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Opsomming 
 
Gereformeerdes gebruik NGB artikel 36 om te bely waartoe God wêreldlike 

owerhede roep. Hierdie belydenis is egter moontlik strydig met die Suid-

Afrikaanse grondwet. Volgens art. 36 het owerhede tesame met die 

handhawing van orde, ‘n plig ten opsigte van die uitroei van valse godsdiens. 

Hierteenoor waarborg die grondwet godsdiensvryheid vir elkeen in Suid-

Afrika. 

 
Gevolglik ondersoek hierdie studie die volgende probleemstelling: Waartoe 

word die Suid-Afrikaanse owerhede binne die grondwetlike demokrasie in die 

lig van art. 36 geroep en hoe kan hulle hieraan gehoor gee? Die ondersoek is 

aangepak met die argument dat die beginsels van art. 36 Bybels 

verantwoordbaar is en steeds as vertrekpunt gebruik behoort te word in die 

vasstelling van die roeping van Suid-Afrikaanse owerhede ten opsigte van 

sowel die handhawing van orde, as die beskerming van die Woordbediening 

en die gepaardgaande Christelike lewe. Vervolgens is drie ondersoeke 

geloods:  

 
● ‘n Dogmahistoriese en teologies-etiese ondersoek. 

Hoofstuk 2 ondersoek die konteks waarbinne die NGB ontstaan het. Die 

dokument is opgestel om Roomsgesinde owerhede te oortuig om hulle 

vervolging van gereformeerdes te staak, aangesien laasgenoemde – in 

teenstelling met sekere revolusionêre Anabaptiste – die owerhede wou 

gehoorsaam. Gereformeerdes wou volgens die Woord (wat gehoorsaamheid  

aan die owerheid eis) lewe. Indien die owerhede die Woordbediening 

beskerm, sou dit inderwaarheid tot orde en vrede bydra.  

 

Hoofstuk 3 gee ‘n uitleg van art. 36. Hierdie uitleg word bemoeilik deurdat die 

artikel mettertyd verander is. Die artikel is byvoorbeeld by tye geïnterpreteer 

asof God owerhede – in die lig van die destydse samehang van kerk en 

staat – roep om ketters selfs met geweld te vervolg. Die artikel dra dit egter 

aan die owerhede op om die Woordbediening te beskerm met die doel om 

kettery sodoende uit te roei. Die artikel neem die egte vorm van die ware 

godsdiens as ‘n uitgangspunt.  



● ‘n Staatregtelike ondersoek 
Hoofstuk 4 beskryf die Suid-Afrikaanse konstitusionele demokrasie sowel as 

die agtergrond daarvan en wys op die Reformatoriese tradisie se (soms 

miskende) rol in die vestiging van konstitusionele demokrasie. Hierop word 

die fundamentele grondwetlike waardes en daaruit voortspruitende bepalings 

belig in sover dit die vryheid van oortuiging en godsdiens raak. Hoewel 

owerhede juridies gesproke nie rekening hou met wat ook al die egte vorm 

van die ware godsdiens is nie, is bevind dat die grondwetlike waardes en 

bepalings breedweg met Bybelse beginsels ooreenstem. Suid-Afrikaanse 

owerhede vertolk hierdie waardes en bepalings egter soms in 

ooreenstemming met sekularistiese / humanistiese uitgangspunte. 

 

● ‘n Kontekstuele ondersoek 
Hierdie slothoofstuk ondersoek die gepastheid van die konstitusionele 

raamwerk (hoofstuk 4) vir owerhede om hulle roeping (hoofstuk 2 en 3) na te 

kom. Die finale bevinding is dat hierdie raamwerk Suid-Afrikaanse owerhede 

inderdaad in staat stel om hulle roeping te vervul  

deur die fundamentele waardes, regte en vryhede  

wat die grondwet juridies gesproke verskans,  

te erken, te beskerm en uit te bou  

sodat elkeen die ruimte en geleentheid het  

om hierdie regte en vryhede te benut om  

in alle lewenssfere 

in ooreenstemming met die evangelie van Jesus Christus te lewe. 

Hierdie taak sluit ongetwyfeld in dat owerhede die heilige Woordbediening 

moet beskerm deur toe te sien dat die kerk ruimte het om die Woord aan 

elkeen te kan verkondig.  

 
Daar is bevind dat owerhede verkieslik die ingesteldheid van die aktief-plurale 

opsie ten opsigte van godsdiens moet inneem aangesien hierdie opsie die 

mees geskikte is vir die vervulling van hulle roeping.  



Abstract  
Title: The calling of South African authorities within a constitutional 
democracy in light of article 36 of the Belgic Confession 

 
Reformed Christians utilise article 36 of the Belgic Confession (BC) to state 

the Godly calling of civil authorities. This confession may however be in 

conflict with the South African constitution. According to article 36 authorities 

have, in accordance with the keeping of order, a duty concerning the removal 

of false religion. The constitution guarantees everyone in South Africa 

freedom of religion. 

 
This study thus investigates the following stated problem: To what does God 

call South-African authorities within the constitutional democracy in the light of 

art. 36 and how can they fulfil this calling? The investigation has been 

undertaken in line with the argument that the principals of art. 36 are not only 

Biblical but should also still be used as a starting point to identify the calling of 

South African authorities concerning the keeping of order as well as the 

protection of the ministry of the Holy Word and the Christian life according to 

this Word. The following three investigations were then launched: 

 
● A dogmahistorical and theological-ethical investigation 

Chapter 2 focuses on the context in which the BC originated. It was drafted to 

convince Roman Catholic minded authorities to stop persecuting Reformed 

Christians as they – in contrast with some revolutionary Anabaptists – wanted 

to obey the government. Reformed Christians wanted to live according to the 

Word (which requires obedience to the authorities). If the authorities protected 

the ministry of the Word, peace and order would be promoted.  

