerk, 'n tout, oortreding of sonde." In 

Rom. 7:7 verwys dit na die beginsel of oorsaak van sonde, terwyl dit in Rom. 

7: 17 en 20 verwys na die neiging tot sonde of die sondige propensiteit. Sande 

is ook "ongehoorsaamheid" apetheia (Ef. 2:2 ea), ongeregtigheid paraptoma, 

onwettigheid paranomia (1 Pet. 1 :16), moedswillige oortreding parabasis. Dit 

is 'n moedswillige oortreding van 'n spesifieke en bekende wet. Anomia 

beteken nie net wetteloosheid nie, maar eerder 'n blatante veragting van die 

bekende wil van God. In die praktyk sal dit beteken om te lewe asof daar geen 

wet is nie. 

Sande is ook opstandigheid . Dit word geopenbaar in opstand. Wanneer sonde 

gedoen word , word dit gedoen as 'n uitdaging aan die Een wat die wet 

neergele het. Daar is twee Griekse woorde wat hier van toepassing is. Anomia 

is 'n verwerping van God se wette , terwyl asebia (teenoorgestelde van 

eusebia (Godvresend) goddeloosheid ten opsigte van God se karakter is. 

In sy wese is sonde 'n beginsel wat bedrieglik is waardeur mense verslaaf word 

terwyl dit voortdurend voortwoeker. Dit bring die mens onder die oordeel van God en 

die dood is die fisiese gevolg van sonde. Sande het morele, etiese en wettiese 

aspekte. 
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Paulus se konsep van sonde 

Paulus ontwikkel 'n besondere konsep van sonde wat gebruik word om die aard 

daarvan te beskryf. Hy skep 'n terminologie om uitdrukking te gee aan die 

verskillende openbarings van die wese van sonde. 

In Rom. 6 word sonde (enkelvoud) 16 keer gebruik; 

die oue mens Rom. 6:6; Ef. 4:22 en Kol. 3:9; 

die liggaam van sonde Rom. 6:6; 

sonde wat in my woon Rom. 7: 17; 

die liggaam van die dood Rom. 7:24 

en die wet van die sonde en die dood Rom. 8:2; 

die vlees Rom. 8:7, 8, 9 en 12, Gal. 5:17 

en besoedeling 2 Kor. 7: 1. 

Dit sluit aan by die wyer beskrywing van sonde in 'n gelowige se lewe. Ps. 51 :5 

ongeregtigheid; Jes. 6:7 sonde; Eseg. 36:25 onreinheid en Eseg. 36:26 die hart 

van klip; 1 Joh. 1 :9 ongeregtigheid; Jak. 4:8 dubbelhartiges. Lees deur Ps. 51 :6-

10; Jes. 6:5-7; 1 Kor. 3:1-4 en Gal. 5:16-21 . 

Paulus se besondere beelde van sonde as 'n inwonende boosheid 

Dit is veral Paulus se beskrywing van sonde en die spanning wat dit in die gelowige 

se ondervinding bring wat die basis vorm vir die heiligheidsbeweging se aanbieding 

van 'n noodsaaklike dieper geestelike ondervinding wat 'n volkome vrymaking kan 

bring. 

Sy sendbriewe gee sewe beelde van inwonende sonde: 

'n Oorheersende tiran in Rom. 6 en 7. Carter (1983:260) dui die tradisionele 

heiligheidsbeskouing hier aan. Sonde word hier genoem en nie sondes nie. Hier 

word sonde 'n tiran genoem wat inwoon en regeer (Rom. 7:20 en Gal. 2:20). 
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Sonde is 'n oorerflike boosheid: "die oue mens" Rom. 6:6; Ef. 4:22 en Kol. 3:9. 

Hierdie uitdrukking word net deur Paulus gebruik. Carter ( 1983:83-84) verklaar 

hierdie uitdrukking van Paulus soos volg : Dit is 'n mag wat oorgeerf is vanaf Adam -

Ps. 51 :5. 

Sonde as 'n eenheid van bedorwenheid: Rom. 6:6. "Liggaam van sonde" - dit is 

nie die menslike liggaam nie , maar die sondige neigings as 'n eenheid. Hierdie 

menslike liggaam, se Paulus in 1 Kor. 6:1 9, 20 en 2 Kor. 6:16, is die tempel van die 

Heilige Gees. Hierdie liggaam word 'n liggaam genoem, omdat dit dieper gaan, dit is 

die wortel van die boosheid , die oorsprong van boosheid (Mark. 7:21-23). Sondige 

dade is die uitwaartse stroom vanuit die innerlike bron (Carter, 1983:261-262; Orton 

Wiley, 1969:172-179). 

Sonde is 'n liggaam van die dood: (Rom. 7:24). Volgens Purkiser (1977:291-293) 

verwys Paulus hier na een van die maniere waarop die Romeine hul misdadigers 

tereggestel het - die veroordeelde word aan die dooie vasgemaak ... die vleeslikheid 

is vasgemaak aan 'n mens, maar dit is nie deel van horn nie, Dit kleef net aan horn . 

Dit is 'n liggaam van die dood waarvan hy verlang om bevry te word. 

Sonde is 'n neerdrukkende neiging (trek afwaarts): Rom. 8:2 - die wet van sonde 

druk af, die wet van die Gees lig op. Hierdie sonde is 'n wet - 'n opdrag , 'n reel , 'n 

gewoonte, 'n gebruik of ordonansie (Purkiser, 1977:271-277). 

Sonde is 'n innerlike inwonende vyand: Rom. 8:2 (die vleeslike natuur): Hierdie 

vleeslike natuur is nie alleen onrein nie, maar word ook teologies beskou as 

wereldgesind in teenstelling met die natuur van die Gees. Dit is 'n neiging wat in 'n 

mens se natuur werksaam is. Hierdie vleeslikheid (vleeslike natuur) se die apostel is 

"'n vyand van God". Vleeslikheid is 'n onregeerbare rebel wat nie deur die Wet van 

God beheer kan word nie (Purkiser et al. , 1977:291-293). 

Sonde is die bederf van die sedelike lewe: Rom. 8:8; Gal. 5:1 6-21 . Die vlees word 

met baie name genoem. Dit is die "vervoermiddel" van sonde (Carter, 1983:247). 
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Sonde is die bron van innerlike spanning: Gal. 5:17. "Want die vlees begeer teen 

die Gees" - die woord vlees verwys hier nie na die liggaam nie. Volgens Howard 

(1975:33) gebruik Paulus die woord sarx om vleeslikheid te beskryf en soma as hy 

van die liggaam praat - in hierdie gedeelte gebruik hy sarx. God veg nie teen die 

liggaam nie. Sonde is nie in die liggaam nie, dit bestaan nie in materie nie. 

Evaluering: Die heiligheidsbeweging argumenteer vir 'n geestelike ondervinding 

waardeur daar volkome vryheid bekom word van die onbeheerbare mag van wat die 

Bybel as sonde beskryf. Om die vrymaking objektief te behandel , moet die aard en 

wese van die objek nagevors word . Die sonde as konsep van oortreding en opstand 

is prinsipieel in die voorafgaande argumentering vasgestel. 

2.6.2.2 Antropologie 

God het die mens op 'n wonderbaarlike wyse geskape en daardeur 'n wonderlike 

wese geskape. Aangesien die godsdienstige lewe en dus ook die lewe van 

heiligmaking binne die raamwerk van die persoonlikheid van die mens beoefen word , 

is dit noodsaaklik om te kyk na die mens as 'n Godgeskape wese. Louw (1993:10) 

stel dit soos volg : "Die mens is egter 'n veelsydige en komplekse wese, en 

verskillende aspekte ontwikkel op verskillende wyses teen verskillende tempo's en 

op verskillende leeftye." Die mens bestaan uit liggaam, siel en gees en die drie dele · 

van die mens het elkeen sy eie funksie . Vir die doel van hierdie navorsing is dit 

belangrik om die mens se godsdienstige belewenisse binne hierdie raamwerk te 

evalueer. Dit is geen diepgaande studie nie, maar word ingesluit vir die doel van die 

navorsing. 

Die Bybelse verhaal van die skepping van die mens word in Gen. 2:4-35 gevind . God 

het die mens se liggaam gemaak uit die stof (aphar wat aards, poeier, as en grond 

beteken) van die aarde, d.i. materiaal wat reeds bestaan het. Daardeur is die mens 

dan ook aan die natuur van die wereld wat verganklik is, gebonde. Toe het God "die 

asem (neshamah)" in die liggaam geblaas en dit het vleis geword (basar) . Dit het 

betrekking op die verskynsel van lewe. Basar sou met liggaam vertaal kon word. Die 

gees (ruach) het met die vlees (basar) verenig en sodoende is die siel (nephesh) 

geskep. God het egter ook die mens 'n lewende gees gemaak wat selfbewus en 
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selfbepalend is (Gen 4:7). Daardeur het God die mens 'n onsterflike wese gemaak. 

Die mens is dus gemaak as 'n indiwidu wat bestaan uit gees, siel en liggaam. 

Die mens is uit hierdie drie dele saamgestel en God se genadewerkinge moet in 

elkeen van hierdie aspekte van menswees ondervind word om 'n gebalanseerde en 

bruikbare instrument tot eer van God in hierdie wereld te wees. Dit is wat Paulus in 

gedagte het in 1 Thess. 5:23 en Heb. 4: 12. 

• Liggaam 

Dit is die element van die mens wat aan die verganklike wereld gekoppel is. Hierin 

word die wereld-bewustheid ondervind. In die ontwikkelingspsigologie is die 

ontwikkel ing van die senuweestelsel , die sintuie, die endokriene kl iere en die 

geslagskliere baie belangrik. Die sentrale senuweestelsel en die sintuie hang ten 

nouste saam met die indiwidu se waarneming en alle aspekte van sy kognitiewe 

funksionering (Lauw, 1993:11 ). 

Dit behels dus die ganse fisiologie van die mens. 

• Siel (nephesh) (Kognitief) 

Die siel kan beskryf word as die selfbewuste lewe met gevoel en begeertes. Hierin is 

die selfbewustheid van die mens gelee, sy lewe, self, persoon, begeerte , aptyte, 

emosies, intellek en begeertes. Stof van die aarde plus die asem is gelyk aan die 

vleis, die vleis plus die gees is die siel. 

• Gees (Ruach) 

Dit is die element van Godbewustheid waarin geloof, hoop en liefde primer is. In die 

wereld van die teologie sal die gees beskou word as daardie element in die menslike 

natuur wat die naaste aan die natuur van God gekoppel is en aan die mens die 

vermoe tot godsdiensbeoefening gee. Die gees in die mens stel horn dan in staat tot 

gemeenskap met die Gees van God . 
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Die mens se drie elemente werk die een in op die ander. Die siel is die aansluiting 

tussen die gees en die liggaam. Die siel dra alles van die gees oor aan die liggaam. 

Die gees is die hoogste deel van die mens en die liggaam die laagste. Die gees dra 

sy begeertes deur die siel oor en die liggaam is aan die siel gehoorsaam. 

Die krag van die siel is groot, want dit is die sentrum van die mens se persoonlikheid 

en invloed. Die siel is die sentrum waarom alles draai want dit is waar die mens se 

wil gesetel is. Die mens het daarby 'n soewereine wil wat onafhanklik van God kan 

optree. Die gees van die mens het dan ook drie fakulteite nl. die gewete, intu'isie en 

gemeenskap. Die siel van die mens is die kern van selfbewussyn en daarin is die 

intellek, gedagtes, ideale, liefde , emosie, onderskeiding , keuse, besluite , ens. 

Die mens se persoonlikheid bestaan dus uit drie elemente: 

1. 

2. 

3. 

Wil - Die vermoe om te kies. 

Gedagte - Die vermoe om intellektueel op te tree. 

Emosie - Die vermoe om te geniet of af te keer. 

God het die mens dus uniek gemaak en horn vermoe gegee om met God te kan 

kommunikeer deur aan horn lewe te gee en daardie lewe te laat uitleef. Waaruit 

bestaan die lewe en watter betrekking het die lewe op die geestelike lewe? Wanneer 

die betekenis van die verskillende woorde wat lewe uitdruk in die oorspronklike taal 

ondersoek word , word 'n duidelike perspektief gekry op die terrein van die geestelike 

lewe. Die Bybel gebruik drie woorde om na lewe te verwys: 

• Bios 

Hierdie woord verwys na die voorkoms en manifestasie van lewe. Dit kan verder in 

betekenis afgebreek word na die aardse lewe met sy funksies en duur van lewe en 

die manier waarop lewe beoefen word. Ons kan hieronder lewe verstaan, lewe soos 

dit daagliks deur die mens beoefen word (1 Pet. 4:2, Luk. 8:14 en Hand. 26:4). Louw 

en Nida (1993:506) beskryf dit as: "means of living , sustenance, maintenance of 

living and manner of life or the things of this life." 
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• Zoo 

Dit verwys na lewe in teenstelling met dood, soos die fisiese lewe wat die mens lewe 

(1 Kor. 3:22; Hand. 8:33, 1 Kor. 15:19, Heb. 7:3) . Dit verwys na die onvernietigbare 

lewe (2 Kor. 5:4, Rom. 5:10). Hierdie woord dra dus die betekenis van lewe soos dit 

verstaan woord onder "ewige lewe" en "Lewe van heiligheid". Liddel en Scott (sj:181) 

gee die betekenis van hierdie woord aan as: "to be possessed of vitality, to exercise 

the functions of life , to have means of subsistence, to pass existence in a specific 

manner, to be instinct with life. As a verb it refers to living existence." 

• Psige 

Hierdie woord het baie betekenisse , maar verwys na die lewensbeginsel van die 

dierelewe waarvan die mens 'n spesie is. Dit dra hoofsaaklik die betekenis van die 

siel as die middelpunt (senter) van die innerlike lewe van die mens in die verskillende 

vorme soos begeertes (Luk. 12: 19), gevoelens en emosies (Matt. 26 :38, 1 Thess. 

2:8) en as die sentrum van die lewe wat verhewe is bokant die aardse . Die psuche 

staan in teenstelling met die soma en dit is die kosbare deel van die mens se 

samestelling (Matt. 16:26b). Dit moet gered en geheilig word (1 Pet. 1 :21 ), kan rus in 

Jesus vind (Matt. 11 :29), en is onderworpe aan versoekings (1 Pet. 2:11 ). Dit is oor 

die siel van die mens dat die apostels bekommerd was (2 Kor. 12:15 en Heb. 13:17). 

Dit is op hierdie gebied van die mens se samestell ing dat hy kan kies wat die 

kwaliteit van sy karakter sal wees, omdat in die psuche die aardse en bonatuurlike 

met mekaar verbind word omdat die psuche die senter van albei is. 

Die persoonlikheid van die mens is dan die terrein waar die proses van geestelike 

ontwikkel ing (heiligmaking) plaasvind deur die werking van die Heilige Gees. Dit is 

die gees, siel en liggaam van die mens wat geheilig moet word (1 Thess. 5:23). Die 

boodskap van hartsreiniging en die vervulling met die Heilige Gees en die proses van 

geestelike ontwikkeling is die enigste wat aan die Christen 'n gebalanseerde 

persoonlikheid en selfbeeld gee, want dit is die enigste boodskap wat die Christen 

uitdaag en in staat stel om God in hierdie lewe te behaag. Hieronder moet nie 

verstaan word dat heiligmaking die mens 'n grootheidswaan gee en dat hy verhef 

word nie. Ver daarvandaan, want die Nuwe Testament gee duidelik die eienskappe 
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wat in die geheiligde se lewe moet wees sodat hy God kan behaag en Christus se 

beeld kan dra. 

Vir die doel van hierdie studie sal die werking van die Heilige Gees in die lewe van 

die mens in drie aspekte behandel , nl. die Geestelike ontwikkeling , die ontwikkeling 

in die persoonlikheid en ook heiligmaking in die Liggaam. 

2.7. DIE KOMPLEKSE SISTEME IN DIE GEESTELIKE 

ONTWIKKELINGSPROSES 

· Dit is die opdrag van die Here dat Sy kinders op aarde afgesonder en toegewyd sal 

wees. In 'n neutedop kan gese word dat die Heilige Gees se werking in die Christen 

daarop gemik is dat hy moet voortgaan na geestelike volwassenheid en heiligmaking 

in die vrees van God moet volbring. Die doel van geestelike ontwikkeling is dat die 

Christen tot die vlak van 'n geestelike volwassene sal kom. Daar moet nie by die 

begin van die prediking gebly word nie. God se doel is om die mens gelykvormig aan 

die beeld van sy Seun te laat wees - dit was immers sy plan voor die grondlegging 

van die wereld (Efesiers 1 :4). Daarom kan dit as 'n stelling aanvaar word dat daar in 

hierdie lewe nie 'n end sal kom aan die heiligmakende werk van God in die indiwidu 

· se lewe nie. In 'n studie van hierdie aard moet daar spesifieke standaarde wees 

waarvolgens die lewe ingerig moet word. Die Bybel sal in die eerste plek die 

standaard wees, want dit is die standaard waarvolgens die Christendom sy eise stel. 

Louw (1993:573) toon een van die modelle van volwassenheid is die 

stabiliteitsmodel. Hierdie model berus op die aanname dat gedrag stabiel bly nadat 

die vlak van optimale funksionering bereik is. Dit verwys na gedrag wat relatief 

stabiel bly soos byvoorbeeld persoonlikheidseienskappe. Vanuit die 

heiligheidsliteratuur kan die begrip van volwassenheid saamgevat word in die 

volgende sin: 'The perfected holiness of heart thus becomes the dynamic for 

perfecting full-orbed Christian character and personality. This we believe to be the 

biblical teaching" (Purkiser, 1977:471 ). Hierdie deel van die navorsing wil horn besig 

hou met die standaard wat gestel word en die prosesse waardeur hierdie doel bereik 

kan word. 
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2. 7. 1 Perspektiewe op die standaard van die /ewe van heiligheid in die Nuwe 
Testament 

Heyns (1984:319) beskryf heiliging as 'n dinamiese proses waartoe ·die mens 

opgeroep word , waar die sigbare stempel van 'n heilige status voor God gedra sal 

word . Daarom is dit belangrik in die navorsing om te kyk na die openbaring van 

heiligheidsetiek. 

• Aspekte van 'n gesonde geestelike lewe 

Enige persoon wat heiligmaking bely, moet deur die gehalte van sy geestelike lewe 

die belydenis ondersteun. Hierdie materiaal is die produk van meer as 30 jaar se 

ervaring en waarneming deur berading, begeleiding en voorligting in die teologiese 

veld. Geen teologiese sisteem word hierop gebou nie, tog sou dit as primere bron 

beskou kan word aangesien dit uitdrukking gee aan waarneming en gevolgtrekking 

volgens die definisie van Plummer (1983:14). Uit die aard van die saak sal dit 

blootgestel wees aan kritiek en selfs beperkinge. Heiligmaking moet aan die mens 'n 

lewe gee waarin dit duidelik is dat daardie persoon aan God toegewy is en die 

kwaliteite van reinheid, afsondering en toewyding bevat wat van so 'n lewe vereis sal 

word. 

Enkele kenmerke van 'n toegewyde lewe word hier aangegee. 

Liefde vir God. Liefde vir God vorm die basis van enige verhouding met die 

Here. Dit sou dus vanselfsprekend wees dat geen geestelike lewe van 

heiligheid sal kan bestaan sander dat 'n liefde vir God die basis daarvoor vorm 

nie. 

Die wil van die Here. Daar moet ook 'n innige begeerte wees om die wil van 

die Here in alles te doen en dit sal dan sy vreugde wees om hierdie wil te 

doen. 

Die gelowige moet ook 'n vertroue in die Here ontwikkel wat 'n krag in sy 

geestelike lewe sal bring. 
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Gebed word dan ook 'n natuurlike eienskap van so 'n lewe en dit word die 

voortdurende onsigbare band met die Here. 

Daarbenewens sal daar ook 'n goeie verhouding met ander mense voortkom, 

want om God lief te he, moet ook deurwerk tot liefde vir jou naaste. Al sal daar 

dalk oak vyande wees of mense wat jou te na gekom het, sal die uitwerking 

van heiligmaking wees dat jy eerder goed sal doen aan jou vyand en vir horn 

bid as om kwaad met kwaad te vergeld. 

Bo alles het hy 'n rein hart wat deur liefde gevul is en daarom sal die 

eienskappe van liefde teenwoordig wees. In die gereinigde hart gevul met 

liefde behoort negatiewe emosies soos jaloesie, wraak, toorn en negatiewe 

gesindhede afwesig te wees, want dit behoort van trots en hoogmoed gereinig 

te wees en gevul te wees met genade, goedheid , nederigheid , geduld, ens. 

Daarby kom daar oak die begeerte om die gebooie van God in elke opsig te 

doen. Die Christen wil graag doen wat God gebied en versigtig wees om dit 

wat God verbied nie te doen nie. 

Dit is= die begeerte om God met die hele hart te dien en daarom word 'n 

volkome oorgawe aan die Here gemaak. Talente en gawes word aan die Here 

gewy sodat dit deur die Here gebruik kan word. 

Verder vra geestelike vordering op die pad van heiligmaking dat die sondige 

wereld en sy begeerlikhede afgele sal word en die dinge van die wereld nie sy 

geestelike vordering sal benadeel nie. 

Die geheiligde persoon sal oak versigtig wees om nie met sy tong ander 

mense te benadeel nie. 

Die geheiligde persoon behoort oak 'n baie sensitiewe gewete te he. 

Sodoende word daar baie gouer ontdek wat reg of verkeerd, smaakvol of 

afstootlik, gevaarlik of veilig is. Versoeking word dan baie gouer raakgesien en 
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'n geestelike onderskeiding word aangekweek wat nooit te hoog na waarde 

geskat kan word nie. 

Deur die Heilige Gees moet daar nou ook 'n begrip van die Woord van God 

kom, want die Heilige Gees gee 'n insig in die Woord, want dit is Hy wat ons in 

die volle waarheid lei en die dinge van God openbaar. 

Die Heilige Gees gee ook vrymoedigheid om aangaande die dinge van die 

Here te getuig en deur Hom word daar ook 'n heilige moed verkry om dit te 

doen. Heiligmaking bring ook 'n ywer om vir die Here te werk en 'n getuie vir 

Hom te wees sander om die ambisie te he vir roem of selfverheerliking. 

Vanuit die oorvloed van 'n Geesgevulde lewe kom daar ook 'n brandende 

begeerte om siele vir die Here te wen. 

Op die pad van heiligmaking moet daar nou ook 'n groei in die geestelike 

dinge kom. Hierdie groei en ontwikkeling behoort 'n natuurlike gebeurtenis te 

wees want groei praat van geestelike gesondheid . 

Dan moet die geheiligde ook beklee wees met die krag van die Heilige Gees. 

Daar moet krag wees om 'n afgesonderde, toegewyde lewe te leef, maar ook 

krag om vir God te werk. 

In die voorafgaande is daar 'n duidelike etiese aspek wat noodsaaklik is binne die 

toepassing van 'n toegewyde lewe. 

• Die voorkoms van 'n gebrekkige heiligheidstandaard 

Wynkoop (1972:39) verwys na die veranderlikhede en die voorkoms van 

substandaarde in die heiligheidspraktyk. 'n Christen wat deur die Heilige Gees 

gereinig en gevul is en 'n nederige en toegewyde lewe vir God het, behoort die beste 

advertensie van God se genade in hierdie wereld te wees. In huise, bidure, kerke en 

konferensies en tussen nie-gelowiges behoort die gelowiges die sout van die aarde 

te wees, wat deur hulle gesindheid , optrede en voorbeeld andere na die Here trek of 
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minstens dan vir die Here be'lnvloed. Deur onverantwoordelikhede, onkunde en 'n 

gebrek aan toewyding en dissipline breek diegene wat heiligmaking bely, so baie 

keer die skoonheid daarvan af. Kenneth Geiger (1962:245) maak die volgende 

waarneming : "It needs to be noted that one of the major problems which confronts 

the holiness movement is that of making the transition from character to practice -

from that which the great crucial experience of heart cleansing makes to be an inner 

reality to the outer realities of conduct which Christain sanctity implies" 

• Die ingesteldheid teenoor die beoefening van heiligheid 

Volgens Sternberg (2001 :393) speel motivering 'n belangrike rol in prestasie. Ook op 

die geestelike gebied is dit noodsaaklik om gemotiveerd te wees. Motivering beteken 

basies om aangevuur te word, om 'n rede te kry waarom 'n doelwit nagejaag moet 

word . 'n Motief is 'n impuls, begeerte of behoefte wat tot 'n handeling lei . Dit is tog 

belangrik om daarop te let dat die Skrif op verskillende plekke die mens aanspreek 

om horn te motiveer tot geestelike prestasie. In die veld van die sielkunde is 

motivering wyd nagevors en van hierdie studie gaan hier aangewend word om aan te 

toon dat sterk motivering tot geestelike prestasie op die gebied van heiligheid kan lei. 

Een van die karaktertrekke van instinktiewe optrede is die optrede wat geskied in 

reaksie op 'n bepaalde stimulus. Daar is ook bepaalde instinkte wat in die geestelike 

lewe geld. Die geestelike lewe vra sekere standaarde van die Christen wat instinktief 

gehandhaaf behoort te word . William James (1890:426) glo dat instinkte belangrik is 

vir handelswyse terwyl Mcdougall (1908:394) instinkte sien as noodsaaklik vir 

korrekte optrede. Sander 'n stimulus word die mens passief en nie in staat om te 

handel nie. 

As 'n skrywer in die vroee Christelike kerk, wil Paulus beslis in hierdie gedeelte die 

Christen motiveer om op geestelike gebied te presteer. Die vlak van motivering sal 

die hoogte van die uitdaging bepaal. Die wet van Yerkes-Dodson (Sternberg , 

2001 :395) wys dat daar 'n verband is tussen stimulering en prestasie. McClelland 

(1985:398) wys daarop dat mense wat graag wil presteer uitdagende take uitsoek, 

daarin volhard en gewoonlik sukses daarin behaal. Daar is 'n duidelike verband 

tussen die motivering om te presteer en die vlak van produktiwiteit. Sielkundiges 

beskryf motivering as intrinsiek of eksentriek. lntrinsieke motivering is dit wat 'n 
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innerlike genot of tevredenheid sal bring terwyl eksentrieke motivering 'n 

tevredenheid sal bring wat van buite sal wees. Albei hierdie motiverings kan 'n rol 

speel in dit wat Paulus in Filippense 3:12-15 wil oordra. Die motivering om die 

hoogste te bereik op geestelike gebied , gaan die indiwidu innerlike tevredenheid gee 

en ook daardie genoegdoening gee dat die gemeenskap ook tevrede gestel word. Dit 

bring 'n emosionele versadiging . Die gesindheid waarin 'n mens 'n saak benader, 

bepaal dikwels wat jy uit daardie saak sal kry. Dit geld ook vir Paulus se 

ingesteldheid soos in Fil. 3:12-15 weergegee. Hierdie teks word gebruik omdat dit so 

duidelik die apostel se standpunt ten opsigte van 'n hoer geestelike lewe uiteensit. 

Daar moet 'n gewilligheid wees dat God innerlik sal doen as gevolg van uiterlike 

afsondering. 

Paulus praat in hierdie gedeelte in die Woord baie beslis van die gesindheid ten 

opsigte van heiligheid en die strewe en verlange na die hoogste wat God vir die 

mens op geestelike gebied in die lewe het. Dit is dan sy begeerte dat almal wat tot 

geestelike volwassenheid kom , dieselfde gesindheid sal he as wat hy het. Wat was 

sy houding ten opsigte van God se beste? Hy het alles vergeet wat agter was. Hy 

was nie ondankbaar vir dit wat God reeds vir horn gedoen het nie of het nie gereken 

dat hy nie uit die dinge kon leer nie , maar hy wou nie selftevrede wees en op sy 

louere rus nie. Hy neem sy eie doelgerigte en ernstige opvatting as 'n 

verwysingspunt en daag die kind van God uit om dieselfde gesindheid te he. Ter wille 

van duidelikheid word 'n verduideliking gegee van die betekenis van hierdie teks 

sodat die idee nie geskep word dat hier 'n oproep kom vir 'n geestelike staat wat in 

hierdie lewe nie moontlik is nie. Paulus verwys hier na twee volmaakthede. Die een 

volmaaktheid is wat transtemporeel en hemels is en die ander een is dit waarna in 

hierdie lewe gestrewe moet word en dit impliseer groei en ontwikkel ing . Onder 

laasgenoemde kan volwassenheid wat stabiliteit, karaktergroei en insig impliseer, 

genoem word (Rienecker, 1980:212). Metz (1971 :228) praat van die paradoks tussen 

volmaaktheid en voltooidheid. Dit is hierdie dinge wat Paulus as Christelike heiligheid 

beskryf wat hy die Christene aanspoor om na te streef. Robertson (1980:459) 

argumenteer dat Paulus hier verwys na volwassenheid wat kom as gevolg van die 

kennis wat van Christus oor 'n lang tydperk opgedoen is. Dit het 'n voltooidheid 

gebring wat van volgroeidheid spreek. 
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John Wesley (1776:526) het twee maande voor sy dood aan John Booth geskryf: 

"Waar jy ook al die geleentheid het om met gelowiges te praat, vermaan hulle om 

heiligmaking te soek". Dr. Andrew Murray (1973:247) het gese dat gelowiges onder 

die oortuiging gebring moet word van die skande en boosheid van die vleeslike staat 

en daarom is 'n diepe oortuiging hiervan nodig. Eers wanneer 'n persoon bewus 

gemaak word van die diepe behoefte van sy siel , sal hy 'n verlossing daarvan soek. 

Daar moet 'n diepe hanger wees na 'n lewe van heiligheid . Hierdie hanger word 

geskep deur die regte klimaat in die siel daarvoor te kry. Die klimaat word geskep 

deur die siel te vul met die regte leesstof, assosiasies en die beoefening van 

heiligheid. Daar moet die opregte begeerte wees om in die wil en weg van God te 

wandel sodat Hy 'n mens op die pad van heiligmaking kan bewaar en dat die vrug 

van heiligheid in die lewe kan voorkom. Daar moet 'n absolute vasberadenheid wees 

om die vrugte van heiligmaking soos vreugde, krag, nederigheid , sagmoedigheid en 

eenvoud te he. Om dit te bekom, moet daar 'n gesindheid wees om alle geestelike lig 

te verwelkom en om reg met God te wees, al kos dit ook 'n hoe prys van 

verootmoediging. 

2. 7.2 Voortdurende geestelike verandering binne die heiligheidservaring 

Die begrip van innerlike verandering is diep gewortel in die Christelike teologie (2 

Korintiers 5:17). Die ideaal om na 'n spesifieke model te verander, word baie sterk in 

die Bybel beklemtoon (2 Korintiers 3:18). Die voorskrif om te verander as gevolg van 

die dieper geestelike lewe, is 'n basis waarop die leerstell ing van die 

oorwinningslewe gebou word (Gal. 5:16-22). Die idee van die vervanging van die 

verkeerde met die regte in die karakter van die mens kom baie duidelik in hierdie 

Bybelgedeeltes na vore. Die afleiding wat uit hierdie Skrifgedeeltes gemaak word , is 

juis dat 'n gesonde en gebalanseerde geestelike lewe groei en verandering tot 

gevolg het. Hierdie veranderde lewe wil juis die Christen in staat stel om aan 'n 

sosiologiese norm te voldoen waar mense volgens daardie norme sal optree. 

Dit kan in die lewe van die kind van God gevind word in die ondervinding waar die 

Here 'n dieper werk van reiniging en vervulling met die Heilige Gees gedoen het en 

nou word hy in die wereld uitgestuur as 'n lewendige offer aan die Here. Die Here 
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verwag egter van ons om nou met die Heilige Gees saam te werk en die deel te doen 

deur daaraan te werk om voortdurend hierdie verandering te bewerkstellig. Hierdie 

saamwerk is die verantwoordelikheid van die indiwidu en dit moet lewenslank daar 

wees. As hierdie persoonlike verantwoordelikheid nagelaat word , lei dit tot 

teleurstelling , mislukking en ontnugtering. Die grondgedagte agter hierdie 

verandering is dat die geestelike lewe voortdurend moet verdiep en ontwikkel word 

sodat die Here deur die Christen se lewe verheerlik kan word. Hierdie geestelike 

verdieping spruit voort uit 'n gesonde verhouding met die Here sodat daar 'n 

toegewyde lewenswandel kan wees. Dit vra 'n nougesette, afgesonderde en 

oorgegewe wandel met die Here wat die kern van die geestelike lewe is. Hierdie 

voortdurende heiliging · moet vas op die Skrif gefundeer wees en daarom is daar 'n 

aantal toepaslike Skrifgedeeltes wat van naderby kan ondersoek sal word. 

2. 7.3. Die benutting van Grieks as Nuwe-Testamentiese taal om die onderskeid 

tussen oombliklike ondervinding en ontwikkeling in die heiligheidservaring 

aan te dui. 

In die studie word die Griekse grammatika gebruik om die teorie van geestelike groei 

te ondersteun. Deur die toepassing van die oorspronklike taal kom die onderskeid in 

betekenis van ervaring duidelik na vore. Milton Agnew was die prinsipaal van die 

Heilsleer Kollege in New York Stad. Hy het 'n studieprojek onderneem en in 1974 sy 

boek as 'n produk van die studie gepubliseer. In hierdie werkstuk het hy die Griekse 

taal benut om die leerstelling van heiligheid uit een te sit. Hierdie uiteensetting het 

baie lig gewerp op Skrifgedeeltes wat op die leerstelling van heiligmaking van 

toepassing is. Dit het baie gehelp om 'n duidelike onderskeid te maak tussen 

geloofsondervindinge wat momenteel bekom word en ander wat progressief verkry 

word. Aangesien geloofseienskappe verkry moet word , moet daar duidelikheid wees 

of dit deur 'n enkele ondervinding gesoek moet word en of daar 'n ingesteldheid moet 

wees om dit oor 'n tydperk te verkry. Hierdie aspek is van kritieke belang in die 

navorsing. Dit het eers in die onlangse jare 'n brandpunt in heiligheidskringe geword 

om die belangrikheid van groei en die mikpunt van hierdie groei duidelik te stel. 

Hierdie aspek is nie net van belang in die teologie nie, maar ook in die etiek. 

58 



Die studie van die Grieks word hoofsaaklik tot die werkwoordstelsel beperk en dan 

hoofsaaklik om dit te benut om momentele aksie en progressie in die geestelike 

ervaring aan te dui. Die bronne wat gebruik is, word in die Bibliografie aangedui. Uit 

die aard van die saak en binne die perimeter van die proefskrif is dit geen 

diepgaande studie nie. Dana and Mantey (1927:177) beskryf die funksie van die 

werkwoord soos volg: 

"The distinctive function of the verb is to express action. Action as presented in 

the expresson of a verbal idea involves two elements, time of action and kind of 

action. That is, the action may be described as occurring at a certain time, and 

must be described, if intelligible as performed in a certain manner. Tense deals 

with these two aspects of verbal expression, kind of action, being the chief idea 

involved ... " 

Volgens Dana en Mantey (1957:176) is die belangrike element in Grieks die soort 

handeling wat beskryf word; "The chief function of a Greek tense is thus not to 

denote time, but progress". Die handeling wat deur die werkwoord beskryf word , kan 

van drie kante beskryf word nl. progressief, voltooid of bloot dat dit plaasgevind het 

sander verwysing na die ontwikkeling van die handeling. Daar is dus drie basiese tye 

in Grieks: die Teenwoordige wat die handeling as progressief beskou, die voltooide 

tyd wat die handeling as afgehandel sien en die Aoristus (aopiaToa - sander 

beperkinge, ongedefinieer). Ek haal die beskrywing van Dana en Mantey van hierdie 

drie werkwoordtye in die Grieks kortliks aan: 

• Present tense: "The fundamental significance of the present tense is the idea 

of progress. It is the linear tense. The progressive force of the present tense 

should always be considered as primary ... " 

• Aorist Tense: " ... the aorist is the most important of the Greek tenses. The 

fundamental significance of the aorist is to denote action simply as occurring, 

without reference to its progress. It is the indefinite tense." 'The aorist signifies 

nothing as to completeness, but simply presents the action as attained . It 

states the fact of the action or event without regard to its duration." "It presents 

the action or event as a 'point' and hence is called 'punctiliar.' Met die oog op 
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die toepassing van hierdie werkwoordtye in die proefskrif, is dit baie belangrik 

om daarop te let dat die Aoristus tyd van die werkwoord die handeling as 'n 

geheel sien, maar dat dit uit verskillende hoeke beskou kan word. Dit is 

veiliger om weer uit Dana en Mantey aan te haal: "The aorist may regard the 

action in its entirety, which is called the constative aorist. The action may be 

regarded from the viewpoint of its initiation, which we call the ingressive aorist. 

When the action is viewed in its results, we call it the culminative aorist" (Dana 

and Mantey, 1927:194-196). 

• Perfect tense: "The perfect is the tense of complete action. Its basal 

significance is the progress of an act or state to a point of complete action. Its 

basal significance is the progress of an act or state to a point of culmination , 

and the existence of its finished results . That is , it views action as a finished 

product." "In the indicative the perfect signifies action as complete from the 

point of view of present time." "The significance of the perfect tense in 

presenting action as having reached its termination and existing in its finished 

results lies at the basis of its uses." "The intensive perfect places emphasis 

upon the existing results. The comsummative perfect emphasizes completed 

action. The iterative perfect stresses the completed action, but the character of 

the action is iterative" (Dana and Mantey, 1927:200-204 ). 

Die Griekse werkwoordtyd het egter die eienskap dat dit die soort handeling uitwys. 

In die Griekse werkwoordstelsel is daar die Teenwoordige, Onvoltooide, 

Toekomende, Voltooide en Plusquamperfekte tyd terwyl daar ook een baie 

besondere werkwoordtyd is, nl. die Aoristus tyd. Dit is belangrik om te let op die 

funksies van die verskillende werkwoordtye. 

Die gebruik van die Teenwoordige tyd dui 'n aanhoudende werking aan. Die Aoristus 

tyd gee weer 'n ondervinding wat as 'n enkele, besliste en voltooide handeling 

voorkom. Die voltooide tyd gee 'n gebeurtenis mee wat afgehandel is en nog steeds 

vanuit 'n teenwoordige posisie as voltooid gesien word. Die Griekse skrywer het 

instinkmatig geweet watter tyd om te gebruik om uitdrukking aan 'n idee te gee. As 

die Grieke dus die Teenwoordige tyd gebruik het, wou hulle daardeur 'n 

aanhoudende handeling of een wat herhaal moes word , beklemtoon terwyl die 
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Aoristus tyd gebruik is om 'n eenmalige en voltooide handeling aan te dui. Hierdie 

werkwoordtyd kan egter die handeling vanuit verskillende hoeke waarneem. Die 

Konstatiewe Aoristus sien die handeling in sy geheel, terwyl die lngressiewe Aoristus 

die begin van die handeling uitdruk. Wanneer die handeling vanuit die oogpunt van 

die gevolg daarvan beskou word, word dit deur die Kulminatiewe Aoristus uitgedruk. 

Kommentaar: Die voorafgaande studie in die Griekse grammatika is gedoen weens 

die belangrike waarde wat in heiligheidskringe daaraan gekoppel word om die aard 

van die ondervindinge te beskryf wat 'n heiligheidslewe tot gevolg het. 

Nadat die konsep van die· etiek van heiligheid vasgestel is, kan daar nou 

voortgegaan word om die dinamika wat die energie verskaf vir die prosesse wat 'n 

Bybelgefundeerde etiek tot gevolg het, te ondersoek. 

2. 7.4 Die prosesse van geestelike ontwikke/ing 

Die heiligheidservaring is nie 'n abstrakte teologiese beskrywing nie, maar 

manifesteer in 'n praktiese belewenis in die lewe van die Geesgevulde gelowige 

wanneer verskeie geestelike prosesse integreer. In hierdie gedeelte word hierdie 

prosesse ondersoek, nl. die · idee van selfkrutsiging, geesvervulling, voordurende 

reinheid, volgehoue verandering en toevoeging van geestelike deugde. Hierdie 

prosesse funksioneer nie los van mekaar nie maar integreer in die geestelike 

belewenis. 

• Die basering van geestelike groei op die idee van selfkruisiging -

Galasiers 2:20 

Hier word 'n mistieke vereenselwiging met die kruisdood van Christus aangetoon wat 

'n christosentriese ervaring tot gevolg het (Wiley. Vol 1, 1969:56). Die Kruis van 

Jesus het 'n besondere betekenis in die lewe van die kind van God. lemand wat aan 

'n kruis gesterf het, het die dood van 'n vervloekte gesterf. In die Skrif is dit baie 

duidelik: "Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang" (Gal. 3:13). Die dood wat Jesus 

moes sterf, was 'n dood waarin hy die toorn van God moes dra terwyl Hy 'n 

vervloekte moes word wat van God verlaat sou wees. Daarom moes Hy aan die kruis 
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sterf. Paulus stel dit in Fil 3 baie duidelik dat "Hy Homse/f verneder het deur 

gehoorsaam te word tot die dood toe, }a die dood van die kruis". 

Deur die kruis is die hart van God geopenbaar. Die kruis was die doel van Jesus se 

koms na hierdie wereld. Die toets van geestelike lewe le in die kruis. Die kruis 

openbaar die botsing wat God met die Satan en sonde gehad het. Daarom word die 

gesindheid in die hart van die geheiligde verander. Om 'n lewe van heiligmaking uit 

te leef, moet die kruis in die Christen se lewe toegepas word . Net so waar as wat dit 

is dat Christus gesterf het, so waar moet dit ook wees dat 'n vereenselwiging met Sy 

kruisdood moet plaasvind . In Galasiers 2:20 toon Paulus die persoonlike ervaring en 

gevolge van met Christus gekruisig te wees, aan (Robertson 1980:166). 

Ego (1ste Persoon enkelvoud) van die persoonlike voornaamwoord. Paulus verwys 

hier na homself en sy eie ondervinding, maar met die bedoeling dat dit 'n paradigma 

vir Christene moet wees (Rienecker, 1980:160). Dit is dus nie net Paulus nie, maar 

elke Christen wat homself hierin kan plaas en kan weet dat dit sy eie ervaring is 

(Heyns, 1978:322). 

1 ste Persoon Enkv Perf Ind Pass. Hierdie woord is saamgestel uit: sun en stauromai. 

Hierdie voorvoegsel beteken "saam". Paulus beskou homself dus hier deur geloof 

posisioneel gekruisig maar nie net sommer gekruisig nie. Hy bedoel "saam met 

Christus gekruisig". Rienecker (1980:161) haal Guthrie aan en gee die betekenis van 

die teks om saam met gekruisig te wees. Dit beteken 'n vereenselwiging met dit wat 

die kruis vir Christus beteken het. Heyns (1978:287) vertolk die gedeelte dat Pa~lus 

horn vereenselwig met dit wat Christus aan die kruis verduur het. Paulus bely dat die 

sondebeginsel tot 'n einde gekom het aan die kruis, hy is inderdaad verlos (Dayton, 

1983:344 ). Paulus het opgehou om vir horn self te lewe volgens Rienecker 

(1980:161) se verklaring van die betekenis van die aoristus tyd van die werkwoord . 

"Ek" leef nie meer nie". 

Paulus het hier die wese van sy karakter aan die heiligmakende wil van God onder 

werp. Maar Paulus gaan verder om te se dat hy tog lewe. Volgens Dayton 

(1966:344) beoefen hy nog steeds die funksies van die lewe, maar dit is Christus wat 
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nou in horn lewe. Dit is dan ook die betekenis van die objektiewe genitief. Hy lewe 

nou in gedagtes, woorde en werke deur die lewe van 'n opgestane Christus. Hy 

beoefen nou sy lewe op aarde in die liggaam deur Christus, want Hy het nou die 

fontein van sy gemoed, sy woorde en dade geword. Christus, as die gekruisigde, 

lewe nou in hulle wat saam met Hom gekruisig is. 

Die tyd van die werkwoord hier is die teenwoordige tyd (Rienecker, 1980:161 ). 

Christus het dus in horn begin lewe en daardie toestand gaan voort. Daarom se 

Paulus dat dit nie hy is wat meer lewe nie, maar Christus. Sy ou lewe het tot 'n einde 

gekom aan die kruis, maar nou het hy 'n nuwe lewe wat hy leef. Hierdie gekruisigde 

lewe word in die atmosfeer en die gebied van die geloof gelewe. Alles wat Christus 

aan die kruis vir die mens uitgewerk het, word nou in die mens ingewerk. 

Taylor (1977:407) noem dit heiligheid wat toegeeien word. Die Seun van God het Sy 

geloof aan Paulus gegee om die krag vir hierdie lewe te he. Die kruis word dus die 

basis van die geloofslewe, van die lewe van oorwinning en van die afsondering van 

die wereld. Oorwinning kom deur voortdurende selfverloening en 'n toepassing van 

die gesindheid wat in Christus Jesus was. Heyns (1978:321) stel dit dat daar 'n 

onderskeid moet wees tussen aspekte van afbraak en opbou, sterwe en opstanding. 

Daar moet uit die oorwinning gelewe word . 

Die kruisgedagte is onderliggend baie sterk in die uitlewing van 'n dieper geestelike 

lewe. In Kolossense is dit Paulus wat aan die Christen skryf en se: "Julle het 

gesterwe (2de Persoon Meervoud Aoristus) en julle lewe is saam met Christus 

verborge in God (3de Pers Enkelv Perfektum Passief) (Rienecker, 1980:232). Hulle 

geestelike lewe kom dus nou voort uit die verborge eenheid met Christus in God. 

Daardie diepere en intieme eenheid met Christus is die bran van hulle geestelike 

lewe. Die feit dat dit in die Perfektum staan, dui aan dat daar 'n ondervinding was 

waarin hulle saam met Christus verborge is in God en daardie toestand word nog 

steeds gehandhaaf (Dana and Mantey, 1927:201 ). 

Opsomming: Hier word 'n mistieke geloofsvereniging met die gekruisigde Christus 

gevind. Hierdie geloofsvereniging is 'n uitvloeisel van die ondervinding van die 

63 



vervulling met die Heilige Gees en vorm die basis vir 'n Geesgevulde lewe wat hierna 

ondersoek word . 

• Geestelike groei geskoei op die Bybelse beginsels vir 'n Geesgevulde 

Lewe - Efesiers 5:18-21 

Die vervulling met die Heilige Gees is 'n besliste gebeurtenis 

Die heiligheidsbeweging heg 'n besondere waarde aan die soterioliese werk van die 

Heilige Gees. Taylor (1977:572) stel dat op die pad van heiligmaking die vervulling 

van die Heilige Gees 'n voldonge feit moet wees. Die gebeure op Pinksterdag was 

die vervulling van Christus se hoepriesterlike gebed in Johannes 17:17 (Taylor, 

1983:475). Dit het reiniging , toewyding , versterking en bekragtiging gebring . Hulle 

visie is verbreed , 'n nuwe en radikale vergeesteliking het plaasgevind en hulle het 'n 

nuwe begrip van geestelike waarhede ontvang. Dit het ook 'n reiniging van innerlike 

motiewe gebring . Hulle houding, verhoudinge en denkwyse is verander (Taylor. 

1977:489). Metz (1971 :115) argumenteer dat die dissipels se ervaring op pinksterdag 

'n dramatiese verandering in hulle innerlike geestelike opset sowel as hulle uiterlike 

geestelike optrede tot gevolg gehad het. Hy heg 'n besondere waarde aan die 

pinksterdagervaring omdat die dissipels daarna nie weer so 'n eiesoortige ervaring 

beleef het nie. Die gehalte van hulle geestelike lewe het van middelmatigheid , 

onsekerheid en onstabiliteit verander na 'n gehalte van geestelikheid. Vanuit daardie 

ervaring het hulle as 'n oorwinnende groep uitgegaan. Die gedeelte oor die Heilige 

Gees word in "a Contemporay Wesleyan Theology"(Vol. 1, 1983:415-419). Hy heg 

besondere belangrikheid aan die beloftes aangaande die Heilige Gees in Lukas 

24:49 en Handelinge 1 :4-5,8. Vir horn is die Heilige Gees die gawe van die Vader 

wat die christen toerus met krag en vrymoedigheid. Sy voortdurende 

teenwoordigheid moet 'n gevestigde feit wees. In die proses van heiligmaking is dit 

die belewing van sy volheid wat ter sprake is. Hier het 'n mens te doen met die 

strome van lewende water. Wiley (1952 , Vol. 2:443) stel dit dat die Heilige Gees die 

geheiligde in 'n nuwe verhouding met Jesus bring. Die Heilige Gees gee dan ook aan 

die Christen sekere kwaliteite en eienskappe soos krag , vrymoedigheid , 

vrugbaarheid , ens. Die heiligheidsbeweging vertolk die ondervinding as 'n besliste 

gebeurtenis met 'n besondere identiteit (Deal , 1961 :30) Hand 2:4 en Hand 15:8 & 9 
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word gebruik om dit te substansieer op grand van die grammatikale konstruksie en 

betekenis in die Griekse taal ("a Contemporary Wesleyan Theology," Vol 1. 

1983:531 , Rienecker, 1976:298). Voorafgaande is geen pneumatologiese 

dieptestudie nie, maar slegs 'n kart aanduiding van die bepaalde orientering ten 

opsigte van die Heilige Gees binne die heiligheidsbeweging. Aangesien etiek met 

gesindhede en verhoudinge te doen het, wil die navorsing op die belangrikheid van 'n 

belewenis met die Heilige Gees wys om die wese van die etiek te bewerk. 

Die Volheid van die Heilige Gees is 'n voortdurende belewenis - Efesiers 

5:18 

Die heiligheidsbeweging onderskei tussen 'n ondervinding van vervulling met die 

Heilige Gees en dan die voortgesette belewenis van die Heilige Gees. Tydens 

laasgenoemde voeg die Heilige Gees waardes en kwaliteite in die gelowige se lewe 

wat nie tevore daar was nie (Hall:188). Wiley (Vol 2. 1953:317) beskryf die werk van 

die Heilige Gees as 'n voortdurende belewenis waarin daar karaktervorming 

plaasvind as 'n noodwendige uitvloeisel van sy teenwoordigheid in 'n persoon se 

lewe. Metz ( 1971: 191) argumenteer dat die Heilige Gees 'n dinamiese, groeiende 

leefwyse in die gelowige se lewe bring waarin die vrug van die Heilige Gees meer en 

meer sigbaar word. · 

Hierdie denke word begrond in die grammatikale ontleding van Efes 5:18 waar die 

Bybel se gelowiges moet met die Heilige Gees vervul word. (2de Pers lmperatief 

Meervoud Teenwoordige Tyd Passief) (Moulton, 1981 :329). Dit beteken dus dat dit 

nie 'n opsionele saak is nie, want dit is 'n opdrag wat gegee word (Rienecker, 

1980:192). Omdat dit in die Teenwoordige Tyd staan, beteken dit dat die vol maak 

voortdurend moet wees, dit moet nie ophou nie. Volgens Dana en Mantey, 1927:161 ) 

gee die passief die betekenis dat dit iets is wat aan die onderwerp gedoen word . Die 

Christen is hier die onderwerp en die vervulling word dus aan hulle gedoen. Die 

Heilige Gees word hier as die instrument gegee wat die invulling doen en die 

genitiewe vorm van die werkwoord dui oak aan waarmee gevul word. Hy is die Een 

wat die mens dus vul en vol hou met Homself (Robertson, 1981 :363; Rienecker, 

1981: 192). Hierdie integreer met die konsep binne die heiligheidsbeweging dat daar 

'n aanvanklike vervulling met die Heilige Gees plaasvind maar die belewenis van die 
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Heilige Gees moet voortdurend beleef word . Sodoende vind die ontwikkeling van 

heiligmaking plaas. Die Heilige Gees bring 'n nuwe verhouding met Jesus en is op 'n 

hoer vlak. 

'n Ontleding van Galasiers 5:16 en 26 brei hierdie gedagte verder uit. Dit wil 'n 

heiligheidsbegrip begrond vir 'n lewe van oorwinning in die daaglikse lewe. Die 

openbaring van 'n heiligheidsetiek binne die alledaagse lewe is 'n sterk orientering 

binne die heiligheidsbeweging (Harkness, 1957:2). Die begrippe "vlees" en "Gees" 

bring 'n spanning in die denke van die heiligheidsbeweging. Dit word nie nou hier 

nagevors nie, maar hierdie tekste word gebruik om aan te toon dat daar 'n 

oorwinning moontlik is. 

Die woord wat in vers 16 gebruik word is peripatew wat beteken om rond te gaan, 'n 

voortdurende wandel wat 'n alledaagse ondervinding is. Liddel en Scott (sj, 320) 

verklaar die woord as 'n optrede volgens 'n sekere manier van lewe, optrede en 

lewenswyse. Die gedagte is dat daar deur die Heilige Gees gewandel word (Louw en 

Nida, 1993:505, 51 O; Arndt en Gingrich, 1979:649.2; Robertson , 1980:186). Paulus 

se hier dat 'n mens nooit die begeerlikhede van die vlees sal volbring as jy 'n 

wandelgenoot van die Heilige Gees is nie. In alle situasies, elke dag, moet 'n mens in 

sy teenwoordigheid wees (Purkiser et al., 1977:504). Sonde kan net nie 'n ingang kry 

waar die Heilige Gees teenwoordig is nie (Carter, 1983:914). Die tyd van die 

werkwoord is die teenwoordige tyd wat aandui dat dit 'n voortdurende wandel moet 

wees (Rienecker, 1980: 170). Paulus gee dit ook aan hulle as 'n soort opdrag, nie 'n 

militere bevel nie, maar een waarin hy wel duidelik voorskriftelik is (Rienecker, 

1980: 170). Dit word 'n daaglikse gedragspatroon deur die Heilige Gees. 