 
Chapter 3 explains art. 36. This explanation is complicated by the fact that the 

article has been changed over time. In certain instances it has been 

interpreted to mean that God, in light of the close bond between church and 

state at that time, calls civil authorities to persecute heretics even with force. 

The article however actually calls authorities to protect the ministry of the 

Word and so doing support the removal of heresy. The article takes a narrow 

view of the true form of the true religion. 



● A constitutional investigation 
Chapter 4 describes the South African constitutional democracy as well as its 

origin and indicates what (sometimes unrecognised) role the Reformed 

tradition played in forging constitutional democracy. Subsequently the 

fundamental values and forthcoming stipulations concerning the freedom of 

conscience and religion are highlighted. Although authorities do not – in a 

juridical sense – contend with what would be the true form of the true religion, 

this study has found the constitutional values and forthcoming stipulations 

broadly agree with Biblical principles. Yet South African authorities interpret 

these values and stipulations in accordance with secularist / humanistic 

beliefs.  

 

● A contextual investigation 
This final chapter investigates how well the current constitutional framework 

enables (chapter 4) South African authorities to fulfil the calling (chapter 2 and 

3).The final conclusion is that this framework does indeed enable these 

authorities to fulfil the calling  

by recognising, protecting and expanding 

the fundamental values, freedoms and rights  

which have been constitutionally entrenched 

in order that every one has the space and opportunity to 

utilise these rights and freedoms 

to live according to the gospel of Jesus Christ 

in all spheres of life 

This task undoubtedly includes that the authorities should protect the ministry 

of the Word by pertinently ensuring that churches have the opportunity to 

minister the Word to everyone. 

 

It has been found that authorities should preferably take up the attitude of the 

active plural option towards religion as this option is most suitable for fulfilling 

their calling. 
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1. INLEIDING 

 

1.1 ORIËNTERING EN PROBLEEMSTELLING 

“Om alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van 

die antichris te vernietig, die koninkryk van Jesus Christus te bevorder en die 

Woord van die evangelie oral te laat verkondig...” Gereformeerdes gebruik 

onder andere hierdie frases van artikel 36 van die Nederlandse 

Geloofsbelydenis (NGB) al eeue lank om die roeping van wêreldlike owerhede 

Skrifgefundeerd te verwoord.  

 

Hierteenoor bepaal artikel 15 van die huidige Suid-Afrikaanse grondwet: 

“Elkeen het die reg op vryheid van gewete, godsdiens, denke, oortuiging en 

mening...”. Hierdie artikel volg onder andere op artikel 9 waarin daar bepaal 

word: “Elkeen is gelyk voor die reg en het die reg op gelyke beskerming en 

voordeel van die reg... Die staat mag nie regstreeks of onregstreeks onbillik 

teen iemand diskrimineer op een of meer gronde nie, met inbegrip van.... 

godsdiens, gewete, oortuiging... Nasionale wetgewing moet verorden word 

om onbillike diskriminasie te voorkom of te belet.”  

 

Die NGB is opgestel in ŉ paradigma wat sowel godsdienstig as staatkundig 

dramaties van die huidige omstandighede in Suid-Afrika verskil het. Die 

Republiek van Suid-Afrika is ŉ moderne nasionale staat met ŉ grondwetlike 

demokrasie wat gewetens- en godsdiensvryheid binne ŉ multigodsdienstige 

samelewing beskerm. Hierteenoor is die NGB opgestel in ŉ era waarin die 

corpus Christianum Europa gedomineer het; waarin godsdiens- en selfs 

gewetensvryheid nog feitlik geen erkenning geniet het nie en waarin moderne 

nasionale state en selfs “die staat” nog nie werklik bestaan het nie. Gevolglik 

is daar dus ook ŉ groot verskil in die rolle van owerheidspersone van destyds 

en vandag. 

 

Belydenisskrifte soos die NGB gee egter uitdrukking aan fundamentele 

Bybelse waardes en beginsels wat – hoewel dit gerig en selfs deur 

omstandighede gekleur kan word - nie tydgebonde is nie. Coetzee (2010:39) 
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beklemtoon die onmisbare rol wat belydenisskrifte soos die NGB tans te 

midde van die postmoderne era speel om die identiteit van die kerk te bewaar. 

Selfs al is art. 36 met verloop van tyd ŉ paar keer geherformuleer, gebruik 

gereformeerdes hierdie artikel gevolglik na al hierdie eeue steeds om te bely 

watter roeping wêreldlike owerhede het.  

 

Volgens Jonker (1994:83) neem art. 36 sowel die verband as die onderskeid 

tussen kerk en staat as uitgangspunt. Jonker (1994:86) meen egter ook dat 

moderne demokratiese state feitlik geen ander keuse het as om van die 

skeiding van kerk en staat uit te gaan en godsdiensvryheid vir alle burgers te 

waarborg nie. Die vraag ontstaan dus of die roeping wat in art. 36 op 

owerhede geplaas word, steeds uitvoerbaar is binne ŉ moderne grondwetlike 

demokrasie? Hoe versoenbaar is die roeping wat vanuit hierdie artikel tot 

owerhede gerig word met die moontlikhede wat die huidige grondwet vir Suid-

Afrikaanse owerhede bied en die beperkinge waaraan hulle kragtens die 

grondwet onderhewig is?   

 

Die belang van hierdie vraagstuk word verder deur Malherbe (2008:271) 

beklemtoon. Hy wys daarop dat daar kort-kort voorvalle plaasvind wat die 

verhouding tussen kerk en staat beproef en vervolg dan: “As gevolg van die 

nuwe bedeling van grondwetlike oppergesag en die klaarblyklike invloed van 

die grondwet op die hele samelewing, insluitende godsdiens, is dit nou weer 

nodig om aandag aan die saak te skenk.” Venter (2007:1193) wys ook daarop 

dat Suid-Afrikaanse owerhede gedwing word om besluite te neem oor sake 

wat onvermydelik mense se godsdienstige oortuigings raak.  