Maar in vers 25 spreek Paulus weer 'n ander gedagte uit waarin hy 'n oproep doen in 

verband met die wandel deur die Here. Hier kom dit met 'n voorwaarde en 'n oproep. 

As 'n mens bely dat jy om deur die Gees wandel, dan moet sy invloed in die gedrag 

geopenbaar word . Waardeur word dit gemanifesteer? Die woord wat Paulus hier 

gebruik is stoixew. Liddel en Scott (sj, 376) gee die betekenis van hierdie woord soos 

volg aan: "to frame one's mind , to conduct it by a certain rule. " Dit beteken dus dat 

daar volgens voorgeskrewe norme gehandel moet word of ooreenkomstig sekere 

voorskrifte opgetree word . lets moet in lyn wees met of ooreenstem met dit wat 
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voorgeskryf is. Hier word die Heilige Gees dan ingebring as die Een met Wie 'n mens 

in ooreenstemming moet wees. Die lewe moet in lyn gebring word sodat dit sal wees 

volgens sy beginsels, voorbeeld en standaard (Louw en Nida, 1993:505). Soos Hy 

wandel en doen, moet die Christen ook doen (Robertson, 1980:188). Die 

selfstandige naamwoord is in die Datief (Rienecker, 1980:172). Die Bybelse vereiste 

sa l die standaard vir die etiek vir die Geesgevulde Christen wees (Arndt en Gingrich , 

1979:749). Volgens (Purkiser et al., 1977:504) het die hele gang van Paulus se 

redenasie hier het te doen met die vervanging van die werke van die vlees wat 

verkeerd is, met die vrug van die Gees wat reg is. Hierdie wandel deur die Gees 

moet dan die oplossing bied vir die probleem van vleeslikheid. 

Earle (1963:298) glo hierdie is nie net abstrakte terminologie wanneer daar van die 

wandel deur die Gees gepraat word nie. Dit moet 'n aktiewe geestelike lewe wees 

waar die Here Jesus ten volle in die middelpunt geplaas word . Dit sal voortdurende 

oortuiging bring van wat verkeerd gedoen word en daar sal altyd 'n sterk honger en 

dors na God se heiligheid in die daaglikse lewenswandel wees. 

Die Geesgevulde lewe is 'n vrugbare lewe 

Die sigbare toepassing van die vrug van die Heilige Gees in die alledaagse lewe is 'n 

belangrike element in die heiligheidsbeweging se vertolking van die etiek van 'n 

heil igheidsbelewenis. Taylor (1983:506) maak die stelling dat die bediening van die 

Heil ige Gees in die gelowige die versoening van Christus omsit in die alledaagse 

lewe. Galasiers 5:22 word gebruik om hierdie konsep te begrond . 

In Galasiers 5 vanaf vers 16 word daar gepraat van die "werke" van die vlees, maar 

Paulus gebruik die woord "vrug" van die Gees. Daar is 'n duidelike verskil tussen 

werke en vrug. Robertson (1980:186) stel dat al die verskillende motiewe wat op die 

menslike gemoed en wil inwerk om voorneme en handeling te bewerk, of deur die 

vlees of deur die gees beheer word . Volgens Rienecker, 1980:170 word werke 

gedoen deur inspanning en krag terwyl vrug die gevolg is van 'n natuurlike proses 

wat ongehinderd voortgaan. Hierdie betekenis moet ook op die geesgevulde lewe 

toegepas word . Om vrug te dra beteken dat iets voortgebring word wat tasbaar of 

waarneembaar is. Die woord wat hier gebruik word is karpos. Rienecker (1980:171 ) 
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beskryf karpos as vrug wat deur groei voortgebring word. Vir Arndt en Gingrich, 

1979:404 verwys dit na die verstandelike of geestelike steer en beteken dit die 

gevolg of produk van 'n lewende groeiproses. Cole (1969:159, 167) beskryf dit as 'n . 

geestelike wandel wat hierdie vrugte voortbring omdat die Heilige Gees in die 

Christen se lewe teenwoordig is. Die woord verwys na die vrug van iets spesifiek. 

Hier in Galasiers 5:22 is dit gekoppel aan die vrug van die Gees (Rienecker, 

1980: 171 ). Hierdie vrug van die Gees is eie aan sy goddelike karakter en dit moet 

dus deurvloei na die geheiligde se karakter. In die grammatikale konstruksie in die 

oorspronklike taal is dit dan ook karpos (selfstandige naamwoord Nominatief, manlik 

enkelvoud) (Moulton, 1977:213) tau neumatos (selfstandige naamwoord Genitief 

manlik, enkelvoud) (Rienecker, 1980:171 ). Volgens Rienecker dui die genitief besit of 

verwantskap aan (1980:171). 

Hierdie vrug van die Gees is eie aan sy karakter en moet dus deur Hom ontwikkel 

word in die lewe van die Geesgevulde mens. Die diepe geheim om die vrug van die 

Gees te besit, is die vervulling met die Heilige Gees (Robertson, Vol. 3, 1981: 186). 

Daar moet Hy die geleentheid he om ongestoord sy werk te kan doen en dan sal 

hierdie vrugte die lewe van die kind van God versier (Earle, 1963:298). Daar sal 

opgrmerk word dat hierdie nege vrugte van die Gees begeerlik is vir elke mens, selfs 

vir die ongeredde wat daarna street om 'n aantreklike karakter te he en 'n mooi 

geaardheid te openbaar. Dit is egter essensieel deel van die Geesgevulde kind van 

God se karakter. Robertson (1980:188) is van mening dat die Bybel hier verwys na 

daardie kwaliteite wat te doen het met die verhouding van die Christen met ander 

mense. Hier word 'n paradigma vir 'n Geesgevulde lewe en die uitwerking daarvan in 

die samelewing verskaf. Die Skrif gee dit in duidelike volgorde. 

Die werk van die Heilige Gees word sterk beklemtoon in die heiligheidsteologie. Deur 

die werking van die Heilige Gees word die gelowige opgebou en kom christelike 

kwaliteite na vore. Taylor (1977:497) stel dit dat die vrug van die Gees 'n duidelike 

etiese implikasie het omdat dit daardie kwaliteite bring wat 'n voorbeeldige christen 

tot gevolg het. In die volgende word die vrug van die Heilige Gees as etiese aspekte 

van die christen se lewe ondersoek. 
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Die Geesgevulde lewe is 'n voortdurende wandeling met die Gees 

Die heiligheidsbeweging plaas by uitstek klem op die leefwyse van iemand wat die 

heiligheidservaring bely. "True holiness is the product of a unified being whose total 

existence expresses the transforming power of God" (Agnew 1965:31.) Paulus kom 

nou met 'n wegwyser in Galasiers 5: 16-26 om die teorie in die praktyk toe te pas. Vir 

Ridgeway (1983:914) word hier 'n weg aangedui om 'n innerlike ondervinding in die 

daaglikse leefwyse van geestelike oorwinning om te sit. 

Die gedagte is dat daar deur die Heilige Gees gewandel word (Lauw en Nida, 

1993:505, 51 O; Arndt en Gingrich, 1979:649.2; Robertson, 1980: 186). Paulus se hier 

dat die begeerlikhede van die vlees wat negatief is sal volbring as jy 'n wandelgenoot 

van die Heilige Gees is nie. In alle situasies, elke dag, moet in Sy teenwoordigheid 

wees (Purkiser et al., 1977:504). Sande as 'n negatiewe dinamika kan net nie 'n 

ingang kry waar die Heilige Gees teenwoordig is nie (Carter, 1983:914). Hierdie word 

'n daaglikse gedragspatroon deur die Heilige Gees wat die klem wat die 

Heiligheidsbeweging op 'n daaglikse etiese leefwyse plaas, ondersteun. Volgens 

Taylor (1977:497) moet dit voortdurend hernu word Hand 4:31 en gehandhaaf word 

Efes 5:18. 

Hierdie is egter nie net abstrakte termiriologie wanneer daar van die wandel deur die 

Gees gepraat word nie. Dit sal voortdurende oortuiging bring van wat verkeerd 

gedoen word en daar sal altyd 'n sterk hanger en dors na God se heiligheid in die 

daaglikse lewenswandel wees (Earle, 1963:298). 

• Die heiligheidservaring is 'n lewe van voortdurende reinheid - 1 Joh 1 :7 

Volgens Taylor, 1977:497 verwys die heiligheidsbeweging na innerlike reinheid en dit 

impliseer 'n etiese reinheid waarna in die term "hartreiniging" verwys word . Metz 

(1971 :173) gebruik die woord katarizo om te beskryf dat 'n reiniging van sonde 

plaasvind waardeur toewyding moontlik gemaak word. Dayton (1983:563) verwys 

oak na hierdie innerlike reinheid wat geskep word en gebruik Hand 15:8 & 9 as 

verwysing. Binne die heiligheidsdenke verwys dit na 'n reiniging van sonde as 'n 

inwonende mag sodat 'n lewe van oorwinning moontlik kan wees. Soos reeds 
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genoem, staan die gebruik van die aoristus tyd van die werkwoord in die Griekse taal 

prominent om die aard van die ondervinding binne die heiligheidsteologie te beskryf. 

Hierdie denklyn word gekonfronteer met die vraag hoe so 'n ervaring behou moet 

word . Die werkwoord in 1 Joh 1 :7 is in die teenwoordige tyd en dit word aangewend 

om aan te dui dat daar oorwinning is solank in die lig gewandel word. 

Die laaste gedeelte van die teks moet ontleed word sodat ons by die presiese 

betekenis daarvan kan uitkom wat dan ook die bedoeling van die skrywer sal gee. 

Weereens word Rienecker (1980 :439) se verduideliking gebruik. Die Bloed 

(Nominatief Onsydig Enkelvoud) van Jesus (Genitief Manlik Enkelvoud) sy Seun 

(Genitief Manlik Enkelvoud) reinig (3de Persoon Enkelvoud Teenwoordige Tyd 

lndikatiewe Aktief) van a/le sonde Dayton (1983:530) argumenteer dat hier 'n 

ekspressiewe verduideliking van God se werking is om gelowiges rein te hou. Wiley 

(Vol 2. 1953:478) stel dit dat Johannes hier verwys na die middel wat God gebruik 

om innerlike reinheid te skep en te handhaaf. Volgens horn verwys dit hier na 

volgehou heiligmaking. 

Die heiligheidsteologie bevestig dus dat 'n staat van reinheid geskep word wat nou 

gehandhaaf moet word . Dit is een van die betekenisse van die Praesens om te 

·handhaaf wat geskep word (Dana en Mantey, 1957:181). Tereg se Adam Clarke 

(sj.:904) dan dat dit die betekenis van hierdie teks is. Die Bloed van Jesus Christus 

hou die hart van die mens in 'n aanhoudende staat van reinheid. Maar daar moet ook 

aan die voorwaarde wat hierdie teks stel , voldoen word , nl. om aanhoudend in die lig 

te wandel. Die begrip word vertolk as 'n gehoorsaamheid aan die voorskrifte van die 

Woord van God. Hierdie teks gee volgens Kenneth Grider (1980:104) die betekenis 

dat dit 'n voortdurende reiniging is na volkome heiligmaking, maar nie beteken 'n 

voortdurende reiniging van inwonende sonde nie. Dit is 'n sleutelkonsep in die 

heiligheidsteologie. 

• Teorie van volgehoue verandering - Rom. 12:1 en 2 

In die afsluiting van die Brief aan die Romeine skryf Paulus aan hulle om nie aan 

hierdie teenwoordige wereld en sy dinge gelykvormig te word. Dit is immers basies 

verstaanbaar dat hy dit moet skryf, want niks is vir die Geesgevulde kind van God so 
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gevaarlik as die wereld wat verbygaan nie. In Bybelse terme word die term "wereld" 

gebruik as teenoorgestelde van die koninkryk van God . Maar dan kom Paulus ook 

met die noodsaaklikheid van verandering om die wil van God te ken. In hierdie 

gedeelte word belangrike elemente van die antropologie gevind . 

Dayton (1983:76) gee die verklaring dat Paulus hier se dat die gelowige hul liggame 

aan God moet stel as 'n lewendige en welgevallige offer aan God. Dit moet 'n 

eenmalige oorgawe wees sodat die liggaam altyd aan God behoort. Maar dan gaan 

hy voort om vir hulle te se dat hulle nie aan die gang en mode van hierdie wereld 

gelykvormig moet wees nie. In plaas van 'n lui lewe van wereldgelykvormigheid gee 

hy aan hulle die opdrag om verander te word. Wat word bedoel met verandering? Die 

woord hier is metamorfose en dit beteken om in voorkoms te verander en wat die 

geestelike betref om innerlik te verander (Moulton, 197 4:266). Die werkwoord staan 

in die Teenwoordige Tyd wat dan beteken dat dit 'n verandering is wat voortdurend 

aangaan (Rienecker, 1980:29). Die metode hoe hierdie metamorfose moet 

plaasvind , is deur die vernuwing van die gemoed. Die gedagte hier is die van 'n 

restourasie of verandering na 'n voorbeeld (Carter, 1983:489, 508 , 537, 564). Dit is 

ook die betekenis van Efesiers 4:23. Met hierdie doel voor oe werk die Heilige Gees 

onverpoos in die lewe van die Geesgevulde kind van God. 

In elke opsig is dit so dat geestelike perspektiewe regkom wanneer 'n 

gemoedsverandering ondergaan word . Dit is iets wat in die heiligmakende proses 

moet gebeur. Waar dit plaasvind , kom daar 'n insig in en bereidwilligheid vir die 

dieper geestelike dinge. Daarom praat die Latynse Bybel daarvan dat jy hervorm 

moet word in jou gemoed (Wordsworth, 1931 :387). Dan eers sal ook 'n behae kom in 

die wil van God . 

Hoe word hierdie verandering teweeggebring en op watter terrein vind dit plaas? 

Dit is 'n bekleding met nuwe geestelike eienskappe. 
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• 'n Bekleding met die nuwe mens - Ef. 4:20-31 

Hier kom drie belangrike dinge, nl. 'n aflegging, 'n vernuwing en 'n bekleding ter 

sprake. 

Le die ou mens af Hier word verwys na die ongeheiligde natuur wat in een 

besliste ondervinding afgele word. Die tyd van die werkwoord is die Aoristus 

(Rienecker, 980:187) wat beteken dat dit 'n besliste daad is wat plaasgevind 

het. 

Vernuwing in die gees van die gemoed. Die werkwoordtyd is die 

Teenwoordige tyd wat impliseer dat dit 'n voortdurende vernuwing moet wees 

wat altyd sal veroorsaak dat daar nuwe denke sal kom (Rienecker, 1980: 187-

188). Robertson (1980:343) se die gebruik van die passiewe vorm van die 

werkwoord impliseer 'n verandering van die oue na die nuwe wat toegelaat 

moet word. 

"Beklee ju/le met die nuwe mens." Hierdie nuwe mens is na God geskape in 

ware geregtigheid en heiligheid. Die subjunktief word hier gebruik in 'n doelsin 

(Rienecker, 1980: 188). Die opdrag hier is dat hulle beklee moet word daarmee 

soos 'n mens met 'n kledingstuk beklee word . Robertson (1980:344) beskryf 

die gebruik van die aoristus as belangrik by die afle. Die bekleding word in die 

teenwoordige tyd gestel wat impliseer dat dit 'n proses sal wees. Hierna moet 

daar in die alledaagse lewe duidelike aanduidings wees dat God se heiligheid 

en geregtigheid teenwoordig is in die kind van God se lewe (Carter, 1983:548, 

893-895; Earle, 1963:334-335). Wat is hierdie aanduidings? Daar is 

verskillende plekke in die Nuwe Testament wat hierna verwys en vanuit 'n 

etiese oogpunt word een eksegeties behandel wat die denke beklemtoon dat 

die heiligheidsbeweging voortdurende verandering en toevoeging van 

geestelike gawes akkommodeer. 
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• Kolossense 3:12: Beklee julle 

Vir Purkiser (1977:469) is dit dieselfde opdrag wat aan die Efesiers gegee word. 

Maar hier in Kolossense word 'n opdrag gegee dat gelowiges met sekere kwaliteite 

beklee moet word . Hierdie eienskappe is die vrug wat deur die volheid van die 

Heilige Gees gebring word. Die opdrag staan in die aoristis medium imperatief 

(Rienecker, 1980:234) wat impliseer dat die gelowige 'n aandeel aan die proses het 

(Dana en Mantey, 1955: 157). 

Hierdie bekleding sal dan uitvloei na die daaglikse lewe waar dit waarneembaar sal 

wees. Daarom staan al die opdragte vanaf vers 13 In die teenwoordige tyd 

(Rienecker.1980:234) wat 'n aanduiding gee dat hierdie opdragte voortdurend 

gedoen moet word (Dana en Mantey, 1955:178). Waar die subjunktief gebruik word , 

is dit 'n voorwaardesin waar die voorwaarde 'n moontlikheid is (Rienecker, 1980:234-

235). Hier is die opdragte tot verdraagsaamheid en vergewensgesindheid , tot liefde, 

die vrede van God en tot 'n blymoedige mens in wie die Woord van God ryklik woon. 

Dit strek egter ook deur tot die huislike lewe en die diens wat aan ander gelewer 

word (Bruce soos aangehaal deur Rienecker, 1980:235). Die omvattende daaglikse 

uitlewing van heiligmaking word hier duidelik aangetoon. Daar sal 'n gees van 

sagmoedigheid en 'n begeerte om in God se wi l te · lewe ontwikkel (Carter, 

1983:1016; Purkisereta/., 1977:469, 516). 

Die van ontwikkeling en toevoeging word in Petrus verder aangetoon. 

• Die heiligheidservaring is 'n geloofsontwikkeling deur toevoeging - 2 

Petrus 1 :5-7 

Die toevoeging van genadegawes staan sentraal in die heiligheidsteologie. Dit word 

gebruik as 'n aanduiding van geestelike groei. Daarom word hierdie gedeelte meer 

breedvoerig behandel. In hierdie gedeelte gee die Heilige Gees 'n opdrag wat 

persoonlike verantwoordelikheid beklemtoon. Hier kom 'n deugde-etiek ter sprake. 

Dit word die verantwoordelikheid van elke Geesgevulde Christen om toe te sien dat 

dit in die geloofslewe ontwikkel word (Purkiser, et al., 1977:470, 516; Wiley, Vol. 2, 

1969:492). Hier het dit te doen met die dinamika wat werklike ontwikkeling en 
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geestelike vooruitgang teweegbring (Earle, 1963:406). Vir Carter (1983:454) sal deur 

hierdie sewe eienskappe wat deur ontwikkeling na vore gebring word , 'n heiligmaking 

tot eer van God volbring word. Hierdie sewe genades is teenwoordig in die siel en is 

interafhanklik en moet vanuit die stam, geloof, ontwikkel word. Die woord in die 

oorspronklike taal beteken om iets te voorsien en deur geloof moet dus hierdie 

praktiese eienskappe voorsien word (Rienecker, 1980:423). Dit moet die kanale word 

waardeur die heilige lewe geleef word tot sy heerlike eer. 

Die gesindheid waarin hierdie toevoeging gedoen moet word, is belangrik genoeg om 

op te let en spreek van intelligente Christenskap (Robertson, Vol 5. 1980:126). Die 

grondgedagte van die woord is dat dit ywerig , ernstig, haastig en met elke 

geleentheid gedoen moet word (Thayer, 1989:556). Die Nederlandse Bybel se dat dit 

"naarstiglik" gedoen moet word. Hier is nie plek vir geestelike luiheid en 

traak-my-nie-agtigheid nie (Lauw en Nida, 1993:599). Hier het ans te doen met 

karakterontwikkeling vanuit geestelike groei. Dit het 'n direkte betrekking op die etiek 

waarvolgens 'n Christen se lewe beoefen word , want dit verskaf die dinamika vir volle 

ontwikkeling van Christelike karakter en persoonlikheid (Purkiser, 1977:471 ). 

Deug 

Dit is goedheid en opregtheid wat die eienskap van heiligheid moet wees. Dit dra die 

gedagte dat deug die beeld van heiligheid onder mense moet bevorder. Dit moet die 

skoonheid van heiligheid "verkoop" (Lauw en Nida, 1993:744). Dit moet daardie iets 

wees omtrent heiligheid wat mense daarheen sal aantrek veral wanneer daar met 

nederigheid oar heiligheid getuig word . Daarom sal dit oak 'n goeie gewete en heilige 

lewenswandel veronderstel. Rienecker (1980:422) verklaar die betekenis van die 

woord as 'n verwysing na dit wat uitstaande is. 

Kennis 

Die hoofgedagte hier is die ontwikkeling van 'n mens se kennis van God en van die 

geestelike dinge. Hierdie kennis word opgedoen namate die kind van God se 

ondervinding met God dieper word (Robertson, 1980:126). Geestelike kennis bring 
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ook 'n onderskeiding en insig op die pad van heiligmaking en gee daardie vermoe 

om die lewe te kan uitleef (2 Petrus 1 :2; Purkiser et al. , 1977:210). 

Selfbeheersing 

Heiligmaking het die wil van die mens geheilig en liggaam, siel en gees is onder 

beheer van die wil. Daarom moet al drie hierdie fakulteite aan die wil onderdanig 

wees en moet alle natuurlike begeertes en aptyte beheer word (Louw en Nida, 

1993:751 ). Selfbeheersing is noodsaaklik vir die uitlewing van heiligmaking. 

Selfbeheersing moet toegepas word oak ten opsigte van geestelike dinge soos 'n 

gereelde en gedissiplineerde stiltetyd , rus vir die liggaam, omgang met mense, die 

tong, die gedagtewereld , die oe, die besigheid wat gedoen word, ten opsigte van hoe 

tyd deurgebring word (Purkiser et al., 1977:493). Selfbeheersing beteken die beheer 

om gedagtes te konsentreer op die dinge wat verhewe is wat 'n menslike gedrag 

insluit (Santrock, 2000:200, 205). In die geestelike gebied is dit noodsaaklik sodat die 

lewe op aarde tot eer van God kan wees. Waar daar onbeheerste reaksies , word die 

Christelike getuienis vernietig (Rienecker, 1980:423). Waar daar nie selfbeheersing 

is nie, kan geloof vernietig word (Wiley, 1969:357). 

Lydsaamheid 

Hier het ans te doen met volharding en die vermoe om deur te druk in die 

geloofslewe en te volhard selfs onder moeilike omstandighede. Die duiwel en die 

wereld kom dikwels met toetse en beproewings om die geloof te toets en dan is 

geduld nodig om te seevier. In die lewe van heiligmaking is volhard ing en geduld 

moontlik omdat daar volkome verlossing is van die sonde wat ons so maklik omring. 

Jakobus se dan oak duidelik dat daar vreugde moet wees onder allerhande 

versoekinge, want dit bewerk volharding en die gevolg hiervan dien tot die volmaking 

van sy werkinge in die christelike lewe lewe (Jakobus 1 :1-4). Dus het dit te doen met 

lewensprobleme en dit moet positiewe gevolge in die lewe van die Geesgevulde kind 

van God tot gevolg he. 

Lydsaamheid leer ook onderdanigheid aan die wil van God en 'n soeke om die wil 

van God te doen. Lydsaamheid moet oak beoefen word ten opsigte van ans werk vir 
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die Here. So dikwels wil ans dadelik alles sien gebeur, maar die werk vir die Here 

lewer nie altyd daardie verlangde vrug nie. Lydsaamheid in heiligheid leer om te 

volhard totdat die vrug daar is. Lydsaamheid is oak nodig sodat daar geduld sal wees 

om op die Here te wag in die binnekamer totdat Hy gebed beantwoord. 'n Geestelike 

lewe sander lydsaamheid lei tot ongedissiplineerdheid en oorhaastigheid wat dikwels 

groat skade doen. 

Godsvrug 

Hierdie woord beteken vroomheid , toewyding aan God, aanbidding en 

Christusgelykvormigheid (Lauw en Nida, 1993:531,532). Dit dra die betekenis om die 

beeld van God te he, nie in gelykheid van eienskappe, nie maar in gelykvormigheid 

(Arndt en Gingrich, 1979:326). Godsvrug moet geopenbaar word in die alledaagse 

lewe (Carter, 1983:455). Holman (1989:559) verklaar dit as heiligheid waar daar 'n 

gees van vergewensgesindheid sal wees soos oak God dit besit. Vanuit 'n etiese 

oogpunt het ans hier te make met 'n eienskap wat 'n direkte invloed op Christelike 

etiek het. In godsvrug sal verdraagsaamheid gevind word. Godsvrug word 

geopenbaar deur 'n gees van samewerking en eenheid en oak om respek en agting 

vir mekaar te he. Maar Godsvrug word oak in selfverloening gevind en om die 

gesindheid te he wat in Christus is. Kortom, godsvrug moet · daardie gees en 

atmosfeer bring wat aan die teenwoordigheid van God herinner. 

Broederlike Liefde 

Hierdie is 'n aspek wat eie en uniek is aan die koninkryk van God. Wanneer daar in 

gedagte gehou word dat Christene mense is wat verskillende geaardhede en 

agtergronde het, dan kom die beset dat dit slegs die liefde van God uitgestort in 'n 

rein hart is wat die band van eenheid en samewerking kan bewerkstell ig (Moulton, 

1977:425). Dit is die middel waardeur daar vir mekaar opgeoffer word , want liefde 

word geken omdat Christus Sy lewe vir die mens afgele het. Deur sy liefde ag die 

een oak die ander hoer as homself. Daardeur kan daar oak vergifnis kom en 

saamgebind word en iemand wat in sonde geval het se hand kan weer gevat word 

sander dat daar verwyte en onvergewensgesindheid is. Broederlike liefde laat oak 

nie toe dat die hart 'n aflaaiplek vir base dinge teen ander word nie. 'n Hart gevul met 
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broederlike liefde sal oak nie rondgaan en feite rondvertel wat 'n ander kan benadeel 

nie (Purkiser et al., 1977:571-593). 

Naasteliefde 

Die woord wat hier gebruik word is agape. Nelson (1951 :57-58) bring hierdie woord 

in verband met die koinonia van die vroee Christendom. Dit praat van 'n goddelike 

liefde wat liefhet, wat agting en respek openbaar en oak 'n besorgdheid vir iemand 

het (Carter, 1983:533). Hierdie liefde vloei dan oak deur na die praktiese lewe van 

heiligheid (Stagg, 1962: 198). Eerstens moet die lief de teenoor God die hoogste 

prioriteit wees. Maar op die menslike vlak word hierdie liefde geopenbaar deur vir die 

mens om te gee al sou sy handel en wandel nie reg wees nie. Dit verskaf die 

dinamika vir die Geesgevulde lewe in die kerk (Thornton, 1950:59). Dit is die liefde 

wat God in die hart van die geheiligde uitstort vir die ongereddes (Carter, 1983:121 ). 

Naasteliefde bewaar oak mooi gesindhede en laat nie toe dat jaloesie en ander dinge 

wat tot fragmentering aanleiding gee, voorkom nie (Carter, 1983:121-122). Paulus 

waarsku in 1 Kor. 13 teen die gevaar om 'n regte lewe en 'n goeie getuienis te he en 

nogtans afstootlik te wees as liefde ontbreek. 

Evaluering van die Christelike teorie van voortdurende verandering 

Een van die pilare van die heiligheidsteorie is die klem wat op die verandering wat 

geestelike ervaring bring, geplaas word. Romeine 12:1 & 2, 2 Kor 3:18 en 2 Kor 7:1 

word in die verband baie sterk beklemtoon in die heiligheidsteologie. Die 

Skrifgedeeltes spreek van 'n voortdurende oorgawe aan God en 'n toepassing van 

geestelike ervaring in die alledaagse lewe. Die beklemtoning van karaktereienskappe 

wat 'n positiewe heiligheidsbeeld voorstaan, voorkom 'n verstarring binne teologiese 

ervaring. Die dinamika hiervoor is die Heilige Gees in 'n persoon se lewe. Hierdie 

verandering moet sigbaar wees en betrekking he op verhoudinge met ander in die 

gemeenskap. Positiewe karaktertrekke word aangeleer waardeur negatiewe 

karaktertrekke vervang en 'n evaluatiewe krag en sterkte ontwikkel word (Brown, 

1987:35). Hierdie aspek kan oak binne die sielkundige perspektief vertolk word. Die 

analise van die heiligheidsetiek bring 'n beset dat so 'n ervaring binne 'n sosio-
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kulturele konteks beoefen moet word . Die geloofwaardigheid van 'n godsdienstige 

ervaring skep 'n toenemende empiriese orientering wat vooroordeel afbreek. 

2.8 SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING 

In hierdie hoofstuk is 'n prinsipiele evaluering gedoen van die konsep van die 

teologie en etiek van die heiligheidsbeweging. Dit is gedoen deur bepaalde modelle 

van etiek binne die heiligheidsbeweging te ondersoek. Verder is die begrip van etiek 

binne die Nuwe Testament ondersoek. Daaruit is die gevolgtrekking gemaak dat die 

etiek van die heiligheidsbeweging 'n onderskeidende Nuwe-Testamentiese tema is. 

Die toepassing van hierdie etiek vorm 'n integrale deel van die heiligheidsbeweging. 

Die prediking en voorbeeld van Jesus Christus en die Nuwe-Testamentiese skrywers 

plaas 'n besondere klem op die etiek van die heiligheidsbeweging. Die soteriologiese 

aspekte van die etiek van die heiligheidsbeweging is hermeneuties ondersoek 

waaruit dit duidelik is dat die etiek van die heiligheidsbeweging deeglik gefundeer 

kan word in die Skrif. Die aspekte van die geestelike toepassing van die etiek van die 

heiligheidsbeweging is ook nagevors en die kompleksiteit daarvan uitgelig. 

Vanuit hierdie gegewens kan 'n verdere studie onderneem word. Dit sou egter 

belangrik wees om die historiese ontwikkeling van etiek binne die 

heiligheidsbeweging na te vors. Dit sal dan in die volgende hoofstuk behandel word. 
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HOOFSTUK 3 

DIE ONTWIKKELING VAN DIE HEILIGHEIDSBEWEGING 

3.1 INLEIDING 

Alhoewel die heiligheidstradisie eers vanaf die Metodistiese Herlewing in die 18de 

eeu geformuleer is, het die etiek van heiligheid 'n lang ontwikkelingsgeskiedenis. Die 

eerstegenerasie Christene moes 'n onderskeidende element in die samelewing wees 

en hierdie onderskeiding sou deur afsondering en heiligheid wat deur 'n 

voorgeskrewe gesindheid geopenbaar word , sigbaar wees. Dwarsdeur sy bestaan 

sou die kerk 'n vreemde element in die wereld wees en bepaalde voorskrifte is gegee 

waardeur die posisie van die kerk ten opsigte van heiligheid gehandhaaf kon word. 

Die gruwelike vervolging van die kerk in die Romeinse Ryk gedurende die eerste vier 

eeue sowel as die geestelike verval gedurende die Middeleeue vanaf die sewende 

tot dertiende eeu, kon die kerk nie laat wegbeweeg van die vereiste van heiligheid 

nie. 

Om die heiligheidstradisie reg te verstaan, is dit noodsaaklik om die historiese 

ontwikkeling van die tradisie te ondersoek. Die doel van hierdie hoofstuk is om 'n 

oorsigtelike beskrywing van die leerstuk van die Heiligheidstradisie te gee. In die 

proses sal daar aan die volgende sake aandag gegee word : 

• Die ontwikkeling van die heiligheidstradisie gedurende die vroee Christelike 

tydperk. In die verband sal gekyk word na die geskrifte van die kerkvaders. 

• Die ontwikkeling van die heiligheidstradisie gedurende die Hervorming. In 

hierdie verband sal daar gekyk word na die bydrae van die Hervormers. 

• Die ontwikkeling van die heiligheidstradisie gedurende die Metodistiese 

oplewing. Die werk van John Wesley sal veral onder die soeklig kom. Die werk 

van sy medewerkers veral John Fletcher, sal ook ondersoek word. 

• Die verdere ontwikkeling van die heiligheidstradisie in die agtiende en 

negentiende eeue. Hier sal die werke van heiligheidsbewegings en 

heiligheidspredikers nagevors word. Daar word nie 'n vergelykende studie 

gedoen nie. 
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3.2. ONTWIKKELING VAN HEILIGHEID IN DIE VROEE KERK 

In die beginjare van die kerk is heiligheid dan ook gehandhaaf en die kerkvaders het 

'n ware standaard aan die mense gestel. Clemens van Rome het in een van sy 

boeke geskryf dat "die Christene vry van blaam en in liefde volmaak moet wees." "Hy 

maak ook melding in sy geskrif aan Diognetus aangaande die ideaal vir die Christen: 

"Hulle lewe nie na die vlees nie. Wanneer hulle beledig word , seen hulle" (Clemens, 

2-3). In dieselfde sendbrief word ook die volgende stelling gemaak, "Moenie 

verwonder wees dat dit vir die mens moontlik is om 'n navolger van God te wees nie' 

(Clement, V. 8-15:95). Tertullianus se dit was gebruiklik dat nuwe Christene met olie 

gesalf is om die Heilige Gees te ontvang. Hulle het dan ook getuienis gegee dat hulle 

die Heilige Gees ontvang het. lrenaeus skryf in 150 van die wonderlike krag van die 

Heilige Gees waaroor die kerk in daardie vroee dae beskik het (Ante-Nicene 

Fathers). Originus skryf in 210 van die "salwing van God wat oor katkisante moes 

kom" (Deal , 1978:29). In 'n brief aan die Efesiers skryf Ignatius: "Alie dinge 

aangaande heiligheid volg op geloof in Christus. Geen mens wat Christus het, sondig 

nie, en niemand wat liefde het, kan iemand haat nie" (Deal , 1978:30). Ambrosius 

skryf in sy boek, The Sacraments, dat die ontvangs van die Heilige Gees 'n 

geestelike seel is waardeur geestelike volmaaktheid verkry word. Dionysius het 'n 

besondere stelling in 600 gemaak, naamlik dat "die mens wat deur die heilige en 

misterieuse wedergeboorte gegaan het, die koms van die Heilige Gees verkry" 

(Deal , 1978:30) . 

Macarius was 'n Egiptiese kerkvader wat sekerlik van die duidelikste literatuur 

geskryf het aangaande heiligheid: "Een wat ryk is in die genade volhard dag en nag 

in die volkome staat, gevul met die liefde van God. Uiterlik mag s6 'n Christen 

versoek word , maar innerlik is hulle gevul met die goddelike natuur en oorwin die 

versoeking. S6 'n persoon het tot die volmaakte liefde in Christus gekom." Duidelik 

stel hy dit verder: "Sonde word volkome weggeneem deur die koms van die Heilige 

Gees en sodoende word die mens dan gebring tot die reinheid wat daar in Adam 

was" (Deal , 1978:30). Hy beskryf heiligheid as "reinheid van sonde, vryheid van 

skandelike luste en die reiniging van die hart deur 'n volkome verwantskap met die 

Heilige Gees" (Lawson soos aangehaal deur Deal , 1978:31-32). 
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Tussen die jare 160-180 het die Montaniste 'n sterk beweging geword in die kerk. 

Montanus en twee vroue, Priscilla en Maximilla, het 'n beweging begin om die kerk 

terug te bring na die krag en heiligheid wat dit in die vroee dae gehad het. Hulle wou 

die kerk terugbring tot die outydse reinheid en krag en het daarom die werk van die 

Heilige Gees baie sterk beklemtoon. Tertullianus het een van hulle sterk volgelinge 

geword, maar die beweging is uiteindelik deur die kerk verwerp (Walker, 1997:55-

56). Die kwessie van 'n heilige lewe van oorwinning is deeglik bespreek in die dae 

van Augustinus veral ten opsigte van die leerstelling van Pelagius. Pelagius het die 

genadewerkinge van God en die mens se betrokkenheid daarby beklemtoon en 

terselfdertyd 'n hoe standaard van geestelike lewe gestel (Walker, 1997:168-170). 

Turner (1964:164-165) kom tot die gevolgtrekking dat daar in die vroee kerk 'n ideaal 

van heiligheid deur menslike lyding voorgekom het. In sommige gevalle het mense 

heiligheid probeer bekom deur lyding en selfverloening. Dit het heiligheid deur 

eenvoudige geloof en vertroue in Christus verdring en 'n wanbegrip van Bybelse 

heiligheid geskep. Mense het selfs aangedring op lyding sodat heiligheid bekom mag 

word. Hierdie houding was 'n faktor wat later bygedra het tot die idee dat heiligheid 

slegs bekom word deur in kloosters en plekke van afsondering te bly. 

3.3 DIE ONTWIKKELING VAN HEILIGHEID IN DIE MIDDELEEUE 

In die Middeleeue was daar 'n duidelike beweging vir heiligheid. Verskeie groepe het 

die strewe na 'n heilige lewe verkondig waaronder die mistici in Engeland, die pietiste 

in Duitsland en die geestelikes in Spanje was. Johannes Tauler het 'n duidelike 

stelling in hierdie verband gemaak: "Die besitter van 'n lewe van heiligheid ondervind 

rus en vryheid , omdat hy bokant die stryd van vrees en angs gelig word" (Brooks, 

sj:219-220). Bekendes in hierdie tyd is Thomas a' Kempis, Savanarola, John Wycliff 

en Desiderius Erasmus. Die ontstaan van die kloostergedagte kan juis daaraan 

toegeskryf word dat daar mense was wat van die duiwel en sonde wou ontvlug en 

oorwinning in afsondering gaan soek het, want so het hulle gereken sou hulle 

volmaaktheid bereik. Petrus Waldo en sy volgelinge, die Waldense, het na 

volmaaktheid gestrewe en dwarsdeur die literatuur kry ons een groat verlange in 

hierdie mense na 'n lewe waarin hulle God kan behaag deur nie te sondig nie 

(Walker, 1997:227-232). 
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Volgens Deale (1978:59) het die klem op heiligheid egter later verflou en die kerk het 

van sy hoe standaard begin afwyk. Tog kan dit met vrymoedigheid gese word dat die 

Heilige Gees altyd die oortuiging tot 'n heilige lewe oar mense gebring het, want 

onder alle omstandighede in elke eeu was daar mense wat 'n verlange gehad het tot 

'n dieper geestelike ondervinding wat hulle in 'n hoer verhouding met die Here sou 

bring. Baie van die mense betrokke in hierdie bewegings het 'n sterk verlange na 

persoonlike heiligheid gehad. Oak gedurende die Hervorming en in die jare daarna 

was daar baie sterk bewegings wat 'n lewe van heiligheid en toewyding nagestreef 

het. Die Kwakers en Pietiste was die gevolg van die verlange onder mense om die 

hele pad na heiligheid te loop, omdat daar 'n verlange na persoonlike heiligheid was. 

Wesley is be"lnvloed deur die Morawiers wat 'n lewe van afsondering, toewyding en 

heiligheid gehad het en wat beskou kan word as die voorlopers van die 

heiligheidsbeweging in Europa. Jakobus Arminius was 'n Nederlandse teoloog wat 

saam met sy volgelinge Episcopius en Limborch die klem laat val het op die 

belangrikheid om God volkome gehoorsaam te wees. Veral Episcopius het 

teenstanders geantwoord dat die Here van elkeen verwag om Hom te dien met gees, 

siel en liggaam (Walker, 1997:420-432). 

Daar was verskillende ander belangrike mistici (Walker, 1997.245) wat heiligheid 

beklemtoon, verkondig en beleef het, soos byvoorbeeld Madame Guyon. Vir twee 

jaar na haar bekering het sy die wonderlike teenwoordigheid van die Here in haar 

lewe beleef, waarna sy toe weer aangetrokke gevoel het tot die wereld en daarmee 

haar geestelike uitlewing verloor het. Op pad kerk toe het 'n geestelike egter met 

haar gepraat en beklemtoon dat die Here nie alleen van haar verwag om 'n hart te 

besit wat die vergifnis van die Here deelagtig geword het nie, maar inderdaad oak 'n 

hart wat rein en heilig is, waaruit heiligheid sal kan voortvloei. Sy het die kerk binne 

gegaan met 'n voorneme om nie daarvandaan weg te gaan voordat sy nie 'n voile 

oorgawe aan die Here gemaak het nie. Onmiddellik daarna het sy geweldige 

toetsinge beleef wat dan oak die uitwissing van al die "afgode" in haar lewe ingesluit 

het (Taylor.1958:60). 
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3.4 DIE ONTWIKKELING VAN HEILIGHEID DEUR JOHN WESLEY 

In die heiligheidstradisie kan John Wesley as die "vader" van die tradisie beskou 

word. Binne die perimeters van die navorsing in hierdie proefskrif word die 

leerstelling wat deur John Wesley verkondig en later verder ontwikkel is, as die 

grondslag vir die ontwikkeling van die heiligheidstradisie beskou. Daarom word daar 

breedvoeriger aandag gegee aan sy bydrae tot die ontwikkeling van die 

heiligheidstradisie. 

In 1766 publiseer Wesley die eerste uitgawe van sy boekie A Plain account of 

Christian Perfection. Hy gee daaraan die subtitel As taugh{ by the Rev. Mr John 

Wesley, from the year 1725 to the year 1765. In die inleiding gee hy 'n duidelike 

uiteensetting van die faktore wat daartoe gelei het "that he embraced the doctrine of 

Christian perfection" (Wesley, Works Vol. 11 :366). Die soeke na 'n lewe van algehele 

toewyding aan God is ge"lnspireer deur William Law se Holy Living and Holy Dying en 

Serious Call to a Devout and Holy Life. Thomas a Kempis se boek Christian Pattern 

was die ander boek wat 'n groot invloed op sy lewe gehad het. Vanaf 1725 het 

Wesley begin om 'n lewe van heiligheid na te street volgens die voorskrif van Biskop 

Jeremy Taylor. Dit het die grondslag geword van sy bediening asook sy teologie. 

Wesley het 691 boeke gelees (MGonigle, 2003:80). Hy het boeke wat die 

persoonlike geestelike lewe beklemtoon, gelees. Onder hierdie skrywers was 

Bernardus, Petrus Abelardus, Aartsbiskop Fenelon, Thomas a Kempis en 

Fransciscus. Volgens McGonig le (2003:86) is dit dan ook vreemd om op te merk dat 

Wesley ook die werke van August Herman en Blaise Pascal gelees het omdat dit nie 

te doen het met die mistieke en pietistiese benadering tot die geestelike lewe nie 

McGonigle maak die volgende waarneming: "In Jeremy Taylor's ideals in his Holy 

Living, Wesley gave his attention to those writers who stressed the necessity of and 

showed the way to spiritual maturity. This concern with practical Christian living 

dominated John Wesley's read ing for ten years (McGonigle, 2003:87). Taylor en Law 

was sekerlik die skrywers wat horn die meeste be"lnvloed het om te glo dat daar 'n 

lewe van heiligheid is (Proceedings of the Wesley Historical Society, Vol XXXVll, 

1969:78-92). Wesley maak die volgende stelling : "I determined, through His grace 

(the absolute of which I was deeply sensible of) to be all-devoted to God : to give Him 

all my soul, my body and my substance" (Wesley, Works, Vol 11, 1829:367). In 'n 
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brief aan John Newton in 1765 verklaar Wesley dat die oorsprong van die Metodisme 

teruggevoer kan word na die lees van die werke van Taylor en Thomas a Kempis 

(Wesley, 1765:297-300). 

Hy was nou oortuig dat die Christelike lewe nie alleen uit toewyd ing tot God bestaan 

het nie, maar oak in 'n vereniging van die ganse persoon in liefde en diens tot God 

sowel as jou naaste. In 17 41 publiseer hy sy eerste belangrike werk, Christian 

Perfection (Wesley, Works Vol 2, 1829:96-124). Dit is belangrik dat Wesley in hierdie 

boek 'n duidelike aanduiding gee van die teologie wat nag maar in 'n embriostadium 

was. Hierin verklaar hy dat Christelike volmaaktheid net 'n ander naam vir heiligheid 

is. Verder word dit benadruk dat heiligheid nie 'n volmaaktheid in kennis of vrymaking 

van menslike swakhede is nie. Daar is oak geen absolute volmaaktheid op aarde 

moontlik nie. Christene moet daagliks in genade groei (Wesley, Works, Vol 2, 

1829:97-124 ). 

Skevington Wood (1963:267) haal aan uit 'n boodskap wat Wesley gebring het. 

Hierin verwys hy na die aard van die heiligmakende geloof nl , 

• 'n Goddelike oortuig ing en bewys dat God heiligheid in sy Woord beloof het. 

• 'n Oortuiging dat God in staat is om te doen wat Hy" beloof het. 

• Die oortuiging dat God hierdie heiligende werk wil doen en dadelik wil doen. 

• 'n Geloof dat God sy heiligende werk doen en in genade dit afhandel. 

Volgens Skevington Wood (1963:267) het Wesley dit duidelik verkondig dat 

heiligmaking reeds by die ondervinding van redding begin en lewenslank sal 

voortgaan, maar dat daar tog 'n onderbreking in die proses kom vir 'n oombliklike 

werk van genade waardeur die mens toegerus word met die eienskappe wat oak in 

Christus is. Smith (1982:30) maak die stelling dat John Wesley die leerstelling van 

saligheid as die kern van die Christelike leerstelling beskou het en heiligheid die 

essensie daarvan. Sy teologiese sisteem was uiters Skrifgebonde. Hy het nooit 'n 

credo vir die Metodistebeweging opgestel nie, maar het die Church of England se 

konfessie en die antieke belydenisse as voldoende beskou. Hy het egter 'n deeglike 

uiteensetting van sy teologie gegee in sy boodskappe, liedere en traktate. 
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In 1739 definieer hy heiligheid as volg: "The life of God in the soul of man; a 

participation of the divine nature; the mind that was in Christ (Wesley, 1766:267-268). 

Hy het dit sterk beklemtoon dat heiligheid vanuit die soenverdienste van Christus 

moontlik is (Wesley, 1766:395). 

Sy eerste verwysing na 'n die per genadewerk in die Christen se lewe was in 17 48 

toe hy die derde van twaalf boodskappe in Bristol oor die Bergpredikasie uitgegee 

het. Hierin en ook in die publikasie, The Character of a Methodist, het hy 'n 

verduideliking gegee van die wese van heiligheid . In 'n publikasie in 1856, Adress to 

the Clergy, het hy mense aangemoedig om 'n deeglike kennis van die vroee 

kerkvaders te bekom "because they are very authentic commentators on Scripture, 

as being both nearest the fountain , and eminently endued with the Spirit by whom all 

Scripture is given (Works, 1766:10:484). Deur sy geskrifte het Wesley 'n duidelike 

teologie daargestel. 

In 1754 het hy Explanatory notes upon the New Testament gepubliseer. Hierbewens 

het hy ook The doctrine of Original Sin, according to Scripture, reason and 

Experience uitgegee. Tussen 1758 en 1759 het hy horn ten doel gestel om 

duidelikheid te gee aangaande sy leerstellige posisie. Hy publiseer sy boodskappe 

The Scripture way of salvation, The Repentance of Believers en The Lord our 

Righteousness. Hierin gee hy 'n besondere beskrywing van bekering en heiligmaking 

en die begronding daarvan in die versoening van Christus. Die een bring vergifnis 

van sondige dade en die ander 'n innerlike reiniging en volmaakte liefde (Smith, 

1982). 

In 1760 publiseer hy Thoughts on Christian perfection. In hierdie jare verskyn daar 

ook 'n aantal geskrifte waarin die onderskeid tussen menslike swakhede en sonde en 

tussen bose handelinge en erfsonde uiteengesit word. Hierin beklemtoon hy die 

belangrikheid van selfdissipline, om geregtigheid na te strewe en die uitwerk van eie 

heil (Fil. 2:12). Geskrifte wat in hierdie jare uitgegee is, is Sin in the Believers (1763), 

Scripture way of Salvation (1765) en The repentance of Believers (1768). 'n 

lnteressante aspek in hierdie publikasies is die klem wat Wesley plaas op die 

onderskeid tussen dit wat in 'n oomblik deur genade in 'n mens se lewe plaasvind en 

die aspekte van heiligmaking wat progressief is. Hieruit is dit duidelik dat Wesley die 
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mens as 'n dinamiese wese beskou het en sy verhouding met God as 'n lewende 

werklikheid waarin geloof en die werk van die Heilige Gees voortdurend moet wees. 

In geskrifte van Wesley in hierdie tyd beklemtoon hy feitlik sander uitsondering die 

noodsaaklikheid van geestelike groei op die pad van heiligmaking. Hierdie geestelike 

groei moet tot die einde van die Christen se lewe volgehou word. Hierdie groei vind 

plaas in die Christen se persoonlikheid , disposisie en oordeel. In hierdie tydperk het 

Wesley ook al meer verwys na die uitstorting van die Heilige Gees as 'n verwysing 

na die ondervinding van heiligmaking. Hy gebruik egter deurgaans volmaakte liefde 

of rein liefde as beskrywend van die ondervinding van heiligmaking. Hy het die rol 

van die Heilige Gees in die werk van weergeboorte meer en meer begin beklemtoon 

en in 1767 publiseer hy The Witness of the Spirit. 

Wesley het dwarsdeur sy lewe daarna gestrewe om teologiese materiaal te voorsien 

waardeur sy predikers beter toegerus kon word vir hulle taak as bedienaars van die 

Woord. Dit was 'n leemte aangesien die Metodistepredikers nie dieselfde toegang tot 

opleiding gehad het as die Anglikaanse predikante nie. Vir hierdie doel het hy die 

Compendium of Natural Philosophy uitgegee waarin hy die geskiedenis en die natuur 

as handelinge van God beskryf. 

Die jare tussen 1757 tot 1767 kan beskou word as jare waarin die geestelike 

beweging onder John Wesley tot volwassenheid gekom het (Taylor, 1983:61 ). Die 

kwessie van sinless perfection was vroeg in hulle bediening 'n beskuldiging wat die 

Wesleys die hoof moes bied. Wesley se standpunt is duidelik in 1766 deur homself 

gestel : "Sinless perfection is a phrase I never use, lest I should seem to contradict 

myself. I believe a person filled with the love of God is still liable to these involuntary 

transgressions. Such transgressions you may call sins, if you please: I do not, for the 

reasons abovementioned" (Wesley, Vol X1, 1766:396). 

Heiligheid deur geloof in Christus vir die gelowige was die grootste teologiese bydrae 

tot die ontwikkeling van die kerk deur John Wesley. Hy het geglo dat dit 'n 

verwaarloosde waarheid in die kerk was en het daarna gestreef om die leerstelling te 

definieer as 'n kerklike dogma. Deal (1978:88) maak die stelling dat Wesley meer as 

enige iemand anders sedert Paulus heiligheid verkondig het as 'n besliste geestelike 

ervaring in hierdie lewe vir die kind van God. God het dan oak 'n skare van mense 

86 



opgewek as getuies van die leerstelling in ervaring. Skevington Wood (1963:260) 

huldig die mening dat Wesley dwarsdeur sy loopbaan as 'n evangelis 'n boodskap 

van persoonlike heiligheid en toewyding verkondig het. Die Christen moet 

aangespoor word om hierdie heiligheid na te streef. Dit sal, volgens Wesley, 'n diepte 

aan evangelisasie gee. Wesley het heiligheid as 'n etiek geplaas op die basis van 'n 

verhouding met God. Daarom word die Wesley-heiligheidstradisie as 'n 

onderskeibare teologiese stroom beskou. 

3.5 ONTWIKKELING VAN DIE HEILIGHEIDSTRADISIE IN DIE 18°E EN 19°E 

EEU 

Die Wesleyaanse heiligheidsboodskap het spoedig na Amerika versprei waar dit 'n 

gesogte boodskap onder die koloniste geword het. Wesley het Thomas Cook na 

Amerika gestuur. Biskop Asbury was die eerste Metodistebiskop in Amerika. John 

Wesley het horn in 1771 gestuur om die Metodistepredikers in Amerika byte staan. 

Hy het aan die hoof gestaan van 'n beweging tussen Baltimore en Boston wat vinnig 

uitgebrei het (Taylor, 1983:88). Die boodskap van 'n heiligheidsetiek is baie sterk 

ingeweef in die evangeliese benadering van die Metodiste. Trouens dit het ook 'n 

inherente dee! van die Metodiste erfenis in Amerika geword. Verskeie tydskrifte is 

uitgegee waarin die ondervinding van heiligmaking deur mense voorgehou is. Die 

werke van John Fletcher en John Wesley is gepubliseer sowel as sy liedere, preke 

en traktaatjies. Hulle het op 'n duidelike wyse uiting gegee aan hulle geloof in die 

leerstelling van heiligheid van John Wesley. Daar het in hierdie tyd ook 'n ander 

element in die bediening van die heiligheidsboodskap gekom, nl. 'n sosiale klem. 

Daar word later weer hierna verwys. 