 

• Probleemstelling en sentraal teoretiese argument 

Die sentrale probleemstelling van hierdie studie is dus as volg geformuleer: 

Waartoe word die Suid-Afrikaanse owerhede van die grondwetlike 

demokrasie in die lig van NGB art. 36 geroep en hoe kan hierdie owerhede 

aan hierdie roeping gehoor gee.  

 

Hierdie probleemstelling is oorspronklik met behulp van die volgende sentrale 

teoretiese argument aangepak: Die beginsels wat in art. 36 van die NGB 
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gegee word, is nie alleen Bybels verantwoordbaar nie, maar behoort 

inderdaad steeds as ŉ vertrekpunt gebruik te word in die vasstelling van die 

roeping van owerheidspersone binne die Suid-Afrikaanse grondwetlike 

demokrasie ten opsigte van sowel die handhawing van orde as die 

beskerming van die Woordbediening en die gepaardgaande Christelike lewe. 

 

Die volgende drie ondersoeke is in die studie geloods om, in die lig van die 

sentrale teoretiese argument, ‘n oplossing vir hierdie sentrale probleemstelling 

te vind:  

 

1.1.1 ŉ Dogmahistoriese en teologies-etiese ondersoek 

Die sentrale probleemstelling vir hierdie ondersoek is: Watter roeping lê NGB 

art. 36 op die wêreldlike owerhede? 

 

Om hierdie vraag te kan beantwoord, is ŉ ondersoek geloods na:  

- Die kerklike sowel as die staatkundige konteks waarbinne die NGB 

opgestel en as belydenisskrif aanvaar is;  

- Die korrekte teks van art. 36;  

- Die betekenis van die (korrekte) teks van art. 36.  

 

1.1.2 ŉ Staatregtelike ondersoek 

Die sentrale probleemstelling vir hierdie ondersoek is: Watter moontlikhede en 

beperkinge bring die huide grondwet na vore vir Suid-Afrikaanse owerhede?  

 

Om hierdie vraag te kan beantwoord, is ŉ ondersoek geloods na: 

- Die ontstaan van “die staat”, moderne state, demokrasie en 

grondwetlikheid sowel as na die deurslaggewende rol wat die 

Christendom gespeel het om hierdie veranderinge teweeg te bring.  

- Die fundamentele waardes van die Suid-Afrikaanse demokratiese 

grondwet asook die voortspruitende grondwetlike bepalings wat die 

sake raak wat vanuit NGB art. 36 aan die orde kom; 
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- Die verskillende gestaltes wat die juridiese verhouding tussen staat en 

godsdiens kan inneem – met besondere aandag aan hoe hierdie 

verhouding tans in Suid-Afrika daar uitsien. 

 

1.1.3 ŉ Kontekstuele ondersoek 

Die dogmahistoriese en teologies-etiese ondersoek is onderneem om as’t 

ware ŉ prent te skets van waartoe owerhede geroep word. Die staatsregtelike 

ondersoek beskryf die raamwerk waarbinne die Suid-Afrikaanse owerhede 

hulle roeping kan uitvoer. Die kontekstuele ondersoek is geloods om te bepaal 

hoe geskik hierdie grondwetlike raamwerk is vir die owerhede om hierdie 

roeping te kan navolg. Laasgenoemde ondersoek is met ander woorde 

geloods om te bepaal hoe gepas die betrokke raamwerk vir die betrokke prent 

is of hoe gepas dit gemaak behoort te word.  

 

1.2 DIE OORKOEPELENDE DOEL VAN HIERDIE STUDIE SOOS 
ONDERSTEUN DEUR ONDERLIGGENDE DOELWITTE  

Die oorkoepelende doel van die ondersoek is om vas te stel waartoe Suid-

Afrikaanse owerhede binne die grondwetlike demokrasie in die lig van NGB 

art. 36 geroep word en aan te toon hoe hierdie owerhede hieraan kan 

voldoen. Om hierdie oorkoepelende doel te bereik, is ŉ dogmahistoriese en 

teologies-etiese ondersoek, ŉ staatregtelike en kontekstuele ondersoek 

geloods. 

1.2.1 Doelwitte van die dogmahistoriese en teologies-etiese ondersoek 

Die omstandighede waarbinne die NGB opgestel en as belydenisskrif aanvaar 

is, is hier ondersoek aangesien die betekenis van die grondteks van art. 36 

nie sonder inagneming van hierdie konteks korrek verklaar kan word nie. In 

die ondersoek is daar ook rekening gehou daarmee dat die NGB aanvanklik 

met ŉ spesifieke doel as verweerskrif opgestel is en dat dit later onder ander 

staatkundige omstandighede amptelik as gereformeerde belydenisskrif 

aanvaar is. Hierdie konteks is essensieel vir die korrekte interpretasie van 

frases soos dié waarin daar na die “uitroei van afgodery en valse godsdiens” 

verwys word. Indien hierdie konteks nie in ag geneem word nie, kan daar 
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beswaarlik gepoog word om te beslis of hierdie frases op byvoorbeeld die 

Rooms-Katolieke of eerder op nie-Christelike faksies soos Moslems en Jode 

dui. ŉ Akkurate verklaring van hierdie frases is noodsaaklik om vervolgens te 

kan aandui op watter partye die owerheid hom ter uitvoering van sy take moet 

rig.  

 

Voorts is ŉ ondersoek geloods na wat die korrekte teks van art. 36 is 

aangesien verskeie kerke (internasionaal en plaaslik) deur die eeue 

verskillende veranderinge aan die bewoording van die grondteks van die 

artikel aangebring het. Hierdie veranderinge het hand aan hand gegaan met 

die betrokke interpretasie wat telkens aan die artikel geheg is. Tydens hierdie 

deel van die ondersoek is gevolglik ook aandag gegee aan die historiese 

ontwikkeling ten opsigte van die interpretasie van hierdie artikel. Gevolglik is 

verskeie interpretasies van die betekenis van art. 36 en gepaardgaande 

tekstuele wysigings met mekaar vergelyk om te bepaal watter formulering die 

Skrif die beste weergee. 

 

1.2.2 Doelwitte van die staatregtelike ondersoek  

Die ontstaan en ontwikkeling van “die staat”, moderne state, demokrasie en 

grondwetlikheid is eerstens ondersoek om die historiese en filosofiese wortels 

van die Suid-Afrikaanse demokrasie bloot te lê. Hierdie elemente is tweedens 

ook beskryf om die paradigmatiese veranderinge te belig wat sedert die opstel 

van die NGB plaasgevind het. Indien hierdie veranderinge buite rekening 

gelaat sou word, bestaan daar ŉ wesentlike gevaar dat die implikasies wat art. 

36 vir die huidige Suid-Afrikaanse konteks inhou, op ŉ wyse na vore gebring 

sou kon word wat hermeneuties onverantwoordbaar en dus ongeldig sou 

wees. Derdens is hierdie betrokke elemente ook ondersoek om aan te dui 

watter rol die Protestantse Christendom gespeel het in die vorming van die 

identiteit van die Suid-Afrikaanse owerhede van die grondwetlike demokrasie. 

 

Vervolgens is die fundamentele waardes van die Suid-Afrikaanse grondwet in 

bogenoemde lig beskryf asook die bepalings wat vanuit hierdie waardes 
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voortspruit. Hierdie grondwetlike waardes en bepalings verskaf die raamwerk 

waarbinne Suid-Afrikaanse owerhede moet en mag optree. 

 

Laastens is daar ŉ oorsig gegee van die verskillende gestaltes wat die  

verhouding tussen kerk en staat met verloop van tyd aangeneem het. Op 

grond van hierdie oorsig is die gestalte(s) geïdentifiseer wat van toepassing 

was toe die NGB opgestel en aanvaar is, sowel as die gestalte waaraan die 

verhouding tussen kerk en staat tans in Suid-Afrika voldoen. Voor die 

aanvang van die huidige demokratiese bedeling, was daar ŉ groot mate van 

ooreenstemming tussen die gestaltes soos vertoon in die era toe die NGB 

opgestel en aanvaar is en die gestalte wat die verhouding tussen kerk en 

staat tot op daardie stadium in Suid-Afrika aangeneem het. Die grondwetlike 

demokrasie het egter ŉ dramatiese verandering teweeggebring in die 

verhouding tussen kerk en staat. 

 

1.2.3 Doelwitte van die kontekstuele ondersoek 

Hierdie ondersoek is geloods om die implikasies van die dogmahistoriese en 

teologies-etiese ondersoek in verband te bring met die resultate van die 

staatsregtelike ondersoek. Hierdie verbande is geïdentifiseer met die doel om 

ŉ model daar te stel wat uitdrukking gee aan die ingesteldheid wat die 

owerhede ideaal gesproke moet inneem ten opsigte die take wat art. 36 (veral 

met betrekking tot die godsdiens) aan hulle opdra. 

 

1.3 METODE VAN ONDERSOEK 

1.3.1 Dogmahistoriese en teologies-etiese ondersoek 

Hierdie ondersoek is gedoen met behulp van ŉ literatuurstudie ten opsigte 

van: die omstandighede waarin die NGB as belydenisskrif ontstaan en 

aanvaar is; die sosio-politieke en teologiese redes wat aanleiding tot die 

opstel en aanvaarding van die NGB gegee het; Guido de Brès as opsteller 

van die NGB en die teologiese uitgangspunte wat hy gehuldig het asook die 

teoloë wat hom beïnvloed het. Daar is ook ŉ ontleding gedoen van die 

oorkoepelende gedagtestruktuur van die NGB as sodanig en van art. 36 in 

besonder. 
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Die grondteks van art. 36 is binne die kerklike, dogmatiese en sosiaal- 

historiese konteks ontleed en verklaar. Hierdie ontleding en verklaring het 

geskied met inagneming van die latere veranderinge ten opsigte van die 

formulering van art. 36, asook die resultate van eksegese van kern- 

Skrifgedeeltes met gebruikmaking van die grammatikaal-historiese metode 

van Skrifuitleg. Daar is egter nie ŉ omvattende eksegese van hierdie 

gedeeltes as sodanig gedoen nie. Belydenisskrifte soos die NGB word in die 

lig van sowel die hele Skrif as die breë openbaringshistoriese temas wat 

daaruit voortspruit, geformuleer. Verder neem hierdie studie art. 36 as 

vertrekpunt en ondersoek die roeping wat, in die lig van die Skrif, vanuit 

hierdie artikel na vore kom. Die studie is nie onderneem om ŉ deurtastende 

Skrifgefundeerde beoordeling van die artikel en elke wysiging daarvan as 

sodanig te gee nie. 

 

Nadat die verskillende interpretasies van die bedoeling met art. 36, sowel as 

die gepaardgaande standpunte ten opsigte van die korrekte (her)formulering 

daarvan, vergelyk is, is ŉ gemotiveerde keuse gemaak ten opsigte van die 

formulering wat die bedoeling van die artikel die akkuraatste weergee.   

 

1.3.2 Staatregtelike ondersoek 

Hierdie ondersoek is gedoen met behulp van literatuur wat die ontstaan en 

ontwikkeling van “die staat”; moderne state; demokrasie en grondwetlikheid 

beskryf. Hierdie ondersoek het ook ŉ literatuurstudie ingesluit van die 

deurslaggewende rol wat Protestantse Christene gespeel het in die proses 

waarin mense se demokratiese regte en vryhede erken en grondwetlik 

veranker is.  