Na 1815 het daar hernude oproepe tot heiligheid gekom in 'n geestelike konferensie 

wat in New York gehou is. Hierdie oproep het vinnig versprei na New England en 

Pennsylvania. Groepe mense wat heiligheid van hart en lewe nagestreef het, is deur 

predikers georganiseer. Kampkonferensies waar die boodskap van heiligheid 

verkondig is, het oral ontstaan. Nathan Bangs en Wilbur Fisk was die leidende figure 

wat heiligheid vanaf 1820 beklemtoon het. In 1835 het Sarah Lankford en haar suster 

Phoebe Palmer 'n beweging gestig genaamd The Tuesday meeting for the 

Promotion of Holiness. Hulle bediening was toegespits op die vrouens van Metodiste 
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predikante en selfs op die leiers en Metodistepredikante wat New York besoek het. In 

1839 het Timothy Merritt die Guide to Holiness in Boston begin uitgee. In 1840 het 

George 0 . Peck sy tydskrifte, The New York Christian Advocate en The Methodist 

Quarterly oopgestel vir die heiligheidsgetuienis. Daniel Wise het die 

heiligheidsgetuienis ondersteun in sy tydskrif Zion 's Herald (Smith , 1957:114-134). 

Die belangstelling in heiligheid en die herlewing in heiligheid het vanaf 1835 ook na 

ander denominasies versprei. Kongregasionalistiese en Presbiteriaanse kerke het dit 

beleef onder die leiding van Charles Finney, Asa Mahan en die fakulteit van die 

Oberlin Kollege. Mahan se publikasie The Scripture doctrine of Christian perfection is 

in 1839 gepubliseer en Finney het sy veelgeroemde Lectures on Sanctification die lig 

laat sien . Die gebeure op Pinksterdag toe die dissipels met die Heilige Gees gevul is , 

is toenemend as 'n analogie gebruik vir die ondervinding van heiligheid . In hierdie tyd 

is die Works of John Wesley en Works of John Fletcher in Amerika uitgegee en dit 

het dadelik 'n stimulerende invloed op die heiligheidsbeweging gehad . Thomas 

Upham publiseer oak in hierdie tyd drie boeke, The life of Faith, The Interior Life en 

The Life of Madame Guyon. Hierdie boeke het daartoe bygedra dat die 

heiligheidsboodskap buite die Metodiste- en Oberlinkringe uitgebrei het. Phoebe 

Palmer het in haar korrespondensie met professor Huntingdon van Appleton daarop 

gewys dat die heil igheidsondervinding van die Heilige Gees nie net geestelik nie 

maar ook moreel en rasioneel ondervind moet word. William Boardman van die 

Presbiteriaanse kerk publiseer The Higher Christian Life waarin hy die boodskap van 

John Wesley propageer. Die groat herlewing van 1857-1859 breek uit met 'n 

geweldige impak op die Amerikaanse geestelike lewe (Taylor, 1983:89-99). 

'n Kenmerk van die ontwikkeling binne die heiligheidstradisie was die ontstaan van 

verskillende bewegings of denominasies en hulle word kortliks behandel. 

3.5.1 Die Wesleyan Church 

In 1840 het daar 'n skeuring binne die Metodistekerk gekom toe 'n aantal Metodiste 

standpunt ingeneem het teen slawerny (Taylor, 1983:95). Die Metodiste kerk het op 

daardie stadium nog geen beleid teenoor slawerny gehad nie alhoewel baie lidmate 

sterk daarteen gekant was (Deal , 1978:90). Behalwe die kwessie van slawerny, was 
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hierdie groep ook bekommerd oor die verwatering van die heiligheidsboodskap 

(Deal , 1978:91 ). Orange Scott was die voorsitter in hierdie beweging en in 1845 het 

hulle weggebreek van die Metodistekerk en die Wesleyan Methodist Connection in 

Utica, New York gestig, omdat hulle hulleself wou onderskei van die Wesleyan 

Methodist Church in Brittanje. Luther Lee, Lucius Matlack en LaRoy Sutherland was 

bekende leiers in die beweging . Die beweging was ook 'n sterk voorstander van die 

regte van vroue en het in 1848 die eerste vroueregtekonferensie in Seneca Falls, 

New York, gehou. In 1856 is Antoinette Brown ingehuldig as die eerste vroueleraar in 

die Verenigde State van Amerika. 

In 1897 het Martin Wells Knapp en Seth Rees die International Holiness Union in 

Cincinnati , Ohio in Amerika gestig. Die naam is later verander na die International 

Holiness Church . Seth Rees het weer in 1922 die Pilgrim Church in Kalifornie gestig . 

Vanuit hierdie groep het die Pi lgrim Holiness Church voortgekom. Hulle het ten doel 

gehad om die heiligheidsboodskap wat John Wesley geformuleer het, te verkondig. 

In 1968 het die Pilgrim Holiness Kerk en die Wesleyan Metodiste saamgesmelt en 

die Wesleyan Church gevorm (Deal , 1978:90). Vanaf 1966 tot 1968 was daar 'n 

herlewingsbeweging in die Wesleyaanse kerk toe 'n dieper geestelike 

heiligheidsondervinding beklemtoon is. Baie gemeentes het tot stand gekom as 

gevolg van hierdie herlewings en die beklemtoning van heiligheid soos dit deur John 

Wesley verkondig is. Al hierdie uitbreidings is opgeneem in die Wesleyan kerk in 

1968 by die Anderson Universiteit, Anderson, Indiana. Hulle beskou hulleself as 'n 

konserwatiewe heiligheidskerk. Hulle het tans 400 ,000 lidmate wereldwyd 

(Deal , 1961: 91 ). 

3. 5. 2 Die Free Methodist Church 

Sedert 1860 het Eerw. B.T. Roberts en ander 'n aktiewe rol gespeel om die 

Metodistekerk te oortuig om na die oorspronklike heiligheidsboodskap terug te keer. 

Hulle het ook die gebruik om sitplekke in kerkgeboue uit te huur, veroordeel. Hulle is 

egter uit die kerk gesit weens die sterk standpunte wat hulle ingeneem het. Hulle 

pogings om weer te versoen, het misluk en op 23 Augustus 1863 is die Free 

Methodist Church in Pekin , New York gestig. "Free" het verwys na die gratis 

sitplekke. Die Free Methodists het 'n sterk klem geplaas op die heiligheidsboodskap 

89 



soos dit deur Wesley verkondig is en behou dit tot vandag toe nog (Deal , 1978:90-

91 ). 

3. 5. 3 Christian Holiness Association 

Tussen 1850 en 1860 het 'n baie sterk beweging van groepe in verskillende 

denominasies ontstaan wat die boodskap van heil igheid in leer en lewe wou 

propageer (Deal , 1978:56). Hieronder was Phoebe Palmer (Taylor, 1983:90). Na die 

Amerikaanse Burgeroorlog is die National Campmeeting Association for the 

Promotion of Holiness gestig. Hierdie groepe het uiteindelik die National Association 

for the Promotion of Holiness gestig. Die naam is later verander na die Christian 

Holiness Association. Dit het 'n wereldwye beweging geword en daarom is die naam 

na die Christian Holiness Association verander (Taylor, 1983:90). 

3.5.4 Keswick-Beweging 

D.L. Moody, 'n Amerikaanse evangelis, het in 1872 na Landen gegaan vir 'n 

evangeliese veldtog. Die klem van die veldtogte was 'n dieper geestelike lewe. 

Sedert 187 4 het baie evangeliste uit die Wesleyaanse heiligheidstradisie na Brittanje 

gegaan vir veldtogte en dienste. Onder hulle was Phoebe Palmer, Charles Finney, 

Boardman, Asa Mahan, Robert Pearsall en Hannah Pearsall Smith. Sedert 1875 is 'n 

konferensie "for the Promotion of Holiness" jaarliks in die Engelse dorp Keswick in 

Wordsworth gehou. Die klem was op 'n dieper geestelike lewe, maar die verskil met 

die heil igheidstradisie was gelee in die aspek van die reinig ing van die erfsonde. 

Keswick het verkondig dat die erfsonde steeds in die Geesgevulde Christen bly, 

maar deur die Heilige Gees kragteloos gemaak word. Die Keswick-beweging het na 

baie gebiede binne die Britse eilande en ook die Britse ryk uitgebrei (Taylor, 

1983:91 ). 

3. 5. 5 Church of the Nazarene 

Hierdie kerk wat sy internasionale hoofkantoor in Kansas City, Missouri , in die 

Verenigde State van Amerika het, is die grootste denominasie wat die Wesleyaanse 

boodskap van heiligheid as 'n kardinale leerstelling het (Deal , 1978:92). Dit is gestig 
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deur dr P.F. Bresee in 1895 wat predikant van die First Methodist Church in Los 

Angeles in Kalifornie en later van die Metodistekerk in Pasadena was. Hy was 'n 

kragtige, suksesvolle predikant met 'n gemeente van 2000 lidmate (Deal , 1978:93). 

Hy was 'n sterk prediker van geregtigheid en Wesleyaanse heiligheid. Hy het dit met 

groat oortuiging verkondig asook as 'n persoonlike belewenis bely. Hy het probleme 

met die leierskap van die kerk ondervind omdat hy van mening was dat hulle 

wegbeweeg het van die boodskap van heiligheid. In Oktober 1895 stig hy die eerste 

gemeente van die Kerk van die Nasarener met 86 lidmate (Deal, 1978:93) Hierdie 

ontwikkeling het aanklank gevind by baie predikers en lidmate van verskillende kerke 

wat die oortuiging gehuldig het dat hulle getrou moet bly aan die boodskap van 

heiligheid (Quanstrom, 2004:13). Smith (1962:12) gee die volgende geskiedkundige 

feite: Onder die stigterskerke van die Church of the Nazarene was die Holiness 

Church of Christ, die Holiness Association of Texas en die Pentecostal Holiness 

Church. Op 13 Oktober 1908 het die Church of the Nazarene amptelik lid geword van 

daardie denominasies wat die boodskap van heiligheid soos dit deur die Wesleys 

verkondig is, aangehang het. In 1920 het die Laymen's Holiness Association van 

Dakota deel van die kerk geword. In die 1950's het die International Holiness Mission 

en die Calvary Holiness Church van Brittanje met die Kerk van die Nasarener 

saamgesmelt. Weens hulle groat opleidingsinrigtings, uitgebreide internasionale 

sendingaksies en groat kerke het hulle 'n toonaangewende denominasie binne die 

heiligheidstradisie geword. Hulle teoloe speel 'n bepalende rol in die teologiese 

ontwikkeling van die heiligheidstradisie. Hulle het 'n duidelike beleid van globalisasie 

gevolg en sodoende dwarsoor die wereld versprei (Quanstrom, 2004:17-19). 

Die geestelike visie van die Nasarener Kerk spruit vanuit die heiligheidsleerstelling 

van John Wesley en die heiligheidsbeweging van die negentiende eeu. Quanstrom 

(2004: 19-22) stel dit soos volg : "The affirmations of the church is justification by 

grace through faith, sanctification by grace through faith , entire sanctification as an 

inheritance available to every Christian, and the witness of the Spirit to God's work in 

human lives." 

Die Church of the Nazarene is gebonde tot die heiligheidsboodskap in die 

Arminiaanse tradisie. Hulle glo in 'n dieper geestelike oorwinning waardeur die 

Christen aan God toegewy kan word en deur die krag van die Heilige Gees tot 'n 
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lewe van geestelike oorwinning in staat is waardeur God verheerlik kan word. Die 

leerstelling van volkome heiligmaking kom van John Wesley (Quanstrom, 2004:24). 

'n Onderskeidende eienskap van die Church of the Nazarene is hulle sosiale 

opheffingsprogramme. Hulle staan algehele onthouding van alkohol en tabak voor. 

Drankmisbruik, dobbel en ander sosiale euwels word aangetoon as oorsake vir 

armoede en gepaardgaande sosiale ellendes. Hulle beklemtoon ook die 

belangrikheid dat voorgangers in die kerk en die bediening mense moet wees wat 'n 

voorbeeld vir ander sal wees. Hulle beklemtoon die gelykwaardigheid van mense. 

Alie mense moet waardig behandel word (Wiley. Vol 2. 1940:339). 

3.6 TEOLOE, PREDIKERS EN SKRYWERS BINNE DIE 

HEILIGHEIDSTRADISIE 

Twee van Wesley se medewerkers, John Fletcher en Adam Clarke, was duidelike 

eksponente van die leerstelling van heiligheid en het 'n groot bydra gelewer om dit te 

verkondig en te vestig. Hulle werke word kortliks nagevors om die belangrike rol aan 

te toon wat hulle gespeel het om die heiligheidsboodskap te vestig. 

3.6.1 John Fletcher (1729-1785) 

Hy was 'n Switser van geboorte wat in 1750 na Engeland gekom het. Sy geestelike 

lewe het 'n vernuwing ondergaan nadat hy met die Wesleys in aanraking gekom het. 

Hy is in die Anglikaanse kerk georden en het die leraar van die gemeente in Madeley 

geword (McGonigle, 2001 :173). Hy het in alle opsigte 'n "Wesleyan Anglican" geword 

en het John Wesley se vertroueling geword. Wesley het horn in 1773 aangewys as 

sy opvolger in die leierskap van die Wesleyan Methodist Societies (McGonigle , 

2001 :272). Fletcher was 'n oortuigde Arminiaan , 'n ywerige leraar, 'n toegewyde 

student en 'n man van buitengewone vroomheid (Fletcher, Vol 2 1859:350 ,394). In 

Fletcher het die Wesleys 'n bekwame apologeet gehad wat oor sonderlinge gawes 

beskik het. Hy was baie noukeurig in sy argumente en het 'n besondere begrip van 

argumente gehad. Daarbenewens was hy goed onderle in geskrifte van die 

kerkvaders, die Hervormers en die Engelse Puriteine. Belangriker egter as sy 

dialektiese vermoens was sy edel gees. Hy het homself nooit skuldig gemaak aan 
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gemene argumente of persoonlike beledigings van opponente nie. Sy verdediging 

van die Wesleys was goed bereken , omvattend en deeglik. Daarbenewens het hy 'n 

belangrike bydrae gelewer tot die leerstellige begronding van die 

heiligheidsleerstellings deur sy geskrifte ter ondersteuning of verdediging van John 

Wesley. Hy het gelewe en gewerk in 'n tyd toe daar heelwat bespreking van die 

leerstelling van die Wesleys was (McGonigle, 2001 :272-274). Tog was hy ook 'n 

kritikus van die Wesleys soos die dispuut rondom die Wesley Minutes bewys 

(McGonigle, 2001 :275). Sy belangrike werk Checks to Antinomianism het 'n uiters 

belangrike bydrae gelewer om die heiligheidsleerstelling te beskerm. In 1768 is hy 

deur 'n vurige ondersteuner van die Wesleys, Lady Huntingdon aangestel as 

president van die Trevecka College wat sy gestig het om Wesleyaanse predikers op 

te lei (McGongcle, 2001 :274 ). 

Fletcher het 'n boekie gepubliseer met die titel Practical application of Christian 

Perfection. Op bladsy 148 word die titel aangegee as Entire Sanctification attainable 

in this life. Die inhoudsindeling is soos volg: 

Hoofstuk 1: To Christian Pharisees 

Hoofstuk 2: To Antinomians 

Hoofstuk 3: To Earnest seekers of Entire Sanctification. 

In die navorsing het dit al duidelik geword dat die Wesleys 'n sterk klem geplaas het 

op die etiek van heiligheid soos dit in die daaglikse lewens van die gelowiges 

uitgeleef moet word . Fletcher (1839:158) volg hierdie patroon na. In Hoofstuk 1 wat 

handel oor Practical application skryf hy soos volg in die inleiding: "I address you 

first, ye Perfect Christian Pharisees, because ye are most ready to profess Christian 

perfection, though alas! Ye stand at the greatest distance from humility - the grace 

which is most essential to the perfect Christian's character; and because the enemies 

of our doctrine make use of you first, when they endeavour to root it up from the 

earth" (Fletcher, 1839:145). In hierdie hoofstuk het hy dit teen mense wat heiligheid 

voorstaan , maar dit ontbreek hulle aan 'n voorbeeldige lewe. Hierin maak hy 'n 

onderskeid tussen Pharisaic perfection en evangelical perfection (Fletcher, 

1839:158). Hy beklemtoon baie sterk 'n ondervinding van reiniging waardeur 'n lewe 

van vryheid en oorwinning moontlik gemaak word. Dit bring 'n Christengeslag wat in 
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'n noue verhouding met God, is na vore. 'n Verloste mens openbaar 'n besondere 

liefde teenoor die medemens. Hy word sodoende 'n bruikbare lid van 'n onvolkome 

gemeenskap. Vanuit so 'n geestelike ondervinding kom daar nederigheid . Dit lewer 

ook beter ouers, liefdevolle gesinsmense, lojale onderdane, voorbeeldige bure, 

onbaatsugtige vaders en betroubare medemense op . 

Alhoewel Fletcher nie die Pinksterondervinding en heiligheid gelykgestel het nie, het 

hy geglo dat die primere doel van die vervulling met die Heilige Gees die heiliging 

van die kerk was. Vandaar het hy 'n funksionele ekwivalensie tussen die twee temas 

gemaak. Hy het getuig dat hy heiligmaking ondervind het as gevolg van 'n 

ondervinding om met die Heilige Gees vervul te wees alhoewel hy nie 'n besliste 

tweede genadewerk verabsoluteer het nie. Die ondervinding moet gekenmerk word 

deur 'n groei in liefde en genade. In die verband het hy die woorde ontleen aan 

Gregorius van Nyssa wat heiligheid beskryf het as 'n deelgenootskap aan die Heilige 

Gees en gelykvormigheid aan die beeld van Christus. Fletcher het heiligheid beskryf 

as iets waarop daar nooit 'n beperking geplaas moet word sover dit groei en 

ontwikkeling aanbetref nie. Die dinamiek van heiligheid is 'n reinheid van voorneme 

en dan 'n beoefening in die praktyk. Fletcher (1839:160) het verklaar dat Wesley 

geglo het dat die ondervinding van heiligmaking en die vervulling met die Heilige 

Gees funksioneel ekwivalent was. Wesley het soveel vertroue in Fletcher gehad dat 

hy horn gesien het as sy opvolger omdat hy so 'n duidelike begrip van die Metodiste

teologie gehad het. Hy het verklaar dat Fletcher 'n goeie vertolking van sy eie 

teologie gehad het. Fletcher was ook baie gewild onder die Metodistepredikers. Sy 

geskrifte was baie gewild in die 1 gde eeu omdat hy die teologie van Metodisme so 

goed georden het. Dit is ook belangrik dat Fletcher geglo het dat die Christelike lewe 

uit 'n regverdigmakende geloof sowel as die ontvangs van die Heilige Gees 

voortkom. Hierdie begrippe wat Fletcher gehad het, het die grondslag gevorm vir die 

ontwikkeling van die Metodistiese teologie wat in die negentiende eeu soveel 

geskrifte binne die heiligheidstradisie gehad het (McGonigle, 2001 :277). 

3.6.2 Adam Clarke (1762-1832) 

Hierdie man was 'n oortuigde verkondiger van die heiligheidstradisie. Hy het 30 jaar 

na Wesley se dood gewerk. Geen waardebepaling van die heiligheidsboodskap kan 
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gedoen word sender om Adam Clarke in gedagte te hou nie .. Hy word beskou as die 

belangrikste persoon gedurende die vestiging van die heiligheidsboodskap naas die 

Wesleys en John Fletcher. Hy het 'n groot bydra gelewer om die boodskap teologies 

te begrond . Clarke (1835:3-4) het geglo dat die boodskap van God intellektueel en 

teologies verantwoord moet word. Sy prediking was baie sterk Skrifverklarend. Hy 

was dan ook 'n ywerige student wat elke beskikbare area van kennis taalkundig , 

wetenskaplik en histories nagevors het. Hy het heiligheid verkondig , daaroor geskryf 

en verklaar met al die kennis van die Skrif, taal en vermoe waaroor hy beskik het. Hy 

het geglo heiligheid was 'n Bybelgefundeerde leerstelling wat teologies suiwer was. 

Hy kan as 'n besondere heiligheidsprediker beskou word en het die leerstelling van 

heiligheid en die ondervinding daarvan verkondig en veral ook Wesley se begrip van 

die heiligheidsboodskap (Clarke, 1835:182-208). Hy het sondevergifnis, reinheid en 

persoonlike heiligheid sterk beklemtoon as die ware godsdiens (Clarke, 1835: 122-

148). Clarke het mense baie sterk aangemoedig om heiligheid na te street (Clarke, 

1835:182). Heiligheid moet nie net geglo word nie, maar toegeeien word as 'n 

persoonlike geestelike ervaring . Heiligheid was vir horn die volkome vervulling met 

die volheid van God sodat dit gevul kan word met nederige sagmoedigheid, goedheid 

en om God en mens lief te he. Heiligheid word bewerkstellig deur die versoening van 

Christus. Hy het geglo dat die heiligheidservaring 'n ondervinding is wat oombliklik 

geskied. Daarna vind daar 'n groei in die genade plaas waarvan liefde die 

openbaring is. Hierdie geestelike groei moet lewenslank volgehou word . Outentieke 

heil igheidstradisie word hierop gebou. 

Volgens McGonigle (2003:278) het Clarke 'n besondere vrug op sy werk en prediking 

ervaar en baie mense het die ervaring van heiligmaking ender sy bediening beleef. 

Fletcher en Clarke het albei die kernwaarhede wat in Wesley se boodskap vervat 

was, georden. Hulle het die Wesleyaanse denke leerstellig duideliker gestel deur te 

wys op die belangrikheid van die heiligheidsondervinding en 'n daaropvolgende lewe. 
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3.7 DIE VERNAAMSTE HEILIGHEIDSKRYWERS EN -TEOLOE SE BYDRAE 

TOT DIE HEILIGHEIDSBEWEGING IN DIE NEGENTIEDE EEU 

Die negentiende eeu was 'n besondere goeie tydperk vir die Christendom in Brittanje 

en Amerika. Herlewings het aan albei kante van die Atlantiese oseaan uitgebreek. Dit 

was dan ook gedurende hierdie tyd dat die heiligheidstradisie 'n besondere bloeityd 

beleef het wat predikers en skrywers betref. Vanuit hierdie geskrifte en prediking het 

die heiligheidsleerstelling 'n duidelike vorm aangeneem. Hierdie mense het 'n 

belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van die heiligheidstradisie en daarom word 

aandag daaraan gegee. Hulle werke sal nie in detail of krities behandel word nie, 

maar wel die rol wat dit gespeel het om die heiligheidstradisie teologies te ontwikkel 

en te fundeer. 

3. 7.1 Asa Mahan (1799-1880) 

Hierdie besondere akademikus het 'n baie belangrike rol gespeel in die ontwikkeling 

van die heiligheidstradisie. Hy was opeenvolgens president van Oberlin Kollege, die 

Universiteit van Cleveland en Adrian Kollege. Na sy aftrede het hy in Brittanje gaan 

woon en werk as prediker en skrywer. Hy was 'n besondere dryfkrag in die 

akademiese ortodoksie gedurende die Amerikaanse Burgeroorlog. Hy het 'n 

belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van evangel iese tradisies en gevolglik ook 

in die Amerikaanse kultuur. In die opsig het hy horn beywer vir die afskaffing van 

slawerny, gestry vir vroueregte, drankmisbruik bestry en was betrokke by die 

vredesbeweging en ander opheffingsbewegings. Hy het leerstellig beweeg binne die 

Wesleyaanse tradisie. In 1860 het hy president geword van die Adrian Kollege wat 

gestig is deur Wesleyaanse Metodiste. Hy het twee baie belangrike boeke geskryf, 

nl. The Scripture Doctrine of Christian Perfection in 1839 en The Baptism with the 

Holy Spirit in 1870. Schmul (1962:i) skryf in die voorwoord van die 1962 uitgawe van 

Christian Perfection dat Mahan een van die mees bekwame kampvegters binne die 

heiligheidstradisie was. Hy het die fakulteit voortdurend aangespoor om skriftuurlike 

heiligmaking te verkondig (1839:108). God het horn besonderlik gebruik om duisende 

mense te be"lnvloed vir die heiligheidsbeweging. Mahan het sy heiligheidsoortuiging 

gebou op die ondervinding wat hy in 1836 gehad het en wat horn 'n oortuigde teoloog 

binne die heiligheidstradisie gemaak het. In sy lewe as 'n Christen het hy 'n 

96 



besondere stryd beleef waarvoor hy geen oplossing kon vind totdat hy in aanraking 

met die heiligheidsbeweging in 1836 gekom het nie. Mahan (1839:120) beskryf hoe 

hy moed opgegee het om ooit 'n einde aan sy stryd te kry. Hy het in sy soeke ook in 

die geskrifte van die kerkvaders 'n aanduiding gekry van die weg van oorwinning. In 

sy soeke het hy ontdek dat die oplossing in die versoendood van Christus gelee is. 

Die lig het vir horn deurgebreek toe hy beset het dat Christus 'n voile verlossing 

moontlik maak wat hy deelagtig kan word. 

Hierna het hy 'n besondere heiligheidsprediker geword wat die boodskap soos deur 

John Wesley daargestel , verkondig het (Mahan , 1870) soos aangehaal in die 1962 

uitgawe 1962:iii). Hy gee 'n duidelike uiteensetting van sy teologiese ondersteuning 

van die heiligheidsboodskap in sy boek Christian Perfection. Heiligheid beteken die 

nakom van die Christen se voile verpligting teenoor God en ander mense. Dit 

beteken gehoorsaamheid aan die more le wet (Mahan, 1962: 1 ). In heiligheid het jy 

die Here God lief met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Die hele wese moet 

aan God toegewy word waardeur al die kragte en verpligtinge deur een beginsel 

beheer word , nl. liefde vir God . Mahan (1962:2) sien heiligheid as volmaak in soort 

maar beperk in graad. Heiligheid is ook progressief - nie in aard nie maar wel in die 

graad daarvan. Die diepte en intensiteit van heiligheid is afhanklik van ywer en die 

begrip van Bybelse waarhede. In sy verwysing (1962:4-7) na volkome heiligmaking 

soos in 1 Thessalonisense 4:23 is sy verklaring dat hierdie Bybelvers verwys na die 

mens in sy holistiese natuur. Dit bestaan uit die rasionele en onsterflike siel , die 

geestelike lewe met sy sensitiewe aptyte en 'n materiele liggaam. Hierdie hele entiteit 

met elke sintuig , lid , orgaan en fakulteit moet aan God oorgegee word. Dit het 

betrekking op die wil , die intellek en die verstandelike en fisiese geneigdhede. Dit 

a Iles moet geheilig en aan God toegewy word . 

In die gang van die ontwikkeling van die heiligheidsboodskap moes die leerstelling 

dikwels verduidelik word . Mahan (1962:47-71) gee 'n verklaring van die praktiese 

toepassing van hierdie staat van heiligheid. In die staat van heiligheid moet die wil 

van die mens vrywilliglik oorgegee word aan die wil van God. Om onberispelik 

bewaar te word , impliseer nie dat die gelowige nooit aan base gedagtes blootgestel 

word nie. Wanneer 'n mens daarmee gekonfronteer word , moet daar nie aan sulke 

gedagtes toegegee word nie. God se wil moet oombliklik gesoek word . Die gedagtes 
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moet gestuur word in die rigting van edel en verhewe dinge. Sodoende dring bose 

gedagtes nie in die gemoed van die Christen in nie. Dieselfde geld vir die gevoel en 

verstandelike gebied van die mens. Dit is onmoontlik om voortdurend in dieselfde 

staat van opwinding of gemoed te wees, want dit is net nie moontlik vir 'n mens nie. 

Die mens se gevoelslewe is rein en edel , maar dit moet beheer word deur wysheid 

van bo wanneer daar uiting aan gevoel gegee word. Bybelse voorskrifte soos deur 

die intellek vertolk, moet te alle tye toegepas word . Heiligheid op liggaamlike gebied 

impliseer nie dat die liggaam nie vatbaar is vir moegheid , siekte of selfs die dood nie. 

Dit impliseer ook nie dat die liggaam nie opgewek kan word om toe te gee aan 

ongeoorloofde dinge nie. Die drang of aptyt opsigself is nie sondig nie, maar die 

toegee daaraan. Om oorwinning op die gebied te beleef doen Mahan (1962:130) die 

volgende aan die hand. Die Christen moet homself deeglik vergewis van die wette 

van die liggaam. Die mens moet dan sy aptyte en fisiese drange inrig om die wette 

van sy liggaam in ooreenstemming hiermee te bou. Hy (1962:183-186) glo dat 

oorwinning op fisiese gebied moontlik is wanneer elke neiging tot die verkeerde, 

oombliklik onderdruk word sodat die liggaam in elke opsig aan die wi l van God 

onderdanig sal wees. 

Mahan se werk en denke openbaar 'n besondere insig in die heiligheidsleer en wend 

'n paging aan om probleemsttuasies op te klaar. Hy benadruk egter die besondere 

noodsaaklikheid en aard van 'n genadewerk wat volg op die bekeringsondervinding. 

3. 7.2 Daniel Steele (1824-1914) 

Hy word beskou as een van die grootste geleerdes en teoloe van die 

heiligheidsbeweging. Hy was professor in teologie aan die Universiteit van Boston en 

later die eerste president van die Syracuse Universiteit. Hy het as skrywer 'n groat 

bydrae gelewer tot die ontwikkeling van die Wesleyaanse leerstelling van 

heiligmaking en van die werke van Wesley en Fletcher. In sy werke plaas hy 'n groat 

klem op 'n Bybelse interpretasie van heiligheid. Onder sy boeke is Love Enthroned, 

Half hours with St Paul en Defense of Christian Perfection. Sy kennis van die Griekse 

taal was besonder waardevol in die verklaring van die ondervinding van heiligmaking 

as 'n besliste gebeurtenis en hy gebruik dit breedvoerig om 'n heiligheidservaring te 

substansieer. Sy teologiese verklarings van die leerstellige aspekte van heiligheid 
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was uiters waardevol. So beskryf hy erfsonde as 'n hartstoestand waaruit allerhande 

booshede voorkom (Steele, 1961 :50-57). Hierdie toestand moet verander word sodat 

daar vryheid kan wees om sonde te oorwin. Christus kan hier die verlossing bring. 

Steele maak dan 'n onderskeid tussen sondige dade en die sondige disposisie wat 

inherent deel is van die gevalle mensheid (Steele, 1904:33-43). Die Heilige Gees 

verskaf die geestelike dinamika vir 'n volkome verlossing (Steele, 1904:73). Dit val 

ook op dat Steele 'n duidelike groei binne die heiligmakende ondervinding 

beklemtoon (Steele, 1904:73-77). Hy gee 'n apologie vir die voorkoms van gebreke 

in die geesgevulde gelowige se lewe (Steele, 1904:107-110, 1904:271-277). Die 

orde van die filosofie van geestelike groei is die genade en kennis van Christus. 

Hy lewer ook 'n waardevolle bydrae tot die verdediging van die heiligheidsboodskap 

deur kritici van die heiligheidstradisie se besware te beantwoord. In die proses 

verskaf hy ook antwoorde op onduidelikhede wat binne die heiligheidstradisie 

voorgekom het. Hy volg die denke van die heiligheidsleerstelling op hierdie stadium, 

naamlik dat 'n dieper genadewerk 'n radikale ondervinding is wat besliste gevolge in 

die gelowige se lewe tot stand bring. Min aandag word aan die progressiewe aspek 

van heiligheid gegee. 

3.7.3 Thomas Cook 

Sy boek, New Testament Holiness (Cook, 1963) het 'n baie groot bydrae gelewer om 

die boodskap van heiligheid te verklaar en te versprei. Hy het horn daarop toegespits 

om die heiligheidsboodskap as 'n ondervinding wat heiligheid verhoog, voor te hou. 

In sy boeke en prediking het hy vir die eerste keer die aspek van heiligheid op die 

gebied van menswees voorgehou. Hy (Cook, 1963:59) beklemtoon die ondervinding 

meer as die etikette waarvolgens dit verkondig word. Heiligheid verwys na alles wat 

verband hou met die Christelike lewe en die karakter. Daar is 'n vrymakende 

ondervinding onderskeidend van regverdigmaking. Dit skep 'n innerlike reinheid. Die 

ondervinding sluit ook die toerusting met ware liefde en 'n blywende teenwoordigheid 

van die Heilige Gees in. 

Cooke (1963:110-117) is een van die eerste heiligheidspredikers wat die toepassing 

van heiligheid op meer gebiede van menswees as die geestelike toepas. Genade 
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maak die mens nie onfeilbaar nie. Sande het die mens so verdraai dat sy morele en 

geestelike kragte nooit weer in hierdie lewe vry sal wees van die swakhede van die 

menslike natuur nie. Die mens sal nooit weer vry wees van die neiging om foute te 

maak nie. Menslike swakhede spruit vanuit die fisiese en dit word vererger deur 

intellektuele gebreke. As gevolg van die verdraaidheid het die mens gebrekkige 

kennis , verswakte geheue, traagheid van begrip , feilbare oordeelsvermoe en ander 

menslike gebreke. Cook (1963:122) tref 'n onderskeid tussen 'n staat waarin 'n 

gelowige nie kan sondig nie en tog die vermoe het om nie te sondig nie. Dit alles is 

gelee in die idee van verantwoordelikheid . Genade stel die mens in staat om 'n lewe 

van voortdurende oorwinning te lewe. Cook (1963:27) gebruik teksgedeeltes uit die 

Nuwe Testament om aan te toon dat die mens in staat kan wees om 'n voorbeeldige 

Christelike lewe te beoefen waarin daar aan die strengste etiese vereistes van die 

Christendom voldoen kan word . Die weergeboorte skep 'n nuwe beginsel wat die wil 

van die mens beheer. In die nuwe staat kan die wil van die mens nooit vyandig 

teenoor God wees nie, die beginsel van die liefde teenoor God en die medemens 

word die oorheersende beginsel. Hy glo dat kontroversie random die hamartiologie 

uit 'n gebrek aan 'n akkurate beskrywing daarvan voortspruit. Skuld speel 'n groat rol 

in die bepaling van sondige dade. Die vermoe tot 'n lewe van oorwinning is in God 

gelee en nie in die mens nie. Volgens Cook (1963:27) moet die mens die begeerte 

he om goed en reg te wil doen teenoor God en mens. 'n Morele antesedent word 

vereis vir 'n goeie daad. Die gelowige wat die Tien Gebooie wil onderhou , se vermoe 

moet voortspruit vanuit 'n hart wat dit wil doen. Daarin tref hy 'n analogie tussen die 

pleeg van moord deur middel van 'n aktiewe daad en die haat van jou medemens. 

Geestelike korrupsie word nie altyd in die uiterlike lewe van 'n persoon gesien nie, 

alhoewel dit in die gemoed van daardie persoon kan bestaan. Daarom onderskei hy 

(Cook, 1963:29) duidelik tussen vergifnis en reiniging om 'n ideale innerlike te skep 

waaruit die onderhouding van die goddelike wette kan voortvloei. Die tweeledige 

onderskeiding van die voorkoms van sonde word dwarsdeur die Bybel gesien. God 

se genadewerkinge in mense se lewens is in harmonie met die geloof daarin. Die 

mens mag 'n geestelike behoefte ondervind , maar dit mag steeds nie 'n kognitiewe 

behoefte wees nie. 

In ooreenstemming met die leer van heiligheid wat John Wesley verkondig het, 

beklemtoon Cook 'n geestelike ondervinding waardeur die mens bekragtig word om 
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God en mens volkome te dien. Hy benadruk die noodsaaklikheid van geestelike 

volwassenheid in die Christelike karakter sodat die gawes van die geestelike lewe 

beoefen kan word (Cook, 1963:33-39). Die skep van reinheid is nie die doel van die 

Christelike lewe nie, maar die begin van 'n geestelike lewe op 'n hoer vlak. Die 

inwonende Christus word die Een wat die gelowige in staat stel tot 'n lewe van 

oorwinning . Die uitvloeisel van sy inwoning stel die gelowige in staat tot 'n daaglikse 

lewe waarin goeie werke die norm word . Christus word prominent in die gelowige se 

lewe. Hierdie beginsel word baie sterk deur Cook beklemtoon as die geheim van 'n 

oorwinnende lewe. 

Hierdie boek het 'n groot bydra gelewer om die heiligheidsboodskap kerugmaties te 

bevorder. Dit bevat suiwer heiligheidsleerstelling en beklemtoon die grondwaarhede 

daarvan. Dit was 'n belangrike bydrae tot die ontwikkeling van die leerstelling , want 

dit was in ooreenstemming met die denke binne die heiligheidsbeweging van daardie 

tyd . 

3.7.4 Oswald Chambers (1887-1917) 

Oswald Chambers was nie 'n heiligheidsteoloog in die ware sin van die woord nie, 

maar sy bydrae tot die heiligheidsbeweging is baie belangrik aangesien hy die denke 

van mense binne die heiligheidsbeweging be'lnvloed het. Sy belangrikste boek wat 

deur sy vrou saamgestel en gepubliseer is, My utmost for His highest, weerspieel sy 

denke aangaande die leer van heiligheid . Dit is geen teologiese handboek nie, maar 

bevat riglyne vir 'n lewe van heiligheid en toewyding . Chambers (2000:35, 36, 207) 

koppel die inwonende Christus en die werking van die Heilige Gees aan 'n lewe van 

heiligheid. By tye openbaar hy 'n mistieke benadering tot heiligheid . Die Heilige Gees 

is die bron van transformasie met 'n verandering wat Christus se karakter in die 

gelowige bewerk. Die Bergpredikasie is nie 'n geloofsverklaring nie, maar 'n model 

van die lewe wat iemand sal voer wat met die Heilige Gees gevul is. Heiligheid 

beteken om dieselfde disposisie te besit wat Christus besit het sodat heiligheid die 

openbaring van Christus sal word (Chambers, 2000:39). Die lewe van God deur die 

inwonende Christus word die antwoord vir fisiese lyding, gemoedsafwykings, morele 

onkunde en gebrek aan geestelike begrip (Chambers, 2000:46). Daar kan net een 

begrip van heiligheid wees en dit is die heiligheid van Jesus (Chambers, 200:102). 
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Chambers skep egter ruimte vir depressie wanneer hy na Elia in 1 Konings 19:5 

verwys as 'n voorbeeld van 'n mens in depressie. As 'n mens nooit depressief word 

nie, sal jy nie 'n lewendige mens wees nie. Die mens is kwesbaar vir depressie; 

daarom moet die mens altyd bewus daarvan wees dat hy die kapasiteit tot depressie 

het. God se antwoord vir depressie is om die mens aan te spoor tot die mees 

alledaagse dinge soos eet (Chambers, 2000:48). 

Chambers (2000:49, 81, 252 , 253, 347-348) glo dat depressie 'n geestelike oplossing 

kan he, maar dat die mens 'n aandeel daaraan moet he om dit op te los. Hy glo die 

gevolg van 'n lewe van geloof is karakterbou. Die mens het sy indiwidualiteit. 

Heiligheid bring nie verlossing van die merislike natuur nie. Heiligheid word 

bewerkstellig deur morele keuses wat 'n heilige karakter voortbring. Die menslike 

natuur moet deur dissipline "vergeestelik" word. Heiligheid is meer as net verlossing 

van sonde. Dit moet ook die totale oorgawe aan God wees. Die mens moet homself 

fisies, moreel en intellektueel dissiplineer. God het die menslike natuur geskape om 

Hom daardeur te verheerlik. Die persoonlikheid is daardie besondere aspek van die 

indiwidu wat horn van ander onderskei. Geestelike verdieping en verandering moet 

ook binne die persoonlikheid van die mens plaasvind. Baie probleme in die Christen 

se lewe het nie die oorsprong in sonde nie, maar in die gebrek aan kennis van die 

eie geaardheid. Die mens moet uiting aan sy emosies gee sodat dit nie 'n bron van 

innerlike stryd word nie (Chambers, 2000:81 ). 'n Verhewe ontwikkelde karakter bring 

'n stabiele, verhewe gemoed voort. Hierdie toestand bring geestelike insig 

(Chambers, 2000:87). 

Vir Chambers (2000:158, 191, 205) moet die wil van die mens en nie die emosie nie, 

betrokke wees by 'n algehele oorgawe. Volgens Chambers moet die mens 

gewoontes vorm waardeur die genadewerkinge van God uitdrukking kan vind . Die wil 

van die mens word deur sy gewete be.lnvloed . Die wil is die diepsinnigste element in 

die wese van die mens, want dit is die essensiele element van God se skepping in 

die mens. Vir Chambers word dit die sleutel tot die uitleef van enige geestelike 

ondervinding , want die wil van God maak die keuse daartoe. Die mistieke eenheid 

van die wil van die mens met die wil van God word die sleutel tot geestelike 

verdieping en so maak Jesus Christus jou ook heilig. Heiligheid is nie in 'n 

nabootsing van Jesus gelee nie, maar daarin dat Jesus Christus horn openbaar in 
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die wese van die mens. Sodoende word sy geduld, liefde, heiligheid , geloof en 

goddelikheid 'n belewenis van die geheiligde mens. Chambers (2000 :259) glo dat die 

mens se heiligheid in die sosiale steer getoon moet word. Heiligheid is 'n 

manifestasie van 'n innerlike geestelike ervaring . Die toets van die lewe van 'n 

heiligheidservaring is nie in sukses nie, maar in die uitleef daarvan in die alledaagse 

lewe. As die Christen toegee aan selfbejammering, murmurerings en wanaangepaste 

sosiale optrede, word die Christelike getuienis benadeel. Chambers skryf afguns, 

jaloesie, tweedrag , ens. toe aan gebreke wat voortspruit uit 'n geaardheid wat 

vantevore onder die beheer van 'n verkeerde disposisie was. Nederigheid is die 

grootste eienskap van heiligheid . 

Samevattend kan gese word dat Chambers 'n mistieke beskouing van heiligheid het. 

Heiligheid vloei voort uit 'n diepe geestelike belewenis van God. Wat by Chambers 

waardeer kan word , is die klem wat hy plaas op die uitdrukking van verlossing in die 

menslike lewe. Dit spruit vanuit sy kennis van sielkunde, filosofie, teologie en logika 

waarin hy onderrig gehad het. Hy gee baie aandag aan die aspek van heiligheid 

waarin daar nie net soos 'n Christen gelewe word nie, maar soos een gedink word. 

Hy beskou kennis as belangrik vir 'n goeie insig. Hy is op 'n betreklik jong lewe 

oorlede en daar het dus geen teologiese werke van horn verskyn nie. Hy het egter 'n 

baie nugtere beskouing van die sondeleer en verlossingsleer gehad. Sy benadering 

tot die heiligheidsbelewenis verskil van die voorafgaande boeke wat reeds in die 

hoofstuk bespreek is, maar dit werp lig op die heiligheidsbelewenis in 'n breer sin . 

3.7.5 Orton Wiley (1877-1961) 

Wiley het 'n omvattende teologiese werk Christian Theology (1940, Kansas City : 

Beacon Hill Press) gepubliseer. Dit is 'n teologiese werk wat 'n beduidende invloed 

op die teologiese vorming binne die heiligheidsbeweging gehad het. Die teologie van 

die heiligheidsbeweging word baie duidelik in hierdie reeks beklemtoon (Quanstrom, 

2004:75). God vorm die basis vir heiligheid , want God heers oor vry en intelligente 

wesens. Die mens funksioneer binne die etiese begrippe wat hy deur sy kognitiewe 

vermoens kan waarneem. Hy kan ook 'n beeld vorm van die goddelike attribute 

(Wiley, 1940 Vol 2:332). As gevolg van die sondeval het die mens egter die 

persoonlike basis vir 'n begrip van God se morele en geestelike karakter verloor. Vir 
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Wiley is God se heiligheid nie 'n eienskap nie, maar 'n algemene absoluutheid wat 

spruit uit sy algemene morele attribute. Daarom vorm dit die basis vir sy eie 

aktiwiteite en ook die standaard vir sy geskapenes. Dit word deur die werk van die 

Heilige Gees toegepas (Wiley, 1940. Vol 2:303). 

Heiligheid is beskrywend van sy liefde. Wiley (1940, Vol 2:63) stel die mens as 

geskape na die Beeld van God en daarom is die mens onderskeidend van die laer 

vorme van lewe. Kennis in die intellektuele sin behoort aan die natuurlike beeld van 

die mens, maar kennis van die etiese en geestelike kwaliteit behoort aan die morele 

beeld. Die mens is onsterflik geskape en korrupsie en die dood het ingetree as 

gevolg van die sondeval. Wiley (1940 , Vol 2:66) argumenteer dat die natuurlike beeld 

van God in die mens in sy persoonlikheid geopenbaar word terwyl sy morele beeld in 

heiligheid gevestig word. Die verlies van die morele Beeld van God is die oorsaak dat 

die mens ook die vermoe verloor het om tussen reg en verkeerd te onderskei. Die 

morele Beeld van God gee ook aan die mens sy morele vermoe en dit maak 

heiligheid moontlik. Die mens is geskape in heiligheid en daarom was daar 'n 

natuurlike geneigdheid tot die goeie omdat daar 'n verligte begrip van God en die 

geestelike dinge was (1940 . Vol 2:454). Wiley (1940. Vol 2:455) onderskei drie 

aspekte van primitiewe heiligheid. Dit was 'n positiewe ingesteldheid van die siel. In 

hierdie opsig stem hy saam met Wesley wat geglo het dat die mens regverdig kan 

wees voor hy reg kan optree en heilig kan wees in sy hart voordat hy dit in sy lewe is. 

Verder was dit nie 'n etiese heiligheid nie, want dit is nie deur etiese keuses 

daargestel nie. Dit was 'n heiligheid van nature eerder as heiligheid deur 'n 

persoonlike optrede. Wiley (1940 . Vol 2:456) beklemtoon die inwoning van die 

Heilige Gees in die eerste mens so as absoluut, want daardeur het Hy heerlike 

gemeenskap met sy Maker gehad . Dit was die rede waarom die mens heilig was. 

In die teologie van die heiligheidsbeweging is die begrip van sonde van kardinale 

belang. Wiley (1940. Vol 2:57-91) voorsien 'n baie goeie uitleg van sonde. Die mens 

is 'n selfbewuste, selfbepalende wese. As sodanig beskik hy oor die vermoe om 

morele aksies uit te oefen. 

Hierdie morele aksies vereis 'n wet om te bepaal wat reg en verkeerd is. Alhoewel 

die mens in heiligheid geskape is, was daar van die begin af blootstelling aan die 
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verkeerde. In sy fisiese bestaan het die mens begeertes wat op sigself nie sondig is 

nie, maar waardeur sonde moontlik is (1940. Vol 2:59). Die mens was ook gebonde 

aan die Goddelike Voorsienigheid waardeur versoeking moontlik was indien die 

mens nie meer daaraan gebonde wou wees nie. In ooreenstemming met die 

Sondeleer van die heiligheidsbeweging gee Wiley 'n breedvoerige uiteensetting van 

die terminologie van sonde. Dit is reeds in hoofstuk 2 van die proefskrif breedvoerig 

behandel. Hy stem saam met die leerstelling dat sonde in beide in 'n staat en 'n 

handeling bestaan. Sender hierdie begrip glo Wiley kan 'n gesonde verlossingsleer 

nie bestaan nie (1940. Vol 2:73). Wiley (1940. Vol 2:82) gee ook 'n uiteensetting van 

die gevolge van sonde wanneer hy verklaar dat skuld en straf in die mens die 

gevolge van die sondeval is. Skuld bring 'n gevoel · van doemwaardigheid. Dit 

be"lnvloed sy menswaardigheid en sosiale optrede. Wiley (1940. Vol 2:98-100) 

voorsien ook aan die heiligheidsbeweging 'n gebalanseerde uiteensetting van 

erfsonde. Die mens word daarmee gebore en hy baseer sy leer van die erfsonde op 

die oorvloed van bewysplase in die Bybel wat hoofsaaklik verwys na die karakter van 

die mens wat gestroop is van 'n Bybelse moraliteit (1940. Vol 2:101-140). 

Daardeur is die mens beroof van die vermoe om geestelike dinge te onderskei. Wiley 

maak 'n baie belangrike stelling in sy uitleg van erfsonde wanneer hy onderskei 

tussen verdorwenheid en menslike swakhede. Dit is · gewoonlik makliker om te 

onderskei tussen die siel en die liggaam as tussen die geestelike en die liggaamlike. 

Wiley (1940. Vol 2:337-357) gee die volgende uiteensetting: "Vleeslike manifestasies 

het hulle oorsprong in die setel van die siel, maar die menslike swakhede kom vanuit 

die liggaam wat kwesbaar is weens die sondeval. Liggaamlike spanning verswak die 

liggaam en dit kan die gemoed en gees van die mens benadeel. Sekere siektes kan 

abnormale emosionele disposisies of vreemde optrede tot gevolg he. In hierdie 

verband verwys hy na ongenoegsame rus, ongesonde voedsel of die ontwrigting van 

die liggaam se endokriene stelsel wat ongewone irritasies of abnormale optrede kan 

veroorsaak. Geestesongesteldheid kan lei tot senu-ineenstortings waardeur diep 

toegewyde mense onverstaanbaar kan optree. Geestelike verdorwenheid word deur 

'n dieper geestelike ondervinding uit die weg geruim, maar menslike swakhede sal 

eers in die opstanding en verheerliking van die liggaam herstel word. Wiley (1940. 

Vol 2:358) beklemtoon dit egter dat liggaamlike swakhede nie gebruik moet word as 

'n verskoning vir verkeerde etiese optrede nie. Sander twyfel kan dit gestel word dat 
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Wiley deur hierdie uiteensetting 'n leerstuk van heiligheid binne die ganse menswees 

daargestel het. " 

Wiley wy 'n groat gedeelte van sy werk aan die Christelike etiek. Dit is vir horn nie 'n 

nuwe veld nie, maar 'n rasionele hipotese (vgl. Wiley, 1969:335). Aan die begin van 

hierdie hoofstuk skryf Wiley: "Faith and works, the subjective and objective aspects 

of the Christian life, the experience of entire sanctification and the life of holiness. It is 

both reasonable and scriptural to expect that the experience of holiness wrought in 

the believer by the Holy Spirit should be consistently exemplified by a holy walk and 

godly conversation" (Wiley, 1969.Vol 3:7) . Volgens Wiley (1969. Vol 3:25) is die lewe 

van heiligheid een met 'n sterk klem op die sosiale. Daar is verpligtinge binne die 

familiekring , teenoor die staat en die kerk Hy skep dan ook 'n hoeksteen vir die etiek 

van die heiligheidsbeweging (1969 . Vol 3:30). God het horn in twee tipes van die wet 

geopenbaar naamlik die natuurlike en die positiewe. Die natuurlike wet het God in die 

binneste van elke mens geplaas waardeur die mens in staat is om deur sy rede die 

regte en verkeerde te onderskei. Die positiewe wet is egter meer belangrik vir die 

toepassing van die natuurlike wet. Dit kom na die mens deur openbaring . 

Hierdie openbaring is gebaseer op die volmaakte liefde van Jesus Christus en dit 

word die basis van die Christelike etiek. Christus se woorde, dade en gesindheid 

word die norm vir alle Christelike optrede. Die Skriftuurlike basis hiervoor word 

gevind in die Tien Gebooie en die koninkryk van God waarin 'n sekere karakter 

gevestig word (Wiley, 1969. Vol 3.1940:32). Gewete is vir Wiley (Vol 2. 1940:32-33-

35) die beherende faktor vir die Christelike ondervinding en optrede. Die 

gebondenheid van die gewete aan die Skrif (1 Tim. 1 :5) bring aan die Christen die 

voordeel om 'n etiek te handhaaf waardeur God verheerlik kan word . Gewete word 

dan die dominante wegbepaler, want dit neem gesag van die Woord van God. 

Positief gestel is gewete die innerlike impuls om reg te doen en die morele oordeel 

sal bepaal wat reg is. Hierdie vermoens bly egter aan die Bybel gebonde wat die 

regsreel word vir geloof en beoefening van geloof. Wiley bepaal gewete in 'n breer 

opset as dit wat betrokke is by die hele morele proses van die etiek, maar stel dat dit 

tog onderworpe is aan onderrig en ontwikkeling. Die gewete is egter steeds 'n 

wetgewende entiteit. 
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Wiley (1969. Vol 3:351 )se konsep van heiligheid word ook toegepas op die etiek van 

die indiwidu. Hierin word die morele wet toegepas op die optrede van die indiwidu as 

'n vrye morele agent. Wiley (1969. Vol 2:500-512) gee 'n duidelike uiteensetting van 

die verskil tussen sonde en swakhede. Die mens se verantwoordelikheid teenoor 

homself is belangrik. Die teoretiese konsep van heiligheid moet in die liggaamlike 

begryp word. Die Christendom beskou die liggaam van die mens nie net as 'n 

verganklikheid nie. Die mens moet sy liggaam te alle tye as heilig beskou en daarna 

omsien, want dan alleen kan dit op die geestelike en emosionele gebied so 

funksioneer dat die etiek van heiligheid nagekom kan word. Wiley erken oak die 

belangrikheid van 'n gesonde intellektuele lewe. Dit is nie afsonderlike aspekte van 

heil igheid nie, maar noodsaaklik vir 'n gesonde geestelike lewe. Onkunde kan geen 

rol speel in heiligheid nie. 'n Liefde vir die wetenskap, filosofie en enige ander 

dissipline stel die mens in staat om die wonders van God raak te sien. lntellek word 

gevoed deur kennis en waarneming en dit is oak van toepassing binne die 

heiligheidservaring. Wiley koppel emosie en gevoel ten nouste aan die intellek en die 

wil. Wiley erken emosie en gevoel as die probleemgebied in enige 

godsdiensbelewenis. Daarom is dit nodig om dit te ontwikkel deur kennis. Die mens 

moet 'n duidelike begrip he van sy verpligtinge en verantwoordelikhede. Wiley (1969, 

Vol 2:509-517) stel dit pertinent dat morele karakter alleenl ik deur korrekte besluite 

gevorm kan word. Die impulse van die siel moet onder die beheer van die wil gebring 

word en onderdanig wees aan die hoogste etiek. Korrekte morele standaarde word 

uiteindelik deur die Woord van God bepaal. Dit word verkry deur leringe, die 

bestudering van die Woord van God, vanuit relevante werke, van waarneming van 

korrekte sosiale praktyke of die voorbeeld van mense. Wiley verklaar dat dit die 

mens se plig is om die hoogste standaarde van etiek te ontwikkel en om bewustelik 

elke reel van die morele verpligting na te kom. Die wil word geoefen alleen deur 

beheerde keuses te maak. 