 

Vervolgens is literatuur bestudeer wat die totstandkoming van die Suid-

Afrikaanse grondwetlike demokrasie beskryf. Daar is ook literatuur ondersoek 

wat ŉ verklaring gee van die fundamentele waardes en die tersaaklike 

bepalings van die grondwet wat daaruit voortspruit. Hier is veral aandag 

gegee aan artikel 15 sowel as aan artikels 1, 9, 16, 31, 36 en 185 van die 

grondwet. Die belang van die ampsede / plegtige verklarings soos weergegee 
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in bylaag 2 van die grondwet is ook ondersoek. Aangesien daar min bruikbare 

literatuur is wat hierdie aspek beskryf, is hierdie deel van die ondersoek 

gedoen met behulp van ŉ selfstandige tekstuele vergelyking van die ampsede 

soos voorgeskryf in die grondwette wat sedert 1910 in Suid-Afrika gegeld het. 

 

Na aanleiding van die oortuiging dat state deur die sluiting van ŉ sosiale 

kontrak of ŉ verbondsverhouding tot stand kom, is literatuur bestudeer wat ŉ 

beskrywing gee van die verskillende gestaltes wat die verhoudinge  tussen die 

staat en kerk / godsdiens kan aanneem. Daar is ŉ afleiding uit die resultate 

gemaak oor die gestalte wat hierdie verhouding tans in Suid-Afrika aanneem. 

 

1.3.3 Kontekstuele ondersoek 

Hierdie ondersoek is geloods deur afleidings te maak van die mate waarin die 

fundamentele waardes en bepalings van die grondwet Suid-Afrikaanse 

owerhede in staat stel om die roeping wat NGB art. 36 op hulle lê, na te kom. 

Daar is ook ŉ afleiding gemaak met betrekking tot die houding wat die 

owerheid ideaal gesproke moet inneem ten opsigte van die kerk, die heilige 

Woordbediening, die Christelike godsdiens as sodanig sowel as godsdiens in 

die algemeen. Hierdie keuse is vervolgens in terme van die aktief-plurale 

opsie verwoord en begrond. 

 
1.4 BEGRENSING VAN DIE STUDIE 

Kerk en staat staan in ŉ wedersydse verhouding tot mekaar. Daar is reeds ŉ 

studie onderneem na die profetiese roeping van die kerk ten opsigte van die 

Suid-Afrikaanse owerhede binne die grondwetlike demokrasie (vergelyk 

Vorster, 2002). Hierdie huidige studie is onderneem om vas te stel wat die 

roeping van hierdie owerhede ten opsigte van die kerk (wat die heilige Woord 

moet bedien) inhou.  

 

Hoewel daar aandag gegee word aan die ontstaan en ontwikkeling van “die 

staat”, moderne state, demokrasie en grondwetlikheid, is hierdie aspekte nie 

as sodanig ondersoek nie. Hierdie aspekte is slegs ondersoek in sover hulle 

bygedra het tot die totstandkoming van die Suid-Afrikaanse grondwetlike 
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demokrasie sowel as met die bedoeling om die paradigmatiese verskuiwinge 

bloot te lê wat plaasgevind het sedert die NGB opgestel is. 

 

In art. 36 word daar nie alleen bely watter roeping die owerhede het nie, maar 

ook wat die roeping van elke onderdaan / burger is ten opsigte van die 

owerhede. Hierdie studie fokus dus slegs op die eerste aspek wat in art. 36 

aan die orde gestel word.  

 

Daar is aan die einde van die studie aangetoon watter velde van verdere 

ondersoek daar bestaan. 

 

1.5 BEGRIPSOMSKRYWING 

Let  daarop dat die volgende begrippe telkens met die volgende bedoeling 

gebruik word: 

 
• “antichris” 
Aangesien die woord in die NGB met ŉ kleinletter gespel word, word daar by 

hierdie spelwyse gehou.  

 
• “Art. 36” 
Die afkorting “art. 36” word deurlopend gebruik om (eksklusief) na “artikel 36” 

van die NGB te verwys. “Artikel 36” word voluit geskryf wanneer dit die eerste 

woord van ŉ sin vorm. Waar daar na artikel 36 van die huidige Suid-

Afrikaanse grondwet verwys word, word dit duidelik aangetoon. Daar word 

nooit van “art. 36” gebruik gemaak om na artikel 36 van die grondwet te 

verwys nie. 

 
• “Die staat” versus “die owerheid”,  “die owerhede” 
Die begrip “staat” is omvattender as die begrip “owerheid”. Laasgenoemde 

verwys na die regeerder(s) van ŉ staat. Terwyl “die staat” ŉ abstrakte, 

onpersoonlike begrip is, is “owerhede” ‘n begrip waar die persoon meer op die 

voorgrond staan. Hoewel daar waar toepaslik wel van die term “die staat” 

gebruik gemaak word, is art. 36 primêr op die owerhede, op persone eerder 

as ŉ abstraksie, gerig. 



 10 

• “DRMB” 
Hierdie akroniem word gebruik om te verwys na die Deklarasie van die Regte 

van die Mens en Burger oftewel die Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen wat in 1789 tydens die Franse Revolusie opgestel is. 

 
• “NGB” 
Hierdie afkorting word slegs gebruik om na die Nederlandse Geloofsbelydenis 

te verwys. 

 

• “Roeping” teenoor “taak” 
Die begrip “roeping” is omvattender as die begrip taak en sluit ook sake in 

soos die rede op grond waarvan, of die doel waarmee ŉ taak uitgevoer moet 

word. Roeping is ŉ aksie wat primêr van God teenoor sekere mense uitgaan. 

 
• “Koninkryk”, “koninkryk van God”  

Wanneer “Koninkryk” met ŉ hoofletter gespel word, verwys dit na die 

koninkryk van God. Wanneer die “koninkryk” uitdruklik as die domein “van 

God” geïdentifiseer word, word koninkryk met ŉ kleinletter geskryf. 