Volgens Wiley is dit nodig dat die mens se estetiese karakter ontwikkel moet word . 

Die ontwikkeling van die intellek, emosies en wil sal 'n harmonieuse, gebalanseerde 

en goed-ge"lntegreerde persoonlikheid tot gevolg he. Dit sal korrekte etiese optrede 

voortbring en daarom kan hierdie voorskrifte oak etiese voorskrifte genoem word wat 

interne en eksterne bindingskrag sal he. 
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Sander twyfel kan gese word dat Orton Wiley deur Christian Theology 'n leerstuk van 

heiligheid daargestel het wat oor wyer terreine strek as bloot net die geestelike. Sy 

leerstuk oor die ontwikkeling van die mens het 'n nuwe paradigma van geestelike 

ervaring vir ontwikkeling daargestel binne die heiligheidsbeweging. Hy het die 

heiligheidsbeweging se vertolking van heiligheid in Wesley se leerstelling begrond . 

Sander Wiley se werk sal enige navorsing in die teologie van die 

heiligheidsbeweging gebrekkig wees. Knoll (1983:209) maak die stelling dat die 

werkstuk die grootste invloed in die heiligheidsbeweging gehad het van alle 

kommentare en leerstellige werke. Dit het die grondslag gele vir voortgesette behoud 

van die heiligheidsboodskap binne die Wesleyaanse tradisie. 

3. 7. 6 J. T. Peck 

Verskeie boeke is in die Abridged Holiness Classics gepubliseer waarvan Peck se 

The Central Idea of Christianity (1951) belangrik is. In hierdie boek voer Peck 

1951 : 14) aan dat 'n leerstellige sisteem gebou word op die sentrale idee wat in 

daardie sisteem is. Die sentrale idee van die Christendom is dit wat in die openbaring 

van God gelee is en wat 'n openbaring is van die goddelike en essensiele. Hy 

(1951 :17, 18-25) bou sy argument in die eerste plek op die openbaring van die 

Bybel. Hierin word die mens as 'n Godgeskape wese gesien, as 'n morele wese 

geskape na die Beeld van God. Sonde dring die menseras binne en vernietig sy 

verhouding met sy Skepper. Die verlore mens kan alleen van hierdie toestand verlos 

word deur die verlossende genade van God soos in Jesus Christus geopenbaar. Die 

groot idee van die Christendom is heiligheid en die verlossing van God wat die mens 

van sonde wil verlos sodat 'n Christelike karakter ontwikkel kan word. 

Peck (1951 :7) onderwerp ook sy teorie aan die analitiese argument sodat dit krities 

en ondersoekend gestaaf kan word . Die natuurlike lewe en die gehalte van die lewe 

is onderskeidend en so is die geestelike lewe ook. Hierin kom die gevolgtrekking 

reeds duidelik na vore , naamlik die geestelike lewe wat deur die weergeboorte 

bekom word en die gehalte van die geestelike lewe wat deur heiligheid openbaar 

word. "Julle moet weergebore word" verhaas die koms van die geestelike lewe terwyl 

"wees heilig want ek is heilig" 'n imperatief is vir die gehalte van die geestelike lewe. 

lndien dit so is dat God 'n heiligheidstandaard vir die mens het, het die mens die reg 
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om van God te verwag om die middele te verskaf vir 'n oorwinnende en vrugbare 

geestelike lewe. Hy glo dat die kernverse in hierdie verband gevind word in Paulus 

se skrywe aan die gemeente in Thessalonika, "en mag Hy, die God van vrede, julle 

volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik 

bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus" (2 Thess. 5:23). 

Peck (1951 :30-51) argumenteer dat indien daar 'n onderskeid is tussen die 

geestelike lewe en die gehalte van die geestelike lewe en hierdie onderskeid word 

erken, dan is dit die verantwoordelikheid van elke gelowige om seker te maak dat die 

ontwikkeling en uiteindelike bereiking van die standaard van heiligheid verwesenlik 

word. lndien die Bybel mense aanspoor om heiligheid in die vrees van God te voltooi , 

dan moet die bereiking van daardie standaard uiteindelik die doel van die Christen 

wees. Hierdie standaard van heiligheid is, volgens Peck, die sentrale idee van die 

Christendom. Hy (1951 :55-62) beskou die vermaning om "die Here jou God met jou 

hele hart lief te he" as die fundamentele konsep van die etiek van heiligheid. Alleen 

mense gevul met innerlike reinheid is daartoe in staat. Absolute reinheid is oak 'n 

vereiste om in die hemel te kan kom. Hierdie reinheid kan alleen verkry word deur 'n 

ondervinding van reiniging en toewyding. Peck (1951 :63-67) bou sy argument vir 

heiligheid oak verder op die eksperimentele argument. Die feit dat mense kan getuig 

van 'n lewe van oorwinning en toewyding bewys aan horn dat die voorskrifte van die 

Bybel en die vereistes van God haalbaar is. Sodra die staat van heiligheid verkry is, 

vind daar geestelike groei plaas ten spyte van menslike swakhede. 

Wanneer hy sy argument toepas, vind Peck (1951 :65-73) dat daar geen gebrek in 

God se verlossingsplan is nie. Die heilige karakter van God het geen fout gemaak in 

die daarstelling van 'n verlossingsplan nie. Hy het Jesus Christus gegee as die 

Middelaar deur Wie se bloed daar 'n volkome versoening met God bewerk is. Hy het 

die Heilige Gees gegee om die mens te laat ontwaak, te wederbaar en te heilig. 

Daarbenewens het Hy sy Woord gegee wat die mens aanspoor tot 'n lewe van 

toewyding en heiligheid . Daarom kan 'n duidelike standaard van heiligheid nie as 

sekonder of inoperatief in die kerk beskou word nie. 'n Strewe na 'n lewe van 

heiligheid wat bekom word deur die soenverdienste van Christus is eie aan die 

Christendom. Hierdie werk weerspieel die denke soos in die heiligheidskringe in die 

vroee stadium beskou is. Dit is 'n handige werk wat op 'n nie-teologiese vlak tog die 

heiligheidsdenke in die Wesleyaanse tradisie duidelik weergee. 
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3.8 ONTWIKKELINGE BINNE DIE TEOLOGIE VAN DIE 

HEILIGHEIDSBEWEGING SEDERT 1960 

Sedert 1940 het daar 'n nuwe soeke gekom om die betekenis van heiligheid duidelik 

te omskryf en antwoorde te vind vir probleemsituasies in die belewenis van 

heiligheid . Corlett (1944:73) stel dit dat die doel van die heiligheidservaring nie 

soseer die ervaring is nie, maar die vervulling daarvan in praktiese leefwyse. Die doel 

van God vir die gelowige in hierdie wereld is 'n toegewyde lewe en 

Christusgelykvormige gesindheid. Daar het 'n dinamika ontstaan om die praktiese 

lewe van heiligmaking duidelik uiteen te sit. 

In 1961 , 1962 en 1963 is daar op verskillende kampusse in Amerika en Kanada 

seminare gehou oor die heiligheidsleer Die teologiese referate wat op hierdie 

seminare aangebied is, is saamgevat in twee publikasies: Insights into Holiness 

(1963) en Further insights into holiness (1965) waarvan Kenneth Geiger die 

samesteller is. Eersgenoemde was 'n bespreking van die verskillende fases van 

heiligheid deur vyftien erkende teoloe in die Wesleyaanse heiligheidstradisie. Dit 

bevat beknopte referate oor die geskiedenis en ontwikkeling van die 

heiligheidsbeweging, die Wesleyaanse sondeleer, die Wesleyaanse verlossingsleer 

soos die Heilige Gees in die Nuwe Testament, die heiligheidsleer, die Geesgevulde 

lewe en die gawes van die Heilige Gees. Orie referate wat gelewer is, is van belang 

vir hierdie navorsing en word dus nagevors. 

3. 8. 1 John E. Riley 

In sy referaat behandel Riley (1963:90-104) die oombliklike en progressiewe aspekte 

van die ondervinding van heiligheid. Hy gaan van die standpunt uit dat die doelwit 

van die Christendom heiligheid is. Volgens Riley (1963:91) was dit Wesley se 

standpunt dat heiligheid die essensie van die godsdiens is. Heiligheid van hart en 

lewe was die begeerte van die primitiewe Christendom. Riley (1963:92) glo dat die 

rede waarom daar nie 'n hanger na heiligheid onder Christene is nie, toe te skryf is 

aan die feit dat heiligheid 'n obskure deel van die kerugma geword het. 'n 

Verdraagsaamheid van 'n substandaard Christelike ervaring is die rede waarom 
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mense heiligheid nie aanvaar nie. Hy ( 1963:93, 94) gee egter ook toe dat 

ekstremistiese uitsprake in die heiligheidskringe ook 'n rol speel waarom mense 

teenoor heiligheid bevooroordeeld is. Daar het egter 'n neiging gekom om die 

skriftuurlike basis vir heiligheid op 'n wetenskaplik aanvaarbare wyse na te vors en 

aan te bied vanuit 'n historiese, skriftuurlike en sielkundige benadering. Ten spyte 

van 'n toenemend gesekulariseerde samelewing, is daar egter ook 'n groeiende 

belangstelling in innerlike persoonlike oorwinning. Riley (1963:94) neem ook waar 

dat hierdie belangstelling spruit uit 'n behoefte onder die mense na 'n antwoord vir 

die stres en leemte wat hulle innerlik ondervind en so kom daar toenemend 'n soeke 

na God . 

Riley (1963:92) gee ook 'n beskrywing van die onderskeid tussen regverdigmaking 

en heiligmaking. Regverdigmaking is 'n genadedaad van God en bring die verlore 

mens in 'n regte verhouding met God. Daardeur ontvang hy skuldkwytskelding van 

die straf van sonde en word regverdig verklaar deur die soenverdienste van Christus. 

Heiligmaking is soortgelyk aan regverdigmaking alhoewel apart daarvan en bring die 

geredde mens in 'n dieper verhouding met God. 

Riley (1963:96) handhaaf die siening van die heiligheidsbeweging dat die 

ondervinding van heiligheid bekom word deur 'n tweede ondervinding van genade. 

Hy beklemtoon die noodsaaklikheid van 'n tweede genadewerk deur die stelling te 

maak dat die Christelike ervaring vanaf die vroegste tyd daarop dui dat daar 'n dieper 

geestelike ondervinding moet wees om 'n lewe van heiligheid te bekom (Riley, 

1963:98). Hy maak ook die stelling, en dit is 'n deurbraak wat die heiligheidbeweging 

betref, dat die beweging moontlik 'n tout gemaak het deur nie die 

heiligheidsboodskap uit te brei na die sosiale en etiese terreine nie (1963:100). Hy 

meen ook dat die hedendaagse beklemtoning van sielkundige aspekte van die 

godsdienstige ervaring, die geleentheid vir die heiligheidsbeweging skep om die 

heiligheidsboodskap ook binne die terrein te neem (1963:93). Daar moet 'n duidelike 

skriftuurlike leerstelling van die heiligheidsboodskap wees maar daar moet ook 'n 

geestelike klimaat geskep word waar daar 'n behoefte aan 'n geestelike ervaring van 

heiligheid teweeggebring word. Hy vermaan die hedendaagse heiligheidsbeweging 

om opnuut kennis te neem van die vroee Wesleyaanse predikers wat gedissiplineerd 
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selfverbetering en groei in genade beklemtoon het. Dit is die sogenaamde "practising 

the presence of God" (Riley, 1963:103). 

Riley (1963:101) betree egter 'n nuwe terrein met sy stelling dat die 

heiligheidsbeweging sy boodskap op 'n dinamiese persoonlike vlak moet hou. 

Volgens horn sal dit verhoed dat daar onnodige wisselinge in die verwagtinge van 

mense sal wees of dat die heiligheidsboodskap onrealisties en verhewe mag word . 

Met 'n dinamiese persoonlike vlak verwys hy na dit wat gebeur in die ondervinding 

van heiligheid, en wat die aard van die geestelike op die gebied van heiligheid is. Hy 

verwys na die wese van die persoonlikheid van intellek, emosie en wil. Hy gee 'n 

uiteensetting van watter areas van die mens deur die twee genadewerkinge van God 

be'invloed word . Die eerste werk van genade stel die grootste foute in uiterlike 

optrede reg en skenk die nuwe lewe deur die wedergeboorte . Die gevolg hiervan is 'n 

verandering en verbetering in gedagte, gevoel en handeling. 

Die tweede genadewerk stel die verdraaiing in die mens reg sodat hy God met sy 

hele hart kan liefhe. Dit moet egter aanvaar word dat die mens se intellek, emosie en 

wilsresponse steeds te kort skiet en dat daarom jou optrede foutief kan wees. Riley 

(1963:102-103) stel dat groei in heiligheid funksioneel en veelvuldig is. Daar is drie 

gebiede van groei in heiligheid : 

• Die verdieping van die Christen se liefde vir God . 

• Die verbetering van beheer oor gedagte, emosie en volisie. 

• Die verandering van die ganse uiterlike lewe na die Beeld van Christus. 

Hy probeer ook om onkunde uit die weg te ruim oor die godsdienstige betekenis van 

"self." Dit word gedoen omdat so baie mense 'n wanbegrip het oor die selflewe en 

veral in die heiligheidsbeweging ontnugter word wanneer hulle 'n verdiepende 

geestelike ondervinding ondergaan het en dan nie die voortbestaan van menslike 

elemente begryp nie. Riley (1963:103) vertolk die self in die mens as 'n element wat 

goed is en deur God daargestel is, maar die selfgesentreerdheid is verkeerd. Dit 

moet met Christusgesentreerdheid vervang word . 
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Riley (1963:103) stel dan die volgende areas voor waar groei in die lewe van 

heiligheid plaasvind : 

• Daar moet veiligheidsmeganismes gebou word wat die goeie sal beskerm. 

• Totale uiting op gedissiplineerde wyse van al die Godgegewe vermoens. 

• Die vrug van die Gees moet ontwikkel word sodat daar 'n groeiende 

Christusgelykvormigheid kan kom. 

• Die toewyding van die ganse lewe in diens van God en die medemens. 

Hierdie referaat dui op 'n nuwe rigting in die heiligheidsdenke, want dit spoor die 

gelowige aan om op 'n wyer terrein te ontwikkel. Vir Riley (1963:103) was dit 'n 

kenmerk van die vroee heiligheidsmense waar selfdissipline en groei in genade 

toegepas en nagestreef is. Hierdie nuwe denke sou verdere momentum kry na 

gelang die debat daaroor in heiligheidskringe uitgebou is. 

3.8.2 Harold B. Kuhn 

Kuhn behandel die belangrike aspek van etiek binne die heiligheidsbeweging. Hy 

beskou die klem wat op 'n heilige lewe binne die heiligheidsbeweging geplaas word , 

as 'n groot uitdaging om 'n weg te vind waarop dit in die praktiese lewe uitgevoer kan 

word. Die wese van die heiligheidsbeweging vereis dat heiligheid in 'n stabiele en 

volgehoue Christelike lewe gevoer moet word : "The fine values which historically 

marked the lives of the best of the mystics of the Middle Ages are of little value as 

museum pieces; only as they find expression in the practicalities and activities which 

mark our common life are they signicant in a day in which such emphasis is laid (and 

rightly so) upon the projection of the Christian evangel into the life of the world" 

(Kuhn , 196:241 ). Kuhn (1961 :241 , 242) maak die stelling dat die heiligheidsbeweging 

vanaf Wesley 'n teologiese stelsel ontwikkel het wat hoofsaaklik daarop gemik was 

om die heiligheidsleer te verdedig. Die teologiese stroom is betekenisvol be"lnvloed 

en verryk deur die Kwakers en Pietisme. Daarom was dit nooit vir die 

heiligheidsbeweging nodig om 'n duidelike uiteensetting van 'n heiligheidsetiek te gee 

nie, alhoewel die etiek altyd 'n duidelike aspek van die heiligheidsboodskap was. Dit 

spreek egter vanself dat 'n lewe van heiligheid een is waarin die innerlike chaos 

opgelos word en die Christen een word met God . Volgens Kuhn (1961 :242) is dit die 
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hart van heiligheid. Daarsonder kan daar nie sprake wees van 'n uiterlike lewe van 

heiligheid nie. Vanaf hierdie standpunt poog Kuhn om 'n etiese teorie te vind vir die 

heiligheidsbeweging. 

Kuhn (1961 :243) verdeel die etiek in twee tipes, te wete die subjektiwistiese en die 

objektivistiese. Hy verdeel die subjektiwistiese onder die indiwidualistiese

hedonistiese en die sosio-hedonistiese. Die gemene deler hierin is die soeke na 

plesier of die afwesigheid van pyn wat die etiese oogmerk is. 'n Handeling word as 

goed beskou indien dit tevredenheid binne 'n lae en elementere begrip vir die groep 

of indiwidu bring . Die verskillende voorkomste van die objektiwistiese etiek is die 

rasionele , metafisiese en die openbarende. Hiervolgens is die rasionele die regte en 

die goeie. Die menslike rede beskik oor die vermoe om nie alleen die goeie te kan 

onderskei nie, maar ook om die persoonlikheid so te verander dat dit die goeie in die 

alledaagse lewe kan vind . Kuhn (1961 :244) kritiseer hierdie beskouing van die etiek 

op grond daarvan dat dit nie die effek van die sondeval op menslike rede in ag neem 

nie. 

Die metafisiese van die etiek begrond die teorie op die beginsels van reg en verkeerd 

soos dit in die bestaan van die heelal geopenbaar word . Die kosmos ondersteun 

alleen dit wat goed is. 

Die etiese teorie waarin die openbaring 'n groot rol speel , word begrond op die 

aanvaarding van goed en reg nie alleen as gevolg van die struktuur van die kosmos 

nie, maar op die wil van God . God, wat bekend is met die mens se behoefte, 

openbaar dan die sentrale dryfkrag om sy wil te doen. Volgens Kuhn (1961 :244) is 

hierdie die standpunt wat die heiligheidsbeweging geneem het vir sy etiese. Vanuit 

die orientering in 'n tradisie wat 'n hoe waarde heg aan die oorsprong en gesag van 

die Bybel, word die openbaring geneem as die mandaat vir die boodskap van 

heiligheid. Die sentrale klem van die heiligheidsboodskap rus op die boodskap dat 

die Heilige Gees die lewe binnedring om 'n sondige selfgesentreerdheid weg te 

neem en 'n verdraaide egosentrisme te verander. Net so word die persoonlikheid 

verander om dit in harmonie te bring met die wil van God. 
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Vanuit hierdie standpunt argumenteer Kuhn (1961 :245) dan dat een van die grootste 

probleme wat die heiligheidsbeweging konfronteer, is hoe om die oorgang van die 

teorie na die praktyk te maak;"from the great and crucial experience of heart 

cleansing in the inner to the outer realities of conduct which Christian salvation 

implies" (Kuhn, 1961 :245). Hy beskou die eerste en tweede gebod van die Dekaloog 

as die duidelike voorskrifte vir die opbou van 'n etiese stelsel. Dit word alles gebou 

op die idee van volmaakte liefde. Kuhn (1961 :246) waarsku egter teen die opbou van 

'n etiese drogredenasie wat etiese probleme wil oplos deur die toepassing van etiese 

beginsels op konkrete situasies. Hy beskou dit nie as 'n toeval dat die Wesleyaanse 

oplewing dieselfde tyd as die lndustriele Rewolusie plaasgevind het nie, want in 

daardie tyd was die mens op feitlik elke vlak van die samelewing ontwrig. Dit was in 

die tyd toe die mense van die heiligheidsbeweging met talle nuwe uitdagings 

gekonfronteer was. Die heiligheidsbeweging het op 'n defensiewe manier teenoor die 

nuwe sosiale omstandighede gereageer. Klem is geplaas op 'n gedissiplineerde lewe 

as 'n bewys van die innerlike genadewerk. 

Hierdie standpunt ontwikkel baie maklik tot 'n rigiede heiligheid en Kuhn (1961 :251) 

vind fout met so 'n ontwikkeling. Hy wys daarop dat die Nuwe Testament 'n etiese 

stelsel bou wat die plaaslike karakter en voorskrifte behels. Die taak van die 

Christelike moralis is om uit die tydelike en plaaslike stelreels beginsels te neem wat 

onderskryf en toegepas word en dit op die teenwoordige situasie toe te pas. Volgens 

Kuhn (1961 :252) voorkom so 'n benadering 'n situasie waar heiligheid te veel gemeet 

word aan die uiterlike voorkoms. Hy wil he dat die heiligheidsbeweging 'n etiese 

stelsel ontwikkel waar 'n onderskeid gemaak word tussen die blywende en die 

veranderlike. Daar moet 'n situasie wees waar 'n oorgang gemaak word van liefde na 

geregtigheid wat weerspieel word op die persoonlike sowel as die interpersoonlike 

vlak. Die tegnologiese dinamiek van die huidige samelewing bring 'n dringendheid na 

die vereiste om 'n morele en etiese lewenswyse daar te stel. Hy moedig die 

heiligheidsbeweging aan om 'n etiek toe te pas wat ook op sake van sosiale belang 

van toepassing sal wees. Toegepaste heiligheid kan nie bepleit word alleen wanneer 

daar geen polariteit of spanning is in die uitdrukking van liefde in die alledaagse lewe 

nie. Hy pleit dat die heiligheidsbeweging die geleentheid aangryp om in die lewe van 

alledaagse mense 'n leefwyse aan te bied wat op die basis van volgehoue morele 

beginsels gebou word. Vir horn (1961 :259) kan daar nie meer 'n persoonlike en 
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parogiale moraliteit, 'n asketiese leefwyse en onttrekking van die samelewing wees 

nie. Kuhn (1961 :260) is bekommerd dat lndien die heiligheidsbeweging nie aandag 

gee aan sake van alledaagse belang nie, sal die magte van liberalisme en 

sekularisme die noodkrete van die samelewing opvang en sal die 

heiligheidsbeweging gereduseer word tot 'n groep van marginale belang. 

'n Beoordeling van Kuhn se beskouing dui daarop dat hy wegbeweeg van die 

tradisionele heiligheidsbeweging en daarop wys dat heiligheid wat nie 'n etiese is nie, 

geestelike probleme tot gevolg het omdat mense maklik introverties ontwikkel. 

Heiligheid kan nie net op 'n ervaring berus sander dat dit in die etiek sigbaar word 

nie. Hy lei die denke weg van hierdie tradisionele oortuiging. 

3.8.3. Winona Lake Konferensie in 1964 

Die Nasionale Heiligheidsvereniging het hierdie studiekonferensie bele met die tema: 

"The Distinctives of the Wesleyan-Arminians Theology" (Geiger, 1965:1 ). Hierdie 

konferensie is bygewoon deur administrateurs, predikante en verteenwoordigers uit 

die akademiese wereld van verskillende denominasies. Mcpheeters (1965:3) soos 

aangehaal deur Geiger, beskryf hierdie studiekonferensie as die betekenisvolste 

gebeurtenis in die afgelope jare binne die heiligheidsbeweging. Volgens horn is die 

konferensie tydig gehou aangesien die gevoel in baie kringe ontstaan het dat die 

konvensionele Christendom nie die uitdaging van die tyd sou kon weerstaan nie. Hy 

pleit vir 'n herhaling van die eerste-eeuse Christendom. 

Die verslag van die loodskomitee van die konferensie is van belang: "The papers 

sought to communicate the Wesleyan-Arminian message in precise but 

contemporary language necessary for a precise discussion of biblical and systematic 

theology. The papers represent a sincere effort to present the distinctive message of 

Wesleyan-Arminian theology in fresh and contemporary expressions and to provoke 

deeper thought on these subjects" (Geiger, 1964:iii). Die konferensie bevestig ook 

die tradisionele leerstelling van die heiligheidsbeweging, nl. 'n duidelike ondervinding 

van redding gevolg deur 'n dieper ondervinding van hartreiniging en vervulling met 

die Heilige Gees. 
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Die referate handel met die gewone leerstelling van die begrip van sonde, die inhoud 

van die verlossingsplan , die lewe van 'n Christen en die kerk in die wereld. Binne die 

raamwerk van die proefskrif is daar enkele referate wat nagevors word om aan te 

toon dat daar 'n voortgesette beweging was om sekere paradigmas in die 

heiligheidsleerstelling duideliker te stel. 

• Hollis A. Abbott 

In sy referaat gee Hollis A Abbott 'n uiteensetting van Christelike volwassenheid. In 

die referaat wil hy die geestelike doel van 'n Nuwe Testamentiese Christen vasstel. 

Hy wil aantoo"n dat 'n Christusgelykvormigheid gevestig word in 'n geestelike 

volwassenheid. Onder volwassenheid verstaan Abbott (1964:297) 'n intellektuele en 

emosionele kwaliteit wat normaalweg met 'n volwasse, sosiaal-aangepaste 

geassosieer word . Vanuit hierdie beskrywing verklaar Abbott (1964:298) dat 'n 

volwasse Christen iemand is wat daardie kwaliteite besit wat as normaal aanvaar 

word vir 'n volwasse mens wat genoegsaam by God en medemens aangepas het. 'n 

Ondervinding van redding gevolg deur 'n ondervinding van geestelike verdieping wat 

gevolg word deur 'n volgehoue geestelike groei is 'n vereiste vir die verkryging van 'n 

Christelike karakter. Die menslike natuur word nooit in enige geestelike ondervinding 

vernietig nie, maar die verdraaidheid daarvan word verander. Alhoewel die gelowige 

gereinig en met die Heilige Gees vervul is, bly · hy steeds 'n menslike wese. Sy 

liggaamlike aptyte bly, sy temperament bly dieselfde en sy persoonlikheid bly 

dieselfde. 

Abbott (1964:299) stel voor dat die verandering binne die heiligmakende proses 

bewerk word deur 'n doelgerigte verandering in die gemoed en die toepassing van 

dissipline. Abbott behandel ook enkele probleme binne die heiligheidsleer wanneer 

hy waarsku teen die konsep dat te min ruimte gelaat word vir progressiewe 

heiligmaking wat die idee skep dat die heiligheidservaring 'n terminale belewenis is. 

So 'n stand punt het volgens Abbott (1964:301) verwoestende gevolge. Hy vertolk 

Lindstrom (1946:121) se stelling dat Wesley se leerstelling 'n kombinasie was van 

tussen die oombliklike en progressiewe aspekte van heiligheid as korrek. Abbott 

(1964:299) glo dat Wesley in hierdie sintese die progressiewe aspek van die 

heiligheidsbelewenis as die primere beskou het. In die verband haal hy Peters 
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(1956:66) aan wanneer hy verklaar dat Wesley die momentele ondervinding slegs as 

die basiese aspek van die saligheidservaring beskryf. Abbott (1964:303) betreur ook 

die feit dat baie min verwys word na 'n proses van heiligmaking waardeur geestelike 

volwassenheid bekom word in die denominasies binne die heiligheidsbeweging of 

binne die heiligheidsliteratuur. 

Hierdie werk van Abbott word in die navorsing ingesluit om aan te dui dat denke 

binne die heiligheidsbeweging om die heiligheidsteologie breer toe pas, groter 

momentum begin kry het. 

• W. Curry Mavis: Repressed Complexes and Christian Maturity 

Mavis (1964:315) lewer in sy referaat 'n pleidooi dat die heiligheidsbeweging die 

belangrikheid van onderdrukte komplekse moet erken. Hy is van mening dat so 'n 

erkenning geensins afbreuk doen aan die noodsaaklikheid van 'n geestelike ervaring 

van heiligheid nie. lndien dit nie erken word nie, werk dit frustrasie in die hand en 

belemmer dit gelowiges se ontwikkeling na geestelike volwassenheid. Hierdie 

referaat gee 'n verdere aanduiding dat daar 'n nuwe gedagterigting in die 

heiligheidsbeweging aan die ontwikkel is , nl. een waar die behoefte aan 'n 

toegepaste heiligheid binne die ganse menswees nodig geword het. Hy verklaar dat 

daar twee groepe mense binne die heiligheidsbeweging is: Die een groep is mense 

wat 'n groot mate van geestelike volwassenheid bereik het en geestelik sterk, gesond 

en effektief is. Die ander groep het min vordering op geestelike gebied gemaak en 

bly swak en oneffektief in geestelike dinge, alhoewel hulle al baie ondervindinge 

gehad het ( 1965:307). Mavis ( 1965:308) groepeer laasgenoemde ook in twee 

groepe: 

• Daar is mense wat worstel met ingebore neigings tot die verkeerde waarvan 

die oorsprong in 'n vleeslike disposisie is. Dit word opgelos deur 'n geestelike 

ervaring van verlossing . 

• Dan is daar mense wat worstel met neigings wat verkeerd is, maar die gevolg 

is onderdrukte komplekse. Mavis toon in sy referaat aan hoe wanaanpassings 
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in die persoonlikheid groei na geestelike volwassenheid strem. Ek wil graag sy 

stellings navors. 

Mavis (1964:308) is van mening dat die oorvereenvoudiging van verkeerde neigings 

binne die heiligheidservaring juis 'n probleem kan wees. Hy glo baie van die 

verkeerde optredes en gesindhede kom nie van 'n sondige disposisie binne die 

gelowige nie, maar eerder van 'n ongesonde emosionele toestand. Dit het wel die 

oorsprong in die inwonende sonde maar manifesteer na 'n ondervinding van 

heiligmaking in die gelowige as gevolg van onderdrukte emosies. Hy gaan voort om 

'n beskrywing te gee van die terme "vleeslikheid en onderdrukte komplekse." 

Volgens Mavis (1964:308) is 'n duidelike onderskeid hieroor nodig om verwarring te 

voorkom. 

• Vleeslikheid verwys na die laer kant van die menslike natuur waarin sonde 'n 

tuiste vind. Die Bybel verwys daarna as 'n element wat vyandig teenoor God is 

(Rom. 8:5-9). Vleeslike optrede is teen God gemik en vind uiting in sensuele 

plesiere en hoogmoed. Vleeslike optrede word opgelos deur 'n reinigingswerk 

deur die Heilige Gees in die gelowige (Mavis, 1965:313). 

• Mavis (1964:308, 313, 314) beskryf onderdrukte komplekse as hewige 

emosies, gevoelens, herinneringe en idees wat doelbewus uit die bewuste 

gesluit word omdat dit stresvol , vernederend en pynlik is. Alhoewel hierdie 

dinge verborge bly in die onderbewussyn buite bereik van 'n wilsbeoefening, 

bly dit dinamies en die bron van baie onbewuste komplekse. Onderdrukte 

komplekse binne die persoonlikheid van die gelowige streef na die vervulling 

van besliste persoonlike behoeftes sender vyandigheid teenoor God. 

Onderdrukte emosies in die gelowige word gesien in die werk van die Heilige 

Gees in die gelowige waar Hy aan horn insig in die probleem gee en hy dan 

die weg daaruit sien deur geestelike groei. 

Onderdrukte komplekse verteenwoordig 'n diepe dinamika in die menslike 

persoonlikheid en is bepalend in menslike optrede en die oorsaak van 

wanaangepaste optrede. Die oorsprong van onderdrukte gevoelens het hulle 

oorsprong in ongelukkige belewenisse in die lewe. Dit kom nie noodwendig as gevolg 
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van 'n persoon se sondige optrede nie. Dit is dikwels gewortel in onvervulde 

persoonlike behoeftes of in situasies waar mense van basiese emosionele behoeftes 

ontneem is. Mavis (1964:315-318) gaan voort om uit te brei op die gevolge van 

onderdrukte gevoelens op geestelike ontwikkeling sowel as interpersoonlike 

verhoudinge. Hy behandel ook die vrees wat daar in die heiligheidsbeweging is dat 

probleme wat uit onderdrukte emosies voortspruit te maklik as verskonings gebruik 

kan word vir sondige optrede. Hy glo die antwoord le nie in die ontkenning van die 

objektiewe feite in verband met menslike optrede nie, want menslike motivering is 

uiters kompleks. 

Sander twyfel kan gese word dat Mavis deur hierdie referaat 'n deurbraak gemaak 

het om 'n behoefte aan te raak wat binne die prediking van die heiligheidsbeweging 

bestaan , nl. om aandag te gee aan die probleem van mense binne die 

heiligheidsbeweging wat worstel met die probleme van onderdrukte emosies en 'n 

oplossing daarvoor te probeer vind . Alhoewel dit 'n nuwe denklyn is, is dit in 

ooreenstemming met Wesley se leerstelling asook denke binne die 

heiligheidsbeweging. 

Sy werk sal in die volgende hoofstuk weer gebruik word. 

3. 8.4 God, Man and Salvation 

In 1977 publiseer Beacon Hill 'n boek God, Man and Salvation wat van onskatbare 

waarde vir die Wesleyaanse heiligheidstradisie is. Dit is geskryf deur drie teoloe 

binne die tradisie nl. Ors W.T. Purkiser (ed), RS. Taylor en W.H. Taylor. Greathouse 

(1977:6-7) beskryf die boek as 'n Bybelse teologie eerder as 'n sistematiese teologie 

handboek. In die erkenning van die finale gesag van die Bybel is Bybelse teologie 'n 

essensiele dissipline. Dit word begrond in die beproefde resultate van beide skrif- en 

historiese kritiek en gebruik die beginsels van wetenskaplike Bybelse eksegese. Dit 

aanvaar die bestaan van die lewende God , die goddelikheid van Christus, die 

goddelikheid en persoonlike bediening van die Heilige Gees en die voile inspirasie en 

eenheid van die Woord van God. 
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Die inhoud van die werk is binne die perspektief van die Wesleyaanse 

heiligheidstradisie. Dit is 'n teologiese aanbieding van die progressiewe openbaring 

van God en Sy verlossende doel soos vervat in die voorbereidende vorm in die Ou

Testament en die volmaakte uitdrukking in die Nuwe Testament. Die skrywers 

aanvaar dat die heiligende werking van die Gees van God wat die hart van die mens 

reinig , dit met God se liefde vul en die mens in 'n verhouding met God bring wat 

voortvloei uit die verlossende werk van God . Heiligheid is oombliklik sowel as 

progressief. Dit is oak persoonlik en sosiaal. Heiligheid is ook teleologies. 

In die inleiding verklaar W.H. Taylor (1977:7-8) dat die boek 'n Bybelse teologiese 

boek is. Hulle het hulle ten doel gestel om die boek op die riglyne van die Bybel te 

bou. Daardeur word die waarhede wat eenheid aan die Bybel gee en die Evangelie 

konstitueer, gebruik. Die beweegrede vir die skryf van die boek was die beweging in 

die 2oste eeu om nuwe waarhede in die Skrif te ontdek met die gepaardgaande 

erkenning van die primere fokus op Christus. Die erkenning van Christus lei altyd tot 

'n begeerte om die Woord van God te bestudeer in die verwagting dat die reddende 

genade van God opnuut ontdek sal word (Taylor, 1997:9). 

Dit bevat 'n goeie uiteensetting van die aard en omvang van Bybelse teologie 

(1977:13-28). 

• Purkiser (1977:163-165) behandel die heiligheid van God as deel van die 

studie in die Ou-Testament. Die heiligheid van God is implisiet in die Bybel 

van die begin af en word voortdurend aangebied as deel van die openbaring 

van God . In die Ou-Testament word heiligheid aangedui as die totale attribute 

van God en word die goddelikheid so deeglik in heiligheid openbaar dat dit die 

hele wese van God se natuur konstitueer. Heiligheid is die heerlikheid en 

majesteit van God se openbaring. Die Ou-Testament verwys na God as heilig 

en beskou heiligheid nie bloot as 'n goddelike attribuut nie. Heiligheid is die 

essensie van sy wese. Wanneer daar na God se heiligheid verwys word , is dit 

sy wese. Wanneer dit na die mens verwys, is dit toegerekende heiligheid . 

Heiligheid het egter 'n sterk etiese element wanneer dit op die mens van 

toepassing is. 
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• R.S. Taylor gee 'n beskrywing van heiligheid in die Nuwe Testament. Hierin 

word die Wesleyaanse heiligheidsteologie geaksentueer. Die Griekse woorde 

hagiasmos en hagios vir heiligmaking en heilig word as begronding vir die 

begrip van heiligheid gebruik. Die woorde word in hulle sterkste betekenisse 

gebruik nl , heiligheid as 'n goddelike eienskap en reinheid in 'n morele sin. 

Twee aksiome is onderliggend aan die hele begrip van heiligheid : 

God se eie heiligheid is die rede waarom Hy heiligheid in die mens verlang. 

God se eie heiligheid is God se voorbeeld vir heiligheid (Taylor, 1977:463). 

Vir Taylor (1977:465-467) kan Christelike heiligheid alleen verstaan word as 

Christusgelykvormigheid. Hy grond hierdie stelling op Romeine 8:29 en Galasiers 

4:19. Daar is 'n volle verlossing wat eers in die hiernamaals 'n werklikheid word , 

maar 'n gesindheid wat in Christus is, kan in hierdie lewe alreeds 'n werklikheid word. 

Hy maak ook 'n stelling van kardinale belang wanneer hy dit stel dat 'n uiterlike 

Christusgelykvormigheid tekort mag kom weens die swakhede en beperkinge van die 

huidige lewe, maar die mens kan die gesindheid van Christus openbaar. Dit 

verwesenlik 'n posisionele heiligheid . 

Taylor (1977:486-487) beskou die werk van die Heilige Gees as van grondliggende 

belang in die soteriologie. In 'n hoofstuk oor pneumatologie beskryf hy die rol wat die 

Heilige Gees speel in die heiligheidservaring. Die Heilige Gees verskaf die innerlike 

dinamika vir verlossing en heiligmaking. Pinksterdag bring die Nuwe Verbond tot 

stand. Hy onderskei dan ook tussen 'n elementere verhouding met die Heilige Gees 

en die besit van die volheid van die Heilige Gees. In die opsig onderskryf hy die 

heiligheidsleerstelling wat die ontvangs van die volheid van die Heilige Gees sien as 

'n besliste gebeurtenis in die gelowige se ervaring. Vir Taylor (1977:489) is die 

ervaring van die 120 dissipels in die bovertrek op Pinksterdag die vervulling van die 

gebed van Christus in Johannes 17. Die ontvangs van die Heilige Gees het 

reinigend , toewydend , versterkend en bekragtigend op die dissipels ingewerk. 

Daardeur is hulle visie verbreed , 'n nuwe geestelike gemoed en 'n insig in geestelike 

werklikhede is geskep en 'n deeglike reiniging van hulle motiewe het plaasgevind . 

Hulle gesindheid het verander. Hy beklemtoon die belangrikheid van die werk van die 
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Heilige Gees as 'n reinigende Agent. Weereens is die argement tipies van die 

heiligheidsleerstelling met die argument wat hy opbou deur 'n vergelyking tussen 

Hand. 1:5, 11:16 en 2:4. Hy kom tot die gevolgtrekking dat die doop met die Heilige 

Gees en die vervulling met die Heilige Gees dieselfde is. Die ondervinding is 

essensieel 'n etiese waar die reinigende aspek die onvervangbare element is. Hy 

1977:495-496) begrond die stelling op Hand 15:8 & 9. Hy nuanseer die impak en 

betekenis van die Geesvervulling wanneer hy 'n onderskeid maak tussen die 

ondervinding waarin die volheid van die Heilige Gees ontvang word en die vereiste 

dat dit hernu (Hand. 4:31) en uitgebou (Hand. 5:18) moet word . Elke ondervinding 

met die Heilige Gees kom deur geloof, want dit is die katalisator aan die kant van die 

mens om 'n dieper genadewerk te bekom. 

Taylor bevestig dus nie net die tradisionele heiligheidservaring nie, maar hy 

verhelder dit ook omdat dit groter duidelikheid bring oor die aspekte van die ervaring 

met die Heilige Gees. Hierdie bevestiging neem in 'n groot mate die spekulatiewe 

element uit die heiligheidsleer aangaande die rol wat die Heilige Gees speel in die 

heiligheidservaring . 

Die boek behandel ook die heiligheidsetiek. Aan die grondslag van die etiese sisteem 

is daar relatiewe eenvoudige komponente wat 'n interaksie met mekaar het. Die 

eenvoud van die etiese komponente in die Ou-Testament word opgevolg en bevestig 

met die etiese komponente van die Nuwe-Testament en dit vorm 'n etiese sisteem. 

Purkiser (1977:111) behandel die Ou-Testamentiese etiek waar teenstellende 

waarhede in 'n versigtige balans gehou word . Die mens bestaan in 'n gemeenskap, 

maar hy is indiwidueel verantwoordelik vir sy keuses en handelinge. Die kreatiwiteit 

van die sisteem moet beklemtoon word indien die etiek van die Ou-Testament 

verstaan wil word. Dit skep 'n netwerk waar die "korporatiewe persoonlikheid" van die 

mense beklemtoon word sonder dat die persoonlike verantwoordelikheid verwaarloos 

word. Die indiwidu kan nie ontsnap uit die gemeenskapsgebondenheid nie. Dit 

verskaf die stabiliteit wat uit die netwerk voortvloei. Die netwerk in die Ou-Testament 

is die wet van God en kan nooit op 'n humanistiese wyse beskou word nie. Die 

oorsprong van die mens se goedheid is gelee in God se karakter. Geregtigheid , 

regverdigheid , genade en goedheid is komponente wat uit God se karakter spruit. Dit 

kan nooit impulse vanuit die mens self wees nie. Die ineenvloeiing van godsdiens en 
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etiek in die Bybel was uniek in die antieke tyd . Voorbeelde van etiese sisteme in die 

Ou-Testament word deur Purkiser in Job en Spreuke gevind . Die klem op etiese 

patrone in die twee boeke is op persoonlike etiek. Aangesien hierdie etiese patrone 

voorkom in alle tipes van etiek, is dit van groot waarde om die aard van die etiek in 

Job te verstaan. Daardeur kan 'n begrip van etiek gevorm word en kan dit in alle 

omstandighede toegepas word . Purkiser (1977:111-112) haal etiese voorskrifte aan 

uit Job 31 ten opsigte van seksuele reinheid , geloofwaardigheid , integriteit , billikheid 

teenoor ondergeskiktes, simpatie en barmhartigheid teenoor armes en weerloses, 

van rykdom, groothartigheid teenoor vyande, erkenning van verkeerde optrede en 

eerlikheid in besigheid. Hy vind voorskrifte ten opsigte van hierdie aspekte van etiek 

ook in Spreuke waar die klem meer op die indiwidu as op die gemeenskap is. 

R.5. Taylor (1977:508) benadruk die belangrikheid van etiek binne die 

heiligheidsleerstelling wanneer hy Nuwe-Testamentiese etiek ondersoek as 'n 

konsep vir 'n strategiese toepassing in die kerk van Jesus Christus. Wat gebeur na 

die heiligheidservaring is van die allergrootste belang binne die Nuwe Testamentiese 

perspektief. Vir Taylor (1977:510-512) is geestelike groei binne die 

heiligheidsbelewenis van die allergrootste belang en die gelowige het 'n 

verantwoordelikheid om daarvoor te sorg aangesien hy oor die vermoe beskik om dit 

te doen. Die werking van die Heilige Gees in die lewe van die gelowige is dinamies 

en bring vrugte voort. Binne die heiligheidsbelewenis vind 'n transformasie van 

karakter plaas waardeur die innerlike gelykvormigheid in 'n uiterlike karakter omskep 

word. Dit vind progressief plaas. Rom. 12:2 is 'n sleutelvers in die verband veral 

aangesien die werkwoord hier in die teenwoordige tyd gebruik word. Hierdie 

transformasie word op 'n eksterne wyse sigbaar in 'n verandering in leefstyl. Vir horn 

(1977:513) is leerstellige stabiliteit en aanpassing in die gemeenskap van die 

gelowiges onontbeerlike bewyse van geestelike volwassenheid . 

Vir Taylor (1977:513-514) kan geen belydenis in die Christen se lewe geskei word 

van sy daaglikse wandel nie. Sy optrede moet in harmonie wees met belydenis. 

Taylor noem tevredenheid , onderskeiding en gebalanseerde godsdiens as bewyse 

van geestelike volwassenheid . As beginsels vir heiligheidsetiek beskou hy die 

openbaring van die Nuwe Testament as die toepassende reel vir die Christen se 

lewe. Daarom is die Bybelse etiek gesagdraend. Die Christen kan nie 'n wet vir 
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homself wees nie. Die morele standaarde wat in die Ou-Testament vir die lsraeliete 

gegeld het, is ook in die Nuwe Testament op die kerk van toepassing. Die hoogste 

outoriteit is Jesus Christus, want sy voorbeeld is eties definitief terwyl sy uitsprake 

die finale appel is. Die Evangelies het die gesag aanvaar as eksteme bewys sowel 

as interne getuienis. Taylor (1977:528-529) beklemtoon die Heilige Gees as die 

"Gees van die waarheid." Hy lei tot die volle waarheid wat soteriologie, Christologie, 

eskatologie en etiek betref. Hy het die Nuwe Testament ge"lnspireer wat die 

leerstellings van die kerk aangaan en dus ook die etiese materiaal daarin. Daarom is 

die kerk onder die gesag van die Skrif, maar dit is ook 'n sekondere bron van leiding. 

Taylor (1977:532-533) brei ook uit op die verlossende beginsel in die 

heiligheidsetiek. Vir horn is die Bergpredikasie van Jesus in Matt. 5 to 7 die basis 

hiervoor. Etiek moet in die verlossingswerk van Jesus Christus gefundeer wees, want 

dan alleen kan die genialiteit van die etiek van geregtigheid en genade rasioneel 

wees. Dit is onmoontlik om heiligheidsetiek op te bou in met uitsluiting van die kruis 

van Jesus Christus. Sander die verlossingswerk van Christus is etiek slegs 'n 

moralistiese sisteem van sentimentele gemeenplase. Die verlossende beginsel sal in 

die alledaagse lewe geopenbaar word wanneer God en ander eerste gestel word , 

daar 'n vergewensgesinde gees, 'n weiering om kleinlike eerstebelange eerste te 

stel, matigheid en =onderdanigheid, 'n wegskram van materialisme, ens. sal wees. 

Volgens Taylor (1977:531) is die hart van Jesus Christus se voorskrifte simbolies van 

gees en leefwyse. 

R.S. Taylor (1977:269) lewer ook 'n bydrae oor hamartologie. Die materiaal is 

duidelik in die Wesleyaanse leerstellige tradisie. Dit is 'n belangrike gedeelte 

aangesien dit die tradisionele sondeleer van die heiligheidstradisie bevestig in 'n tyd 

wanneer die sondeleer onder groat druk verkeer. Vir Taylor is daar sekere 

algemeenhede aangaande sonde: 

Sande is fundamenteel 'n godsdienstige konsep omdat dit primer 'n 

konfrontasie met God is. 

Sande is essensieel moreel van aard wanneer die verkeerde in plaas van die 

regte plaasvind. 
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Die Bybel veroordeel sonde en handhaaf 'n onverdraagsaamheid 

daarteenoor. 

Sonde is teenwoordig in indiwidue en groepe. Sondeskuld is ook 'n 

persoonlike las. 

Sonde is 'n universele verskynsel. 

Sondelyste word deur Jesus en Paulus opgestel, maar in die besonder word sonde 

as 'n morele oortreding gesien. Sonde kan ook geklassifiseer word as overte, verbale 

of mentale oortredings teen God. Daar is sonde van gesindheid , sonde van die vlees 

en sonde van die gees. Taylor (1977:271) kategoriseer sonde verder soos volg: 

);> Sonde wat in die ongelowige voorkom. 

);> Sonde in die gelowige waaronder verkeerde verhoudinge en gesindhede 

ressorteer. 

Sonde van afvalligheid wat verharding, voortdurende ongehoorsaamheid en 

nalatige geestelike praktyke aandui. 

Die wese van sonde is oortreding, selfgesentreerdheid , opstand en skuld (Taylor, 

1977:272-274). Vir Taylor (1977:275) is daar 'n duidelike etiese konsep in die wese 

van sonde. Hy verwys na Paulus se beskrywing van sonde, die Johannese literatuur 

asook die betekenis van die woorde vir sonde in die grondtale. 

Taylor (1977:291-294) gee 'n indringende uiteensetting van die wese van erfsonde. 

Hy gebruik die tipiese heiligheidsteologie-term "inwonende sonde". In 

ooreenstemming met die onderskeid wat binne die heiligheidsteologie getref word 

tussen sondes en sonde met die bepaalde lidwoord, verwys hy na die gebruik 

daarvan deur Paulus in die sendbrief aan die Romeine. Sonde word ook gesien nie 

alleen as 'n mag wat skuld bring nie maar ook opstand. Dit is nie alleen 'n handeling 

nie maar 'n vyandige, dodelik krag. Volgens Taylor (1977:291) maak Paulus dit 

duidelik in Romeine 7 dat die sondebeginsel die eintlike kwaaddoener is. Hierdie 

beginsel bepaal die morele karakter van sonde in die menslike natuur. 

Sonde is 'n vreemde mag binne die mens waardeur die wil gevange geneem word. 

Hy verduidelik hierdie konsep aan die hand van Paulus se psigologiese begrip 
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daarvan. Dit is 'n innerlike morele tirannie wat vreemd is aan die mens se ware aard. 

Vir Taylor (1977:291-294) verwys Paulus nie soseer na wilsuiting wat verkeerd is nie, 

maar eerder na 'n onderbewustelike neiging wat nie aan die standaard van God 

voldoen nie. 

Hy brei ook verder uit op sonde as 'n wet binne die mens se wese. Dit is 'n term wat 

eie aan Paulus is waardeur hy erfsonde karakteriseer. Erfsonde het 'n krag wat 

vernietigend is en hier verwys Taylor (1977:292) na die verduideliking wat Arndt en 

Gingrich daaraan gee dat dit 'n beginsel van handeling is. Vir Taylor is hierdie 

definiering van sonde van diepgaande betekenis. Voortvloeiend hieruit kan daar drie 

basiese eienskappe van sonde as 'n wet gegee word : 

In die handeling is dit eenvormig en voorspelbaar en 'n dryfkrag tot die 

verkeerde. 

Die wet van sonde is in die wese van die mens as 'n dryfkrag wat die mens in 

homself ontdek maar wat hy nie persoonlik veroorsaak het nie. 

Die mens beskik nie oor die krag om die wet van sonde te beheer of dit te 

vernietig nie. Hy kan die impuls daarvan weerstaan, maar dit nie afskakel nie, 

want die werking van sonde hang nie van die mens se toestemming af nie. 

Sonde het 'n onreguleerbare, ontwrigtende en ondermynende aard (Taylor, 

1977:293). Daarom is die perversiteit daarvan so 'n ontwrigtende mag in die 

persoonlikheid van die mens. Vir Taylor (1977:294) vertolk Paulus die stryd teen die 

inwonende sonde (soos in Rom. 7:25 gevind) as skisofrenies waar die konflik van die 

dubbele eise voorkom. Aan die een kant is dit deur die rede 'n dienskneg van die wet 

van God , maar deur die sondige vlees 'n dienskneg van die erfsonde. Dit is egter 'n 

ongelyke stryd , want die polere mag van sonde is sterker as die van die rede. Dit 

veroorsaak die menslike verleentheid. 

Taylor (1977:380-409) verskaf 'n besonder goeie soteriologie in hierdie boek waarin 

verlossing deur die versoendood van Christus aangebied word. Dit is God se 

verlossing vir die mensdom waardeur hy van die sonde verlos kan word . 
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Hierdie boek is 'n baie belangrike werk en van onskatbare waarde vir teologiese 

studie. Dit is baie effektief om 'n begrip te bring van die aspekte van die teologiese 

strukture wat sigbaar op die Bybelse openbaring gebou is. Dit wys die interaksie aan 

tussen die komponente van verskillende teologiese dissiplines wat uiteindelik 'n 

duidelike evangelieboodskap voortbring. Hierdie komponente is sensitief teenoor 

mekaar en die samestelling daarvan bou 'n komplekse en tog oak 'n eenvoudige 

heilsboodskap. Die waarde van die boek vi r die heiligheidsbeweging is dat dit insig 

opwek aangaande die patrone wat binne die heiligheidsbeweging bestaan , vera l ten 

opsigte van die belangrikheid om die tradisionele boodskap te bewaar en tog oak om 

in 'n kontemporere tyd die buigsaamheid en aanpasbaarheid van die boodskap van 

heiligheid uit te wys sodat die heiligheidsboodskap relevant aangebied kan word . 

3.8.5 Melvin E. Dieter 

In 1987 lewer Dieter 'n uiteensetting van Wesley se leerstelling as deel van 'n debat 

oar heiligheid . In hierdie debat word die gesag van die Bybel en 'n gesonde 

verhoud ing met die Here erken. Die Skriftuurlikheid van heiligheid as 'n leerstelling 

wat in die versoening van Christus bewerk word , word erken . Die toepassing van 

heiligheid as 'n ondervinding wat oomblik na oomblik ervaar kan word , word oak 

erken . Die debat beklemtoon oak heiligheid as 'n ervaring waarin 'n liefde vir God 

openbaar word . Daarin moet daar voortdurend keuses gemaak word om die wee van 

God te volg sodat oorwinning deur die krag van die Heilige Gees ervaar kan word . 