 
• “GKSA”, “Gereformeerde Kerk(e)”, gereformeerde kerk(e)”, 

gereformeerd(es)  
“GKSA” verwys na die kerkverband wat in 1859 gestig is en tans bekend is as 

die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Gereformeerde Kerk(e), waar “Kerk” 

met ’n hoofletter geskryf word, verwys ook uitsluitlik na hierdie kerkverband. 

Indien “gereformeerd” met ‘n kleinletter geskryf word, verwys dit egter na die 

breër tradisie en nie na die gelyknamige kerkverband as sodanig nie. Indien  

“kerk” met ŉ kleinletter geskryf word, verwys dit na die kerke van 

gereformeerde belydenis en nie na ŉ enkele kerkverband in besonder nie. 

 
• “Katolieke kerk” teenoor “Rooms-Katolieke kerk” 
“Katoliek” word gebruik om die “algemene” kerk aan te dui, of die Latynse /  

Wes-Europese kerk in onderskeid van die Ortodokse / Oos-Europese kerk. 

Rooms-Katoliek word in onderskeid van Protestants gebruik. 
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1.6 SLEUTELWOORDE EN -BEGRIPPE (KEYWORDS) SOOS GEBRUIK 
IN DIE STUDIE.  

Kerk en staat; kerk en owerheid / owerhede, Grondwetlike demokrasie, 

sosiale kontrak, fundamentele grondwetlike waardes, artikel 15 van die 

grondwet, aktief-plurale model / opsie. Nederlandse Geloofsbelydenis, NGB 

artikel 36, afgodery en valse godsdiens, koninkryk van God, geregtigheid, 

gewetensvryheid, godsdiensvryheid.  

Church and state, church and government, authorities, constitutional 

democracy, fundamental constitutional values, article 15 of the constitution, 

active plural option.  Belgic Confession, idolatry and false religion, kingdom of 

God, righteousness, freedom of conscience, freedom of religion.  

 

Vervolgens word gefokus op die omstandighede waaronder die NGB opgestel 

en as belydenisskrif aanvaar is. 
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2. DIE OMSTANDIGHEDE WAARONDER DIE NEDERLANDSE 
GELOOFSBELYDENIS OPGESTEL EN AS BELYDENISSKRIF 

AANVAAR IS 

Honderd jaar van Wittenberg tot Dordrecht 
1517 tot 1619 

2.1 INLEIDING 
In die nag van 2 November 1561 het ‘n verweerskrif wat later die Nederlandse 

Geloofsbelydenis (NGB) sou word, as deel van ‘n verseëlde pakkie uit die lug 

geval en binne die mure van die kasteel te Doornik te lande gekom. So ’n 

dokument “val” egter nooit sommer “uit die lug” nie. Die opsteller, Guido de 

Brès, het dit met ‘n spesifieke doelwit opgestel en oor die muur gaan gooi. Om 

die inhoud van die NGB en in besonder art. 36 reg te verstaan, moet die 

agtergrond waarteen die dokument opgestel is en die doel waarmee dit 

opgestel is in gedagte gehou word. Daarom is dit noodsaaklik om in hierdie 

hoofstuk aan die volgende sake ten opsigte van die 16de en vroeg 17de-

eeuse Wes-Europa aandag te gee: 

• Die godsdienstige en politieke landskap en faktore wat tot die spesifieke 

kontoere daarvan aanleiding gegee het1. 

• Die optrede van die owerhede teenoor die verskillende Protestantse 

groepe  - waaronder die Lutherane, gereformeerdes en Anabaptiste. 

• Botsende uitgangspunte binne die politieke en godsdienstige denkklimaat. 

• Guido de Brès – opsteller van die NGB. 

• Indeling en opbou van die NGB self - met besondere aandag aan die plek 

van art. 36. 

• Die hantering van die teks van die NGB – ook spesifiek dié van art. 36. 

 
2.2 DIE POLITIEKE LANDSKAP VAN DIE MIDDEL 16DE- TOT VROEG 

17DE-EEUSE KATOLIEKE EUROPA  

Hoewel daar al vir dekades, selfs eeue, protesaksies teen die Katolieke kerk 

was, het dit eers in 1517 werklik blywende momentum gekry toe Martin Luther 

sy nou beroemde 95 stellinge teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker 

                                            
1 Die ondersoek na hierdie temas leuen gedeeltelik op my magister studie: Kriteria vir die ware 

kerk beskou vanuit die Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 29 (vergelyk Muller, 2002:11-
26). 
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het. Siende dat dit bykans onmoontlik is om ‘n era soos hierdie akkuraat te 

dateer, kan dié gebeurtenis as die begin van die Reformasie gesien word. 

Hoewel die Reformasie hoofsaaklik ‘n kerklike en of godsdienstige 

gebeurtenis was, het dit gevolge gehad vir die hele Europese samelewing – 

beslis ook vir die politiek (vergelyk Van der Zwaag, 1999:31). 

 

Binne tien jaar nadat Luther se 95 stellinge in Wittenberg verskyn het, het die 

Ryksdag  van Spiers in 1526 effektief die beginsel van cuius regio, eius religio 

aanvaar (De Jong, 1987:167,207; vergelyk ook Berkhof en De Jong, 

1967:153). Berkhof en de Jong (1967:153) wys daarop dat dit verreikende 

gevolge gehad het. Die ryksgebied het nou in landskerke uiteengeval en ‘n 

proses voltooi wat eintlik al in die Middeleeue begin het. Reeds sedert die 

vierde eeu is die eenheid van die kerk as bevorderlik vir die staat geag. Die 

Reformasie kon egter nou in die gebiede waar die vorste Evangelies  was, 

wettig as die enigste godsdiens gevestig word. 'n Deel van die Laat-

Middeleeuse erfgoed was dat die landskerk deur die landheer bestuur is 

(vergelyk ook die investituurstryd). Soewereine vorste het toenemend 

onafhanklik geword van sowel die (Rooms) kerk as die keiser (wat sedert die 

Karolingiese tyd as die wêreldlike hoof van die corpus christianum beskou is). 