Dieter (1 987:21 ) gee in sy bydra 'n kontemporere perspektief op Wesley se 

leerstelling. Vir horn is Wesley se leerstelling gewortel in die leerstelling van 

erfsonde. Die sondeval het die mens beroof van die natuurlike beeld van God waarin 

hy onsterflikheid , 'n soewereine wil en gevoelens gehad het. Hy het oak die politieke 

beeld verloor waardeur hy oar die natuur geheers het as die Beeld van God. 

Hierdeur het die mens geregtigheid , heiligheid en die vermoe om liefde, reinheid en 

integrite it te beoefen , verloor. Wesley het erfsonde as 'n totale korrupsie van die 

ganse menslike natuur beskou. Vir Dieter (1987:25) het Wesley die vervulling van die 

wet in die ervaring en ontwikkeling van heiligheid beskou en nie soseer in die 

regverdigmaking alleen nie. Liefde is die handeling van die morele wese en daarom 

is die aksent van die Wesleyaanse teologie eties. Die essensie van heiligheid 
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1987:27) is liefde in aksie. Die openbaring van hierdie essensie is om die gesindheid 

te openbaar wat ook in Christus Jesus was. Hierdie gesindheid word gesien in 'n 

liefde vir God en medemens. Die Christelike vryheid behels nie alleen die verlossing 

van skuld nie, maar ook 'n vryheid om God lief te he deur die liefde van die Heilige 

Gees wat in die hart van die mens uitgestort is . 

Dieter (1987:29-30) beskou ook kritiek op die Wesleyaanse leer van volkome 

heiligmaking as onredelik omdat dit eintlik 'n leerstelling van liefde is. Hy grand sy 

verdediging op die Wesleyaanse denke dat heiligheid 'n Bybelse leerstelling is. Om 

die verwagting tot 'n lewe van heiligheid te ontken wanneer dit gebalanseerd en met 

integriteit aangebied word , is om nie die volle waarhefd van God in sy rykdom aan 

mense aan te bied nie. Die Wesleyaanse leerstelling is nie gebou op afleidings wat 

van sekere ge"isoleerde tekse gemaak is nie, maar is eerder holisties. Heiligheid is in 

die ganse Bybel en het as doel 'n verhouding met God en medemens. Matteus 

22:37-39 word die hermeneutiese agenda vir 'n begrip van God se doel met die 

verlossing. Dieter (1987:32-41) haal verskeie Skrifgedeeltes uit die Nuwe Testament 

aan as aansporings tot 'n lewe van heiligheid . Die begronding van die leerstelling van 

heiligheid op hierdie Skrifgedeeltes maak dit 'n subjektiewe, eksistensiele en 

persoonlike begrip waarin sonde en verlossing begryp word (Dieter, 1987:35). Dieter 

(1987:35) aksentueer egter dat die inwoning van Christus en die verlossing van die 

rebellie van erfsonde nie 'n finale ontkoming van die teenwoordigheid van sonde is 

nie. Die mens is blootgestel aan die sonde deur die gevalle liggaam en gemoed en 

die omgewing waarin sonde heers. Die wese van die Wesleyaanse leerstelling 

openbaar 'n polarisering tussen krisis en groei. Die fokuspunt moet 'n kulminering in 

volwasse kwaliteite wees. Vir Wesley was die heiligheidservaring slegs 'n 

kwalitatiewe een. In 'n kwantitatiewe sin verskaf liefde die impetus vir die 

lewenswyse binne die heiligheidsbelewenis omdat die soeke na persoonlike 

geestelike groei in liefde in 'n regte verhouding met God nooit ophou nie. 

Dieter ( 1987:41-42) verklaar ook die wanbegrip dat sonde 'n substansie is. Dit is 

volgens horn 'n beskuldiging wat dikwels teen die Wesleyanisme geslinger word. 

Wesley se begrip van die heiligheidservaring is 'n sistemiese reiniging van die 

persoon , 'n ondervinding wat geestelike gesondheid en holisme impliseer. Daar kan 

geen aanvaarding wees van 'n ondervinding waardeur sonde as 'n entiteit ontwortel 
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word nie. Hy erken dat die terminologie veral in herlewingsverband 'n implikasie 

gehad het dat sonde as 'n substansie ontwortel kon word . Die konfrontasie met 

Keswickisme het 'n versoberende invloed op die heiligheidsbeweging gehad omdat 

dit 'n antwoord moes verskaf op die uitwerking van die reinigingservaring op sonde in 

die gelowige se lewe. Gedurende die laaste aantal jare is ekstensiewe Bybelse, 

teologiese en historiese refleksie op die Wesleyaanse heiligheidsteologie deur 

heiligheidsteoloe gedoen. Die gevolg hiervan is 'n terugkeer tot die post

regverdigmaking proses-krisis-proses-kontinuum van John Wesley. Die teologie het 

opnuut die reinigende en helende motief van die verlossing van alle sonde 

beklemtoon en daardeur is die ontwortelingsteorie in perspektief geplaas. Die 

kontemporere begrip van die heiligheidsleer sien die heiliging van die gelowige as 'n 

dinamiese verhouding met God eerder as bloot 'n staat of ondervinding. Die hele 

ondervind ing word holisties gesien; die inhoud en betekenis van 'n 

heiligheidservaring is verbreed . Die klem op die betekenis van so 'n ervaring as 'n 

essensiele element in die heiligheidservaring bly egter behoue. 

'n Evaluering van Dieter se referaat toon aan dat hy nie 'n diepgaande studie van die 

heiligheidsteologie gedoen het nie. Die referaat is bedoel as 'n apologie van die 

Wesleyaanse leerstelling. In die gang van die leerstellige ontwikkeling in die 

negentiende en twintigste eeu en die gevolglike ordening daarvan as die formatiewe 

leerstelling van die heiligheidsbeweging is die balans van die klassieke wesleyaanse 

leerstelling dikwels bedreig. 'n Altaarterminologie gedurende die herlewingstyd het 'n 

biblisisme opgelewer wat direk op die prediking en leefwyse toegepas is. Die gebruik 

van pneumatologiese terminologie het ook 'n leerstellige debat tot gevolg gehad. 

Alhoewel dit histories sentraal staan binne die wesleyaanse begrip van die leer van 

heiligmaking , is daar van Ou-Testamentiese beloftes en profesiee gebruik gemaak 

om heiligmaking te bevestig. Hierdie referaat bou die heiligheidsbegrippe binne die 

heiligheidstradisie uit. 

Dieter toon op 'n besondere wyse aan dat die heiligheidsbeweging leerstellig op 'n 

gesonde basis geplaas is as gevolg van die teologiese debatte wat plaasgevind het. 
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3. 8. 6 Die Heiligheidsbeweging in Suid-Afrika 

Die heiligheidsbeweging het ook na Suid-Afrika uitgebrei. Die geestelike herlewings 

wat vanaf 1859 in Amerika plaasgevind het, het spoedig na verskillende dele van die 

wereld versprei. Geestelike leiers in verskillende dele van die wereld het baie belang 

gestel in dit wat besig was om te gebeur. Die evangeliese veldtogte deur die 

Amerikaanse herlewingsprediker, Dwight. L. Moody, en sy hulp, Ira D. Sankey het 

wydverspreide invloed op kerke gehad (Retief, 1976:6-8). Goedgevestigde kerke het 

oral 'n verlange na soortgelyke belewenisse beleef. 1859 moet egter nie as 'n 

beginpunt vir die kerklike lewe beskou word nie, maar word beskryf as die bewussyn 

van die verspreiding van die heiligheidsbeweging na Suid-Afrika. Die verlange na 

herlewing het saam daarmee ook 'n verlange na toewyding en geestelike verdieping 

gehad . Die herlewings het ook 'n duidelike etiese invloed gehad. 'n Benadering het 

ontstaan dat baie sosiale probleme toegeskryf kon word aan die gebrek aan simpatie 

daarvoor in die kerklike samelewing. 'n Nuwe wereld het ontstaan waarin die 

fundamentele begrip geskep is dat die geestelike lewe deurgetrek moes word na 

geestelike en maatskaplike terreine. Vandaar ook die sendingaksies as 'n analogie 

van Christelike verantwoordelikheid. 'n Nuwe passie en krag het in die Christendom 

tot stand gekom. 

Suid-Afrika het vanaf 1867, toe goud in Transvaal ontdek is, maatskaplike invloede 

ondergaan wat ook tot die kerklike lewe deurgewerk het. Die uitwerking van die 

Tweede Vryheidsoorlog, die Eerste Wereldoorlog , armoede in die 1920's en die groot 

depressie van die jare dertig gevolg deur die Tweede Wereldoorlog het alles 

meegewerk om veral onder die Afrikaanssprekende segment van die bevolking groot 

sosiale probleme te skep. 

Verskillende herlewingsbelewenisse het in hierdie tye ook plaasgevind wat 'n sosiale 

uitwerking gehad. Hieronder kan die herlewings in Bolandse dorpe, herlewings 

gedurende en na die Tweede Vryheidsoorlog, asook gedurende die jare dertig 

gereken word . Verskillende subsisteme het egter 'n interaksie met die kerklike lewe 

gevorm waarin belewenisse gewissel is. Die subsisteme het by tye selfs met mekaar 

ge'integreer. 
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Vervolgens word daar nou aandag gegee aan die rol van Dr. Andrew Murray, die 

Afrika Evangeliese Bond en die Kerk van die Nasarener in die vestiging van die 

heiligheidsbeweging in Suid-Afrika. Die . teologie van die Suid-Afrikaanse 

heiligheidsbeweging sal ook nagevors word , want dit het die potensiaal gehad om 

binne die plaaslike konteks te ontwikkel en te vestig . 

• Andrew Murray 

Andrew Murray het 'n besondere rol gespeel om die heiligheidsboodskap uit te dra. 

As Suid-Afrikaanse predikant het hy 'n deurslaggewende invloed gehad om die 

boodskap na Suid-Afrika te bring. Murray (1943. Vol 3:22) bespreek die konsep van 

heiligheid as 'n beginsel vir die daaglikse Christelike besinning, veral ten opsigte van 

die kerklike belewenis. In die behandeling van die konsep van heiligheid gee hy 

aandag aan die pneumatologiese perspektief, die pastorale perspektief sowel as die 

eskatologiese perspektief. Hy begrond sy heiligheidslering op die Goddelike 

inwerking deur die Heilige Gees van die versoendood van Christus in die lewe van 

die gelowige. 

Die klem van sy prediking is die vervulling met die Heilige Gees waaruit 'n heilige en 

toegewyde lewe in die praktyk voortvloei. Sy boeke het nie net in Afrikaans nie, maar 

ook in Nederlands en Engels 'n wye leserskring gehad en die invloed daarvan het op 

predikant en lidmaat 'n groot uitwerking gehad (Liebenberg , 1943:v). Sy boeke het 

wereldwyd 'n groot leserskring gehad en word tot vandag toe nog as gesaghebbend 

op die gebied van die heiligheidsleer beskou . Vanaf 1943 is 'n stel van tien 

versamelde werke van Andrew Murray gepubliseer. In hierdie boeke behandel hy die 

lewe van die gelowige in 'n heiligheidservaring . Hierdie boeke is geensins teologiese 

werke nie, maar benadruk die heiligheidservaring as 'n mistieke ondervinding. In deel 

Ill van die versamelde werke word die werk van die Heilige Gees behandel. Murray 

(Vol Ill 1943:4) gaan van die standpunt uit dat daar 'n groot behoefte by gelowiges is 

aan 'n lewe van oorwinning en groei na 'n Christusgelykvormige lewe. 

Murray het die vervulling met die Heilige Gees as 'n onontbeerlike vereiste vir die 

geestelike lewe van die Kerk as 'n gemeenskap beskou (Douglas, sj :266). Hy het 

geglo in 'n volkome toepassing van Christus se verlossing op die behoefte van die 
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mens waardeur daar 'n verlossing van sonde kom (Douglas, sj:286). Die gemoed van 

die mens word verlig om die heiligheid van God te sien wat die eerste stap van 

persoonlike heiligheid is (Murray, 1973:13). Vir Murray (1973:64) het God 

voorsiening gemaak vir persoonlike heiligheid deur die versoendood van Jesus 

Christus. Vir horn kom heiligheid deur volkome gehoorsaamheid, en gehoorsaamheid 

is onontbeerlik vir heiligheid. Hier word Murray se mistieke begrip van heiligheid 

geopenbaar wanneer hy die totale vereenselwiging van die mens se wil met God se 

wil propageer. Hy glo dat die mens alleenlik verlossing kan geniet wanneer hy 

heiligheid ervaar (Douglas, sj:290). 

Vir Murray (1945:40-46) moet heiligheid ook absoluut 'n belewenis wees waarin daar 

'n liefde vir God en medemens is. Dit word in die daaglikse lewe geopenbaar en die 

hoogste prestasie van heiligheid is in liefde gelee en dit moet sigbaar wees. Dit is 'n 

groat ooreenkoms met Wesley se begrip van heiligheid. Hy verwerp 'n heiligheid wat 

hoogmoed tot gevolg het omdat dit teenstrydig met die openbaring van heiligheid in 

Christus sal wees. Christus se heiligheid word toegepaste heiligheid. 

Murray (1895:36) se hamartiologie is nie so duidelik ontwikkel as die van die 

wesleyaanse heiligheidsleer nie. Vir horn beteken die kruis van Christus 'n volkome 

verlossing van sonde waardeur daar ook oorwinning oor sonde kom. Hy ontwikkel 

· die vervulling van die koms van Christus as die Nuwe Verbond baie duidelik en stel 

dit dat in die Nuwe Verbond daar 'n volkome verlossing van die neiging tot die sonde 

en 'n verlossing van 'n sondedwingelandy is. Die verlossingsdaad aan die kruis 

verskaf die onbeperkte energie tot 'n vrymoedigheid om 'n lewe van volkome 

oorwinning te leef. Daar is vir Murray (1973:19) drie soorte Christene. Sommige 

beleef 'n oppervlakkige verlossing, ander 'n dieper ervaring en dan is die derde groep 

hulle wat 'n volkome verlossing beleef. Hierdie groep openbaar 'n liefde vir God en 

mens en hulle beskik oor 'n etiek wat 'n mooi openbaring van die leerstelling van 

heiligheid is. Murray (1895:34) aksentueer Christus as die middelpunt van die hele 

heiligheidsbelewenis. Daar is 'n Godwaartse sowel as 'n mensgerigte aspek van die 

verlossing. Christus se verlossing bring 'n Middelaarskap met God wat verlossing vir 

die mens moontlik maak. Deur sy versoendood bewerk Hy toegang tot God. Hy 

vereenselwig horn baie duidelik met diegene wat 'n heiligheidservaring gehad het. Hy 

was 'n besondere begaafde Keswickkonferensie-spreker waar hy 'n duidelik 
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onderskeibare heiligheidservaring verkondig het. Vir horn is daar 'n lewe van 

oorwinning en hier impliseer hy 'n dieper genadewerk wat in die lewe van die 

gelowige gedoen word . Alhoewel hy nie dieselfde terminologie gebruik as die 

wesleyaanse heiligheidsbeweging nie, stel hy 'n denkbeeld dat die inwoning van die 

Heilige Gees spontaan kristalliseer in 'n geordende staat van kennis , wilskrag en die 

krag van God waardeur 'n oorvloedige lewe moontlik is. Dit bring 'n geestelike lewe 

wat in harmonie is met die Koninkryk van God. 

Die ontwikkeling na geestelike volwassenheid is 'n belangrike prioriteit by Murray 

(Vol Ill , 1943:81-98). Die gelowige se lewe en karakter moet deur die Heilige Gees 

verander word . Hy mag nooit gepreokkupeerd wees met sy eie probleme en genot 

nie. Hy moet 'n begeerte ontwikkel om God in die alledaagse te behaag. Die doel van 

die Geesgevulde lewe is om God te verheerlik. Diensbaarheid is die sleutel tot die 

lewe van heiligheid. 

• Afrika Evangeliese Bond 

Die heiligheidsbeweging het na Suider-Afrika vanaf Brittanje gekom deur verskillende 

predikers wat die land besoek het. Die Afrika Evangeliese Bond kan egter beskou 

word as 'n organisasie wat die uitsluitlike doel voor oe gehad het om die 

heiligheidsbeweging in Suider-Afrika te vestig. Dit is in 1924 gedurende 'n 

byeenkoms, wat bygewoon is deur 'n aantal predikante en sakemanne, gestig. 

(Govan Stewart, sj :76). Die boodskap van die beweging moes een wees waarin 

hartreiniging en vervulling met die Heilige Gees verkondig word (Konstitusie, 1924). 

Dit sou 'n voile verlossingsboodskap wees (Garratt, sj :78). 

Die etiese benadering tot die heiligheidsboodskap van die Afrika Evangeliese Bond is 

deontologies. In 'n uiteensetting van die klem van die boodskap word 'n toegewyde 

lewenswandel duidelik geaksentueer. Die inhoud van die leerstelling is tradisioneel 

waar die reinigingsondervinding en die vervulling met die Heilige Gees beklemtoon 

word . Die vereiste van die Bybel vir 'n toegewyde lewe word duidelik voorgehou. 

Mense wat die heiligheidservaring bely, sal dit dan ook duidelik in hulle alledaagse 

lewe beoefen deur 'n gesindheid van diensbaarheid en onselfsugtigheid . God se 

134 



liefde sal die hart van die gelowige vul en sodoende sal daardie liefde deurvloei na 'n 

verloregaande wereld (Govan, sj :75). 

Die heiligheidservaring word reeds baie vroeg as 'n boodskap verkondig in 'n 

publikasie deur Helena Garratt (Garratt, sj:38). Die heiligheidservaring word as 'n 

besliste ervaring na wedergeboorte voorgestel as 'n poort tot 'n lewe van oorwinning 

en diensbaarheid . Deut. 6:5 en 1 Thess. 4:3 sowel as Hand . 1 :8 word as 

Skriffundering hiervoor gebruik. Dit is 'n ervaring wat 'n oplossing vir geestelike 

neerlaag moet bring. Rom. 7:24. 

• G.S. Dobbie 

'n Bybelskool word in 1928 saam met die Bible Institute of South Africa in Mowbray, 

Kaap gestig met die doel om evangeliste en sendelinge op te lei. Vanaf 1938 word 

die Bybelskool as 'n onafhanklike inrigting van die Afrika Evangeliese Bond gevestig 

met Kaptein Dobbie as prinsipaal. Hy beklee die pos tot sy aftrede in 1966. Onder sy 

leiding word 'n geslag van predikers opgelei wat die heiligheidsboodskap in Suider

Afrika ingedra het. 

Hy is by uitstek 'n wesleyaanse heiligheidsprediker. In die Bybelskool doseer hy 

hoofsaaklik dogmatiek, eskatologie en praktiese teologie. Dit is egter in dogmatiek 

waar hy sy groot bydrae maak. Hy gebruik as handboek 'n publikasie van Beacon Hill 

Publikasies, "Central Idea of Christianity. " Hy verwerk die materiaal tot 

lesingmateriaal en pas dit daarvolgens toe. Hy baseer die uitdaging tot 'n 

heil igheidservaring op die openbaring daarvan in die vereiste van die wet en in die 

karakter van God . Daarby gee God ook die bevel om heilig te wees in sy Woord . Vir 

Dobbie (1965:5-8) is die verlossingswerk van Christus die basis waarom heiligheid 

moontlik is. Hy gee 'n verklaring van Matt. 5:48 as 'n aanspraak op liefde vir God en 

medemens. Dit kom neer op 'n vervulling met die liefde van God wat die wil , gevoel 

en gedagtes van die mens moet vul en sodoende uiting gee aan die vereistes van 

die wet. Die heiligheidservaring is wel kompleks, maar Dobbie (1965:9-10) 

beklemtoon veral vier aspekte naamlik algehele toewyding , volkome geloof, 

hartreiniging en volkome gemeenskap met God. Hierdie vier dissiplines van die 
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heiligmakingservaring beklemtoon vir Dobbie die implikasies van die komplekse 

heiligheidsisteem. Hierin is hy eens met die leer van die heiligheidsbeweging. 

Dobbie se hamartiologie is duidelik omlyn. Die gelowige strewe na 'n persoonlike 

bekragtiging tot 'n lewe van algehele toewyding en afsondering, maar word in sy 

strewe verhinder deur die werking van sonde. Vir Dobbie (1965:13-17) is sonde 'n 

opstandigheid teen God wat geopenbaar word in die neiging tot die verkeerde. Dit 

verhinder die ontwikkeling van liefde teenoor God en medemens. Sande is 'n 

innerlike korrupsie wat in afwykende gedragspatrone geopenbaar word. Dit is sonde 

wat die Seun van God gekruisig het. Dit het die morele harmonie van die skepping 

benadeel , die mens teen sy Skepper opstandig gemaak, die mens uit die paradys 

gedryf, haat in die mens gebring en die oordeel van God oor die mens gebring. Die 

mens het verwronge geraak waar toorn , jaloesie, afguns, trots en wellus oorgeneem 

het. Dit het ook die intellek van die mens aangetas waardeur sy kennis, denke en 

rede benadeel is. Die wil van die mens as morele krag is ook aangetas deur die 

sondeval. Die gevolge hiervan is 'n swakheid in plaas van standvastigheid. Die 

gevolge van sonde is skuld en ongelukkigheid , lyding en veroordeling. 

Dit is egter sy uiteensetting (1965:17-18) van die heiligheidservaring en die klem wat 

hy daarop plaas as 'n weg tot 'n oorwinnende lewe waarin sy groat bydrae gelee is. 

'n Lewe van toewyding en afsondering is begeerlik op sigself. Reinheid hou 'n 

begeerlikheid vir die mens in . Van nature vermy die mens dinge wat nie skoon is nie. 

Die mens se verlossing bring 'n begeerlike skoonheid aan die mens. Die verlossing 

bring 'n uitkoms van die las van sonde en neem die skuldgevoel weg. Daardeur word 

die oordeel van God vermy en die vrees vir die oordeel. Die verlossingswerk van 

Christus bring 'n gevoel van herstel. Die heiligheidservaring bring 'n volkome 

verlossing van innerlike verdorwenheid omdat die krag van sonde gebreek word en 

die gevoelslewe, motiewe en wil van die verloste in ooreenstemming met die wil van 

God gebring word . 'n Liefde vir God ontstaan en daar ontwikkel 'n deernis vir die 

medemens. Hierdie lewe bring vir Dobbie 'n gesonde etiek deurdat dit die gelowige in 

staat stel om 'n voorbeeldige lewe te lei . 

Hy dui die weg tot 'n heiligheidservaring baie duidelik aan. Die skoonheid van 

heiligheid moet die mens so aangryp dat hy dit graag wil bekom (Dobbie, 1964:18). 
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Daar is by God 'n vermoe sowel as 'n gewilligheid om die mens te reinig en te vul 

met sy Heilige Gees. Hy begrond sy sisteem op die volgende: 

'n Goddelike voorskrif (1 Petrus 1 :15; Matt. 5:48) 

'n Goddelike Belofte (Eseg. 36; Matt 5) 

'n Goddelike Voorsiening (1 Johannes 1 :7) 

'n Goddelike Gebed (Johannes 17; 1 Thess 5:23) 

'n Goddelike Verkondiging (Ps. 37:37) 

'n Goddelike Beproefdheid (Henog , Noag, Abraham - Dobbie, 1964:18-21 ). 

Vir Dobbie (1965:22) is die heiligheidsbelewenis nie slegs 'n ideaal nie, maar 'n 

absolute noodsaaklikheid en in so 'n mate dat die gebrek daaraan kan lei tot die 

benadeling van die geestelike lewe. Hy motiveer hierdie standpunt soos volg: 

Die Skepping van die Mens 

Om God te verheerlik is die hoofrede waarom die mens geskape is. Daarom is die 

mens geskape na die heerlikheid van God. Die sondeval het hierdie status quo 

vernietig. Slegs 'n mens wat met liefde gevul is, kan God verheerlik, en dit is slegs 

moontlik waar liefde in die hart van die mens uitgestort is. 

Die Wese van God 

Dit is vir Dobbie (1964:22) van kardinale belang om kennis te neem van die feit dat 

die hemelse wesens voortdurend voor God uitroep: "Heilig, Heilig, Heilig , is die Here 

van die leerskare." Hy is die Wese wat behaag moet word . Die mens is die tempel 

waarin hierdie Heilige Wese woning wil kom maak. Die voorskrif van die Bybel is dan 

dat die mens horn moet reinig van alle besoedeling van die vlees en die gees, en 

heiligmaking in die vrees van die Here volbring . 2 Kor. 7:1 is 'n Skriftuurlike 

begronding vir heiligheid. Die openbaring van heiligheid in die Wese van God, is die 

hoofmotivering vir reinheid in die heiligheidsbelewenis. 
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Die Aard van die wet van God 

Die wet van God openbaar ewige en onveranderlike beginsels wat spruit uit die 

reinheid van die Goddelike Wese. Die gelowige het 'n diepe verlange om die wet van 

God te vervul , maar dit ontbreek horn aan die krag daarvoor. Die wet van God reik 

egter tot in die morele wese van die mens waar dit 'n behoefte wek na krag om te 

oorwin. Die Gees van God wys 'n weg na volkome verlossing aan waardeur sy krag 

die mens in staat kan stel om, ten spyte van sy gevallenheid , 'n lewe van oorwinning 

te beoefen (Dobbie, 1964:23). 

Die Sending van die Kerk 

Vir Dobbie (1965:24) is die sending van die kerk viervoudig : 

Dit moet lig in die duisternis bring. Die mens se geestelike oordeel is verblind deur 

versoeking, korrupsie en die invloed van die sondige deel van die wereld . Dit is God 

se plan om in hierdie duisternis deur sy kerk te skyn. Om dit te kan doen, moet die 

kerk 'n draer van heiligheid wees. Hy verwys na die kerk se invloed in die apostoliese 

era as 'n motivering vir sy stelling. 

Die kerk se bediening moet reinigend van aard wees. Om dit te vervul moet daar 'n 

innerlike reinheid wees wat uiterlik sigbaar sal wees. Daardeur sal misdaad en euwel 

teengewerk word. 

Dit is 'n sending van liefde (1965:24). lnnerlik moet die kerk gevul, wees met liefde 

wat omgee vir 'n lydende mensdom. Die mensdom bestaan ewigdurend in wanhoop 

en dit is 'n uitdaging vir die kerk om deur liefde hoop en lig te bring . Dobbie is van 

mening dat die kerk hierdie sending alleenlik kan uitvoer indien dit gevul is met ware 

heiligheid. 

Vir Dobbie (1965:24) het die kerk 'n sending van krag. Dit is nie 'n fisiese of politieke 

krag in essensie nie maar 'n morele krag. Wanneer die kerk 'n Christuskerk is, dan 

alleen kan dit met krag gevul word. Hierdie krag kan alleen vanuit 'n diepe beset van 

heiligheid geput word. Dit moet nie alleen beset word nie, maar dit moet beleef word. 
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Hierdie krag sal 'n vuur in die Christuskerk bring wat gesag sal meebring waardeur 

die boodskap van die kerk treffender gemaak sal word. 

Die heiligheidservaring as 'n duidelike verwysingservaring word baie duidelik in die 

heiligheidsbeweging beklemtoon. Dobbie (1965:19 & 25) inkorporeer hierdie 

beginsels baie sterk in sy heiligheidsteorie. Vir horn is die heiligheidsbelewenis nie 

slegs 'n toevoegsel tot die verlossingsplan nie, maar die kern daarvan. Om heiligheid 

te beleet, is noodsaaklik vir 'n kragtige geestelike lewe. Die behoefte aan heiligheid 

moet spruit uit 'n diepe oortuiging wat kom as gevolg van die werking van die Heilige 

Gees. Op geestelike gebied het die mens 'n gebrekkige onderskeiding en natuurlike 

skuldgevoelens kan die mens nie tot 'n beset bring van 'n dieperliggende geestelike 

verdorwenheid nie. Hy (1965:26-27) onderskei ook tussen die sonde-oortuiging van 

'n ongelowige en die van 'n gelowige. Daar moet 'n duidelike saligheidservaring wees 

voordat 'n behoefte aan 'n heiligheidservaring ontdek kan word. Die 

heiligheidservaring moet vooratgegaan word deur 'n diepe bewussyn van 'n innerlike 

verdorwenheid. Die weg tot oorwinning kom deur die werking van die Heilige Gees, 

'n diepe beset aan 'n dieper genadewerk en 'n gewilligheid vir verootmoediging. Hy 

(1965:28-39) wys ook op sekere gevare in die soeke na 'n heiligheidservaring: 

Dit moet nie in menslike vermoe nagestreet word nie. 

Dit moet nie 'n emosionele belewenis wees nie. 

God is soewerein in sy handeling met die mens. 

Dit moet 'n Bybelse ervaring wees. 

Gebed, erkenning, verligting deur die Heilige Gees en gelootstoeeiening is 

sleutelbegrippe om die heiligheidservaring te bekom. 

Dobbie was betrokke by die opleiding van teologiese studente vir 40 jaar. Hy het 'n 

groot invloed uitgeoeten op die denke van evangeliste en sendelinge wat in Suider

Afrika werksaam was. Hy plaas baie klem op die heiligheidservaring as 'n duidelik 

omlynde gelootservaring en hierdeur vorm hy 'n heiligheidsteologie wat ooreenstem 

met die wesleyaanse leer van heiligheid. In sy lesings tundeer hy sy sisteem op die 

Skrit en dan veral op Romeine, 1 en 2 Petrus en 1 Johannes. Kritiek kan gelewer 

word op die teit dat 'n besliste progressie binne die heiligheidsbelewenis ontbreek in 
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sy lesingsmateriaal. G.S. Dobbie kan egter beskou word as die persoon wat die 

heiligheidsbeweging meer as enige iemand anders as 'n leerstelling en boodskap 

gefundeer het in die geledere van die Afrika Evangeliese Bond en sodoende 'n groot 

bydrae tot die verkondiging en verspreiding van die heiligheidsbeweging in Suider

Afrika gemaak het. 

• H.T. de Villiers 

H.T. de Villiers het 'n groot bydrae gelewer tot die ontwikkeling van 'n progressiewe 

element in die heiligheidsleer van die Afrika Evangeliese Bond. Volgens sy eie 

getuienis het hy die heiligheidservaring beleef gedurende 'n heiligheidskonferensie 

waar die sprekers di. G.D. du Toit, C.A. Scheepers, Johan Reynecke en J.C.G. 

Kotze was. By hierdie konferensie is hy "vervul met die Heilige Gees." Hy beoefen 'n 

wye kampbediening en word 'n gesogte spreker in die heiligheidsbeweging in Suid

Afrika (Friend , 1979:11 ). Hy publiseer 'n aantal boeke wat hoofsaaklik gepubliseerde 

preke is. Die doel van hierdie boekies was om in 'n behoefte te voorsien aan 

geestelike leesstof vir die wat al bekend is met die boodskap van heiligmaking (De 

Villiers, sj:i). Vir De Villiers (sj:14-15) is daar 'n behoefte aan Christene wat na 

volwassenheid moet ontwikkel. Hierdie volwassenheid word waargeneem in die 

gesindheid wat geopenbaar word waarin nederigheid en sagmoedigheid voorkom. 'n 

Volwasse persoon ontwikkel ook 'n vermoe om goed en kwaad te onderskei en le 

dinge af wat verkeerd is. Dit kan alleen kom deur gehoorsaamheid aan en 

samewerking met die Heilige Gees. 

Die inwoning van die Heilige Gees is vir De Villiers (sj:16-17, 20-27) die sleutel tot die 

weg van heiligmaking. Hy lewer geen leerstellige werke nie, maar 'n analise van sy 

prediking toon dat dit in ooreenstemming is met Wesley se klem op geestelike groei. 

Aan God se heiligmaking kom daar op aarde nie 'n einde nie. Heil igmaking is 'n 

etiese belewenis. 1 Kor. 7:1 is vir De Villiers (sj:7-13) 'n belangrike Skrifverwysing in 

die verband . Dit be"invloed die gelowige se verhouding met ander veral ten opsigte 

van menseverhoudinge. Dit beoog ook om nederigheid, sagmoedigheid en 

onderdanigheid in die karakter van die mens te bring. De Vill iers (sj:28-50) gebruik 

die simboliek van die Ou-Testament om die heiligheidservaring Skriftuurlik te 

begrond. Hy beklemtoon veral die feit dat gelowiges die lig van die Woord van God 
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moet gehoorsaam om geestelik te kan vorder. In sy boekie, Dowwe Lamppitte, 

beklemtoon De Villiers (sj:26) die betekenis van God se verlossingsplan wanneer hy 

volkome verlossing van die mag en heerskappy van sonde vir die gelowige 

verkondig. 'n Analise van sy prediking toon die aksentuering van 'n baie praktiese 

heiligheidsbelewenis waarin gesonde etiek duidelik uitstaan. De Villiers het 'n uiters 

vrugbare bediening binne die heiligheidsbeweging gehad. 

'n Evaluering van de Villiers se werk toon dat hy geen besondere hamartiologie 

ontwikkel het nie. Sy soteriologie is nie goed ontwikkel nie, maar hy pas duidelik die 

heiligheidstradisie se begrip van geestelike groei toe. Hy le baie klem op die etiese 

aspekte van die lewe van heiligheid. Sy Skrifgebruik om dit te onderskraag, is 

besonder ryk. Kritiek kan gelewer word op sy simplistiese beskouing van geestelike 

groei. Hy bou dit nie uit tot duidelike doelstellinge nie, maar laat dit oor aan die 

gelowige se verhouding met die Here om sy geestelike lewe te ontwikkel tot 'n vlak 

waar dit aan die eise van die evangelie voldoen. Tog vereis hy 'n besondere hoe 

etiese standaard as 'n openbaring van 'n gesonde geestelike lewe. Hierdeur beskerm 

hy homself teen analitiese kritiek van sy leerstelling deur die feit dat hy geen 

leerstelling duidelik ontwikkel nie. Hy openbaar deur sy prediking duidelike 

tekortkominge in die geestelike lewe en stel die vereiste duidelik dat daar aan die 

etiek van die Nuwe Testament voldoen moet word. 

3. 8. 7 Wesley Fellowship 

Hierdie beweging is in 1985 gestig as 'n internasionale en interkerklike beweging om 

die gees en leerstelling van John en Charles Wesley te bevorder. Dr Herbert 

McGonigle en dr William Parks (2001) was die persone wat die inisiatief aan die dag 

gele het om die beweging te stig. Albei was deskundiges op die gebied van die 

wesleyaanse leerstellings. 

Die oogmerk van sy aktiwiteite is om 'n kontemporere vertolking van die evangeliese 

leerstellings van die Wesleys op te stel en veral Wesley se teologie in 'n historiese 

konteks te plaas en ook die kontemporere implikasie daarvan uit te lig. In die 

besonder word aandag gegee aan die Wesleyaanse interpretasie van die leerstelling 

van Christelike heiligheid. Daar word ook aandag geskenk aan universele genade, 
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regverdigmaking deur geloof, die getuienis van die Heilige Gees en die leer van 

Skriftuurlike heiligmaking. 

Die aktiwiteite van die beweging sluit byeenkomste, lesings, konferensies en 

publikasies in. Hulle publiseer gereeld teologiese tydskrifte, lesingsmateriaal, 

boekresensies en antwoorde rakende die studieveld van die Wesleyaanse 

leerstelling. Daar word gereeld byeenkomste in Brittanje gehou waar lesings 

aangebied word oor die wesleyaanse geskiedenis, biografiee, teologie en 

belewenisse. Hierdie lesings word gepubliseer as teologiese publikasies en daarin 

word die Wesleyaanse leerstelling breedvoerig behandel. 

Onder die vaandel van die Wesley Fellowship word 'n hele aantal referate gelewer 

wat die ontwikkeling en vestiging van die Wesleyaanse teologie aandui. 

• Herbert McGonigle 

McGonigle word as een van die mees vooraanstaande wesleyaanse historici beskou. 

As rektor van die British Nazarene College het hy dekades gewy aan die studie van 

die Wesleyaanse leerstelling. Hy maak 'n breedvoerige studie van Wesley se 

teologiese denke. In 2003 publiseer die Wesley Fellowship die Maynard James 

Gedenklesing wat deur McGonigle gelewer is. In die lesing verskaf McGonigle 'n 

uiteensetting van Wesley se boodskap oor heiligmaking. Hierdie lesing is 'n 

historiese ondersoek om 'n kontemporere uiteensetting van Wesley se teologie daar 

te stel. Dit aksentueer die ontwikkeling wat in Wesley se teologie gekom het vanaf 

1740 tot sy dood in 1791. Wesley het volgens McGonigle (2003:4) 'n duidelike klem 

op die ondervinding van redding geplaas waarvan hy geglo het dat die mens 

daardeur 'n transformasie ondergaan. Deur regverdigmaking kom daar nie net 'n 

relatiewe nie, maar 'n besliste verandering. Die mens word nie alleen tot die guns 

van God verander nie, maar ook tot die beeld van God. Die mens kom in 'n posisie 

waar hy van die gewoonte om te sondig, verlos word . McGonigle (2003:5) glo dat 

daar 'n integrasie plaasvind tussen Wesley se uiteensetting van die krag van 

wedergeboorte en die ondervinding van heiligmaking. Hierdeur word die kritiek dat 

Wesley die reddingsondervinding minder belangrik as die heiligmakingsondervinding 

beskou het, afgeweer. Redding werk positief in op die Christen se verwagting van 'n 

142 



lewe van oorwinning. Die bewyse hiervoor is so duidelik en oortuigend dat daar nie 

getwyfel kan word aan die volledigheid van die reddingsondervinding nie. 

Wesleyaanse teoloe verwys na redding as die aanvanklike heiligmaking. McGonigle 

(2003:6) wys daarop dat dit nie Wesley se terminologie was nie, maar nogtans 'n 

akkurate verwysing na sy leerstelling is. 

Dit is gebaseer op 'n uitspraak van Wesley in 1745 waarin hy Skriftuurlike heiligheid 

beskryf as die gesindheid wat in Christus was waarin daar 'n liefde vir God en mens 

is. Dit is die Gees van God wat die verandering teweegbring en sy gawes daar plaas. 

In 1785 verwys Wesley na die twee vertakkings van die Christelike verlossing , nl. 

regverdigmaking en heiligmaking. Deur regverdigmaking word die mens verlos van 

die sondeskuld , maar deur heiligmaking van die mag van sonde. Die heiligmakende 

ondervinding is beide oombliklik en progressief. In hierdie preek beskryf hy die nature 

van die twee ondervindings, maar aksentueer dit dat heiligmaking onderskeie van 

redding is. Tog is daar vanaf die oomblik van 'n dieper werk van genade ook 'n 

ontwikkeling van genade. Vir Wesley is die heiligmakende ondervinding een waarin 

die heerskappy van sonde gebreek word. In Wesley se denke is dit volkome 

heiligmaking (McGonigle, 2003:14). McGonigle (2003:14) wys daarop dat Wesley in 

1762 met Thomas Maxfield saamgestem het dat die ondervinding van hartreiniging 

oombliklik is. Wesley bevestig oak dat hy dit vir meer as twintig jaar verkondig het. 

Tog glo McGonigle (2003:16-18) dat die oortuiging dat hartreiniging in 'n oomblik 

plaasvind , eers baie sterk in Wesley se denke voorgekom het nadat hy die 

bekeerlinge van die Otley-herlewing ondervra het aangaande hulle ondervinding en 

seshonderd mense aan horn bevestig het dat hulle hartreiniging in 'n oomblik 

ondervind het. Hierna het Wesley geglo dat die belangrikheid van progressiewe 

heiligmaking bevorder word deur oombliklike heiligmaking te beklemtoon. Al die 

genadewerkinge van God word deur geloof verkry. 

In sy lesing argumenteer McGonigle (2003:18-19) ook dat Wesley 'n duidelike 

beskrywing gegee het van die aard van heiligmaking. Reeds in 1744 het Wesley 

heiligmaking beskryf as 'n liefde vir God met gees, siel en liggaam en McGonigle 

haal aan uit 'n brief van John Wesley om dit te bevestig. In 1763 het Wesley bevestig 

dat hy verkondig dat 'n mens God volkome moet liefhe as 'n antwoord toe hy 

daarvan beskuldig is dat hy perfeksionisme verkondig het. In 1766 bevestig hy dit 
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weer in 'n skrywe aan John Fletcher wat by Wesley wou weet wat Christelike 

volmaaktheid is. In 1771 stel hy dit ook duidelik dat Christelike volmaaktheid niks 

anders as liefde in die hart van 'n Christen is nie, wanneer hy Churchey in 'n brief 

antwoord (McGonigle, 2003:20). McGonigle (2003:21) stel dit ook dat die aksent wat 

Wesley op liefde as die essensie van heiligheid plaas, sterker in sy prediking 

voorkom vanaf 1760. Daar is egter ook die realiteit dat liefde vir God in verskillende 

grade van ontwikkeling by verskillende mense kan voorkom. 

Vir McGonigle (2003:21) is die preek wat Wesley in Desember 1784 gelewer het oor 

perfeksionisme egter die duidelikste aanduiding van die ontwikkeling wat in sy 

teologie plaasgevind het. Hy haal die waarneming van Oden aan wat in 1994 die 

stelling gemaak het dat die preek die indringendste openbaring is van die 

ontwikkeling in Wesley se denke. McGonigle (2003:21-22) haal Outler aan om aan te 

toon dat Wesley oor 'n tydperk van 50 jaar die aksent wat hy op heiligheid as 'n 

verlossing van sonde geplaas het, nie verander het nie. Vir Wesley was heiligheid die 

liefde vir God en mens, die gesindheid wat in Christus was en die vrug van die Gees. 

Dit is die regte fokus van heiligheid binne die wesleyaanse leerstelling . Dit is 'n liefde 

vir God en medemens en dring deur tot elke deel van die mens se wese. 

Walsh (2001 :21) dui aan dat McGonigle in sy navorsing bewys hoe Wesley se 

leerstellige oortuigings verdiep het. Wesley was 'n skeppende teoloog. Hy het 

besondere klem geplaas op bekering , reddende geloof en die getuienis van die 

Heilige Gees. Sy leerstellige denke is dikwels gevorm deur kontroversies . McGonigle 

se werk is baie belangrik vir die kontemporere heiligheidsbeweging omdat hy 

aantoon dat Wesley se begrip van Christelike heiligheid oor 50 jaar nie verander het 

nie, alhoewel die nuansering in die laaste jare verander het. Dit is ook betreklik vry 

van teenstrydighede en weerleggings. McGonigle (2003:22) toon ook aan dat Wesley 

gegronde eksegetiese beginsels toepas in die ontwikkeling van die 

heiligheidsleerstelling. Hy kom tot die gevolgtrekking dat deeglike navorsing oor 'n 

tydperk van twee eeue geen beduidende tout in die hoofpunte van Wesley se 

leerstelling gevind het. 
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3.9 BEOORDELING VAN DIE ONTWIKKELING VAN DIE TEOLOGIE VAN DIE 

HEILIGHEIDSBEWEGING 

Wesley was as prediker tevrede om die leerstelling van heiligheid te verkondig as 'n 

Skrifgefundeerde dogma en soos dit deur die ondervinding van gelowiges bevestig 

is. Hy het nooit werklik in enige leerstellige dispute oor die formulering daarvan 

betrakke geraak nie. Daar is dus 'n aantal aspekte wat nooit sterk deur horn 

vasgemaak is nie. Sams is daar in sy preke en geskrifte konflik tussen die aspekte 

wat oombliklik gebeur en dit wat pragressief in die lewe van heiligheid gebeur. Hy 

beklemtoon die ontwikkeling op die pad van heiligheid as 'n noodsaaklikheid terwyl 

dit in die ondervinding van redding nie is nie. Hy isoleer nooit die ondervinding van 

heiligheid wat in 'n oomblik geskied van die vooruitgang wat in die ontwikkeling van 

die geestelike heiligingsprases voorkom nie. Daaram het hy voortdurend die 

Christene aangemoedig om geestelik te graei en te strewe na die doel wat daar 

gestel is. Hierdie intensiewe beklemtoning van geestelike graei was een van die 

redes waaram so baie van die bekeerlinge van die Weseyaanse herlewing in die 

nuutgevonde geloof staande gebly het. Smith (1982) is van mening dat die 

Wesleyaanse heiligheidstradisie altyd van die oortuiging was dat hulle die 

fundamentele leerstellings van die Christendom aangehang het. Die leerstellings 

word gebou op die leerstellings van die Skrif en die verligting van die Heilige Gees. 

McGonigle (2003:21) is van mening dat Adam Clarke as heiligheidsteoloog te min 

aandag aan die graeifase van heiligheid gee. Dit is 'n kritiek wat geldig is. 

In die 1 gde eeu word die klem wat Wesley op die katolieke gees van die Christendom 

geplaas het, weer herleef. Dwarsdeur sy lewe het Wesley 'n eng en sektariese 

definisie van die Christelike leerstelling teengestaan. Hy was 'n kampvegter van die 

leerstellings wat in die Skrif is en wat opgeneem is in die belangrike leerstellings van 

die Christelike belydenisse. Dit word ondersteun deur die geskiedenis, kulturele 

belewenisse sowel as literere konvensie. Die klem wat die negentiende eeuse 

predikers op die leerstelling van die Heilige Gees geplaas het, het Wesley se 

vertolking van die Skrif uitgebeeld. Hy het swaar geleun op puriteinse branne en is 

be"lnvloed deur die pietisme. Dit is duidelik dat hy 'n gemeenskaplike grand gevind 

het met ander op grand van sy beklemtoning van regverdigmaking deur geloof. Sy 

klem op heiligheid deur geloof het die kern gevorm van sy prediking. Hy het sterk 
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geglo in die verenigende funksie van verbondsheiligheid , want die lewende en 

innerlike ondervinding van die verbond sou Christene verenig . Die idees aangaande 

heiligheid wat Wesley gehad het, het die kardinale idees gevorm van die 

negentiende eeuse heiligheidsbeweging. In hierdie beweging is die etiek van 

geregtigheid beklemtoon. Benewens dit het hulle, soos Wesley, die voorbeeld van 

Christus en die werk van die Heilige Gees benadruk. In al hulle geskrifte is die mens 

in sy gevalle toestand uitgelig , maar Christus is as hulle enigste hoop uitgebeeld. 

Hulle het, soos Wesley, verkondig dat die bewyse van heiligheid beide innerlik en 

uiterlik moes wees nl. om God met jou hele hart lief te he en 'n etiese verhouding met 

jou naaste. 

Die heiligheidspredikers het 'n besondere plek vir die eskatologie gehad . Hierin het 

hulle die geestelike en sosiale hoop van die heiligheidsleerstelling verbind aan die 

verantwoordelikheid om te evangeliseer soos Wesley dit ook gedoen het. 

Beduidende heiligheidstrukture het ontwikkel deur die interaksie van eenvoudige 

predikers as werktuie van God. Die evolusie van die heiligheidsleer het plaasgevind 

ten spyte van die onafhanklikheid van die komponente in die kerklike omgewing 

waarin dit gevestig geraak het. Omgewingsfaktore het 'n duidelike inslag in die 

lineere ontwikkeling van heiligheid gehad, maar uiteindelik is dit hoofsaaklik op die 

teologiese denke van die leiers gebou en in die gang van tyd het dit 'n duidelike en 

Sterk stroom in die teologiese wereld geword. 

McGonigle (2003:22) kom tot die gevolgtrekking dat die grootste bydrae wat Wesley 

tot die teologie van die kerk gemaak het, beslis die leerstelling van heiligheid is. 

Newton Flew (1986:397) glo dat die moderne heiligheidsbeweging moet bou op die 

wesleyaanse konsep van heiligheid . Dit is die antwoord vir die verwesenliking van die 

ideaal van heiligheid . Dit moet in die prediking en belewenis beklemtoon word. 

Volgens horn is baie aspekte van moderne bewegings niks anders as die herlewing 

van ou Wesleyaanse waarhede nie. Hier verwys hy veral na Wesley se aksent op 

heiligheid as 'n innerlike belewenis wat openbaar word in 'n liefde vir God en 

medemens waarin die gesindheid wat in Christus was geopenbaar word. McGonigle 

(2003:25) glo dat Wesley se leerstelling uiters relevant is in 'n post-Christelike en 
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multi-geloof era. Osborne (1870:103) is van mening dat die heiligheidsleerstelling 

elke gelowige bemagtig om die evangelie vurig uit te dra. 
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HOOFSTUK4 

KONTEMPORERE DENKL YNE BINNE DIE HEILIGHEIDSBEWEGING OM DIE 

HEILIGHEIDSETIEK RELEVANT TE HOU 

4.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk gaan die nuwe denke in heiligheidskringe aangaande die terrein 

binne die menslike bestaan waar heiligheidsontwikkeling moet plaasvind , nagevors 

word . Dit het reeds in die vorige hoofstuk duidelik geword dat 'n progressiewe 

ontwikkeling van teologiese denke binne die heiligheidsbeweging in die sestigjare 

ontstaan het (Purkiser, 1986:7). Hierdie ontwikkeling sal beredeneer word en 

aantoon dat dit 'n besliste en konkrete teologiese ontwikkeling was om relevansie te 

verleen aan die moderne heiligheidsboodskap. Die behoefte hieraan is moontlik nie 

so dringend binne evangelisasieverband nie maar beslis in die meer geslote situasie 

van pastorale en kampusbegeleiding waar konkrete probleemoplossings en 

antwoorde verskaf moet word. 

In hierdie hoofstuk sal die werke van teoloe en skrywers wat hierdie progressie 

ondersteun het, ondersoek word . Die navorsing sal aantoon dat hierdie ontwikkeling 

noodsaaklik is om die heiligheidservaring realisties te maak en te stroop van daardie 

elemente wat dit onnodig blootstel aan kritiek. Die mens as 'n komplekse 

saamgestelde wese beleef toewyding aan God vanuit hierdie kompleksiteit. Vanuit 'n 

etiese perspektief wentel die wese van die heiligheidsteologie rondom korrekte 

Bybelgefundeerde optrede. Purkiser (1 977:i) beskryf Christelike heiligheid as 'n 

oortuiging dat binne die menslike beperkinge daar 'n ondervinding van reiniging is 

wat die mens van die mag van sonde kan verlos en horn met liefde vir God en mens 

vul sodat hy in die teenwoordige wereld 'n toegewyde en voorbeeldige lewe kan lei. 

Probleemareas is nagevors en ook 'n paradigma vir die heiligheidservaring word 

deur die antwoorde verskaf op probleemterreine wat die ideaal van heiligheid kan 

belemmer. Hipoteties sal dit 'n werklikheidsgebied daarstel wat die 

heiligheidsbeweging sal beskerm teen gevaar en dit ook verdedigbaar maak binne 

die hedendaagse wetenskap-bepaalde kultuur. Die navorsing toon ook aan dat die 

nuwe paradigma steeds sy wortels binne Wesley se aanvanklike teologie het. 
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4.2 DIE TEOLOGIESE DENKE WAT MUL TITERREINE VAN DIE 

HEILIGHEIDSERVARING BETER OMSKRYF 

Daar is reeds bepaal (Hfst. 3) dat die heiligheidsteologie in die negentiende eeu baie 

sterk klem geplaas het op die heiligheidservaring as 'n punktuele ervaring met baie 

min aandag op die progressiewe aspek van heiligheid. Vanaf die vroee twintigste eeu 

het skrywers en teoloe begin om in hulle werke ook ruimte te maak vir 'n linieere 

element binne die heiligheidsbelewenis. Ridgeway (1983:927) bepleit dat die 

"volmaakte liefde"-element binne die heiligheidsbeweging herbeklemtoon moet word 

om die gevaar van statiese wettisisme of perfeksionisme te verhoed. In hierdie 

gedeelte word die werke van skrywers en teoloe binne die heiligheidsbeweging wat 

die nuwe denklyn verteenwoordig, nagevors. Dit is egter van belang om John Wesley 

se denke hieroor na te vors. 

4.2.1 John Wesley 

Hierdie gedeelte van die navorsing wil aantoon dat John Wesley 'n sterk klem op 'n 

progressiewe heiligmaking met 'n duidelike heiligheidsetiek geplaas het. Om hierdie 

behoefte vandag te beklemtoon, sou dus geen wegbeweging van die tradisionele 

heiligheidsboodskap van Wesley meebring nie. John Wesley het horn daarop 

beroem dat hy 'n man van slegs een boek, nl. die Bybel , was. Nogtans was hy oop 

vir verdere insigte wat hy kon verkry deur ervaring en die wetenskap. Hy het dan ook 

wyd gelees in die wetenskappe (Onva , 1968:52). Wesley het nie 'n konflik gesien 

tussen die godsdiens en die wetenskap nie en het baie in wetenskaplike ontdekkings 

belanggestel. Hy (Wesley, Works. Vol. 5, 1872:129-133) het egter geglo dat sulke 

ontdekkings en ervarings moes bydra om die Bybel te bevestig , want alle ervaring 

moet in die Bybel gefundeer wees en nie gebruik word om die Bybel te weerle nie. 

Wesley was ten volle daarvan bewus dat daar beperkinge in die mens is wat nie deur 

enige genadewerk verander kan word nie (Cox, 1964:146). Vir Wesley (Wesley, 

Works, Vol. 6:49-167) het dit gegaan random 'n genadewerk wat die mens in staat 

sal stel om God en medemens volkome lief te he. Dit is 'n begeerte om liefde aan 

ander te toon sodat hulle kan verander en geregtigheid op aarde bewerkstellig kan 
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word. Die beperkinge wat in die mens is, is te wyte aan sy beperktheid as mens. 