(Van der Zwaag, 1999:29.) 

 

2.2.1 DIE POLITIEKE LANDSKAP VAN DIE 16DE EN VROEG 17DE EEU 
- IN BESONDER DIE NEDERLANDE  

Die 16de eeu is die era waarin nasionalisme werklik momentum in Europa 

begin kry het (Latourette, 1953:690, Van der Zwaag, 1999:28). In die proses 

het die corpus christianum wat bykans ‘n duisend jaar die toon aangegee het, 

ook uitmekaar begin val. Die ideologie van die Kerk van God – die 

gemeenskap van alle gelowiges – is stelselmatig vervang deur die 

opkomende ideologie van die nasionale staat2. Laasgenoemde is ook nie 

meer feodaal georganiseer nie, maar het al meer op ‘n “moderne” amptenary 

gesteun. In die proses is die persoon in beheer as iemand wat byna vrymagtig 

binne sy magsfeer opgetree het, toenemend op die agtergrond geskuif en 

                                            
2 Ek gee in hoofstuk 4 in meer detail hieraan aandag. 
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vervang deur iemand wat bloot sy werk gedoen het sonder dat hy noodwendig 

enige persoonlike belang daarby gehad het. 

 
Behalwe dat die staat sy stryd met die kerk om beheer van die samelewing 

mettertyd grootliks gewen het, is die staat ook toenemend in humanistiese 

terme gesien. Hiervolgens is die staat beskou as ‘n produk van menslike 

handelinge eerder as ‘n vrug van God se Voorsienigheid. Die belang van 

hierdie  sekularisasieproses is duidelik as in gedagte gehou word dat Thomas 

van Aquino se opvattings die Laat Middeleeue oorheers het. Vir Thomas was 

die kerk die besitter van die lex aeterna en bonatuurlike genademiddele. Ter 

wille van die Teokratiese ideaal - wat op daardie stadium deur sowel die kerk 

as die staat nagestreef is - was dit vir die kerk noodsaaklik om die staat (wat 

tot die natuurlike sfeer van die lewe behoort het) tot sy eintlike bestemming te 

bring.   

 
In werklikheid was daar dus ‘n dubbele ommekeer aan die gang. Waar die 

kerk nog probeer het om homself, eerder as die staat, as die primêre 

verteenwoordiger van God te handhaaf, het die staat nie bloot die oorhand 

oor die kerk verkry ten opsigte van die beheer oor die samelewing nie, maar 

die seëvierende staat het homself ook nie meer noodwendig as ‘n dienaar van 

God gesien nie. Hierdie proses sou egter eers met die Verligting werklik tot 

wasdom kom.  

 
Van der Zwaag (1999:29) wys daarop dat ten spyte daarvan dat die staat die 

verskillende lewensterreine onder sy heerskappy gesentraliseer het, die 

struktuur van die samelewing met die Reformasie nog sterk deur religieuse 

doelstellings bepaal is. Owerhede het die geestelike heil van hulle onderdane 

op die hart gedra, die reg gehad om hierdie belange te beskerm en hulleself 

geroepe gevoel ten opsigte van die cura religiones hetsy of die godsdiens 

Rooms of Protestants was. Die ironie is dat sowel die Protestante as die 

Rooms-Katolieke van die standpunt uitgegaan het dat daar eintlik net een 

legitieme vorm van die Christendom was. Die verhouding tussen owerheid en 

godsdiens was nog so heg dat die owerhede ketters (heterodoksie) as 

politieke opponente beskou en onderdruk het. State het ‘n premie op kerklike 

en kulturele homogeniteit binne hulle grondgebiede geplaas. Gevolglik was 
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daar voortdurend konflik wanneer minderheidsgroepe rondom (afwykende) 

leerstellings ontstaan het. As die alliansies wat in die onderskeie kampe 

tussen troon en altaar, of troon en preekstoel, gesmee is, in gedagte gehou 

word, is dit duidelik waarom die 16de eeu die eeu van godsdiensoorloë was. 

Van der Zwaag (1999:32) verwoord die kompleksiteit van die 16de eeu baie 

goed. Hy wys ook daarop dat waar owerhede vantevore bloot die kerk en die 

Christelike godsdiens moes beskerm (ook wel teen ketters), hulle nou – ná die 

breuk tussen die Rooms-Katolieke en die Protestante - ook aan die inhoud 

van die godsdiens aandag moes gee. Omdat sowel die Rooms-Katolieke as 

die Protestante daarop aangedring het dat hulle onderskeie owerhede hulle 

moet beskerm, is laasgenoemde onafwendbaar by die konflik betrek. 

 
Teen die 16de eeu was Spanje, Portugal, Engeland, Frankryk, asook Swede 

en later Rusland die toonaangewende nasies in Europa. Hoewel nasionalisme 

alreeds in Duitsland3 en Italië posgevat het, was dié gebiede onderling erg 

verdeel en sou dit nog tyd neem om politieke eenheid te bereik. Die 

onderlinge stryd binne Europa het ‘n groot rol gespeel om die omstandighede 

te skep waarbinne die Nederlande hulleself van die oorheersing van die Huis 

van Habsburg en Spanje kon bevry.  

 
Met die aanvang van die Reformasie was die benaming “Lae lande” eerder ‘n 

geografiese as politieke term. Die inwoners van die gebied was verdeeld 

volgens taal en kultuur met die Hollanders in die noorde, die Vlaminge in die 

sentrale gedeeltes en die Franssprekende Waldense in die suide. Keiser 

Karel V was aanvanklik slegs die graaf van Holland en het later die heerser 

van die Nederlande geword. Hy wou die gebied polities verenig onder ‘n 

absolute en verenigde monargie op die model van die ander ontluikende state 

in Wes-Europa. As deel van sy strategie het hy bisdomme ingestel wat moes 

help om die dissipline te handhaaf (Latourette, 1953:763). 