Wesley se beskouing van die volgende terreine word nagevors. 

• Die gevalle liggaam 

Al die fakulteite van die mens is in sy aardse, sterflike, korrupte liggaam. Vir Wesley 

(Wesley, Works vii:345-347) was dit gebroke en vervalle. Die brein van die mens is 

geneig om oordeelsfoute te maak. As gevolg van die sondeval is daar siekte, 

swakhede, pyn. Daarom is die gebreke as gevolg van die sondeval in die liggaam 'n 

voortdurende las op die geestelike. Wesley (Wesley, Works 11 :419) het die oorsaak 

vir die geheiligde mens se verkeerde optrede nie in sy geestelike ervaring gesoek 

nie, maar eerder in sy gebrekkige kennis . Wanneer Wesley na 'n volmaakte werk van 

genade verwys, verwys hy nie na die uiterlike nie. Daar is 'n fisiese korrupsie wat 

volmaakte uiterlike optrede belemmer (Cox, 1964:150). Peckham is van mening dat 

sondigheid as 'n innerlike korrupsie nie met swakhede en foute verwar moet word 

nie. lndien dit gedoen word , is 'n volkome reiniging nou moontlik. Menslike gebreke 

kan nooit van die menslike bestaan weggeneem word nie. Die bloed van Christus 

reinig van alle sonde, 1 Joh. 1 :9 , maar die gevolge van die sondeval bly daar. Die 

hart kan rein wees en daar mag volmaakte liefde wees, maar die liggaam en gemoed 

is onvolmaak, gebroke en beroof (Peckham, 1997:6). Wesley (Works 6:477-478) het 

geglo dat selfs met hierdie verganklike , sterflike liggaam kan die mens geestelike 

oorwinnings behaal en tot 'n hoe heiligheid in staat wees. Dit is 'n heiligheid wat nie 

soseer 'n uiterlike vertoning is nie, maar eerder een van innerlike rein voornemens. 'n 

Volmaakte liggaam is nie 'n voorvereiste vir volkome heiligheid nie. 

• Gebrekkige gemoed 

Wesley (Works Vol. 7:228) het 'n duidelike onderskeid gemaak tussen die gees, siel 

en liggaam van die mens en geglo dat die ganse wese van die mens deur die 

sondeval aangetas is en so sal bly tot met die opstanding uit die dood. Vir horn 

(Works 6:477-478) is die mens se gelykvormigheid aan God gesetel in die rasionele 

waar hy dink, oordeel , redeneer, droom en geheue het. In die siel van die mens is die 

emosies soos liefde, haat, vreugde, smart, begeerte, vrees en hoop gesetel. Dit alles 

kan steeds gebrekkig wees, selfs na die heiligheidservaring (Wesley, Works 9.374). 
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Gebeure in die liggaam soos siekte, versoeking of smart be.lnvloed die 

gemoedstoestand wat duidelik bewys dat die mens beperkinge het wat natuurlike 

gemoedsbegrippe betref. Die menslike natuur het letsels opgedoen as gevolg van 

die sondeval (Cox, 1964:154). Sonde het die menslike natuur op twee maniere 

benadeel. Eerstens, het daar vervreemding tussen mens en God gekom met die 

gevolg dat die integrerende teenwoordigheid van die Heilige Gees verloor is. Volgens 

Cox (1964:156) het Wesley geglo dat die morele verhouding met God herstel kan 

word deur die heiligheidservaring wanneer die Heilige Gees weer die mens kan vul in 

sy volheid. Wat die liggaamlike gevolge van die sondeval betref, het Wesley aanvaar 

dat dit geskend en gebrekkig sal bly. Verlossing kan dit nie weer herstel tot die 

toestand wat dit was voor die sondeval nie. Daarom moet daar binne die 

heiligheidservaring deur waaksaamheid en dissipline na oorwinning gestreef word. 

• Uiterlike heiligheid 

Vir Wesley (Works 5:283) het godsdiens uit 'n innerlike sowel as 'n uiterlike bestaan. 

lnnerlik sou dit bestaan uit 'n heilige en rein voorneme en volmaakte liefde, maar 

uiterlik sou dit 'n sosiale implikasie he. lnnerlike heiligheid moet in uiterlike optrede 

opgaan. Volgens Cannon (1946:223-234) noem Wesley twee aspekte van uiterlike 

heiligheid. Die eerste het te doen met dissipline en voortdurende ontwikkeling . en 

verbetering van die persoon se wandel as 'n Christen. Die ander het betrekking op 

die persoon se sosiale rol om 'n beter gemeenskap daar te stel. Eerstens moet daar 

'n besliste heiligheidservaring wees wat dan voortvloei in Christelike wandel. 

"Christian Society as conceived in its individual members". 

Wesley was baie prakties in sy toepassing van uiterlike heiligheid. Hy het in 'n 

gesonde dieet geglo. In die sosiale verkeer moet daar gestrewe word na dinge wat 

mekaar kan opbou in onderrig, geloof, liefde en heiligheid. Hy het die 

noodsaaklikheid vir liggaamlike rus beklemtoon. Hy keur ook sosiale euwels soos 

hoenderhaangevegte, wrede metodes om diere te vang en ander oorblyfsels van 

barbarisme at. Alie vorme van vulgere vermaak het hy veroordeel. Hy het mense 

aangeraai om eerder tuin te maak, behoeftige mense te besoek, die geskiedenis te 

bestudeer of digkuns te lees of na goeie musiek te luister. Hy het rykdom wat in 

weelde, selfsug en hebsug geniet word, veroordeel en mense gewaarsku teen die 
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strik van rykdom deur middel van gewetenloosheid of benadeling van mense. Wesley 

het oak gevrees dat mense benadeel kan word wanneer hulle behep raak met hulle 

eie behoeftes. Heiligheid bestaan nie net uit negatiewe nie. Tog het Wesley geglo dat 

selfverloening en dissipline noodsaaklike bestanddele is van heiligheid. God se 

genade is oorvloedig en sy werkinge soewerein, maar Wesley het aanvaar dat die 

mens se samewerking nodig is om sy natuur te dissiplineer. Dit is 'n lewenslange 

proses waardeur die innerlike in die uiterlike beslag kan kry (Cox, 1946:164). 

• Menslike gebreke 

Wesley (Works 13:49, 12:366) was baie duidelik in verband met gebreke wat nag 

voorkom in die lewe van 'n persoon binne die lewe van heiligmaking. Hy het 

onderskei tussen die sondes van die ongelowige, die sondigheid wat in 'n gelowige 

voorkom en dan die gebreke in die geheiligde wat hy beskryf het as onkunde, 

swakhede en foute. Wesley het enige gedagte dat die mens deur 'n dieper geestelike 

ondervind ing in hierdie lewe verlossing van menslike gebreke kan bring, 

teengestaan. Volmaakte liefde moet binne 'n aardse en gevalle liggaam beoefen 

word. Die persoon binne die heiligheidsbelewenis sal 'n nederigheid en ootmoed he 

omdat hulle bewus is van hulle onkunde, nietigheid en tekortkoming. Hy het veral 

twee terreine uitgesonder om duidelikheid te verskaf: 

• Onkunde 

Selfs binne die heiligheidsbelewenis kan daar neigings wees wat verkeerd is, maar 

nie so beskou word nie weens 'n gebrek aan kennis. Daarom het Wesley (Works 

3:420, 12:287) dit sterk beklemtoon dat die mense kennis moet opdoen sodat hulle 

stabiel kan word op die geestelike gebied. Daar is 'n noue verband tussen regte 

oordeelsvermoe en regte handeling. 'n Persoon kan deur onkunde verkeerd oordeel 

en dan oak verkeerd optree. Alhoewel dit nie 'n sondige oortreding is nie, moet dit 

steeds deur die bloed van Christus versoen word. Dit sluit nie onetiese optrede soos 

ego'lsme, stryerigheid of selfsugtige optrede in nie, want dit is strydig met die 

heiligheidsbelydenis. Hy (Works 12:483-484) maan ook teen oorsensitiwiteit wat kan 

lei tot geestelike duisternis omdat 'n besondere geestelike standaard nie gehandhaaf 
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word nie. Dit kan lei tot ongeloof waarin die genadewerk van God bevraagteken 

word. Daar moet 'n voortdurende afhanklikheid van die genade van God wees. 

Een van die belangrikste eienskappe van die heiligheidsbelewenis is 'n afwesigheid 

van trots oor kennis of geestelike ervarings (Cox, 1964:170). 

Wanneer enige aanpassing in die wesleyaanse heiligheidsleer oorweeg word , sou dit 

aan Wesley se vertolking getoets moet word. Uit hierdie navorsing is dit duidelik dat 

Wesley klem op 'n progressiewe heiligheidservaring geplaas het. Geestelike ervaring 

was vir horn noodsaaklik maar eweneens dat die ganse mens moet ontwikkel sodat 

uiting aan heiligheid gegee kon word. Daarom kan die ontwikkeling vanaf die 

sestigjare in Wesleyaanse teologie nie as 'n wegbeweeg van Wesley se leerstelling 

beskou word nie. 

4.2.2 H.A. Baldwin 

In 1919 publiseer Baldwin 'n boek getiteld: Holiness and the human element. In die 

voorwoord beskryf hy die oogmerk met hierdie boek nl , om 'n balans te bring tussen 

die twee uiterstes wat in die heiligheidsbeweging bestaan. Hierdie uiterstes beskryf 

hy as 'n kant wat die menslike sy so uitskakel dat dit feitlik 'n hemelse ondervinding 

word en die ander kant oorbeklemtoon die menslike sy so sterk dat daar weinig 

verskil is tussen 'n sondige en 'n verloste bestaan. Hy betreur die feit dat in die 

heiligheidsliteratuur daar weinig ruimte gevind word om aan te dui hoe die 

genadewerk van God in die mens ook die menslike swakhede raak. Baldwin 

(1919:13) glo dat dit die rede is waarom baie mense gelaat word om hulle eie weg te 

vind op die weg van heiligmaking en daarom probleme het om die heiligheidservaring 

toe te pas op hulle alledaagse bestaan. Hy (1919:17) waarsku baie sterk teen 'n 

heiligheidsteologie wat slegs die geestelike aspek beklemtoon. Logan skryf in die 

voorwoord tot hierdie boekie (Baldwin 1919:111) dat die meeste probleme en 

misverstand in die heiligheidservaring ontstaan as gevolg van onkunde oor die 

sensitiewe verband tussen die fisiese, emosionele en geestelike in die indiwidu se 

geestelike ervaring. Die waarde van hierdie boek is nie alleen om predikante en 

geestelike werkers te help nie, maar veral om mense te help om volwasse geestelike 

karakters op te bou. 
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Baldwin (1919:10-11 ) motiveer sy werk met die stell ing dat hy graag 'n weg daar wil 

stel waarvolgens mense makliker sal onderskei tussen wat 'n belewenis op 

geestelike gebied is en wat 'n menslike aspek is. Die essensie van die 

heiligheidsbeweging is verlossing van sonde. 'n Mens belewe jy het manifestasies in 

jou ondervinding en hierdie manifestasies spruit uit die indiwiduele geaardheid en nie 

uit die betrokke persoon se verhouding met God nie. Hy onderstreep die werklikheid 

van die kompleksiteit van die menslike geaardheid wat in ag geneem moet word. 

Hy behandel dan 'n aantal menslike emosies en toon aan dat wanneer hierdie 

emosies beleef word , dit glad nie in teenstelling met die heiligheidservaring is nie. 

• Mismoedigheid 

Hy verwerp die neiging in heiligheidskringe wat se dat iemand wat 'n 

heiligheidservaring gehad het, nie meer mismoedigheid sal beleef nie. Trouens, 

volgens Baldwin (1919:24) is daar geen genadewerk wat 'n mens daarvan sal verlos 

nie en hy waarsku daarteen om die menslike gevoel 'n barometer van genade te 

maak. Daarvoor is die samestelling van die mens se emosies te wisselvallig en 

be"lnvloedbaar. Omstandighede, gesondheid, verbintenisse werk al les in op die 

menslike gevoel. Hy onderskei dan ook tussen fisiese depressie en mentale 

geestelike depressie. Fisiese depressie kom dikwels as gevolg van fisiese pyn en 

siekte terwyl emosionele depressie kom as gevolg van teleurstell ing, verlies van 

dierbares, smart wat ondervind word , bekommernisse, 'n gevoel van mislukking, ens. 

• Ekstatiese belewenisse 

Hier wil Baldwin (1919:36) 'n balans skep random die gedagte van 'n voortdurende 

oorwinning in die heiligheidservaring. Hy waarsku daarteen om 1 Korintiers 2: 14 uit 

verband toe te pas. Hy aanvaar die feit dat 'n gees van oorwinning 'n voortdurende 

belewenis moet wees, maar waarsku om dit nie 'n absolute maatstaf te maak 

waardeur jou heiligheidservaring as eg of oneg bewys word nie. Negatiewe ervarings 

kan so maklik 'n skadu werp oor die gemoed wat dan terneergedruktheid meebring. 

Baldwin wil voorkom dat mense in totale mismoedigheid verval wanneer die ekstase 
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nie altyd in hulle belewenis is nie. Aan die ander kant wil hy oak nie 'n demper plaas 

op die verwagting wat mense het om 'n oorwinnende lewe te lewe nie. 

Hy gaan dan verder om daarop te wys dat dit menslik is om te reageer wanneer 

mense jou gevoelens seermaak. Hier betree hy 'n baie sensitiewe area, want in die 

heiligheidsteologie word reaksies as baie belangrik beskou. Sy uitgangspunt is dat 

daar geen Sto.lsynse onsensitiwiteit deur 'n heiligheidservaring geskep word nie. Dit 

sal wel selfbeheersing skep waar daar nie 'n onbeheersde uitbarsting tot woede sal 

ontstaan nie. Vir Baldwin (1919:50) is daar 'n verskil tussen vleeslike liggeraaktheid 

en 'n sensitiwiteit wat vanuit 'n kennis van geestelike dinge spruit. Daar is 'n heerlike 

oorwinning te beleef, maar daar moet nie 'n bomenslike verwagting geskep word nie. 

Dit is , volgens Baldwin (1919:51) dikwels moeilik om te onderskei tussen menslike 

belewenisse wat vanuit uiterlike omstandighede spruit of versoekings wat van die 

duiwel kom en die misleidings van die vleeslike natuur. Sekere maatstawwe kan 

egter wel gebruik word om die aard van die gevoel te bepaal. Hy glo 'n persoon wat 

'n gesonde heil igheidservaring gehad het, sal verskillend optree van 'n persoon wat 

'n vleeslike reaksie toon . Laasgenoemde sal reageer deur teenkanting, weerwraak of 

wrokke te toon terwyl eersgenoemde smart, 'n gevoel van jammerte en vernedering 

voel , maar sal selfbeheersing aan die dag le. Hy beskou liggeraaktheid en 

agterdogtigheid as groat gevare vir persone wat 'n heiligheidservaring bely omdat dit 

aanleiding gee tot 'n ingesteldheid waar spanning voorkom omdat die persoon 

voortdurend vrees hy benadeel ander. Sulke ingesteldheid kom dikwels voor by 

mense wat uiters senuweeagtig is. Baldwin (1919:53) kritiseer dubbelsinnigheid by 

mense wat 'n heiligheidservaring bely en dit nie in die alledaagse lewe toepas nie. 

• Vrees en bekommernis 

Baldwin (1919:69) behandel hierdie menslike emosies omdat daar onduidelikheid 

was of dit binne die heiligheidservaring aanvaar moes word. Hy gee uiteensettings uit 

woordeboeke om duidelikheid te verskaf aan die betekenis daarvan. Vir horn is dit 

eenvoudig dat hierdie natuurlike emosies is wat deur geen geestelike ervaring 

weggeneem kan word nie. Vrees is 'n beskermende emosie. Hy onderskei tussen 

vrees vir gevaar en die vrees vir God. Baldwin (1919:69-70) haal Adam Clarke aan 

wat gese het dat saligheid kwellende vrees wegneem, maar nie natuurlike vrees nie. 
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Baldwin (1919:70-73) gebruik ook stellings deur Wesley en Fletcher om sy argument 

te onder steun . 

Baldwin (1919:77) behandel ook bekommernis as 'n emosie binne die 

heiligheidsverband deur die hipotese dat die heiligheidservaring bekommernis 

wegneem en andersom. Dit is veral 'n besonder sensitiewe aspek aangesien die 

Bybel dikwels mense vermaan om hulle nie te bekommer nie of dan ook om hulle 

bekommernis op die Here te werp. Hy grand sy argument op die betekenis van 

bekommernis as 'n werkwoord en ook as 'n selfstandige naamwoord. Hy verduidelik 

sy eie standpunt dat bekommernis 'n gevaar inhou wanneer dit God se handelinge 

bevraagteken, wanneer dit aanleiding gee tot 'n gesindheid van veroordeling en 

ontevredenheid en wanneer daar ontevredenheid kom met omstandighede; wanneer 

bekommernis die mens se integriteit aanraak en vertwyfeling en klagtes die 

verhouding met God skaad. Hy gaan egter verder en stel dit duidelik dat 

bekommernis se oorsprong kan spruit uit fisiese of sielkundige toestande. 

Omstandighede of verpligtinge of selfs aanvalle deur die duiwel kan ook aanleiding 

gee tot bekommernis. Hy haal 'n eerw. F.D. Brooke aan (Baldwin, 1919:78) wat 

verklaar dat niemand in hierdie lewe 'n staat sal bereik waar lewenslaste, 

teleurstellings en swarigheid nie tot bekommernis aanleidings sal gee nie. Hy is vol 

lof vir gebedsverhoring wat omstandighede verander het en eer die beloftes in die 

Bybel wat die mens aanspoor om hul vertroue in God te stel. Trouens, Baldwin 

(1919:80) spreek self die versugting uit dat hy grater vertroue in moeilike 

omstandighede mag ervaar. Hy wil egter keer dat mense in die heiligheidsbeweging 

hulle ervaring sal betwyfel omdat hulle bekommernis ondervind. 

• Fisiese swakhede 

Hier betree Baldwin baanbrekersterrein wanneer hy hierdie twee aspekte ondersoek. 

Hy (1919:85).gebruik 'n stelling van Fletcher om sy eie argument te begrond. 

Fletcher het 'n beskrywing gegee van die onderskeid tussen 'n sonde en 'n 

swakheid. Sande is in stryd met die liefde van God terwyl swakheid sander 

gemeenheid is. 'n Swakheid het sy wortel in die liggaamlike wese terwyl sonde dit in 

die morele samestelling het. Baldwin (1919:85) glo nie dat menslike swakhede sonde 

is nie. Al verwyder God ook die sonde van die menslike moraal , bly die mens nog 
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altyd gebonde aan sy menslike gebreke. God verander die menslike disposisie. Die 

Here verander alleenlik die menslike disposisie om aan sy vereistes te voldoen. Die 

natuurlike aptyte word behou, maar so beheer dat dit nie beheer uitoefen nie. 

Baldwin (1919:86) gebruik verder ook die standpunt van Wesley en Fletcher dat 

menslike swakhede binne die liggaam, siel en gees van die mens voorkom. Weens 

die kompleksiteit van die menslike samestelling is dit ook nie altyd moontlik om 'n 

duidelike onderskeiding te gee van wat in die gees of siel of liggaam van die mens 

gesetel is nie. As dit nie so was nie, sou daar geen behoefte gewees het om aandag 

aan fisiese swakhede te gee nie, maar nou is dit nodig om 'n begrip te he van die 

uitwerking daarvan op die gees sodat bepaal kan word wat is sondig is en wat nie is 

nie. God het die mens 'n komplekse wese gemaak waar die dele interafhanklik is van 

die ander. Op fisiese gebied is die mens beperk. Hy word moeg en afgemat terwyl 

die mense ook baie keer gebore word met 'n swak liggaam, pynlike disposisies, 

sensitiewe senuweestelsels en siektes wat hulle afmat. 

Baldwin (1919:88) gee ook breedvoerig aandag aan die menslike drange en aptyte 

wat opsigself nie sondig is nie omdat die mens daarmee geskape is. In die 

saligheidsondervindig word morele vervallenheid herstel maar nie fisiese nie. Op die 

gebied moet die mens dissipline toepas sodat smake, aptyte, drange, ens. nie die 

oorhand kry nie. Die stelling wat hy maak dat natuurlike begeertes veral volgens 

elkeen se besondere indiwidualiteit geneig is, ook in die indiwidu na sy 

heiligheidservaring, is veral belangrik binne die heiligheidsteologie. Baldwin 

(1919:89) stel dit dat die Here die mens nie anders maak nie, maar Hy verander die 

mens om na sy wil te kan lewe. Hier verskaf hy praktiese riglyne. 'n Ligsinnige mens 

moet meer godvresend word, 'n melankolies-geneigde moet leer om meer 

vreugdevol te word , die persoon wat te veel praat moet homself dissiplineer om meer 

te luister en die stille moet leer om meer te praat. Fisiese gebreke moet aanvaar en 

verdra word terwyl daar tot die Here gebid word dat Hy krag sal gee tot oorwinning. 

• Geesteswakhede 

Baldwin (1919:74-106) wy 'n hoofstuk aan hierdie aspek van menswees en hier is dit 

weer 'n nuwe terrein wat op die terrein van die heiligheidsbeweging betree word . 
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Baldwin erken die verskille wat daar tussen mense is en verklaar dat hierdie verskille 

gesien word in sowel sterk as swak karaktertrekke. Die groot vraag vir horn is in tot 

watter mate hierdie verskille in die heiligheidservaring erken en aanvaar moet word. 

Hy poog om 'n begrip te bewerkstellig om sodoende duidelikheid te kry hieroor. Hy 

glo 'n geheiligde persoonlikheid stel 'n persoon in staat om sy besondere rol in die 

koninkryk van God te vervul. Dit is menslik om 'n onderskeid te maak tussen 

aangename, sterk persoonlikhede of mense wat minder aanvaarbaar of nie baie 

sterk persoonlikhede het nie. 'n Selfbeheersde persoonlikheid is 'n baie sterk bate. 

Daarom glo Baldwin dat die manifestasie van persoonlike karaktertrekke nie botsend 

is met 'n heiligheidsteologie waar daar gewaak moet word teen "vleeslikheid" nie. Die 

mens se persoonlikheid moet onder beheer van God wees (Baldwin , 1919:96). Daar 

kan ook geen oordeel rus op die persoonlikheid van die mens wat in elk geval 

onbewustelik is . Vanuit die persoon van die mens kom persoonlike inisiatief, 

indiwidualiteit, persoonlike prerogatief en persoonlike ontwikkeling. 

Daar is ook duidelike temperamentsverskille in mense wat 'n heiligheidservaring 

bely. Hier stel Baldwin (1919:101) dan ook vir die eerste keer 'n aantal 

temperamente voor. Die filosofiese temperament is ondersoekend en debatterend . 

Dan is daar ook die meer onderdrukte temperament wat moeilik glo en aanvaar. 

Verder toon hy ook 'n temperament aan wat maklik glo en aanvaar en dan ook 

maklik gelei word terwyl die dogmatiese temperament noukeurig en analities is. 

Hierdie verskillende temperamente word nie deur 'n heiligheidservaring vernietig nie, 

maar word so verander dat die swak punte versterk word en die sterk punte 

getemper word . 

Hierdie boek is in geen opsig 'n teologiese of wetenskaplike werk nie. Daar was tot 

op daardie stadium 'n sterk klem op die geestelike aspek van die heiligheidsteologie 

met feitlik geen ruimte vir die menslike gebied waarin hierdie ervaring beleef moet 

word nie. Wanneer daar op menslike en interpersoonlike vlak probleme ondervind is , 

het dit aanleiding gegee tot 'n gevoel van neerlaag en mislukking sowel as 

verwarring. Tradisioneel is mense aangeraai om weer 'n ondervinding met God te he 

en dan sou dit die probleem opgelos het. Baldwin dui deur hierdie boek 'n rigting aan 

wat uniek is en pionierswerk was, want predikers en leke sou nou kon sien dat 

oorwinning gestrem kan word deur faktore wat nie deur 'n geestelike ervaring alleen 
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opgelos kan word nie. Hierdie boek sou help om die heiligheidstandaard meer 

pragmaties te maak. 

4.2.3 William S. Deal 

In 1964 publiseer Beacon Hill Press 'n boek getiteld Problems in the Spirit-Filled Life 

deur William S. Deal. Dit is sy verhandeling in boekvorm. Deal het lesings aangebied 

by kampe en konferensies in die VSA oor die onderwerp van die Geesgevulde lewe. 

Vanuit die lesings het daar 'n behoefte ontstaan om dit in boekvorm te publiseer. Die 

oogmerk van sy lesings was om die mees prominente probleme van die alledaagse 

lewe van heiligheid aan te spreek en antwoorde daarvoor te gee. Hy poog om 'n 

eenvormige antwoord te gee vir mense wat 'n heiligheidservaring beleef het, maar 

worstel met probleme wat hulle ondervind . Deal (1961 :37) erken die kompleksiteit 

van die situasie omdat geestelike belewenis verskillend beleef kan word omdat 

mense nie dieselfde is nie. Druk om mense tot eenvormige belewenisse te lei, het 

bygedra tot die probleem. Ondeurdagte advies het verdere verwarring veroorsaak. 

Daar moet gewaak word teen 'n verwagting dat alle belewenisse binne die 

heiligheidsteologie beperk word om binne twee uiterste te val, nl. buitensporige 

vreugde of mistieke selfkruisiging. Deur sy lesings wil hy die verskille toelig wat albei 

. aspekte van die heiligheidservaring betref, nl. die momentale heiligheidservaring 

sowel as die daaglikse belewenis daarvan. Dit is veral sy hantering van aspekte van 

die menslike en geestelike elemente van die heiligheidsbelewenis wat vir die doel 

van hierdie navorsing belangrik is en daarom ook hier ingesluit word. Deal (1961 :63-

107) openbaar 'n besondere begrip van probleemareas en benader dit op 'n wyse 

wat verhelderend is. Dit is belangrik om hierdie aspekte te inkorporeer om 'n begrip 

te he om dit in die heiligheidsbelewenis toe te pas. Dit help mense ook om 'n begrip 

te he van 'n sekere belewenis voordat dit eksplosiewe gevolge het. lndien sy 

hantering van probleemareas raakgesien en erken word, word die gevaar om die 

heiligheidservaring te verabsoluteer, vermy. 

• Verskille in reseptiwiteit 

Volgens Deal (1961 :37) beleef die ekstrovert die heiligheidservaring gewoonlik op 'n 

eksplosiewe wyse waarin baie vreugde voorkom. Die introvert gaan dit sender enige 
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buitengewone emosies beleef. Alhoewel die twee persoonlikhede gewoonlik 

stabiliseer, sal die basiese prominente eienskappe van elkeen dwarsdeur die lewe 

dieselfde bly. Vir hierdie rede moet niemand probeer om sy essensiele 

persoonlikheid te verander nie , maar eerder probeer om dit te verstaan en te 

ontwikkel. Daardeur sal hy in staat wees om aan te pas by lewenservarings en 

situasies waardeur hy die beste resultate sal behaal. 

• Verskille in emosionele reaksies 

Die mens reageer volgens Deal (1961 :42-43) op die Woordverkondiging op 

verskillende maniere, soms uiters vreugdevol , soms met vrees en dikwels ook met 'n 

gevoel van onwaardigheid wat grens aan depressie. Emosionele manifestasies 

verskil van persoon tot persoon. Elke persoon moet leer om sy emosionele 

samestelling te aanvaar en sodoende sy emosies te beheer en daaraan uitdrukking 

te gee. Emosionele manifestasies het min of geen korrelasie met die 

heiligheidsbelewenis nie . Dit word hoofsaaklik beheer deur die indiwidu se 

sielkundige samestelling. Dit word dan dikwels deur die omgewing wat 'n uitwerking 

op die emosies het, be.lnvloed . Emosionele insinking kom dikwels voor sander dat 

daar 'n rede voor is, maar 'n insinking van emosies beteken nie dat die geestelike 

ervaring verloor is nie. Die Heifige Gees moet egter toegelaat word om die 

emosionele wisselinge te temper sodat dit nie struikelblokke sal word nie. 

• Verskille in estetiese belewenisse 

Deal (1961 :48-50) beskou onkunde oor 'n persoon se liggaamsingesteldheid as 'n 

groat rede waarom mense nie hulle probleme kan hanteer nie. Dit kan 'n bran van 

vertroosting of ontmoediging wees indien dit nie verstaan word nie. Mense met 'n 

natuurlike optimisme ondervind nie dikwels 'n wolk in hulle godsdienstige belewenis 

nie. Ander sukkel om 'n stabiele, geordende atmosfeer te behou. Dit bring mee dat 

sulke mense dikwels vrees dat hulle die heiligheidservaring verloor het. Mense met 'n 

hooggespanne, senuweeagtige disposisie is baie sensitief en word maklik 

opgewonde en geneig tot oorhaastige reaksies. Dit verklaar dan ook waarom mense 

dikwels nie oor die weg kan kom nie ten spyte van die heiligheidservaring wat hulle 
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gehad het. Daarom moet daar 'n groothartigheid ontwikkel word sodat daar begrip vir 

mekaar kan wees. 

Deal (1961 :50) waarsku teen die gevaar wat hipersensitiewe mense ervaar wanneer 

dit oorgaan in innerlike pyn. Dit het versoekings van verskillende aard tot gevolg. 

Sulke mense is geneig om te hoe doelstellings en verwagtinge te stel wat kan lei tot 

ontnugtering , teleurstelling en selfbeskuldiging. Hy beskou dit as noodsaaklik dat 

daar binne die heiligheidsbeweging erkenning gegee sal word vir die redes waarom 

sulke mense mislukking ervaar. Deal aanvaar die sielkundige benadering dat dit die 

rede vir mentale en emosionele ongelukkigheid is. Dit spruit dikwels vanuit 'n 

minderwaardigheidsgevoel. Daar word dan gepoog om iets te bereik wat selfwaarde 

sal verskaf. Deal (1961 :51-52) is van mening dat so iemand 'n selfwaarde in Christus 

moet ontwikkel. Geloof moet vir so 'n persoon 'n werklikheid wees. 

Dit is vir Deal (1961 :54) belangrik dat begrip getoon sal word vir verandering wat 

intree met liggaamsverandering. Hierdie verandering werk ook in op die emosionele 

toestand van die mens wat op sy beurt 'n uitwerking het op die godsdienstige 

belewenis. Veranderinge in liggaamsfunksies en reaksies moet aanvaar word as deel 

van die lewe. 

In hoofstuk 3 behandel Deal 'n aantal uiters belangrike aspekte en dui 'n veld aan 

waarin probleme ondervind word. Sy verklarings bring oplossings wat van die 

allergrootste belang is om 'n konstante heiligheidsbelewenis te ervaar. 

• Probleme binne die heiligheidsbelewenis 

• Versoening tussen die menslike en godsdienstige ervarings 

Deal (1961 :63-64) erken die kompleksiteit van die praktiese uitlewing van die 

heiligheidservaring . Hy doen aan die hand dat die geestelike ervaring uit komplekse 

aanpasbare sisteme bestaan en verskaf dan voorstelle hoe om dit te oorkom. Hy bou 

sy teorie op die Pauliniese teorie soos vervat in 2 Kor. 4:7. Onder die probleme binne 

die lewe van heiligmaking gee hy aan foutiewe oordeelsvermoe, liggaamlike 

swakhede, vrese, dwalende gedagtes, tye wanneer daar geen vreugde is nie, 'n 
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gevoel van nutteloosheid, versoekings en ervaringe wat teenstrydig is met die lewe 

van heiligmaking. Vertroue in God is vir Deal 'n voldonge feit, maar hy erken die 

misterie van die Goddelike inwoning in die spektrum van godsdienstige belewenisse. 

Tog is dit daar sander om die persoonlikheid te versteur. Daar moet 'n behoorlike 

balans geskep word in die verband tussen die menslike en die goddelike elemente in 

die lewe. Aan die een kant is daar die menslike verantwoordelikheid om toegewyd te 

wees en sodoende sy gemoed en liggaam onder die beheer van die Heilige Gees te 

hou. Aan die ander kant is daar die noodsaaklikheid dat God deur die Heilige Gees 

genade sal skenk vir die behoeftes van die lewe van heiligmaking. Die mens durf 

nooit so in die godsdiens verlore te raak dat hy sy identiteit verloor nie. 

Gebreke wat binne die heiligheidsbelewenis ervaar word 

Deal stel dit duidelik dat geen geestelike genade-ervaring die mens van foute kan 

bevry nie. Die Heilige Gees kan in die gelowige werk om 'n gesindheid te bewerk 

waar foute erken en reggestel word. Hierdie gebreke is, volgens Deal (1961 :67) nie 

sondig nie. Dit is noodsaaklik dat daar tussen sondes en gebreke onderskei moet 

word . Deal (1961 :68) beskou 'n gebrek as 'n gemoedsprobleem, maar sonde spuit uit 

'n base beginsel in die hart. Alhoewel dit 'n simplistiese verklaring is, verskaf dit 'n 

verduideliking op 'n baie nie..:teologiese, informele manier. 

Deal (1961 :70-76) beskou die beheer van die liggaam as een van die belangrikste 

aspekte van die heiligmaking. Die heiligheidservaring vernietig nie enige liggaamlike 

aptyte nie. Die liggaam is onder die beheer van die gees van die mens. Dit is nie 

goed of sleg nie, behalwe as die gees van die mens dit daarvoor aanwend. 

Liggaamlike begeertes is normaal solank dit onder behoorlike beheer gehou word. 

Die liggaam as 'n lewende organisme eis egter voortdurend bevred iging van sy 

begeertes. Sielsbegeertes kan oak nie van die liggaamsbegeertes geskei word nie. 

Hy begrond sy stelling op Paulus se benadering in 1 Kor. 9:27 en 2 Kor. 10:5. Daar is 

'n sin waarin die Heilige Gees beheer van die mens aan homself oorlaat en oak krag 

voorsien om neigings en begeertes onder beheer te hou sodat die bevrediging 

daarvan gesond en natuurlik sal wees. Die werking van die aspekte van mens, wees 

kan nooit so gesistematiseer word dat dit bloat net vanself sal funksioneer nie. 

Natuurlike begeertes kom voor as gevolg van die normale basiese biologiese 
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lewensdrange. Biologiese drange ken geen morele wette nie; dit reageer op stimuli 

soos sig of reuk ongeag enige morele aspekte. Dit op sigself is egter nie sonde of 

vleeslik nie. Daar moet 'n handeling van die wil plaasvind om dit sondig te maak. 

Begrip vir menslike swakhede 

Deal se (1961 :79) dit is belangrik wanneer hy dit stel dat die mens swakhede het 

solank as hy op aarde is en dit ook binne die heiligheidsteologie toelig. Vir horn kom 

die probleem voor omdat mense op verskillende maniere deur swakhede geaffekteer 

word. Sy siening dat swakhede nie sondige neigings is nie, strook met die van 

Wesley en die latere denke in die heiligheidsbeweging. Hy baseer sy denke op 2 Kor. 

12:9 waarin Paulus na sy eie belewenis van swakhede verwys. Swakhede kan deur 

loutering heilsaam vir die mens wees, maar kan ook deur die duiwel gebruik word vir 

aanvalle op die mens. 

Deal (1961 :80) gee breedvoerig aandag aan emosionele swakhede omdat dit 'n 

aspek binne die heiligheidsbeweging is wat baie probleme veroorsaak. lndien dit 

hanteer en opgelos word , kan baie probleme en verwarring uit die weggeruim word . 

Die senuweestelsel is die mees delikate meganisme wat aan die mens bekend is. 

Senuwee-ongesteldhede het reaksies tot gevolg wat wissel van sensasies en 

vreemde gevoelens tot rusteloosheid en buitengewone skerp reaksies. 'n Oorlaaide 

senuweesisteem sal stemmings, handelinge en emosies veroorsaak wat op 

geestelike gebied na vleeslikheid lyk en tog nie vleeslik is nie. Die feit is dat die 

senuwees die gemoed affekteer en die gemoed op sy beurt optrede be"lnvloed. Hy 

(1961 :80) pleit vir grater empatie en simpatie vir mense met senuweeprobleme. Dit is 

dikwels ook die oorsaak van wisselende sensasies wat tot depressie aanleiding gee. 

Die normale reaksie in sulke tye by gelowiges is om te twyfel aan hulle geestelike 

toestand . Deal (1961 :81) doen aan die hand dat 'n mens in sulke tye moet leer om 

deur geloof te wandel. Die duiwel loods gewoonlik sy grootste aanvalle op die 

gemoed van die mens. Dit kom ook meer voor wanneer liggaamlike swakheid beleef 

word . Die mens se gemoed is deur die sondeval geaffekteer en op geestelike gebied 

is dit 'n swak plek waarop die duiwel konsentreer. Dit is ook die rede waarom daar so 

baie oordeelsfoute gemaak word omdat daar gebrekkige kennis is. Die gelowige 

word dikwels geteister deur gedagtes wat nie strook met die heiligheidsbelydenis nie. 

163 



Deal beskou die feit dat die gemoed kwesbaar is vir impulse van verskillende aard as 

die oorsaak hiervan. Dit kom dikwels vanuit ervaringe wat dormante gedagtes in die 

onderbewussyn geskep het. Deal (1961 :87) beklemtoon dat sy gedagtegang 

dieselfde is as die van Wesley wat sulke gedagtes nie as sonde beskou het nie 

(Wesley, 1829:458,460). Gewoonlik sal 'n ontleding van die motiewe van sulke 

gedagtes aan die lig bring wat die oorsprong daarvan is en dit sal aantoon dat dit 

onskuldige gedagtes is. 

Probleme met emosies 

Deal (1961 :92-93) beskryf die mens as 'n emosionele wese en sy emosies moet 

eerder as 'n bate beskou word. lndien dit egter nie verstaan word nie of nie ontwikkel 

word nie, kan emosies een van die grootste probleme op die geestelike gebied en 

dus ook binne die heiligheidsbelewenis word. Onvermydelike probleme ontstaan 

wanneer emosies en beginsels van die geestelike lewe nie met mekaar versoen 

word nie. Daar bestaan nie so iemand soos 'n emosielose mens nie. Die uitdrukking 

van emosies wissel van persoon tot persoon. Sommige mense druk hulle emosies op 

'n stil manier uit terwyl ander dit weer op eksplosiewe manier doen. Deal (1961 :92) 

ontleed die twee pole en dui aan watter rol dit speel binne 'n persoon se 

· godsdienstige lewe. Hy waarsku dat ekstroverte persone te afhanklik van ander kan 

raak om hulle ervarings te rugsteun wat dikwels lei tot senuwee-uitputting. lntroversie 

kan weer 'n gevoel van onafhanklikheid en selfvoldaanheid tot gevolg he. Die 

heiligheidsbelewenis is uiteraard een waarin emosie 'n groot rol speel en daarom is 

dit vir Deal belangrik dat daar 'n goeie begrip daarvoor sal wees. Emosies moet 

gebalanseerd wees, want dit lei tot emosionele stabiliteit. Die ideaal is om 'n ambivert 

te word . 

Emosies wissel na gelang van ervarings of omstandighede. Keuses wat gemaak 

word op godsdienstige gebied, word ook hierdeur be'invloed sodat mense dikwels 

sekere ervarings betwyfel wanneer hulle emosies verander. 

Emosies kan, volgens Deal (1961 :87) nie as maatstawwe van geestelike toestand 

beskou word nie aangesien dit te kwesbaar is vir veranderinge. Hy doen aan die 

hand dat daar in gedagte gehou moet word dat God se genadewerk nie in emosies 
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plaasvind nie en ook gebou moet word op geloof in die verlossingswerk van Christus 

(Deal, 1961 :96). 

Die gemoedversteurende siklus-teorie 

Hierdie materiaal betree 'n uiters interessante terrein sover dit die heiligheidservaring 

betref. Volgens hierdie teorie wissel die mens se emosies in sirkels. Hiervolgens 

fluktueer emosies bo of onder die normale. Normaliteit sal 'n standaard van 

emosionele en verstandelike gedragspatroon tussen twee uiterstes wees. Uiterste 

wisselinge tussen hierdie twee uiterstes sal afwykende gedragspatrone tot gevolg he. 

'n Beg rip van hierdie wisselinge kan volgens Deal van onskatbare waarde wees om · 

mense te help om hulleself te verstaan. Godsdiens bly 'n emosionele belewenis. Hy 

(1961 :99) benadruk die behoefte aan begrip hiervan binne die heiligheidsbeweging. 

Daar vind besliste veranderinge in die emosionele lewe van mense plaas en 

wanneer dit verwag en hanteer word , beskerm dit teen onnodige selfondersoek en 

selfveroordeling (Deal, 1961 :99). Hierdie teorie bewys egter dat min mense ooit die 

uiterste ervaringe op emosionele gebied het. Min mense ervaar ook skielike 

veranderinge in emosionele patrone. 'n Mate van wisseling is noodsaaklik vir die 

ontwikkeling van die persoonlikheid . Te min mense verstaan egter die teorie en 

daarom is daar onkunde wanneer dit wel gebeur. Binne die heiligheidsbeweging is · 

daar 'n verwagting dat die ervaring van heiligheid 'n konstantheid en vrede sal bring. 

Dit word beklemtoon en die verwarring kom omdat dit nie duidelik gestel word dat die 

vreugde en vrede nie binne die wisselvallige emosionele lewe gevestig moet word 

nie, maar in die geestelike gesetel moet wees. Deal (961:100-101) betreur dit dat die 

klem van die prediking binne die heiligheidsbeweging dikwels meer op die 

emosionele as die geestelike en etiese is. 

Dit is, volgens Deal (1961:100) absoluut waar dat die getuienis van die Heilige Gees 

in emosionele belewenisse van vreugde kan voortvloei en dat dit die natuurlike 

emosies sal be"lnvloed. Hy gee ook 'n beskrywing van die wisseling van emosies. Dit 

kan sander waarskuwing in 'n gevoel van neerslagtigheid verval wat vir langdurige 

periodes kan aanhou. Gedurende hierdie tyd kom daar selfveroordeling en dikwels 

word 'n geringe insident gesien as 'n oorsaak vir godverlatenheid. Dit is 

onvoorspelbaar en onvoorsiens. 
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Dan kom daar weer tye wanneer daar 'n buitengewone gevoel van vreugde is. Alie 

godsdienstige belewenisse word dan op 'n intense vlak beleef. Dit kan baie lank 

aanhou . Hy (1961 :102-103) doen aan die hand dat gelowiges moet beset dat hulle te 

alle tye bewus moet wees van die "vreugde van die Here." Dit moet aanvaar word dat 

die lewe uit depressiewe, danker, maar ook uit vreugdevolle tye bestaan. 

Onderskeid tussen vleeslike en menslike eienskappe 

Deal (1961:107) beskou hierdie aspek van die heiligheidsbelewenis as die een waar 

die meeste onkunde en probleme ondervind word . Dit is veral die geval in die 

persone wat 'n hipersensitiewe persoonlikheid het of emosioneel hooggespanne is. 

Vir horn moet die onderskeiding gaan random die verskil tussen vleeslike optrede en 

optrede wanneer die mense onder druk is. Binne die heiligheidsbeweging word 

vleeslike optrede as kontra die geesgevulde lewe gesien. Daarom is dit 'n terrein wat 

sensitief is , want dit dui op die gehalte van 'n geestelike lewe binne die 

heiligheidsbelewenis. 

Vrees 

Deal (1961:108) begin met vrees en onderskei drie soorte vrese in die Bybel : 

Kinderlike vrees, natuurlike vrees en vleeslike vrees. Hy gebruik verwysings in die 

Bybel om aan te toon dat kinderlike en natuurlike vrees absoluut normaal is en vir die 

beskerming van die mens daar gestel is. Hierdie tipe vrees is konsekwent met die 

heiligheidsbelewenis. Vleeslike vrees het te doen met die optrede waarin verkeerde 

gesindhede geopenbaar word wat selfs vrymoedigheid in die geestelike lewe aan 

bande le. 

Toorn 

In die heiligheidsteologie word baie klem geplaas op korrekte gesindhede. Enige 

optrede wat daarmee sou bots, sou as vleeslik beskou kon word . Deal (1961 :109) 

behandel toorn in 'n paging om 'n onderskeid te maak tussen vleeslike toorn wat 

aanleiding gee tot onbeheersde optrede en geregverdige verontwaardiging . 
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Verontwaardiging is 'n emosie wat met groat versigtigheid en selfbeheersing hanteer 

word sodat dit nie as vleeslike toorn beskou kan word nie. Wanneer God 'n 

reinigingswerk in die hart van die gelowige verrig, word hy nie gevrywaar van die 

vermoe om toorn te openbaar nie, want dan sou hy ontmens gewees het. Hy 

(1961:110) beskryf geregverdige verontwaardiging as 'n heilige ywer teen dit wat 

verkeerd is in handeling. Volgens Deal (1961 :110-111) ondervind baie mense dit 

moeilik om te onderskei tussen vleeslike toorn en natuurlike reaksies teenoor skok, 

belediging, vernedering of krenking. Voortdurende twyfel oor die regte optrede is dan 

die oorsaak dat hulle in hulle gemoed gebonde raak. Hy (1961 :112-114) voel dat dit 

nodig is om die probleem vanaf verskillende gesigspunte te benader. Dit moet in ag 

geneem word dat mense konstitusioneel verskillend is. 

Daarom reageer hulle op verskillende maniere teenoor verskillende emosionele 

stimuli. Mense mag ook verskillend reageer in verskillende liggaamlike toestande. In 

hierdie verband verwys hy na liggaamlike funksies soos die invloed wat die 

endokriene klierstelsel op die optrede van die mens het. 'n Ooraktiewe skildklier sal 

'n hoe spanningsvlak en vinnige optrede tot gevolg he. lndien die pitu'ltere klier te 

veel uitskei , veroorsaak dit grater reaksie en andersom sal daar ook 'n invloed op die 

mens se optrede wees. As gevolg hiervan sal 'n hooggespanne persoon vinniger op 

'n emosionele impuls reageer as andersom. Die werking van die senuweestelsel 

moet in ag geneem word wanneer mense se reaksies beoordeel word sodat 'n goeie 

onderskeiding gedoen kan word en goeie gesindhede bewaar word. Emosies, 

motiewe en gesindhede moet ontleed word. Verontwaardiging wat geregverdig is, sal 

aan die einde van insidente geen kwade gevoelens of wrokke koester nie. 

Daarteenoor sal vleeslike woede gekenmerk word deur selfsugtigheid en 'n gevoel 

vir wraak. 

Deal raak in hierdie boek die hart van die heiligheidsbelewenis aan en toon die 

basiese werklikhede van die alledaagse Christelike lewe. Die heiligheidsideaal word 

goed beskryf en hy gee aandag aan die belewenis daarvan in die menslike opset. 

Die druk van menswees en die belydenis van heiligheid word hand aan hand gestel 

en antwoorde word gegee op dit wat elke dag beleef word. Sodoende kan die mens 

volwassenheid en stabiliteit beleef sander veroordeling. Hierdie denkrigting stem 

ooreen met die denklyn wat nou in heiligheidskringe na vore kom. 
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4. 2.4 W. Curry Mavis 

Hierdie akademikus lewer in 1964 'n referaat by die Winona Lake Studiekonferensie 

oor die wesleyaanse-arminiaanse Teologie. Sy onderwerp handel oor Repressed 

Complexes and Christian Maturity. 

Hy (1964:307) stel dit dat daar twee groepe mense in die heiligheidsbeweging is nl. 

diegene wat 'n beduidende mate van geestelike volwassenheid bereik het en 

diegene wat, ten spyte van baie geleenthede en ondervindinge, geen vordering op 

geestelike gebied maak nie. Mavis ondersoek in sy referaat die redes hiervoor en 

lewer op 'n besonder insiggewende manier 'n bydrae om hierdie akute probleem 

binne die heiligheidsbeweging op te los. 

Die probleem, volgens Mavis (1964:307) is nie 'n gebrek aan ems by mense wat 

geestelik nie kan vorder nie. Hy soek die oorsaak op 'n ander terrein. 'n Basiese 

voorwaarde vir geestelike groei moet gevind word in die feit dat daar twee innerlike 

kragte is wat die oorsaak vir verkeerde handelinge is. Eerstens is daar die neiging tot 

die verkeerde wat die Bybel die vleeslike natuur noem en tweedens die neiging tot 

die verkeerde wat spruit uit onderdrukte komplekse. Hy ondersoek die voorkoms van 

hierdie komplekse in die lewens van mense wat 'n heil igheidservaring bely om aan te 

toon hoe hierdie wanaanpassing in die persoonlikheid geestelike groei verhinder. 

Mavis (1964:308) tref 'n onderskeid tussen vleeslikheid en onderdrukte 

komplekse. Vleeslikheid verwys na die laer aspek van die menslike natuur 

waaruit sonde manifesteer. Dit is vyandiggesind teenoor God. 

Onderdrukte komplekse verwys na emosioneel ingestelde gevoelens, herinneringe 

en idees wat diep in die onderbewussyn geberg is omdat dit spanningsvol , 

vernederend en pynlik is. Hulle oefen egter 'n beduidende invloed uit op die menslike 

gedrag en verskaf die innerlike dinamika vir wanaangepaste optrede. Hierdie 

komplekse het hulle oorsprong in ongelukkige gebeurtenisse in die vroeere lewe en 

ontstaan uit onvervulde persoonlike behoeftes en situasies waar iemand basiese 

emosionele behoeftes moes ontbeer. So sal 'n kind wat sonder 'n sin van 
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waardigheid grootgeword het, 'n gevoel van minderwaardigheid ontwikkel wat selfs 

tot in die volwasse lewe sterk en onbewuste optrede tot gevolg sal he om 'n 

minderwaardigheidsgevoel te ontkom. 

• Mavis (1964:308-310) gee 'n baie elementere onderskeid tussen vleeslikheid 

en onderdrukte komplekse. Hierdie uitleg is van besondere waarde omdat 

daar dikwels binne heiligheidskringe verwarring en onsekerheid is tussen die 

twee begrippe. 

Albei is gesetel in die persoonlikheid van die mens en funksioneer vanuit die 

onderbewussyn. 

Vleeslikheid moet mee gehandel word deur die verligte gewete en 

onderdrukte komplekse moet erken word en uitgeskakel word deur die morele 

gewete. 

Vleeslikheid het sy wortel in die erfsonde terwyl onderdrukte komplekse vanuit 

ongelukkige lewenservaring ontstaan. 

Vleeslikheid word geopenbaar in trots en sensualiteit en word in sondige 

optrede uitgedruk. Onderdrukte komplekse kom voor in die behoefte van 

sekuriteit, liefde en waardigheid en wil graag persoonlike vervulling beleef. 

Vleeslikheid is vyandskap teenoor God . (Rom. 8:7). Dit wil onafhanklik van 

God wees. Onderdrukte komplekse is nie vyandig teenoor God nie en dikwels 

is sulke persone mense wat 'n diepe honger na die dinge van die Here het. 

Mavis behandel ook die vrees in die heiligheidsbeweging dat die aanvaarding van 

sulke komplekse sal lei tot 'n verlaging in die standaard van heiligheid. Hy gee toe 

dat so 'n gevaar kan bestaan, maar vir horn le die antwoord nie in die ontkenning van 

objektiewe feite nie, maar eerder in 'n erkenning van die kompleksiteit van die 

menslike persoonlikheid. Aanvaarding van die onderskeid tussen vleeslikheid en 

onderdrukte komplekse is vir horn die sleutel (Mavis, 1964:313). Met vleeslikheid 

word in 'n genadewerk gehandel (Hand. 15:8 & 9 en 1 Joh. 1 :7). 

In die geval van onderdrukte komplekse word die gelowige deur die oortuigende en 

openbarende werk van die Heilige Gees gelei tot die ontdekking daarvan. Hy gebruik 

'n opname onder universiteitstudente om hierdie stelling te staaf. Slegs 'n klein 
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persentasie van diegene wat ondervra is, het bevestig dat hulle verlossing van 

komplekse in 'n oomblik ondervind het. Die oorgrate meerderheid het aangedui dat 

hulle 'n antwoord op hulle prableme verkry het in die gang van hulle geestelike graei. 

Daar is ook 'n duidelike korrelasie tussen 'n begrip van die persoonlikheidsbehoeftes 

en geestelike graei. 'n Duidelike begrip van sulke onderdrukte komplekse is 

noodsaaklik vir geestelike graei. lndien dit met vleeslikheid verwar word , lei dit tot 

frustrasie en verwarring. Mavis (1964:314) glo dat die rede waarom baie mense nie 

by 'n oplossing kom nie, is omdat hulle weens onkunde of onwilligheid nie hierdie 

behoefte wil raaksien nie. Dit het al dikwels gelei tot 'n gevoel van mislukking of 'n 

jarelange stryd in moedeloosheid. Dit skep 'n klimaat waar geen geestelike graei 

moontlik is nie. Die Heilige Gees word die Openbaarder van sulke prableme en 

sander sy werking kan 'n mens dit nie raaksien nie, want die mens het 'n ingebore 

weerstand teen die erkenning van sulke prableme. Hy lei die gelowige ook deur die 

Bybel, gebed, die aanhoor van die evangeliewoord en raad van ander om hierdie 

behoefte in hulle lewe raak te sien. Die Heilige Gees lei die mens ook op die pad van 

verlossing en gee die nodige krag om hierdie onderdrukte komplekse te oorkom. 

Hierdie referaat verteenwoordig 'n duidelike erkenning van 'n prableem wat moontlik 

wyer in heiligheidskringe voorkom as wat erken wil word. Alhoewel dit geen 

diepgaande studie is nie, open die studie die deur vir debat random die hele 

prableem van die terrein van geestelike graei . Erkenning word gegee dat daar wyer 

gekyk moet word na prableme wat mense binne die heiligheidsbeweging beleef as 

bloat net 'n geestelike ervaring as oplossing . Hy spoor leiers in die 

heiligheidsbeweging aan om nie te vrees vir die gevolge van 'n erkenning hiervan 

nie. Volgens horn verlaag dit glad nie die belangrikheid van die heiligheidservaring 

nie en hou ook nie gevaar in dat die waarheid van die heiligheidsleer ondermyn kan 

word nie. Wanneer die waarheid van die self aanvaar word , open dit wee na grater 

geestelike diepte. 'n Duidelike aanvaarding van dieperliggende behoeftes sal 

ernstiges maar gefrustreerdes help om na volwassenheid te graei. Die studie 

verteenwoordig 'n nuwe denke. 

By Mavis word ondersoek na die oorsake van prableme in die heiligheidservaring 

verder gevoer as wat die geval met Deal is. Mavis soek die oorsake op 'n wyer vlak 
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as wat tot nou die geval was en vind antwoorde wat baanbrekend is in die 

heiligheidsbeweging. 

4.2.5 W. T. Purkiser 

Hy publiseer 'n boek in 1971 getiteld Interpreting Christian Holiness. Ter inleiding 

beskryf hy (1971 :ongenommer) die tweevoudige taak wat daar is aangaande die 

heiligheidsgetuienis in hierdie lewe, nl. Skrifverkondiging en Skrifinterpretasie. 

Ongelukkig is die klem dikwels meer op eersgenoemde en het dit 'n situasie geskep 

dat mense in onkunde gelaat word oor dit waarin hulle geglo het. Dit is, volgens 

Purkiser, duidelik ook op die heiligheidsbeweging van toepassing. Die oogmerk in die 

verduideliking moet nie wees om te verander nie, maar om te verduidelik en dit is 

dan die oogmerk met hierdie boek. Hy poog om antwoorde op sekere van die 

belangrikste vrae binne die heiligheidsbeweging te verskaf deur daardie vrae in die 

boek te behandel. Hy toon die historiese vertolking van die heiligheidsbeweging aan 

en gee 'n uiteensetting van die heiligheidsleer. Hy behandel ook die rol van die 

psigologie in die heiligheidsleer sowel as die klem wat daar op die sosiologie behoort 

te wees binne die heiligheidsleer. Dit is van besondere etiese belang . 

. Die historiese interpretasie van die heiligheidsleer 

Volgens Purkiser (1971 :9-10) het die heiligheidsteologie nie alleen 'n Bybelse 

fundering nie, maar dit is werklik in die menslike begrip. Bybelse waarheid kan nooit 

verander nie, maar die mens se begrip daarvan wel. Teologie, soos enige ander 

wetenskaplike dissipline, verander voortdurend . Purkiser (1971 :19) waarsku teen 'n 

ankerlose heiligheidsteologie, want dit lei tot 'n oorintensifikasie van die hede en dan 

word menslike denke vasgevang in die teenwoordige. Alhoewel daar oorgegee word 

aan die hede en die toekoms, beklemtoon Purkiser die feit dat die verlede altyd in 

berekening gebring moet word. Hy lewer 'n pleidooi dat die werke van die 

grondleggers van die heiligheidsleer nooit vergeet moet word nie (Purkiser, 1971 :20). 

Die heiligheidservaring van hartreiniging en vervulling met die Heilige Gees is nie 'n 

eindpunt nie, maar 'n begin van die geestelike groei wat lewenslank duur. God se 

genadewerkinge word nie behou deur dit te begrawe nie, maar deur daarin te groei 

en dit te ontwikkel. Heiligheid is nie alleen 'n genadewerk nie, dit is die werkinge van 
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genade. Dit is nie alleen 'n handeling van God nie, maar dit is 'n verhouding wat met 

die Here begin word en word in stand gehou en vernuwe op 'n daaglikse basis. 

Purkiser (1971 :27) handel ook breedvoerig met die kwessie van 'n sondehandeling 

deur 'n Geesgevulde persoon en antwoord die voorstanders van 'n verval uit genade 

deur aan te haal uit vroeere heiligheidsteoloe en skrywers wat dit weerle. In die 

verband gebruik hy aanhalings van John Wesley en dan veral van Daniel Steele wat 

'n gerespekteerde heiligheidsteoloog was (Purkiser, 1971 :28). Sonde moet altyd as 

'n wesenlike bedreiging vir die kind van God beskou word ongeag watter ervaringe 

daar al met God was of die duur van die verhouding met die Here. 

Die teologiese interpretasie van die heiligheidsleer 

Purkiser (1971 :31-32) aanvaar die tradisionele interpretasie van heiligheid wanneer 

hy dit definieer as die sistematiese ordening en eksposisie van die waarheid 

aangaande God en die mens in die verlossing. Al die ander dissiplines binne die 

teologie word ingesluit en aanvaar as baie belangrik in die teologiese begrip van die 

heiligheidsleer. Vir Purkiser (1971 :32) is dit verblydend dat daar 'n nuwe 

belangstelling in die heiligheidsleer gekom het. Dit spruit voort uit 'n nuwe denke 

aangaande die lewe en werk van die kerk. Die kerk word die laaste jare vanuit sy eie 

geledere, maar ook vanuit die wereld , aan hewige kritiek onderwerp. Alhoewel dit 

dikwels ook oor leerstelling gaan, is dit die beeld van die kerk wat ernstig aan kritiek 

onderwerp word. Aangesien die heiligheidsleer die een aspek van verlossing is wat 

primer met karakter en lewe van die Christen te doen het, word hierdie leer vandag 

ernstig ondersoek. Onder diegene wat Purkiser (1971 :32) reken wat die 

heiligheidsleer opnuut ondersoek, is bekende teoloe soos Bonhoeffer, Brunner, Barth 

en DeWoff. 

Teologies impliseer die heiligheidsleer primer 'n ondervinding waardeur die mens 

deur die werk van die Heilige Gees van die skuld en mag van sonde verlos word en 

hy horn toewy aan die liefde en diens van God. Daardeur word aan die gelowige in 'n 

aanvanklike maar ook in 'n voortdurende belewenis die vrug en genade van 'n heilige 

lewe gegee (Coats soos aangehaal deur Purkiser, 1971 :32). Teologies impliseer dit 

'n groei na 'n geestelike lewe waar die Heilige Gees beheer oor gedagtes, emosies 

en handelinge uitoefen en 'n mens verander word na die Beeld van Christus. Die 
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versoening in Christus behels regverdigmaking sowel as heiligmaking (Ef. 5:25-26). 

Die verlossing in Christus is die absolute begrip om die heiligheidsleer te begryp. Hy 

gebruik die boek Hebreers in die Bybel om sy stelling hieroor te begrond . Hy glo dat 

heiligheid nie net toegereken word nie, maar as 'n besliste genadewerk in die 

gelowige plaasvind. Verder beklemtoon Purkiser (1971 :37-39) ook die belangrikheid 

van die werkinge van die Heilige Gees in die gelowige se lewe. 

Elke aspek van die verdienste van Christus se verlossing word deur die Heilige Gees 

in 'n persoon se lewe gedoen. Die Heilige Gees wek die gewete van die mens en 

bewerk die wedergeboorte (Joh. 3:3) terwyl hy oak die getuienis gee van die 

genadewerkinge wat in die hart van die mens gedoen word (Rom. 8:15-1 7). Hy word 

die gids in die mens se lewe (Rom. 8:14, Joh. 16:13 en Rom. 8:26-27). 

Vir Purkiser (1971 :32-42) is die sondeleer van die uiterste belang in 'n teologiese 

besinning oor die heiligheidsleer. Dit be"lnvloed die ganse denke aangaande God, die 

mens en die begrip van verlossing. lndien daar 'n verkeerde begrip van sonde is, 

word die verlossing ook verkeerd vertolk, want sonde is die bron van die mens se 

probleem. Hy (1971 :40) gee 'n uitleg van die sondeleer deur 'n onderskeid te trek 

tussen sondes as dade wat skuld bring en sonde as 'n houding of disposisie. 

Sondige dade bring skuld , maar daar is steeds die probleem van die sondaar wat die 

mens is wat horn van God vervreem wat 'n neiging tot die verkeerde tot gevolg het. 

Deur Christus se versoening kom daar verlossing. Purkiser (1971 :40) onderskei 

egter tussen sondes as dade waarvoor daar vergifnis is en sonde as 'n neiging tot 

die verkeerde. Weereens gebruik hy die vleeslike gemoed om die inwonende sonde 

te beskryf. Hy (1971 :41) hou die ondervinding van hartreiniging en vervulling met die 

Heilige Gees voor as 'n oplossing vir die probleem en stel dit dat die 

heiligheidservaring daarmee handel. 

Die psigologiese interpretasie van die heiligheidsleer 

Purkiser (1971 :45) erken die noodsaaklikheid om die heiligheidsleer oak binne 

hierdie dissipline te interpreteer aangesien die post-Freudiaanse wereld nooit meer 

dieselfde kan wees as die vorige een nie. Hy beskou dit egter nie alles as net nadelig 

nie. Hy glo dat enige manier wat in staat stel om die persoonlikheid van die mense 
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beter te verstaan , sal ook in staat stel om heiligheid beter te verstaan. Sielkunde, 

antropologie en sosiologie kan alma! meehelp om beter te verstaan wat God 

geskape het toe Hy die mens geskape het. Teologie voel die druk wat vanuit die 

sielkunde toegepas word . Purkiser (1971 :46) beklemtoon dit egter dat die goddelike 

element in genadewerkinge nooit onderskat moet word nie, aangesien dit bonatuurlik 

en onverklaarbaar is. God se genadewerking kanselleer egter nie die menslike 

element nie. Sielkunde stel in staat om die kompleksiteite van motiverings, die mate 

waarin lewensondervindinge reaksies bepaal ; hoe sekere persepsies 'n invloed 

uitoefen op die menslike begrip van die waarheid en ook die invloed wat die 

onderbewussyn uitoefen op die bewustelike optrede te verstaan. Sielkunde openbaar 

aan die mens die verskille in temperament en persoonlikheid . Hier verduidelik 

Purkiser (1971 :48) die gevaar om 'n uitdrukking te gebruik soos die vernietiging van 

die "self' wat in heiligheidskringe 'n besondere aanvaarde begrip is. Dit is meer 

korrek om na self te verwys wanneer daar na die innerlike wese, die ego, die hart 

van die siel en persoonlikheid verwys word. Vanuit 'n sielkundige oogpunt kan daar 

geen vernietiging van die self wees nie. Daar moet 'n duidelike onderskeid tussen die 

self en die sondige vleeslikheid wees, want dit is wat deur die sondeval aangetas is 

en 'n verdraaidheid gebring het. Die heiligheidservaring bring 'n reiniging , maar nie 'n 

vernietiging nie. Die wese van die mens moet aan God toegewy word . 

Vir Purkiser (1971 :49) is die duidelike onderskeid tussen menslikheid en vleeslikheid 

van die allergrootste belang vir 'n sielkundige vertolking van heiligheid . Andersins is 

daar die gevaar dat die menslike natuur as sondig beskou word of dat sonde dan in 

die menslike liggaam gesetel is. Nie een van die twee vertolkings is verdedigbaar 

nie. Adam en Eva is geskape in onskuld en primitiewe heiligheid. Sonde is 'n 

indringer in die menslike natuur. Binne in die menslike wese is daar 'n element van 

vleeslikheid wat nie aan God onderworpe wil wees nie en uiting vind in allerhande 

booshede. Daarvan is daar verlossing , maar menslike sielkundige impulse en 

neigings moet onder beheer gehou word (1 Kor. 9.27). 

Heiligheid vanuit 'n sielkundige interpretasie stel ook in staat om met menslike 

beperkinge saam te leef. Hier moet, volgens Purkiser (1971 :51 ), 'n duidelike balans 

wees anders veroorsaak dit 'n geweldige innerlike stryd. Sommige kan met 

toepassing en die hulp van die Here oorkom word , terwyl daar ook beperkinge is wat 
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aanvaar moet word. Daar is beperkinge wat gesondheid en krag, ontwikkeling en 

agtergrond of ingebore talent en vermoens betref. Die mens kan ingestel wees om 

beperkinge of swakhede as hindernisse te beskou of om dit as trappe te gebruik om 

uit te styg. Dit is alleen wys om te aanvaar dat daar gemoed en 

persoonlikheidsgebreke wat aandag moet kry. Na die heiligheidservaring is daar nag 

steeds behoefte om persoonlikheidsprobleme en emosionele aanpassings te maak. 

Purkiser onderskryf die woord swakhede as 'n verwysing na elemente in die mens 

wat nie as sonde beskou moet word nie. 

Dit is baie belangrik om vanuit 'n sielkundige vertolking van heiligheid 'n 

gebalanseerde begrip te he van die funksie van emosies in die mens. Ekstatiese 

emosionele belewenisse word dikwels as sinoniem met die heiligheidservaring 

beskou. Vir Purkiser is dit onaanvaarbaar, aangesien emosies wisselvallig is. Hy haal 

John Wesley aan wat 'n stabiele wil, wat aan God oorgegee is, as noodsaaklik vir die 

heiligheidsbelewenis beskou het. Volgens Wesley is vreugde, vrede of 'n emosionele 

hoogtepunt te wisselvallig en kwesbaar vir liggaamlike of geestelike druk (Wesley 

soos aangehaal deur Purkiser, 1971: 1971 ). Emosie speel egter 'n belangrike rol in 

God se genadewerkinge in 'n mens se lewe. Die mens is so geskape dat gevoel en 

handeling voortdurend op mekaar inwerk. Emosie en geloof moet egter saam 

toegepas word. In enige menslike opset moet emosie en gevoel saam vertolk word 

om stabiliteit in die hand te werk. 

'n Sosiologiese interpretasie van heiligheid 

Purkiser (1971 :59) baseer hierdie hoofstuk in sy boek op die mening dat sosiologie 

vir groepe is soos wat psigologie vir die indiwidu is. Daarom is dit belangrik dat 

heiligheid oak binne die sosiologie vertolk moet word. Heiligheid moet sosiologies 

vertolk word, want die heiligheidsbelewenis strek oak uit oar interverhoudinge in die 

gemeenskap, familie of die kerk. Purkiser gebruik John Wesley (Works 7:138) se 

benadering na aanleiding van 'n preek uit Matt. 5:3-16 waarin hy verklaar het dat 

geen heiligheid in afsondering kan bestaan nie. Dit impliseer 

gemeenskapsbetrokkenheid. Die heiligheidsbeweging moet in die besonder sensitief 

wees vir die behoeftes in die gemeenskap. Hy ondersteun sy benadering met die feit 

dat vroeere heiligheidsleiers 'n besondere gevoel gehad het vir die armes en 
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benadeeldes. Persoonlike toewyding en 'n sosiale besorgdheid was 'n kenmerk van 

die vroeere heiligheidsbeweging. Bewyse daarvan is die oprigting van weeshuise, 

tehuise vir ongetroude moeders, hospitale sowel as skole en universiteite. 

'n Sosiologiese interpretasie van heiligheid het ook betrekking op die geestelike 

gemeenskap. Hier waarsku hy teen die gevaar om stelle reels op te bou wat 

hoofsaaklik met uiterlike dinge te doen het. Purkiser (1971 :62) doen aan die hand dat 

geen las onnodig op mense geplaas moet word waar die swakkere gewoonlik die 

slagoffer word nie. Alhoewel daar sterk standpunte gehuldig kan word , moet daar 'n 

buigbaarheid en aanpasbaarheid wees. Dit geld ook verhoudinge en gesindhede 

teenoor mede-gelowiges. Daar moet gewaak word daarteen dat oortuigings en 

tradisies in die weg van die waarheid van God staan nie. Tradisies en oorleweringe is 

van onskatbare waarde en moet bewaak word , maar Bybelse beginsels moet as 

verhewe beskou word. 

Volgens Purkiser (1971 :63) dring wettiese ingesteldhede ook baie maklik die 

heiligheidsbeweging en die belydenis van heiligheid binne. 'n Wettiese ingesteldheid 

bring gewoonlik 'n kritiese verhewenheid waardeur onvermydelike teenstrydighede in 

lewe en belydenis toegedek word . Dit het dikwels eiegeregtigheid en veroordeling 

' van andere tot gevolg. Wettisisme is dikwels 'n paging om 'n heilige toegewyde lewe 

te lei deur die wet te probeer hou. Wette moet gebruik word om waardes en tradisies 

te bewaar, maar dit moet nie in die plek daarvan geplaas word nie. God se 

voorskrifte is nie harde, genadelose beperkinge nie, maar eerder voorskrifte wat met 

vreugde nagekom moet word. 

God se liefde is die hoogste norm wat in 'n sosiale konteks in die 

heiligheidsbeweging nagekom moet word . Die belydenis van heiligheid word nie 

geopenbaar in die redelikheid of logika daarvan nie, maar hoe dit deur mense in die 

gemeenskap beoefen word . Die waarheid moet in menslike vorm sigbaar word om 

die wereld te oortuig van die egtheid daarvan. Die sosiale onderskeid word nie 

gemaak deur konnotasie nie, maar deur denotasie waar belydenis in praktyk gesien 

word (1 Petrus 3:13-16). Dit was en is steeds die oortuiging van die 

heiligheidsbeweging dat die bewys van die egtheid van die leerstelling nie in die 
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leerstelling gelee is, nie maar in die openbaring van 'n heilige lewenswandel. Dit 

moet in die gemeenskap sigbaar wees. 

In 'n latere werk These Earthern Vessels wat in 1985 gepubliseer is, behandel 

Purkiser as 'n reeks lesings die onderwerp van geestelike groei binne die menslike 

beperkinge verder. Sy motivering vir die onderwerp is 'n erkenning dat daar nog nie 

'n duidelike standpunt gevorm is aangaande menslike mislukkings, swakhede, 

onkunde en onvolwassenheid binne die heiligheidsbeweging nie. As gevolg daarvan 

het daar 'n "geloofwaardigheidsgaping" gekom in 'n tydperk waarin die mens al meer 

bewus is van praktiese gevolge. Hy gebruik 2 Kor. 4:7-18 as Bybelse fundering vir sy 

lesings. Vir horn is die relevansie van die Nuwe Testament daarin gelee dat 

temporere situasies in die lig van ewige waardes behandel word. 

Dit is 'n boeiende studie aangaande die verhouding van die goddelike en menslike in 

die Bybel. Dit skep 'n interaksie waar God en mens aktief is . In die mens is daar die 

krag van God en die swakheid van die mens. God gee genade, maar die mens moet 

daarop reageer deur gehoorsaamheid en geloof. Daar is 'n verbintenis met God in 

die hemel, maar daar is ook die lewe op aarde. Dit is belangrik dat daar 'n balans 

tussen die twee geskep en gehandhaaf moet word. Daar kan 'n gevaar wees dat die 

goddelike te veel beklemtoon word , maar · aan die ander kant, as die menslike 

oorbeklemtoon word , lei dit humanisme. 

Purkiser (1985 :7) beklemtoon dat God in die mens werksaam is binne die beperkinge 

van die menslikheid . Die mens is nog steeds feilbaar, lewe in 'n onvolmaakte wereld 

en daar is baie faktore waaroor ons geen beheer het nie. 

Die behoefte aan 'n begrip vir die probleem 

Die meeste teenkanting teen die heiligheidsboodskap en die meeste frustrasie en 

teleurstelling binne die heiligheidsbeweging, kom voor as gevolg van die feit dat daar 

nie 'n begrip is vir die werklikheid dat die mens onderworpe is aan menslike 

swakhede nie. Die grootste spanning is binne die mens self. Daar is dikwels 'n 

gesukkel om tot 'n vergelyk te kom met die spanning wat binne die mens self 

ondervind word. Die Bybel skep nooit die indruk dat die mens deur enige geestelike 
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ondervind ing van die aardse verlos word nie. Dit word wel gestel dat die mens verlos 

word van die korrupsie van sonde, maar nie verander word in klein gode nie. In sy 

aardse bestaan gaan die mens steeds worstel met die effek van sonde in sy liggaam 

en persoonlikheid terwyl daar gewag word vir dag van ewige verlossing (Rom. 8:23-

24; Purkiser, 1985:12). 

Purkiser (1985:13) beklemtoon dat in die staat van verlossing die lewe nog steeds 

beoefen word in die raamwerk van die daaglikse lewe met al sy neerdrukkende, 

angstige en harde werklikhede. Die werklike probleem is gelee in die verwagting dat 

'n heiligheidservaring 'n oplossing en antwoord sal bring vir elke defek in die gemoed 

en siel. Wanneer dit dan nie uitwerk nie, word die leerstelling van heiligheid verwerp. 

Vir Purkiser (1985:14) het die ondervinding van heiligmaking 'n uitwerking op 

menslike probleme, maar dit los dit nie noodwendig op nie. Daar moet 'n duidelike 

onderskeid wees tussen die oplossing vir sonde en die oorwinning wat dit bring en 

die vormingswerk wat in die proses van heiligmaking kom. Daar is duidelik 

persoonlikheidswakhede wat reggestel moet word en swakhede wat in die gesig 

gestaar moet word . Die mens kan die volheid van die Heilige Gees besit en steeds 

persoonlike emosionele probleme he waarmee gehandel moet word. Hy gebruik 

John Wesley se teorie van 'n "Skeppende sintese" 'waarin die elemente van 

goddelike openbaring en menslike ervaring wat normaalweg gepolariseer is (Wesley 

1895), maar in die heiligheidsboodskap saam ervaar kan word, as basis vir sy 

argument. Volgens Purkiser (1985:15) moet hierdie sintese bewaar word indien die 

heiligheidsboodskap vir die huidige geslag aanvaarbaar sal wees. Dan moet daar 'n 

duidelike en nugter verklaring wees van die praktiese probleme wat voortspruit in die 

verhouding tussen die goddelike en die menslike. Hy wil dan ook die wesleyaanse 

boodskap van heiligheid as 'n alternatief vir oppervlakkige belewenisse aanbied. 

Om die doel te verwesenlik moet valse verwagtinge uit die weggeruim word. Onder 

hierdie valse verwagtinge kan onrealistiese beskrywings wees of daar kan in 'n 

oomblik se ondervinding verwag word wat alleen moontlik is na 'n leeftyd van groei 

en ontwikkeling . Hierdie verwarring lei tot ontnugtering , ontmoediging of depressie. 
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'n Deel van die probleem is oak in die semantiek gelee aangesien verkeerde 

beskrywings en uitdrukkings dikwels gebruik word. 

• Die menslike samestelling 

Purkiser (1985:36-43) gee 'n duidelike beskrywing van die hamartiologie. Hy erken 

die beslistheid van die sondeval en die uitwerking daarvan op die mens. 

Die mens is deur God geskape, in sonde verval en deur God se genade gered. Hy 

bly egter 'n menslike wese wat na die verlossingservaring aan God toegewy moet 

word . 

As 'n teologiese basis aanvaar Purkiser (1985:36-38) dat die mens na die beeld van 

God geskape is en daarom in 'n geestelike steer bestaan, maar dat hy oak 'n 

natuurlike beeld het. As sodanig het die mens 'n selfgedrewenheid en kan hy 

onderskei tussen reg en verkeerd en beskik hy oar 'n morele bewussyn . Daarom 

beskik hy oak oar 'n rede , intellek en 'n vermoe om moreel te kan optree. Hierdie 

eienskappe onderskei die mens van ander vorme van dierelewe en dit is wat horn 'n 

mens maak. Om dit te vernietig word die menslikheid vernietig. 

Die morele beeld van God het betrekking op geregtigheid en heiligheid , 'n regte 

verhouding met God en 'n vryheid van sonde en opstandige neigings of disposisie. 

Hy (1985:39) onderskryf die teologiese standpunt dat die mens trichotomies is en 

dus uit gees, siel en liggaam bestaan. Vir horn is daar 'n funksionele verskil tussen 

die siel en die gees. Die siel is die horisontale wat aardsgerig is. Die gees is die 

Godwaartse dimensie. Die feit dat die mens siel en gees is, maak dit moontlik dat hy 

met God in aanraking kan kom. Die mens het oak 'n "hart" wat die hele innerlike 

menslike lewe behels. Hier funksioneer die mens as 'n selfbewuste en selfbepalende 

wese. Hieruit het die mens sy reflektiewe selfbewustheid , persepsie, begrip, emosies 

en insig. God het die mens dus 'n psigofisiese organisme gemaak. 

Vanuit hierdie begronding beskryf Purkiser (1985:36) dan die gevolge van sonde in 

die mens. Die sondeval het die verhouding tussen God en mens vernietig en sonde 

het endemies in die mens geword. Dit is egter belangrik om dit te beklemtoon dat 
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sonde nie die menslike natuur verander het nie, maar wel die oorsaak is van die 

menslike swakhede. Hy ondersteun die geloofsbelydenisse wat sonde beskryf as 'n 

erfsonde wat die menslike natuur aangetas het. 

Purkiser (1985:39) beskryf die verlossingservaring as een waar die mens gered en 

geheilig word en deur 'n lewenslange proses van groei verander word na die beeld 

van Christus. Hierin is Purkiser dus getrou aan die wesleyaanse leerstelling van 

heiligheid. In hierdie werk van genade handel God met die opstandigheid in sonde, 

maar nie met die menslike swakhede nie. Die geredde mens is steeds beperk en 

feilbaar. 

Onderskeid tussen menslikheid en vleeslikheid 

Vir Purkiser (1985:40) is dit nie maklik om die twee te onderskei nie, maar hy gaan 

van die standpunt uit dat dit nie in die emosie of gevoel is nie, maar eerder in die 

area van doel, voornemens en motivering. Ons menslikheid moet aan God oorgegee 

word, maar dit word nie vernietig nie. Die "self' kan nie vernietig word nie, want dit is 

die persoonlike identiteit. Vleeslikheid het te doen met die korrupsie of verdraaidheid 

in die morele aard. God se heiligende genadewerk handel daarmee. Daar kan geen 

sprake van eradikasie wees nie. 

• Die gevolge van die sondeval op die mens 

Letsels en verdraaiings 

Vir Purkiser (1985:55) is daar 'n kwalitatiewe onderskeid tussen 'n sondige staat en 

wanaangepaste impulse. Die menslike dilemma is nie net sondes wat gedoen word 

of erfsonde nie, maar oak die impulse en neigings wat in die lewenservaring 

opgedoen is. Daar is mense wat letsels oorhou vanuit 'n sondige lewenswyse, maar 

daar is ook skade wat aan die gees van die mens aangerig is deur teleurstellings, 

verwerping, smart, ens. 

Emosionele komplekse en psigologiese wanaanpassings is nie noodwendig 'n 

aanduiding van innerlike sonde nie. Die gevolge van die gebroke mens is nie alleen 
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fisies nie, maar ook psigologies, nl. benadeling van intellektuele, emosionele en 

wilsinspannende kragte. Daar is ook 'n sosiologiese gevolg waar daar ontwrigting 

kom as gevolg van selfsug. In hierdie opsig is Purkiser (1985:55-56) dit eens met 

daardie teoloe in die heiligheidsbeweging wat die behoefte aan groei binne al die 

terreine van menswees bepleit. 

Probleemgebiede 

Purkiser ( 1985:48-7 4) brei op 'n praktiese gebied uit op sy teoretiese teologiese 

beredenering deur sekere areas waarin probleme kan voorkom, te aksentueer. 

Hieronder noem hy angs, depressie, onbeheersde woede, gevoelslewe, wisselvall ige 

emosies en onstabiele gemoedsbelewenisse. Daarbenewens wys hy (1985:104-110) 

ook op die spanning wat veroudering en liggaamlike siektetoestande op die 

geestelike lewe binne die heiligheidservaring bring. Hy (1985:94-103) beklemtoon die 

noodsaaklikheid van groei na geestelike volwassenheid. 

Ek beskou hierdie boek van Purkiser as een van die belangrikste boeke wat die 

noodsaaklikheid van geestelike groei binne die heiligheidsbelewenis beklemtoon. Dit 

behandel 'n aspek wat van kardinale belang is vir 'n begrip van die Wesleyaanse 

konsep van Christelike heiligheid. Dit is nie 0 in hoogdrawende teologiese terme 

geskryf nie, maar behandel geestelike groei prakties, verstaanbaar en tog 

wetenskaplik begrond. Dit is beslis 'n baanbrekerswerk op die gebied van 

kontemporere heiligmaking. Die denke in die boek volg die denklyne van die werke 

wat in hierdie afdeling van die proefskrif reeds behandel is. Purkiser was 'n 

hoogaangeskrewe teoloog in die heiligheidsbeweging en sy werk het 'n beduidende 

invloed gehad om die nuwe denklyne te vestig . Die werke van Deal en Mavis word 

bevestig as gevolg van Purkiser se werk. 

4. 2. 6 Donald S. Metz 

'n Diepgaande teologiese studie in die Wesleyaanse leerstelling word in 1971 deur 

Metz gepubliseer. Vir die doel van hierdie navorsing word gefokus op die belangrike 

aspek van die heiligheidsbelewenis en die etiese implikasie daarvan. Dit toon aan dat 

daar 'n behoefte is om heiligheid in die praktyk toe te pas. Die volheid van die Heilige 
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Gees lewer die vrug van die Gees op. Hy (1971 :191 ) grond sy teorie op Joh.15:1-2 

en Joh. 7:37-38 . Die lewe van heiligheid is 'n dinamiese, groeiende en opwindende 

belewenis. Die vrug van die Heilige Gees word in 'n karakter uitgebeeld . Metz 

(1971 :192-196) verklaar heiligheid as 'n verhoud ing met God waardeur die 

soewereine God verheerlik word . Die essensie van heiligheid is 'n genieting in God . 

Hy (1971 :192-196) beskou die vrug van die Gees as die hoogste openbaring van die 

lewe van heiligheid en 'n toegepaste dimensie van die Christelike etiek. 

Daarom beskou hy liefde as 'n openbaring van heiligheid . Dit is 'n dimensie van die 

geestelike lewe wat deur God se verlossende genade bewerk word . Dit is duidelik uit 

die volgende studie dat Metz die lewe van heiligmaking binne die raamwerk van die 

mens se alledaagse ervaring bring en dit ook daarin toepas. Vir horn (1971 :191 ) is 

die vrug van die Heilige Gees die noodwendige uitbeelding van dit wat in die karakter 

van die mens gebring kan word en dan in die leefwyse geopenbaar word. Sy 

uiteensetting van die vrug van die Gees word breedvoerig weergegee. 

• Liefde, Vrede, Vreugde 

Hierdie drie geestelike genades verwys na die mens se verhouding met God . Vir 

horn gaan die lewe van heiligheid in die eerste plek om 'n lewe van liefde. Metz 

(1971 :191-192) beskryf liefde as die grootste kwaliteit van die Pauliniese weergawe 

van die Christelike lewe. Dit is die basis waarop alle ander aspekte van die 

geestelike lewe ontwikkel. Liefde definieer die heiligheidsbelewenis, want dit is 'n 

dimensie wat die gevolg is van God se reddende genade. Liefde is die motivering vir 

Christelike diens. Hierdie liefde word deur die Heilige Gees voortgebring. 

Vreugde is absoluut 'n inherente deel van die heil igheidsbelewenis. Dit kom as 

gevolg van die feit dat skuld en veroordeling weggeneem is. Hy glo dat 'n gelowige 

wat 'n heiligheidservaring beleef het, vreugde beleef omdat die krag van sonde 

gebreek is en die Heilige Gees nou die bron van hierdie vreugde is (Metz, 1971: 192-

193). 

Dan beskryf hy (1971 :193) vrede as 'n deel van die lewe van heiligheid . Dit is eie aan 

die lewe van heiligheid omdat die ondervind ing van heiligheid drie areas van onrus 
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en stryd bereik: vyandskap teenoor God, sondeskuld en wrywing met ander. Getrou 

aan die wesleyaanse beklemtoning van 'n volle oorgawe, glo Metz dat die Heilige 

Gees dan die vrede van God in die mens inbring. Hierdie vreugde bring ook 'n 

verandering in menseverhoudinge omdat dit jaloesie, kwaadwilligheid en naywer 

verwyder. Die vrede van 'n heiligheidsbelewenis bring dus in die eerste plek 'n vrede 

met God, maar ook 'n vrede met ander. Dit is 'n innerlike vrede wat voortspruit uit 

gesonde verhoudings en rein motiewe. 

• Lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid 

Vir Metz (1971 :192-194) het hierdie drie betrekking op menseverhoudinge wat ook 

die hart van die heiligheidservaring betrek .. 

Lankmoedigheid sal 'n ingesteldheid wees te midde van aanvalle, provokasie en 'n 

aansporing teen woede wanneer mense jou krenk. In die lewe van heiligheid moet 

daar 'n aanvaarding van sulke ervaringe wees, want dit sal geduld en 

lankmoedigheid in die hand werk wat 'n merkbare verskil in die lewe van die Christen 

sal maak. Heiligheid moet 'n selfbeheersing moontlik maak wat slegs kan voortkom 

uit die werking en teenwoordigheid van die Heilige Gees. 

Vriendelikheid behoort 'n natuurlike eienskap van 'n persoon in die 

heiligheidsbelewenis te wees. Die wese van die boodskap van heiligheid protesteer 

teen kruheid , ongemanierdheid en onbeskaafdheid. Vir Metz (1971:194) is die werk 

van die Heilige Gees ook 'n proses van verfyning. Hy vestig 'n innerlike krag 

waardeur daar respek en omgee vir ander voortkom. Deur die werking van die 

Heilige Gees kom daar uiteindelik 'n karakter voort wat geklee is in sagtheid en 

ordentlikheid. Vir Metz (1971 :194) is goedheid die praktiese uitdrukking van alle 

Christelike deugde. Heiligheid moet in die praktyk toegepas word , want dit is die 

liefde in aksie. Goedheid is die toepassing van die liefde in aksie waardeur 

moeilikhede en nood die hoof gebied word. Dit is etiek in werking in 'n mens- sowel 

as Godgerigtheid. 
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• Getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing 

Metz (1971 :194-195) beskryf hierdie drie as persoonlike etiese kwaliteite . 

Een van die belangrikste gevolge van die heiligheidservaring is die stabiliteit en 

lojaliteit wat die koms van die Heilige Gees bring. In die vroee dae van die 

heiligheidsbelewenis is daar baie klem geplaas op die stabiliteit wat heiligmaking 

bring. Lojaliteit, geloofwaardigheid , integriteit en betroubaarheid is aanduidings van 

die lewe van heiligheid . Heiligheid is getrouheid aan God en geloof in die medemens. 

Metz (1971 :195) beskryf sagmoedigheid as die teenoorgestelde van arrogansie, 

trots, ego"lsme en selfverhoging. Dit is egter nie 'n apologetiese optrede of 

verlammende swakheid nie. Dit is ook nie 'n banale selfvernedering nie. 

Sagmoedigheid kan alleen uit sterkte voortkom; daarom alleen waar daar Goddelike 

krag teenwoordig is. Hy gebruik Matt. 11 :29 as begronding vir sy stelling dat Jesus 

sagmoedig was en tog sterk standpunt kon inneem oor belangrikste sake. 

Selfbeheersing kom ook deur krag. Die krag van die Heilige Gees weerhou 'n 

persoon van onbeheerste handeling . Selfbeheersing is 'n ingesteldheid en nie 'n 

wettiese handelwyse nie. 

• Karakterontwikkeling 

Die toedeling van heiligheid deur die Heilige Gees is die gevolg van die harmonie 

tussen goddelike genade en menslike wilsuiting. God maak nooit inbreuk op die 

menslike persoonlikheid nie. Goddelike heiligheid in die mens word gekwalifiseer 

deur sekere persoonlike veranderlikhede soos ouderdom, emosionele temperament, 

sosiale omstandighede, opvoeding, intellektuele vermoe, geestelike sensitiwiteit en 'n 

mate van geestelike insig waardeur heiligheid in die menslike persoonlikheid 

uitgedruk word . Metz is egter van mening dat daar ten spyte van hierdie 

veranderlikhede tog essensiele en algemene gevolge gevind word by almal wat 'n 

heiligheidservaring bely. Vir Metz (1971 :252-254) kan hierdie essensies in drie 

gedeel word: (1) die integrasie van die persoonlikheid ; (2) die reiniging van die hart of 

karakter; (3) verligting van die geestelike persepsie. Alhoewel hierdie groepering 
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arbitrer is, maak dit tog 'n praktiese bespreking van die gevolge van heiligmaking 

moontlik. 

• Persoonlikheidsintegrasie 

Metz (1971 :254) beskou persoonlikheid as die indiwiduele selfheid. Dit verwys na die 

indiwiduele persoon se selfbewussyn , wil, intellek, 'n onderskeidende agent wat 

beide materiele en nie-materiele aspekte bevat. In 'n Bybelse begrip word die 

persoonlikheid as die slagveld vir teenoorgestelde neigings beskou wat deur die 

sondeval geskep is. Sonde word sodoende as die verwoestingselement in die 

persoonlikheid van die mens beskou. Wanneer daar met sonde gehandel word, word 

die grootste hindernis in die weg van persoonlikheidsintegrasie uit die weggeruim. 

Daardeur word 'n basiese eenheid geskep wat 'n volgehoue 

persoonlikheidsontwikkeling moontlik maak. Persoonlikheidsgebreke, wat van sonde 

onderskei moet word , sal daar egter nog steeds wees. 

Persoonliksontwikkeling word op die volgende terreine deur heiligmaking be"lnvloed: 

• Volkome toewyding aan God 

Dit bring 'n persoonlikheidseenheid na vore deur die krag van die Heilige Gees. Die 

mens het 'n ingebore begeerte tot objektiewe toewyding buite homself wat dan 

sentraal staan in sy bestaan. 

• Die teenwoordigheid van indringende liefde 

Vir Metz (1971 :255-256) is liefde die hoogste sinoniem van heiligheid . Nie alleen is 

dit 'n affeksie nie maar ook 'n beginsel. As 'n emosie is dit 'n affiniteit met God en 

mens. Liefde is vreugde en vertroue. Dit bring hoop en oorwinning. As 'n beginsel is 

dit 'n gawe wat deur God in die mens geplaas word waardeur daar 'n begeerte kom 

om mense te help om die wil van God te vind. Hy begrond lief de in 1 Kor.13 waar 

Paulus die weg van heiligheid aandui as die weg van liefde. 
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• Selfrespek en selfwaarde 

Die vooroordeel dat heiligheid die mens verdoem tot 'n ewige gevoel van 

tekortkoming en waardeloosheid , word deur Metz ontken. In die heiligheidservaring 

doen God 'n verlossingswerk wat handel met die ego·lsme van selfgesentreerdheid, 

selfaanspraak en selfverheerliking. Die feit dat bewuste skuld weggeneem word, 

skep die atmosfeer waar selfrespek en selfwaarde kan gedy. 'n Skuldgevoel verwoes 

die mens se persoonlikheid . Volgens Metz (1971 :257) sal die Geesgevulde mens nie 

skuldgevoelens opbou weens foute en gebreke nie en daarom sal sulke gebeure nie 

bewuste skuld opbou nie. 

• Bestendige persoonlikheidsverhoudings 

Metz (1971 :258) beskryf hierdie aspek van persoonlikheidsintegrasie as een van die 

grootste bates van bestendige persoonlikheidsverhoudings. Binne heiligmaking 

behoort daar gebalanseerde en reelmatige interpersoonlike verhoudings te wees. Dit 

sal nie enige emosionele belewenisse of spanninge waar daar sterk menings en 

oortuigings is, voorkom nie. Waar dit egter voorkom, sal dit binne die raamwerk van 

liefde gehanteer word . Heiligmaking sal egter 'n ewewig en stabiliteit in persoonlike 

reaksies en persoonlike verhoudings bring . Daarom behoort daar geen bitterheid , 

antagonisme, vyandskap of jaloesie te ontstaan nie. 

• Ewewig en balans in tye van versoeking 

Metz (1971 :258) verduidelik versoeking as spanning op die siel waar sonde nie 

betrokke is nie. Hy beklemtoon dat die Heilige Gees in tye van nood, fisiese 

stremming, uitmergelende omgewing of irriterende omstandighede 'n kalmte bring 

waarin die gesindheid van Christus geopenbaar kan word. 'n Geestelike versoeking 

is 'n direkte opwekking tot 'n boosheid . Binne die belewenis van heiligmaking sal 

daar altyd 'n negatiewe reaksie tot 'n versoeking wees. Die Heilige Gees stel 'n mens 

in staat om versoeking te erken maar om oorwinning daaroor te behaal. Sodoende 

word dit 'n trap tot 'n sterker geestelike lewe. Heiligmaking is 'n lewe van oorwinning 

en God se teenmiddel vir neerlaag in versoeking. Vir Metz (1971 :258) is die lewe van 

heiligmaking een van kalmte, vertroue, ewewig, innerlike krag en balans. 
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Afwesigheid van innerlike konflik as gevolg van inwonende sonde 

Metz (1971 :259) stel dit duidelik dat daar geen genadestaat is waar die mense 

volkome van innerlike stryd verlos is nie. Hy onderskei egter tussen 'n innerlike stryd 

wat die gevolg is van die werking van inwonende sonde en en 'n ondervinding 

waardeur die mens verlos kan word. 'n Volkome oorgawe het tot gevolg dat die 

grootste bron van konflik verwyder word sodat God gehoorsaam kan word om sy wil 

te doen. Dit is veral van toepassing op Christelike gedrag, etiese beginsels en morele 

mandate. Die liefde van God wat in die hart van die mens uitgestort is, bring 'n 

begeerte om God te gehoorsaam. Daar kom 'n vrede in so 'n lewe. 

• Een van die grootste bedreigings vir persoonlikheidsintegrasie is 

selfverwerping 

Daar kan baie redes vir selfverwerping wees, sommige as gevolg van 

omstandighede en ander sosiale redes of persoonlike sondes. Binne die 

heiligheidsbelewenis is begrip en persoonlike groei noodsaaklik om uit 

selfverwerping te ontwikkel. Dit is nie God se wil dat 'n mens moet lewe in 

vernedering en selfverwerping nie. God se reinigende werk lei tot selfaanvaarding 

wat weer lei tot persoonlikheidsintegrasie wat vrede, krag en doelgerigtheid tot 

gevolg het (Metz, 1971 :260-261 ). 

• Heiligmaking en diens 

Heiligheid bring 'n fokus op diens vir God. Wanneer daar met die innerlike konflik 

mee gehandel is, kom daar 'n vrede waaruit effektiewe diens vir God verrig kan word. 

Voortreflikheid is 'n belangrike aspek van persoonlikheidsintegrasie. Metz (1971 :261) 

verwys na Fil. 1 :21 as 'n belangrike sielkundige beginsel van innerlike harmonie wat 

lei tot duidelike geestelike getuienis. Daarom is die lewe van heiligheid een wat tot 

diens in staat stel omdat die innerlike konflik nie meer daar is nie. 
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• Veredeling van karakter 

Hier betree Metz (1971 :262) 'n uiters belangrike terrein in die heiligheidsteologie en 

behandel op 'n gesaghebbende wyse 'n area in die ontwikkeling van die 

heiligheidsboodskap wat duidelikheid bring. Die groat betekenis van die koms van 

die Heilige Gees is reinheid van hart wat krag tot diens gee. 

God gee egter nie aan 'n mens 'n ontwikkelde of veranderde karakter by die 

heiligheidservaring nie. Karakter word ontwikkel deur keuses wat in lewensituasie 

gemaak word. Karakter word in die veelvuldige daaglikse roetine uitgedruk. God 

skenk dan rein motiewe en rein voornemens, maar die mens moet dit benut, toepas, 

onderskei en beoefen om 'n toegewyde karakter te ontwikkel. Die Heilige Gees 

skend nooit die wilsvermoe van die mens nie. Hy vul die mens sodat die mens deur 

die inwoning van die Heilige Gees heiligheid in karakter kan openbaar. 

Vir Metz (1971 :262) is die minimum standaard van 'n heilige karakter soos volg: 

• Praktiese beoefening van Bybelse etiek 

Heiligheid het tot gevolg dat mense 'n hoe etiese standaard handhaaf waar eerlike 

besigheidstransaksies, rein spraak sander suggesties, halwe waarhede of 

dubbelsinnighede, en integriteit in verhoudinge en gehalte in werk voorkom. 

• Gesonde gemeenskapspatrone 

Hieronder sal daar versigtige diskriminerende gesprekvoering wees. 'n Los mond en 

onverantwoordelike heiligheid is 'n teenstelling , volgens Metz (1 971 :263). Sy 

beskouing van heiligheid ten opsigte van 'n mens se gesprekke stem ooreen met die 

van Wesley (Works, 6:11 7). 

• Hoflikheid en respek 

Die Heilige Gees sal deur Sy werking in 'n gelowige se lewe genade en sosiale 

vertroue bring. Dit kom deur ervaring binne die heiligheidsbelewenis wat oak 'n 
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natuurlike sin van hoflikheid en respek vir ander bring. Volgens Metz ( 1971 :263-264) 

is grofheid , ongemanierdheid, verwaandheid en uiterlike vertoon 'n teenstelling en 

verleentheid vir die heiligheidsbelydenis. 

Heiligheid bring respek vir die regte van ander en is daarom ook konsidererend 

teenoor swak en behoeftige mense. Uitbuiting, manipulering of misbruik van ander is 

teenstrydig met die belydenis van heiligheid. Daarom sal ander mense nooit 

bewustelik verneder word nie. 

• lndiwidualiteit 

Metz (Metz1971 :265) beklemtoon dat binne die heiligheidsbelewenis die mens se 

indiwidualiteit erken word . Daar is geen sprake van marionette nie, want die 

heiligheidsbelewenis is skeppend in sy werking waardeur die mens ook verlos word 

van die inhiberende vrees vir ander se mening. Heiligheid bring 'n gesonde, 

holistiese openheid in die mens se hele aanslag op die lewe. Heiligheid bewerk 'n 

vryheid om die wil van God met oorgawe te doen. Dit skep die vermoe om die lewe 

te konfronteer sender skuld of wroeging. Heiligheid is die omskepping van skuld , 

veroordeling en versoeking in gewestelike krag en ontwikkeling (Metz, 265). 

Vir Metz (1971 :258) is die ondervinding van heiligheid die grootste krag in die 

menslike lewe om eenheid , harmonie en 'n effektiewe persoonlike belewenis te skep. 

Persoonlikheidsintegrasie is die self verenig in die liefde van God . Dit is die gevolg 

van 'n Goddelike werk van genade wat lei tot 'n sin van selfwaarde en selfrespek. 

Persoonlikheidsintegrasie word weerspieel in bestendige interpersoonlike 

verhoudinge wat op liefde gebou is. Dit is 'n skeppende rus waar natuurlike 

vermoens kan ontwikkel sender die inhibisies van skuld en veroordeling. Dit is 'n 

realistiese ervaring van algehele selfaanvaarding waar daar geen pretensie is. Dit is 

heiligheid in aksie. Hierdie is 'n groot sprong op die pad van begrip vir die boodskap 

van heiligmaking. God doen 'n reiningingswerk en dit bring karakter voort deur 

keuses wat gemaak word . In hierdie proses ontwikkel praktiese Bybelse etiek. 

Metz (1971 :258) trek die heiligheidsbelewenis deur tot die praktiese uitlewing 

daarvan. Hy begrond sy denke in die teologie en daarom het dit soveel waarde. Dit is 
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dus maklik om die praktiese toepassing te verstaan, want dit vloei vanuit 'n gesonde 

heiligheidsteologie. Die feit dat hy die wyer menslike samestelling betrek, wys op 'n 

rigting waarin die denke binne die heiligheidsbeweging reeds beweeg het. Dieselfde 

elemente het in die voorafgaande werke voorgekom. 

4.2. 7 Leon en Mildred Chambers 

In 1975 publiseer hierdie skrywers 'n boekie met die titel Holiness and Human 

Nature. In die voorwoord skryf Purkiser (1975:6) dat hierdie boekie met 

probleemsituasies binne die heiligheidservaring handel wat vantevore nooit 

aangeraak is nie en dus word daar sake in die ervaring wat nooit vantevore 

deurgedink is nie, gehandel. 

Die skrywers (1975:7-9) behandel die skepping van die mens na die beeld van God 

en stel dit dat die sondeval nie alleen Adam en Eva geraak het nie, maar dat dit na 

die ganse menseras versprei het. Die verlossing in Christus handel met die 

sondeprobleem, maar daar is geen voorsiening gemaak dat die menslike geaardheid 

weer herstel sal word nie. Die menslike geaardheid is 'n genetiese erflating en ook 

wat die mens deur sy ervaring leer. Die gebreke in die menslike wese, beide fisies en 

geestelik, word swakhede genoem en dit is nie sondig nie. Die mens sal nooit van 

hierdie gebreke verlos word voordat hy in die ewige heerlikheid van die hiernamaals 

kom nie. Die Chamberse (1975:10) stel hulle dan ten doel om die probleem wat daar 

bestaan as gevolg van onkunde random sonde en swakhede, te beantwoord. 

Daardeur sal die mens nie onnodig skuldig voel nie en sal dan in staat wees om na 

volwassenheid te reik. Verlossing is 'n onverdiende genadedaad van God, maar om 

geestelike volwassenheid te bereik, moet daar met die Heilige Gees saamgewerk 

word . 

Die doel van hierdie boekie is dan ook om 'n balans te verkry tussen 'n begrip van 

sonde en 'n begrip van swakhede. Die skrywers (1975:10) stel die 

heiligheidservaring duidelik as 'n ervaring van redding en heiligmaking. Hulle gaan 

dan voort om 'n aantal onderwerpe waaroor daar dikwels misverstand is, te 

behandel. 
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• Oordeelsfoute 

Volgens die skrywers (1975:10-11) word oordeelsfoute dikwels begaan omdat mense 

nie verstaan dat daar met 'n volmaaktheid van motiewe gehandel word en nie 'n 

volmaaktheid van intellek of insig nie. Die mens begaan maklik oordeelsfoute as 

gevolg van 'n gebrek aan insig, maar dit bring nie sondeskuld nie, alhoewel dit 

struikelblokke vir die koninkryk van God kan wees. Waar dit begaan word , moet daar 

berou en jammerte kom sodat daar uit foute geleer kan word. 

• Gebrek aan eenheid onder Christene 

Die Chamberse (1975:11-12) beskou verdeeldheid as 'n wesenlike probleem tussen 

gelowiges. Hulle haal die voorbeeld aan van Paulus en Barnabas in Handelinge 13:4. 

Hulle het hewig oor Markus verskil in 'n so 'n mate dat hulle paaie uitmekaar gegaan 

het. Hulle wys daarop dat beide Paulus en Barnabas sterk emosies beleef het, maar 

die Here het albei gebruik, want daar was nie wrokke, ongeregtigheid of 

haatgevoelens nie. Verskil van opinie of misverstande is nie sonde nie, maar kan 

daartoe lei indien die gesindhede verhard en versoening onmoontlik maak. 

• Fisiese gebreke 

Die heiligheidservaring bring nie fisiese volmaaktheid nie (Chambers, 1975:12-13) 

Hulle gebruik weereens Paulus as 'n voorbeeld wat duidelik te kenne gee dat hy 'n 

liggaamlike probleem gehad het (2 Korintiers 12:7-9). Selfs die geheiligde, 

Geesgevulde liggaam dra die gevolge van die sondeval. Die liggaam word moeg, 

word siek en dikwels funksioneer dit met die grootste inspanning. Daar is ontelbare 

voorbeelde van dieptoegewyde Christene wat hulle lewe lank verlang het na 

verlossing van 'n siektetoestand , maar dit is nooit aan hulle gegee nie. 

• Versoeking 

Hier raak Chambers (1975:14-15) 'n besonder sensitiewe saak aan, maar behandel 

dit nie besonder diep nie. Hulle stel dit baie duidelik dat geen ondervinding die mens 
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van versoeking kan vrywaar nie. Die sintuie dien as boodskapdraers na die brein en 

hierdie funksie vind plaas in elke mens, ook die van diep toegewyde mense. 

Dit bly steeds die enigste manier waardeur 'n mens versoek word en dit is nie 

moontlik dat die mens hiervan kan ontslae raak op aarde nie. Hulle behandel ook die 

probleem wat baie mense op die pad van heiligmaking ondervind , nl. herinnering van 

sondige gebeure uit die verlede wat dan ook dikwels tot versoeking lei . Hulle stel dit 

duidelik dat sulke herinnering glad nie sondeskuld moet bring nie. Die verlede kan 'n 

slagveld wees, maar dit is beslis nie 'n rede tot neerlaag nie. Christus is steeds die 

mens se Hoepriester (Heb. 4:15). 

• Negatiewe Emosies 

Negatiewe emosies is 'n terrein waarop baie misverstande, stryd en neerlaag beleef 

word binne die heiligheidsbeweging. Die skrywers (1975:15-23) gee dan ook 

breedvoerig aandag aan hierdie aspek van menslike belewenis. Hier verwys hulle na 

gekrenkte gevoelens, ongeduld, bekommernis, angs, ens. Weereens maak hulle dit 

baie duidelik dat sulke emosies op sigself nie sondig is nie. Alie mense beleef 

emosies. 'n Emosie is 'n verstandelike staat wat deur 'n impuls opgewek word. 'n 

Motief is 'n interne staat wat 'n optrede veroorsaak. Waardes en doelwitte is die 

gevolg van motiewe. Die mens is 'n emosionele wese en daar is geen sonde in 

emosies nie. Volgens die Chamberse (1975:16) speel emosies 'n groot rol in 'n mens 

se lewe, want daardeur geniet of haat jy iets, fasiliteer of verhinder dit die opdoen 

van kennis, en daardeur word gedrag ook bepaal. Dit het selfs 'n uitwerking op die 

liggaam. Mense verskil ook in hulle emosionele reaksies. Die verskil in emosies by 

mense is geneties en omgewinggebonde en 'n goeie begrip daarvan is nodig indien 

die heiligheidsbelewenis korrek vertolk wil word . 

Die mens word gebore met verskillende emosionele disposisies of temperamente. 

Hulle (1975:20-22) gaan nie in enige wetenskaplike besonderhede in op emosies nie, 

maar brei uit op die ontwikkeling daarvan. Die omgewing waarin iemand ontwikkel , 

speel 'n baie groot rol in die vorming van emosionele patrone. Mense sal 

gedragspatrone ontwikkel volgens dit wat hulle as lonend beskou. Dit word diep in 

die persoonlikheid van die mens gevestig. In hierdie verband maak hulle die stelling 

192 



dat geen heiligheidsbelewenis sulke persoonlikheidspatrone kan verander nie, want 

die genetiese oorerwing sowel as die sosiale agtergrond het 'n rol gespeel om dit 

daar gevestig te kry. Aangesien mense so diepliggend op emosionele gebied verskil , 

kan die emosies alleen beoordeel word deur die onderliggende motiewe agter 

emosionele reaksies te beoordeel. Dit is dikwels reaksies wat openbaar word op 

soeke na sekuriteit, om vrees of vernedering te oorkom of weens angs. Hulle laat 

dan ook ruimte dat 'n persoon wat 'n heiligheidservaring gehad het, tog sterk 

emosies kan vertoon. Die verkeerdheid sal gevind word in die manier waarop 

emosies hanteer word. Onbeheersde emosies gaan aanleiding gee tot sonde en 

verwydering van God. Hulle waarsku dat emosies soos vrees, bekommernis, 

ongeduld, ontevredenheid , ens. dikwels die oorsaak is dat mense geestelik misluk. 

L. & M. Chambers (1975:22-23) verduidelik dat hulle hierdie gedeelte oor emosies 

behandel het om aan te toon watter rol dit in die geheiligde lewe speel. Wanneer dit 

verstaan word, voorkom dit selfveroordeling wat dikwels voorkom wanneer 

doodgewone menslike optrede beleef word. Die heiligheidservaring verander nie die 

biologie van die senuweestelsel wat verantwoordelik is vir emosies nie. Heiligmaking 

gaan beslis die persoon help om emosionele beheer uit te oefen. Dit sal nie voorkom 

dat iemand sterk emosies beleef nie, maar dit sal harde en krenkende optrede 

voorkom. Hier le hulle (1975:24) 'n duidelike etiese beginsel neer met die stelling dat 

'n geheiligde persoon gekrenk kan word, vernedering sal beleef en selfs te na gekom 

sal word , maar met die hulp van die Heilige Gees sal hy in die lig van God wil 

wandel, kwaad met goed wil vergeld en die Here met sy hele hart wil diens. 

Volgens die Chamberse (1975:25) is geestelike volwassenheid 'n baie belangrike 

aspek van die lewe van heiligmaking. Daar kan geen kitsvolwassenheid wees nie. In 

die sielkundige en biologiese wereld word na volwassenheid verwys as die 

verandering tussen konsepsie en volwasse mensheid. Die veranderinge word 

meegebring deur oorerwing, maar dit vereis die regte omgewing vir ontwikkeling. 

Daar moet dus die regte omgewing geskep word vir heiligmaking om te ontwikkel in 

die persoonlikheid van die mens. Hulle (1975:26) waarsku teen geestelike 

vertraagheid wat die gevolg is van onskriftuurlike geloofsbegrippe, swak emosionele 

ontwikkeling of onskriftuurlike begrippe. Dit is ook so dat Christene nie almal 

dieselfde potensiaal het op geestelike gebied nie. 
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• Natuurlike biologies funksies 

Hierdie belangrike aspek van die lewe van heiligmaking word ook kortliks in die 

boekie behandel (1975:29-31) en weereens is dit nie 'n wetenskaplike uitleg nie, 

maar word daar gepoog om dit gebalanseerd voor te stel ten einde tot hulp te wees 

vir mense binne die heiligheidsbeweging waar onkunde en verwarring ook op hierdie 

gebied voortgekom het. Die stelling dat 'n heiligheidservaring nie die biologiese 

funksies verander nie, word pertinent gemaak. Hier word daar veral verwys na 

honger, dors, slaap en seks. Die stelling word ook gemaak dat sonde kan voorkom 

waar daar fisiologiese druk uitgeoefen word op enige van hierdie biologiese aptyte, 

maar die genietinge van die fisiologiese en sielkundige genot gekoppel aan die 

sensasies van hierdie biologiese drange is nie sondig nie. Sensoriese stimulering 

kan sonde bewerk. Bybelse voorskrifte moet gevolg word wat waarsku teen alle 

vorme van boosheid (1 Thess. 5:22 en 3 Joh. 2). Verder moet daar in ag geneem 

word dat biologiese drange en aptyte kragtige magte is wat beheer moet word. 

Sensoriese stimulasie be"lnvloed die hele wese wat die persoon se reaksies en 

optrede insluit. Op die pad van heiligmaking sal 'n persoon daarna strewe om 

homself in heiligheid te beskerm. Hy sal sensoriese stimulasie alleen toelaat om lewe 

en reinheid te behou. Die liggaam moet voortdurend onder die geestelike aspek 

gehou word en hier word na Romeine 12:2 verwys. 

• Selfliefde 

Hierdie is 'n baie belangrike aspek wat deur die skrywers (1975:31-32) aangeraak 

word , want hulle behandel hierdie selfliefde op 'n onkonvensionele wyse sover dit die 

heiligheidsleerstelling aan betref. Selfverloening, en al die aspekte rakende dit, is 

tradisioneel 'n fundamentele begrip binne heiligheidskringe. Hier word dit vanuit 'n 

ander perspektief benader, nl. selfliefde wat voorgehou word as die standaard 

waarmee ander mense behandel sal word . In die sielkunde word daar na 'n self

konsep verwys wat eintlik die mensbeeld van homself is - hoe hy homself sien in sy 

private wereld. L. en M. Chambers (1975:30) stel dit dat die ontwikkeling van 'n 

gesonde selfbeeld noodsaaklik is vir geestelike ontwikkeling sowel as 'n persoon se 

optrede. Daar is baie oorsake vir 'n swak selfbeeld soos verwerping, vernedering en 
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dinge wat 'n minderwaardige gevoel tot gevolg het. Dit werk wantroue, verwerping en 

'n swak selfbeeld in die hand. Wanneer iemand te veel van homself te dink, kan daar 

ook 'n swak selfbeeld ontwikkel. Dit moedig so 'n persoon aan om te veel te waag en 

dinge te doen wat te veeleisend is en dit gee aanleiding tot 'n swak selfbeeld. Hy 

ontwikkel innerlike konflik en innerlike disharmonie. 

Die weg tot die ontwikkeling van 'n gesonde selfbeeld is 'n gevoel van liefde, 

aanvaarding , ondersteuning en geleenthede om te presteer. Vanuit 'n gesonde 

selfbeeld kom dan ook 'n gesonde en goeie verhouding met ander. Hy sien homself 

as iemand met waarde in die oe van God en dit bring ook aanvaarding van 

tekortkominge. 

Die Chamberse (1975:32) glo dat 'n Christen op die pad van heiligmaking in die 

beste posisie is om in gesonde verhoudinge te wees, aangesien hy nie met skuld 

wroeg nie en ook nie veroordeling beleef nie. 

• Die noodsaaklikheid van 'n daaglikse toegepaste lewe van heiligheid 

Die skrywers (1975:35-41) gaan voort om 'n baie belangrike terrein binne die 

heiligheidsbelewenis te beklemtoon, naamlik die behoefte van daaglikse groei en die 

toepassing van Bybelse en praktiese beginsels van heiligheid. Deur dit te doen, wyk 

hulle nie af van die gevestigde wesleyaanse heiligheid waar 'n lewe van oorwinning 

bekom word deur 'n heiligheidservaring nie, maar hulle beklemtoon die 

noodsaaklikheid van aangaan om die lewe te voltooi. Daar moet 'n erkenning wees 

dat, alhoewel daar volgehoue vordering voorkom op die pad van heiligmaking, die 

mens nog altyd sal kortkom aan die heerlikheid van God. Die Bybelse openbaring 

toon dat die Heilige Gees die hart van die mens kan reinig , maar dat die indiwidu 

daaraan moet werk om sy eie geestelike lewe in orde te hou. Hy sal altyd weet wat 

die verkeerde is wat vermy moet word . Daar is geen waarde in die argument dat 'n 

Geesgevulde lewe slegs vir geroepenes tot voltydse diens is nie. Watter diep 

genadewerk van God ook al in die mens gedoen word, almal weet dat daar nog 'n 

dag van finale verlossing voorle. Tot dan moet die mens sy deel doen om te 

ontwikkel in 'n volwasse Christen. In hierdie proses van geestelike ontwikkeling is 

daar baie besluite wat geneem moet word . Die hele gedagte en ingesteldheid is waar 
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God in heiligheid gedien moet word. Foute en tekortkominge moet voortdurend deur 

groei uitgeskakel word. 

• Die menslike faktor 

Dit sal volgens L. en M. Chambers (1975:47-55) 'n gevaarlike tout wees om te dink 

dat die Christen na sy heiligmakende ondervinding geen verdere aandeel in sy 

geestelike ontwikkeling het om te vervul nie. Die Bybel verwag van elke Christen wat 

gevul is met die Heilige Gees, om met alle ywer geestelik te ontwikkel (Heb. 12:14). 

Hiervoor het die Christen leiding , raad , hulp, waarskuwings en nuwe openbaringe op 

die pad nodig . Dit is die weg van heiligmaking (1 Kor. 7:1 ). Om te ontwikkel op die 

pad van heiligmaking impliseer dat 'n persoon horn moet weerhou van assosiasies, 

plekke en praktyke wat nadelig is vir geestelike ontwikkeling. 

• Dissipline 

Dissipline word egter uitgesonder as een van die belangrikste aspekte wat toegepas 

moet word op die pad van heiligmaking. Die liggaamlike aptyte en drange moet deur 

persoonlike dissipline beheer word (1 Kor. 9:27). Daarom moet daar 'n gees van 

selfverloening en selfonthouding wees. Hulle beklemtoon ook dissipline in 

gehoorsaamheid aan die Heilige Gees (Gal. 5:16). Deur persoonlike dissipline moet 

die gemoed rein gehou word en moet daar op geestelike dinge gekonsentreer word . 

Hier word die voorskrifte van die Bybel baie sterk beklemtoon en word dit beklemtoon 

dat die waarhede en die beloftes van God bestudeer moet word . Die Bybel en die 

kerk se belydenisskrifte sal altyd as rigtingswysers vir 'n gedragskode dien. Die Kerk 

moet dien as 'n instrument waardeur gesonde, Bybelgefundeerde leerstelling 

deurgegee word . 

• Volwassenheid 

Hierdie aspek van 'n lewe van heiligmaking is vir die skrywers van die allergrootste 

belang . Hulle beskryf geestelike volwassenheid waardeur daar 'n weerbaarheid kom 

vir lewenswerklikhede, die vermoe om besluite te neem en verantwoordelikheid te 

kan aanvaar. Doelwitte word gestel en volwassenheid gee ook die vermoe om dit te 
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kan bereik (1975:53). Dit neem tyd om tot volwassenheid te ontwikkel. 

Christusgelykvormigheid ontwikkel in 'n volwasse opset (Ef. 4: 15). Die Woo rd van 

God is die bron tot geestelike ontwikkeling (1 Pet. 2:1 ). Waar God die middelpunt van 

die mens se geestelike doel is, is daar 'n soliede basis waarop 'n gesonde geestelike 

lewe kan ontwikkel. 

Dit is ook duidelik dat die skrywers (1975 :56-66) die Geesgevulde lewe in 'n sosiale 

konteks sien , want hulle beskryf die etiek wat voortvloei uit so 'n praktiese 

toepassing. Volwasse mens is verdraagsaam en onderskeidend teenoor hulleselfself 

en ander. Hulle ontwikkel 'n goeie begrip van hulleself en empatieke begrip van 

ander se gevoelens en handelinge. Daardeur kom tevredenheid in alledaagse take 

en lewer hulle bevredigende diens aan meerderes en kollegas. Hulle ontwikkel 'n 

werklikheidsbegrip aangaande ander mense en sal opheffend optree wat hulle 

daarvan weerhou om onredelike betekenis aan ander se motiewe en handelinge te 

gee. Hulle weerhou hulle ook daarvan om onvolwasse, neurotiese gesindhede te 

openbaar en is verdraagsaam teenoor mense wat verskillend is. Die Geesgevulde 

kind van God raak ook betrokke by die behoefte en nood van ander. Daar moet ook 

gesonde en verantwoordelike gedragspatrone ontwikkel word , want die 

teenoorgestelde doen baie skade aan die Koninkryk van God. Volwasse Christene 

word ook die voorbeeld waardeur leiding aan jong Christene verskaf word . 

Mense word ook gewaarsku om nie aan fantasiee op geestelike gebied vas te hou 

nie aangesien dit nie Bybelgefundeerd is nie. Daar moet ook gewaak word teen 

hoogmoedige foutvinderigheid en geestelike nomadisme (rondswerwery). Dit is 

mense wat voortdurend trek van een denominasie, gemeente of groep na 'n ander. 

Dit kom dikwels uit 'n emosionele probleem voor en hulle raai so 'n persoon aan om 

in gesprek met 'n predikant of berader te tree om die probleem te probeer oplos. 

Daar moet ook nie aan sekere besondere ervarings vasgeklou word nie (Chambers, 

1975:66-69). 

Hierdie boekie is geensins 'n wetenskaplike of teologiese boek nie, maar op 'n baie 

praktiese wyse word akute probleme op die gebied van heil igmaking behandel. Die 

heil igheidservaring los die sondeprobleem op, maar ontneem die persoon nie van sy 

menslikheid nie en neem ook nie menslike swakhede weg nie. Heiligmaking 
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verander motiewe maar nie die intellek nie. Hierdie swakhede kan 'n hindernis wees 

vir homself en ander, maar dit is nie sonde nie. Swakhede mag nooit as 'n 

verskoning of rede vir 'n substandaardheiligheid gebruik word nie. In die boekie word 

waardevolle ringtingswysers aangegee en dit is alles Bybelgefundeerd. Dit handel 

met sake wat tot nog toe nie baie duidelik binne die heiligheidsteologie gehanteer is 

nie. Op 'n lekevlak verskaf dit dus hulp. Om te groei tot geestelike volwassenheid is 

'n uiters belangrike aspek van die lewe van heiligmaking. Die denke binne hierdie 

boek sluit aan by die heiligheidsteologie en die skrywers reeds bestudeer wat ook 

aandag aan hierdie aspekte gegee het. 

4. 2. 8 J. Ridgeway 

Hierdie is 'n uiters wetenskaplike nagevorste studie wat gesaghebbend rigting gee op 

die gebied wat nagevors word. 

Ridgeway (1983:879-880) motiveer die insluiting van so 'n hoofstuk in 'n 

kontemporere teologiese handboek soos volg: 

• Teologie en psigologie is oorvleuende dissiplines. 

• Die verhouding tussen menslike ondervinding en teologie is belangrik in die 

Christelike denke wat 'n begrip van die teologie sowel as die mens noodsaak. 

• Die wesleyaanse teologie plaas klem op die goddelike sowel as die menslike 

element in verlossing. 

• Psigologie het 'n kritiese houding teenoor godsdienstige ervarings soos 

bekering en die vervulling met die Heilige Gees begin inneem. Eksistensiele 

teoloe het psigologiese standpunte hulle primere verwysings gemaak. 

• In die moderne denke is dit nodig om nie alleen teologiese standpunte te 

verhelder nie, maar ook die psigologiese egtheid van sowel godsdienstige 

ervaring as teologie. 

• Die impak van die psigologie op Christelike denke kan waargeneem word in 

die groat aantal mense wat 'n Christelike perspektief wil skep op Christelike 

berading. 

• Die onderskeid tussen psigologiese en godsdienstige volwassenheid moet 

ook geskep word. 
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• Daar moet ook verklarings gevind word vir die groot aantal mense binne die 

heiligheidsbeweging wat probleme ondervind en dit nie opgelos kry deur bloot 

net godsdienstige ervarings nie. Daarom moet daar 'n begrip gevorm word , 

nie net vir God se verlossingswerk nie, maar ook van die mens en sy reaksie 

op God se handelinge in sy lewe. Dit noodsaak 'n studie van die mens se 

psige. 

Ridgeway (1983:880) kom dus tot die slotsom dat geen kontemporere teoloog die 

interskakeling tussen psigologie en teologie durf ignoreer nie. Die psigologiese 

kriteria help die teologie ook om regressiewe elemente te openbaar wat 'n 

"oorvloedige lewe" strem. Die erkenning van die oorsake van innerlike stryd soos 

neurotiese skuldgevoelens, strewe na onbereikbare perfeksionisme en 

selfverwerping, kan die teologie net in staat stel om mense te help om volle 

geloofsversekering , heiligmaking en God se liefde te ervaar. Dit kan groei binne die 

heiligmakende proses bewerkstellig (Ridgeway, 1983:927). 

• Sy benadering tot die onderwerp 

Hy definieer (1983:880) die begrip psige as 'n bewustelike en onbewustelike en 

verwys na die holistiese persoon met besondere verwysing na geestelike en 

sielkundige dimensie. Hy gee aandag aan die psige of persoonlikheid deur die 

funksie daarvan te ondersoek in persoonlike, morele, godsdienstige en 

interpersoonlike verband. In die verband moet die konsepte van die Bybelse 

openbaring ten opsigte van die mens, sonde en verlossing in berekening gebring 

word . Verder moet die teologiese benadering tot persoonlikheid en geestelike lewe 

sowel as die lig wat psigologie op die teologie en Christelike belewenis werp , gebruik 

word om 'n begrip daar te stel. Hy haal Marston (1913:68) in Christian Holiness: Its 

Psychological Frame of Reference aan wat Lukas 10:27 soos volg verklaar: 

Hart: Die essensiele self, die gewete en die setel van morele en geestelike 

aktiwiteit. 

Siel : Die bron van affeksies, emosies, en temperament. 

Krag: Die vermoe vir aksie. 

Denke: Die intellektuele kapasiteit en prosesse. 
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Rigdeway (1983:881) gebruik die Pauliniese terminologie rakende die menslike 

persoonlikheid as die teologies belangrikste. Hy beskou Paulus se antropologiese 

benadering as een waarin hy die mens beskryf as 'n gevalle wese wat geestelik 

bestaan uit 'n gees, siel en liggaam waarbinne daar 'n gewete, 'n verstand en 'n wi l 

is. Hierbinne is daar 'n sondige disposisie wat deur sonde en vleeslikheid be'lnvloed 

word. Die ganse mens kan verlos word . 

• Die benadering van Wesleyaanse teoloe tot die gebruik van psigologie 

Wesleyaanse teoloe het die gebruik van enige vorm van sielkunde ·in die teologie 

traag ontvang en dit alleen aanvaar wanneer dit van toepassing was op die 

heiligheidsleer. Verhoogde akademiese studies in die leer van heiligmaking die 

afgelope tyd het egter tot gevolg gehad dat daar meer wetenskaplik daarna gekyk is. 

Richard Taylor (1972:91) skryf in die verband dat die verwikkeling 'n terugkeer tot 

Bybelse terminologie en eksegese en ook 'n duideliker begrip van die onderskeid 

tussen vleeslikheid en swakhede en 'n grater begrip van sonde tot gevolg gehad het. 

Die heiligheidswereld het duideliker begrip van die kompleksiteit van menslike 

gedrag gekry. Wynkoop (1971 :199) doen aan die hand dat 'n goeie begrip van die 

menslike natuur nodig is om die ondervinding van heiligmaking te verstaan. God se 

genadewerking affekteer die ganse persoon. Die persoonlikheid van die mens is nie 

staties nie. 

Collins (1977:131) stel voor dat die dogmatiek en wetenskap geharmoniseer word 

deur die wetenskap te toets aan die Bybel en nie andersom nie. Purkiser (1985:163) 

maak dit duidelik dat die heiligheidsbeweging 'n wyer gebied in ag moet neem as net 

die teologie in 'n paging om begrip te bewerkstellig en oplossings te vind vir 

probleme in die heiligheidservaring. 'n Beter begrip van die menslike natuur is 

noodsaaklik indien die proses van heiligmaking doeltreffend toegepas wil word. 

• Perspektief op die begrippe "Menslikheid" en "Vleeslikheid" 

Volgens Ridgeway (1983:888) is 'n duidelike begrip van die onderskeid tussen 

hierdie twee onontbeerlik vir die heiligheidsteologie en ervaring. 
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Die gevalle menslike natuur 

Die sondeval het die menslike natuur as 'n geheel aangetas. Erfsonde moet egter 

onderskei word van die ander gevolge van die sondeval , nl. onvolmaakte mentaliteit, 

'n verdraaide gewete, fisiese swakhede, temperamentele swakhede en onvanpaste 

emosionele reaksies . Die mens het die "natuurlike beeld van God" behou , maar die 

"morele beeld" verloor. Hy het nou ook 'n verdraaide, korrupte geaardheid wat 

fisiese , genetiese, sosiale en psigologiese gevolge het. Dit is basies die benadering 

wat deur die teologie toegepas word. Volgens Ridgeway (1983:889) moet die 

psigologie die invloed van inherente korrupsie en die geestelike aspekte van die 

menslike konstitusie in aanmerking neem. Teologie aan die ander kant moet die 

bewustelike aspek van ontwikkeling in die mens in aanmerking neem, want hieruit 

kom persoonlike ontwikkeling , identiteit en selfbewussyn. Daar moet dan 'n 

onderskeid getref word tussen impulse wat ontstaan uit die temperament en wat nie 

vleeslikheid is nie, vrese en wantroue wat nie uit vleeslikheid nie, maar uit pynlike 

ervarings kom. Hy waarsku egter dat al die elemente van die menslike natuur bronne 

vir versoeking tot sonde kan word. Hieronder tel natuurlike drange, temperament en 

beperkings, omgewing, skuldgevoelens, sondige gewoontes, pynlike herinneringe en 

omstandighede. 

• Temperament 

T emperamentele swakhede word beskryf as oorgeerfde persoonlike kwaliteite wat 

die natuurlike reaksies tot die lewe be'lnvloed. Dit is die normale en natuurlike wyse 

waarop 'n persoon reageer. Negatiewe aspekte moet reggestel word in die proses 

van geestelike groei en positiewe sterk eienskappe moet voortdurend onder die 

beheer van die Heilige Gees gehou word . Ridgeway (1983:882) is oortuig dat 'n 

beter begrip van verskille in indiwidue tot 'n beter hantering van verskille in mense lei. 

'n Goeie begrip van die temperament wys ook daarop dat daar sekere 

persoonlikheidstrekke is wat nie deur die saligheidsondervinding reggestel word nie, 

maar eers in die proses van geestelike groei. 
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• Onderskeid tussen sondige "self' en aanvaarde "self' 

Ridgeway (1983:884) gee 'n breedvoerige verduideliking van die onderskeid tussen 

die twee begrippe en doen dit uit die oortuiging dat verwarring daaroor die rede vir 

onkunde en frustrasie is. Daar is ook 'n konflik tussen psigologie en teologie oor 

hierdie begrippe. Die groot vraag is of daar 'n onderskeid gemaak kan word tussen 'n 

"self' wat sondig is en gekruisig moet word en 'n "self' wat deel van die mens se 

psige is. Hierdie onderskeiding sal dan ook help om te begryp wat natuurlik en 

geestelik, rein en volwasse, krisis en proses, menslik en vleeslik, neuroties en 

gesond is. In die heiligheidskringe word "sterf aan jouself' baie sterk beklemtoon en 

Ridgeway wil graag duidelik stel wat hiermee bedoel word. Die mens het 'n behoefte 

aan waardering , sekuriteit en vervulling , maar dan is daar ook eise wat van 'n 

sondige aard is en gewoonlik deur selfsugtigheid gekenmerk word. Eersgenoemde 

moet vervul word of selfverloening moet toegepas word terwyl laasgenoemde 

gekruisig moet word. 'n Gesonde beroep op identiteit en selfwaarde is nie verkeerd 

nie , maar 'n egosentriese selfsugtigheid wat 'n verdraaidheid van liefde is, is 

verkeerd . Wynkoop (1972:68) A Theology of Love soos aangehaal deur Ridgeway, 

1983: 141) glo dat 'n lief de vir God gebaseer moet word op 'n gesonde selfwaarde, 

wat 'n gevoel van identiteit en respek insluit. Selfverloening en sterf aan die self kan 

nooit die verswakking van uniekheid van selfbelang en persoonlikheid impliseer nie. 

Die dinamika van die ondervinding van redding en heiligmaking is drievoudig . Die 

bekeringsondervinding verbeter die mens se sin van waarde omdat dit die wilskrag in 

'n Godgerigte rigting stuur terwyl dit ook die aggressie van die sondige vleeslikheid 

onderdruk. Die heiligmakingsondervinding vernietig nie die wil van die mens of sy 

persoonlikheid nie, maar handel met die sondige vleeslikheid en bring die ganse 

persoon onder die beheer van God . Die behoeftes van die persoonlikheid kan daarna 

met groei na volwassenheid voldoen word. Die geestelike behoeftes kan alleen deur 

God se genadewerkinge in 'n persoon se lewe vervul word. 

'n Swak selfbeeld kom voor as gevolg van 'n swak ontwikkeling in die persoonlikheid 

van die indiwidu en wanaanpassing . Dit lei gewoonlik tot 'n swak sosiale aanpassing 

en swak verhouding met God. Die klassieke innerlike stryd wat Paulus in Rom. 7 

beskryf, gee 'n Bybelse fundering hiervoor terwyl Rom 8 die geestelike antwoord 

daarvoor gee. Omdat die mens 'n gevalle wese is, het hy 'n verdraaide 
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persoonlikheid , sy natuurlike persepsies, waardes en kragbronne is verdraaid, 

ongenoegsaam en wangerig . Om dit reg te stel , het hy verlossing nodig . 

• Menslike swakhede 

Mense ondervind dikwels probleme met vergifnis en versekering van verlossing. Dit 

is vir Ridgeway (1983:897-898) belangrik om psigologiese en emosionele probleme 

wat Christene kan affekteer, na te vors. Hoekom kan bekering en heiligmaking nie 

sekere komplekse en swakhede verwyder nie? Daar moet ook 'n antwoord gevind 

word waarom emosionele probleme geestelike volwassenheid benadeel. In die 

heiligheidsteologie word daar in die jongste tyd baie aandag gegee aan swakhede en 

word dit onderskei van sonde. Daar is eenstemmigheid dat swakhede die gevolg is 

van die sondeval en volgens die Bybel is hulle nie strafbaar nie. Rom. 15:1 beskryf 

swakhede wat spruit uit die sondeval. Die Bybel verwys na swakhede in 'n nie

veroordelende wyse en daar word versekering gegee van God se genade (Rom. 

6:19, 8:26, 2 Kor. 12:5, 10, Heb. 4:15). Teologies word swakhede dus beskryf as 

tekortkominge in die gemoed, emosionele en fisiese dimensies. Daar is 

eenstemmigheid dat niemand in hierdie lewe vry sal wees van natuurlike 

onvolmaakthede en verdraaide menslike beperkinge nie. 

Ridgeway (1983:896) onderskryf die heiligheidsbeweging se onderskeid tussen 

inherente swakhede wat tekortkominge is en sondes wat kognitiewe oortredings is 

sowel as die onderskeid tussen swakhede en vleeslikheid. Swakhede vereis begrip 

en empatie, maar sondige dade moet deur God vergewe en gereinig word. 'n 

Heiligheidservaring kan nooit verlossing van swakhede bring nie. Hy waarsku egter 

dat 'n veranderbare swakheid wat verdra word, 'n sonde kan word. Dit is duidelik dat 

sommige swakhede baie pyn en ongerief aan die medemens kan bring. 

Hy aanvaar ook dat swakhede soos gebrekkige kennis, onvolwassenheid , 

vergeetagtigheid , vooroordeel, emosionele en temperamentele swakheid in hierdie 

lewe verbeter en verander kan word. Ridgeway (1983:897) ondersteun heelhartig 

hierdie standpunt wat ook deur John Wesley gehuldig is. 
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Ridgeway (1983:888) gee ook aandag aan emosionele swakhede. Die temperament, 

identiteitsproses, selfbeeld , interpersoonlike reaksiestyl , lewensondervindinge, 

gewetensontwikkeling, verhoudingsperspektiewe en omstandighede is alles 

veranderlikhede wat die geleentheid skep vir onhanteerbare mentale en emosionele 

reaksies . Reaksies by mense verskil omdat elke persoon deur 'n indiwiduele en 

onderskeibare ontwikkelingsproses gegaan het, deur unieke omstandighede gegaan 

het, 'n eie lewensbeeld ontwikkel het en sy eie vermoe ontwikkel het om situasies te 

hanteer. 

Die vraag kan dan gevra word waarom 'n ware heiligheidservaring nie van 

verstandelike en emosionele swakhede gevrywaar word nie. Ridgeway kwoteer 

Paulus wat in 2 Kor. 4:7 die mens beskryf as 'n erdekruik. Hier word daar verwys na 

oorwinning deur Christus, maar hy erken die broosheid van die menslike konstitusie. 

Elke mens het 'n verskillende pyndrempel asook 'n verdraagsaamheidstoleransie . 

Hierdie veranderbaarhede verduidelik dan ook waarom mense verskillend reageer 

teenoor stres en frustrasie. Dit kan as psigose en neurose beskryf word. Psigose kan 

beskryf word as 'n swak defensiewe krag, lae selfbeeld , swak beset van die 

werklikheid en 'n swakontwikkelde selfsisteem. Neurose beskryf 'n sterk wettiese 

defensiewe stelsel en 'n normale selfsisteem wat be'lnvloed word deur sisteme en 

gevoelens met 'n · ekstrasensitiwiteit tot uiterlike stimuli en 'n ongevoeligheid vir 

innerlike sisteme. 

Menninger (soos aangehaal in Brammer en Shostrom, 1960 Therapeutic Psychology: 

p. 71) beskryf dit as 'n disfunksie en verlies van balans. In karakterswakhede is daar 

normaalweg 'n swak selfsisteem en 'n klein egosisteem. Daar is basies twee oorsake 

vir persoonlikheidsgebreke. Dit kan ingebore en te wyte wees aan psigologiese 

sensitiwiteit of 'n swakheid vir emosionele opwekking. Andersins kan dit die gevolg 

wees van omgewingsfaktore wat innerlike konflik en swak reaksies tot gevolg het. 

• Komplekse 

Ridgeway (1983:887) beskryf komplekse as diepliggende, dominerende maniere en 

reaksies op die lewe wat abnormaal en wanaangepas is (Ridgeway, 1983:900). Hy 

verwys na 'n minderwaardigheidskompleks as 'n voorbeeld . Dit word gewoonlik in die 
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kinderjare opgedoen en dit benadeel 'n persoon se leefwyse asook 

menseverhoudinge. Dit kom oak tot uitdrukking in godsdienstige verhoudinge. Ander 

inhiberende komplekse is 'n martelaarskompleks, volmaaktheidskompleks, 

skuldkompleks en 'n meerderwaardigheidskompleks. Dit word vanuit die 

heiligheidsteologie as swakhede beskou wat oorkom moet word. Dit kan dus na 'n 

reddings- en heiligmakingservaring steeds in die persoonlikheid voorkom. Komplekse 

is 'n komplekse probleem omdat die geestelike elemente dikwels moeilik van die 

vleeslike of selfs sondige elemente onderskei kan word . Komplekse lei dikwels tot 

sieklike godsdiens. Die leiding en werking van die Heilige Gees is baie belangrik in 

die hantering van komplekse. Die indiwidu se benadering teenoor komplekse is oak 

belangrik. Dit kan 6f normaal 6f patologies wees. Dit is belangrik dat die 

godsdienstige belewenis in 'n soeke na 'n oplossing progressief moet wees. 

Komplekse lei tot 'n sieklike godsdiens wanneer die persoon onwillig is om 

persoonlikheidsontwikkeling toe te pas, of sy lewe so in te rig dat daar 'n blywende 

gees van vergewensgesindheid is. 

Komplekse word normaalweg gehanteer in die ontwikkeling na volwassenheid. Daar 

moet nie 'n gees van afhanklikheid kom nie. Die gevaar vir 'n persoon met 

komplekse is die ontwikkeling van 'n afhanklikheid van ander, gewoonlik 'n sterker 

persoon, want dit dui gewoonlik op 'n neurotiese wanaangepaste situasie. Die 

persoon moet gehelp word om uit die greep van die komplekse las te kom. 

• Verandering van gesindhede 

Vir Ridgeway (1983:921) is verandering van gesindhede baie belangrik binne die 

heiligheidservaring. Die wyse waarop daar in die gemeenskap geskakel word en die 

gesindhede wat geopenbaar word, het 'n persoonlike en sosiale uitwerking. Dit kan 

uitbuitend wees, of bydraend tot die opbou van gesonde sosiale strukture. Dit is oak 

waar dat die psigologie 'n insig openbaar in die aard , funksie en vorming van 

gesindhede. Vanuit die agtergrond , ideologie, waardes en vooroordele word 

elemente gevorm waardeur strukture gevorm word. 'n Begrip hiervan kan oak help 

om gesindhede te verander. Om dieselfde rede is 'n begrip van die dinamiek van 

gesindhede belangrik. Vir Ridgeway (1983:922-924) is daar vier basiese funksies 

van gesindhede: 
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• 'n Aanpassingsfunksie 

Aan die hart van die evangelisasietaak is die verandering van gesindhede na 

"dieselfde gesindheid wat in Christus Jesus was" (Fil. 2:15). Die primere funksie van 

gesindheid is om te demonstreer dat daar alternatiewe perspektiewe is vir verkeerde 

gesindhede. Daar moet nuwe wee van tevredenheid en nuwe vlakke vir aspirasie 

voorgehou word . Dit kan alleen gedoen word deur alles binne die konteks van die 

ewige waardes van die evangelie van Jesus Christus te plaas. 

• 'n Ego-defensiewe funksie 

Hierdeur word daar gepoog om 'n mens te beskerm teen onaangename waarhede 

aangaande jouself. Hierdeur vind daar ontkenning plaas of onttrek die persoon horn 

of haarself. Om te verander binne hierdie kategorie is moeilik. Daar moet 

ondersteuning gegee word deur 'n persoon of 'n groep wat simpatiek sal staan 

teenoor die persoon. Die oorsprong of oorsaak van die gesindheid moet bepaal word 

en alternatiewe maniere om die situasie te hanteer, moet bepaal word. 

• 'n Waarde-bepalende funksie 

Dit is 'n gesindheid wat uiting gee aan 'n persoon se sentrale waardes en die 

waardesisteem. Waar daar verkeerde waardes bestaan of ontevredenheid is met 

bestaande waardes of wisselvallige waardes, moet die weg geopen word vir 

verandering van waardes. 

• 'n Betekenisfunksie 

Die gehalte van gemeenskap binne 'n gemeente word deur behoeftes en gesindhede 

bepaal. Die dinamiek van behoort is baie sterk veral in die gemeenskap van 'n 

Christelike gemeente. Die godsdienstige element, psigologiese behoeftes, sosiale 

behoeftes en groepverwagting speel almal 'n baie belangrike rol om 'n gevoel van 

identiteit binne 'n groep te bewerkstellig . Subjektief bring dit die godsdienstige 

element na vore en objektief skep dit die gemeenskaplike verhouding van 
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identifikasie wat empiries identifiseerbaar is. Die Christelike saligheidservaring is 'n 

wyse van integrasie van die godsdienstige gesindheid , want dit help ook om 'n 

rolaanvaarding te skep volgens die voorskrifte van die kerk of groep. 

Gesindheidsverandering is baie belangrik en die sukses daarvan word gemeet aan 

die verandering van gesindhede. Gesindheidsverandering bewerk geestelike 

gesondheid. Volgens Ridgeway (1983:924) speel die heiligheidservaring 'n 

belangrike rol in die verandering van gesindhede, want die Heilige Gees openbaar en 

oortuig van die behoefte aan gesindheidsverandering (Rom. 12: 1 & 2). 

Hierdie werk van Ridgeway is baie belangrik in die heiligheidsteologie. Hy toon aan 

dat die saligheidsondervinding relevant is om 'n gebroke mensdom te verander. Hy 

beklemtoon die noodsaaklikheid van 'n lewenslange proses van verandering tot 'n 

geestelike volwassenheid . Die Christelike geloof is 'n unieke en belangrike bran vir 

die herstel van die menslike psige. Dit is nie net 'n geloofstelsel nie, maar 'n 

leefwyse. Hy skep ook ruimte vir die psigologie om 'n rol te speel in die menslike 

veranderingsproses. 

Hy toon ook aan dat daar binne die heiligheidsteologie 'n duidelike onderskeid tussen 

sondige vleeslikheid en menslikheid en tussen sonde en swakheid gemaak word. Die 

skepping van hierdie onderskeid is uiters belangrik indien geestelike en psigologiese 

afwykings gediagnoseer en opgelos moet word. Hy glo dat die Goddelike 

bonatuurlike elemente in die saligheidsondervinding 'n dinamika is wat die psigologie 

nodig het. Die voorafgaande boeke wat dit nagevors het, het hierdie materiaal op 'n 

meer teologiese vlak hanteer, maar Ridgeway doen dit baie meer wetenskaplik en 

binne die heiligheidsteologie het dit groat waarde. 

4.3 EVALUERING VAN KONTEMPORERE DENKLYNE OM DIE 

HEILIGHEIDSBOODSKAP RELEVANT TE HOU 

Die teologiese ontwikkeling binne die heiligheidsbeweging wat in hierdie hoofstuk 

nagevors is, toon duidelik dat 'n klem geplaas is op die toepassing van heiligheid as 

'n etiek wat sigbaar gaan wees. Die huidige postmodernisme met sy subjektivisme 

en relativisme as die konteks waarin alle vorme van menslike wetenskappe moet 
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funksioneer, dwing die heiligheidsbeweging om nie slegs 'n spirituele ervaring voor te 

staan nie. Daar moet gewaak word dat die heiligheidsbeweging sy aanspraak om 'n 

oplossing vir spiritualiteit te bied, verloor en sodoende obsoleet raak. Daar moet 'n 

dinamika binne die beweging wees wat aansluiting vind by en dus antwoorde verskaf 

vir die postmoderne mens se behoeftes. Die heiligheidsbeweging moet altyd bewus 

wees van sy roeping en moet die heiligheidsboodskap prakties deur aanbidding , 

getuienis, diens en belewenis uitdra. Greathouse (1988:14) stel dit dat die 

teleologiese karakter van die wesleyaanse heiligheidsboodskap gesien word in 

Wesley se aandrang dat Christelike heiligmaking nie as volmaaktheid beskou moet 

word nie, maar as 'n praktiese leefwyse. Wesley het geglo dat 'n oorgegewe wil 

noodsaaklik is vir heiligmaking (Letters, 6:68). Dit is duidelik dat Wesley 'n standpunt 

gehuldig het, dat die mens in 'n aardse, gevalle liggaam woon en dit het 'n uitwerking 

op sy godsdienstige belewenis (Letters, 4:208). Peckham (1997:6) stel dit dat 

wanneer swakhede en foute nie as innerlike korrupsie beskou word nie, heiligmaking 

verstaanbaar en aanvaarbaar word. Crow (2009:63) maak die belangrike opmerking: 

"Developing emotional intelligence may indeed mean attending to all the varied 

attributes of one's existence. Can the people of God truly experience freedom from 

the imprisoning power of self-centeredness so that we can truly become citizens of 

morality's domain" Felter (2009:3) onderskryf Wesley se standpunt dat daar geen 

heiligheid behalwe 'n sosiale heiligheid is nie. Daarom moet 'n innerlike werk van 

genade sigbaar wees in uiterlike handeling. Die teologiese denke wat in hierdie 

hoofstuk nagevors is, het dit dan oak bevestig en daarom is hierdie aspekte binne die 

heiligheidsbeweging behandel. Die werke wat nagevors is, toon aan dat daar 'n 

denkverskuiwing plaasgevind het wat die heiligheidsboodskap meer pragmaties 

maak. In hoofstuk 3 is die ontwikkeling van die heiligheidsboodskap nagevors en tot 

die slotsom gekom dat die klem hoofsaaklik op die geestelike ervaring geplaas is. 

Tog was daar sedert 1960 'n nuwe dimensie in die teologie waarin die 

heiligheidservaring wyer toegepas is as die geestelike ervaring 

Hoofstuk 4 toon egter die verdere ontwikkeling in die denke van 

heiligheidsleerstelling waar die heiligheidservaring wyer in die mens se behoefte van 

toepassing gemaak word . 
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4.4 SAMEVATTING 

• Die heiligheidsbeweging het 'n krisis ondervind omdat daar nie genoegsaam 

aandag gegee is aan die probleme wat mense ondervind het nadat hulle 'n 

heiligheidservaring beleef het nie. 

• Die probleem het gespruit uit die mislukking van die heiligheidsbeweging om 

die behoefte raak te sien aan 'n breer benadering. 

• As gevolg daarvan het die heiligheidsboodskap sy betroubaarheid en 

relevansie binne die moderne opset verloor en is 'n nuwe geslag nie bereik 

nie. 

• Binne die heiligheidsbeweging het mense hulle na wettiesisme of 

gevoelsbelewenisse begin wend om oplossings te vind vir probleme wat hulle 

op emosionele en fisiese vlak ondervind het. 
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HOOFSTUK 5 

SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING: DIE ROEPING VAN DIE 

HEILIGHEIDSBEWEGING BINNE 'N POSTMODERNISTIESE GEMEENSKAP 

Die probleemstelling van die proefskrif was die vasstelling van leerstellige probleme 

in die heiligheidsbeweging en om vas te stel of nuwe denklyne binne die beweging 

ontwikkel het sodat dit relevant kan bly in 'n postmodernistiese gemeenskap. 

Die slotsom van hierdie studie sluit aan by die sentrale teoretiese argument: Die 

postmodernisme waar paradigmaverskuiwings plaasvind en 'n soeke na realiteit, vra 

dat die heiligheidsbeweging belangrike aanpassings moet maak om dit relevant te 

hou as 'n sentrale teologiese tema binne die kerugmatiese bediening van die kerk. 

Dit konfronteer die heiligheidsbeweging met die uitdaging om sy perspektief te 

herinterpreteer of om die perspektief aan te pas in die lig van die nuwe uitdaging. Die 

studie bevind dat die heiligheidsbeweging sy eties-teologiese perspektief moet 

behou. Die toevoeging van dissiplines wat die heiligheidservaring meer toepaslik en 

uitleefbaar maak, is noodsaaklik. 

Die geskiedenis van die heiligheidsbeweging is in hoofstuk 2 nagevors. Die 

geskiedenis toon duidelik aan dat dit ontstaan het met 'n besliste 

heiligheidsboodskap met die klem op die heiligheidservaring . Hierdie klem was vir 

byna 'n eeu die perspektief op die heiligheidsboodskap. Daar is vasgestel dat 

heiligheid as 'n etiese beginsel van die vroegste tyd in die geskiedenis van die kerk 

verkondig is. Alhoewel dit in die Middeleeue vervaag het, is dit gedurende die 

Hervorming en dan veral gedurende die bediening van John Wesley weer baie sterk 

beklemtoon. Vanaf Brittanje het dit na Amerika versprei waar dit in verskillende 

heiligheidsbewegings 'n sterk stroom in die kerklike opset geword het. 

In hoofstuk 3 is die heiligheidsboodskap nagevors en die bydraes van die 

belangrikste heiligheidsteoloe ondersoek. Die ontwikkeling van die 

heiligheidsboodskap en nuansering daarvan is vasgestel. Daar is tot die 

gevolgtrekking gekom dat die heiligheidsboodskap 'n duidelik onderskeibare teologie 
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ontwikkel het wat 'n sterk rol in die kerugma van die heiligheidsbewegings gespeel 

het. 

Heiligheid as 'n etiese beginsel kom duidelik in die Bybel voor. Die Skrif is baie 

duidelik oor heiligheid as 'n standaard van God vir Sy verloste volk - die kerk. God se 

verloste volk moet in hierdie wereld aan die standaard van heiligheid voldoen. Die 

heiligheidsetiek kan gesien word in die voorskrifte van die Ou en Nuwe Testament 

waar die verlostes uitgeken kan word aan hulle optrede binne die samelewing. 

Hierdie optrede moet voldoen aan die etiek van die Woord van God ten opsigte van 

die gesinsverhouding , gemeentelike verhoudings asook gemeenskapsbetrokkenheid. 

Christus is die Voorbeeld van heiligheid en sy voorskrifte het 'n duidelike 

heiligheidsbetrekking ten opsigte van menseverhoudinge, gemeentelike verhoudings 

en die sosiale behoeftes van mense. Die sendbriewe van die apostels gee duidelike 

voorskrifte ten opsigte van heiligheid in die praktyk. 

Teologiese ontwikkeling binne die heiligheidsbeweging sedert 1960 is in hoofstuk 4 

nagevors. Dit toon dat vanaf 1960 daar 'n behoefte ontstaan het om die 

heiligheidsbelewenis wyer as die geestelike vlak te neem omdat die behoefte gesien 

is dat die mens as 'n komplekse wese behoeftes in ander aspekte van menswees 

het. Die mens in sy postmoderne opset van pluralisme en reletavisme het behoefte 

aan oplossings wat sy geestelike, emosionele en fisiese aspekte raak. Drury ( 1994: 1) 

noem die mislukking van die heiligheidsbeweging om sy boodskap aan 'n nuwe 

geslag oar te dra as 'n rede vir die afname in belangstelling in die 

heiligheidsboodskap. Die heiligheidsbeweging moet daarteen waak om sy boodskap 

inklusief geestelik te maak. Die behoefte aan 'n heiligheidsisteem as 'n paradigma vir 

'n etiese belewenis binne die kerklike samelewing word al hoe meer beset. Die 

grootste bydrae wat die heiligheidsbeweging kan maak, is die verandering wat dit in 

die lewe van mense kan bring. Dit gee aan die mens 'n manier om te verstaan wat 

die aard van God se genadewerkinge in die lewe van 'n gelowige is. Die holistiese 

heiligheidservaring gee 'n nuwe dimensie om die belangrikheid van 'n stabiele en 

aanpasbare geloofslewe te beklemtoon. 'n Begrip van die behoefte aan en die 

aanpasbaarheid van die heiligheidsbelewenis skep die potensiaal vir 'n afgesonderde 

en toegewyde lewe. 
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Die bevinding van die navorsing toon dat die heiligheidsbeweging 'n behoefte het om 

'n pleitbesorger vir Christelike etiek te wees en dan moet dit deurgetrek word na die 

mens in die samelewing. Die hoe etiese standaard binne die heiligheidsbeweging 

moet 'n bate wees. In die begronding en definiering van die heiligheidsboodskap, 

bestaan daar 'n behoefte om aan te toon dat dit verlossing en oplossings bied wat 

holisties is. Om dit toepaslik te maak, moet daar 'n begrip wees dat verandering in 

optrede alleen kan kom wanneer mense besef dat God op multiterreine binne die 

opset van menswees werk. Dit word dan belangrik om te besef watter sleutel

veranderlikhede 'n invloed uitoefen op gesonde gedragspatrone. Die gesindheid wat 

in Christus was, ontwikkel dan uit heiligheidspatrone wat die rigting aandui tot 

verandering binne die ganse menswees. Die roeping van die heiligheidsbeweging 

moet verklaar word binne die raamwerk van die ganse evangelieverkondiging. 

Wanneer dissiplines soos psigologie en sy subdissipline, berading, benut word, skep 

dit geleentheid om oplossings te gee wat nie deur 'n geestelike ervaring gebring word 

nie. Deur 'n begrip te voorsien van die werking van die Heilige Gees om heiligheid te 

vestig , word mense in staat gestel om doelwitte te identifiseer en strategiese rigting 

te vind om verhoudinge te skep wat Godverheerlikend is. Mense sal dan sien hoe 

lewens getransformeer word ten opsigte van persoonlikheidsverhoudings, 

verhoudings binne die samelewing en binne kerklike verband . Die gelowige het 'n 

intense begeerte om die Here te behaag en 'n voorbeeld vir ander te wees. Die 

geestelike ervaring wat die ondervinding het van vervul te wees met die Heilige 

Gees, verdiep hierdie begeerte. Wanneer mense verstaan dat dit 'n lewe van 

oorwinning tot gevolg het en hulle ondervind terreine binne hulle ervaring wat hulle 

nie kan verstaan nie, kom daar verwarring en onsekerheid . Die proefskrif het dit 

bevestig . 

Die weg om nou te volg vir die leraar, berader of raadgewer is om terreine te 

ondersoek waaruit hierdie probleme onstaan. Daar moet holisties na die werklikheid 

gekyk word en nie kompartementeel nie . Die eksegese van 2 Thessalonisense 5:23 

is hier van toepassing. Langs hierdie weg word dan antwoorde en oplossings gevind 

wat duidelikheid en helderheid bring en sodra daardie probleme opgelos is, kom 'n 

lewe van voortdurende toewyding, oorgawe en afsondering. Die volmaakte 
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verlossing wat Christus aan die kruis volbring het, word in geen opsig deur so 'n 

benadering bevraagteken nie. 

Sodoende sal die heiligheidsbeweging nie gereduseer word tot 'n ekstreme 

beweging binne die koninkryk van God nie. Die heiligheidsbeweging sal dan gesien 

word as 'n mag wat stabiliteit en toewyding bring. Dit sal dan gesien word as 'n 

Skrifgebaseerde sisteem wat 'n werkbare paradigma daarstel omdat dit fokus op 

dinamiese genadeprosesse wat gesonde geestelike optrede voortbring. Hierbinne 

moet daar 'n gesindheid wees wat voortdurende geestelike ontwikkeling beklemtoon 

en 'n platform skep vir die opkoms van gemeenskappe met die kapasiteit om 

geestelik te groei. Dit word dan gebou op die werking van die Heilige Gees en die 

toepassing van interne sowel as eksterne faktore vir geestelike ontwikkeling. Maston 

(1979:111) glo die Christelike etiek het met Christelike leefwyse te doen. Etiek in die 

Bybelse sin gaan in die eerste plek oor die vertolking van die Christelike leefwyse. 

Die wyse waarop die heiligheidsbeweging sy roeping vervul ten opsigte van etiek is 

deur 'n praktiese beoefening van heiligheid. Die uitdaging ten opsigte van die 

heiligheidsetiek is groot en dit bied geleenthede vir die heiligheidsbeweging om 'n 

pleitbesorger vir die heiligheidsetiek te wees veral ten opsigte van die eskatologiese 

roeplng. Hierdie uitwerking wat heiligmaking op die etiek het, word 'n sentrale 

uitdaging vir die heiligheidsbeweging. 

White (1979:233) se standpunt dat Bybelse etiek 'n identifikasie van Bybelse 

heiligheid deur die Heilige Gees is wat deur die Heilige Gees bewerk word , is van 

toepassing. Dit moet sigbaar gemaak word soos dit in die bediening van Christus 

sigbaar was in sy barmhartigheid teenoor die lydendes, uitgeworpenes, nie-geliefdes, 

ens. (White, 1979:114). Fundamenteel tot Bybelse etiek is die denke dat alle morele 

volmaaktheid in 'n karakter van heiligheid geopenbaar word. Christelike moraliteit is 

diens aan God en sosiale aanpassing. 

• Die gevolgtrekking van hierdie navorsing dui ook die weg aan vir die 

bediening in die algemeen waar oplossings gevind kan word deur 'n 

holistiese benadering tot mense se geestelike probleme. 
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• So 'n benadering pas dan ook in by die kontemporere denkraamwerk van die 

mens waar daar na oplossings op alle vlakke van menswees gesoek word . 

Die krag van die evangelie om die mens salig te maak, word nie deur so 'n 

benadering aangetas nie. 

• Dit is belangrik dat die aanbieding van die heiligheidsboodskap sal aandui 

dat enige geestelike ervaring betrekking het op gees, siel en liggaam. Mense 

moet bewus gemaak word dat 'n geestelike ervaring volkome deur die werk 

van die Heilige Gees is, maar dat daar op die ander terreine van menswees 

nog probleme ondervind kan word as gevolg van emosionele probleme, 

fisiese swakhede en menslike tekortkominge. 

• Die heiligheidsboodskap sal alleen relevant wees indien die nuwe denklyne 

sedert 1960 erken en toegepas word. Dit gee aan die prediker, geestelike 

werker en berader die geleentheid om 'n breer benadering tot mense se 

geestelike behoeftes te volg. Sodoende sal wettiesisme en die gevaar van 

gevoelsbelewenisse teengewerk word. Mense sal dan oorwinnend kan wees 

wat die oogmerk van die heiligheidsboodskap is. 
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