 
In die Duitse gebiede is Karel V se hande deur die Lutherse Reformasie 

gebind en hy wou voorkom dat dit ook in die Nederlande gebeur. Hy het 

gevolglik uiters streng opgetree. Die strengste plakkate is weldra uitgevaardig 

                                            
3 Hale (1985:17) bespreek die verdelende effek wat die vrede van Augsburg (1555) gehad het. 
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teen almal wat enige instemming met die Reformasie betoon het. Hoewel 

Karel V die Nederlande in 1548 met die Ryksdag van Augsburg 'n mate van 

selfstandigheid gegee het (in die hoop op meer lojaliteit), het hy maatreëls 

weer verskerp. Die druk, lees en besit van “ketterse geskrifte”, by name dié 

van Luther, was aanvanklik strafbaar met die konfiskering van eiendom en ná 

1550 met die dood (Kurtz, 1904:234). Enige iemand wat nagelaat het om 'n 

ketter by die owerhede aan te gee, kon ook nou met die dood gestraf word. 

(Kooiman, 1968:245). Berkhof (1955:210)4 skat dat daar tot 10 000 mense 

onder Karel V se bewind doodgemaak is. Sy beleid van gewelddadige 

onderdrukking het egter waarskynlik die teenoorgestelde uitwerking gehad, 

want soos die spreuk lui:  Die bloed van die martelare is die saad van die 

kerk.  

 

Kurtz (1904:234) wys daarop dat wilde Anabaptiste duisende mense met hulle 

saamgesleep het en so Karel V se weersin in die Reformasie gesanksioneer 

het.  

 

Ondertussen het Calviniste weens vervolging vanuit Noord-Frankryk ook in 

die Nederlande skuiling kom soek. Enersyds het hulle voortgebou op dit wat 

die Lutherane, Anabaptiste en selfs humaniste soos Erasmus reeds tot stand 

gebring het. Kooiman (1968:145) meen dat die feit dat Calvyn self aktief aan 

die politiek deelgeneem het, asook die Calviniste se vermoë om goed te 

organiseer en om mense te werf, die Nederlandse adel betrek het. Die faktore 

het ook daartoe bygedra dat die vryheidstryd teen verspaansing al hoe meer 

saamgeval het met die stryd teen Rome. Witte (2007:144) merk op dat 

Calviniste – wat die Here volgens sy wette wou dien – van sowel kettery as 

hoogverraad beskuldig is. Dit was juis die verbinding van godsdienstige en 

patriotiese ideale wat die Nederlanders tot hulle doodsveragtende stryd 

aangespoor het. Berkhof (1955:213) wys daarop dat dit juis die Calvinisme 

sou wees wat later vir Willem van Oranje, wat ten spyte van sy Roomse 

opvoeding, godsdienstig innerlik onverskillig was en wat in 1566 tot die 

                                            
4 Let daarop dat jonger uitgawes van die werk (vergelyk Berkhof en de Jong, 1967:196; asook 

De Jong, 1987:218) hierdie feit in die ooreenstemmende paragrawe weglaat. Ek sal 
hieronder dus telkens na die toepaslike uitgawe van hierdie werk verwys. 
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Lutheranisme oorgegaan het, in staat sou stel om in teenstelling met die 

Lutherse standpunt, die reg van gewapende opstand te erken5. Karel V se 

herorganisering van die bisdomme het verder tot verset, veral in die hoogste 

kringe, bygedra aangesien die bisdomme nie net die Rooms-Katolieke 

hiërargie versterk het nie, maar ook bedoel was om die hoë klerus 'n werktuig 

van Spanje te maak. Baie van die nuwe biskoppe was meer bedrewe in die  

politiek as die teologie. 

 
Na Karel V se abdikasie in 1555, volg sy seun Phillips II hom op as die “Heer 

der Nederlande” (Botha, 1991:151; Kurtz, 1904:235). Gemeet aan Rooms-

Katolieke standaarde, was hy vroom en toegewyd, iemand wat as monnik en 

keiser sy godsdienstige pligte getrou nagekom het (vergelyk Muller, 2002:11). 

Berkhof (1955:211)6 meen dat hoewel hy so fanaties soos sy pa was, hy nie 

sy pa se bekwaamheid en insig geërf gehad het nie. Hy het hom voorgeneem 

om die Rooms-Katolieke geloof te beskerm – selfs al moes baie mense in die 

proses met hulle lewens daarvoor betaal. Met hom as leier van die 

Kontrareformasie het die vervolging van Protestante (en Jode) gedurende sy 

regeringstyd 'n hoogtepunt bereik. Hy het stelselmatig probeer om die 

verspreiding van reformatoriese gedagtes uit te wis (vergelyk Walker, et 

al., 1997:516). Hofmeyr en Van Niekerk (1989:2) beskryf hom ook as 'n 

agterdogtige mens wat in baie opsigte nie sy tyd verstaan het nie. 

 
Phillips II wou graag sy pa se ideale vir die Lae Lande laat realiseer en het 

groot gedeeltes van die grond onder die nuutgestigte bisdomme verdeel 

(Visscher, 1939:13). Hoewel hy die gebied in 1559 finaal verlaat het, het hy dit 

via sy halfsuster, landvoogdes Margaretha van Parma, asook die State 

Generaal bestuur. Vir alle praktiese redes het die mag egter beland in die 

hande van Granvelle, eerste biskop van Atrecht en later ook kardinaal. In 

1561 het die hoëre adel onder leiding van Willem van Oranje en Egmond ‘n 

verdrag genaamd “die liga” gesluit om Granvelle se aandeel in die regering te 

bestry. Hoewel Granvelle in 1564 vertrek het, het Phillips II se beleid nie 

werklik verander nie. Die State Generaal, waarop die edelliede sitting gehad 
                                            
5 Vergelyk ook Witte (2007:145) en De Jong (1987:222). 
6 In jonger uitgawes van hierdie werk laat die skrywer(s) hierdie beoordeling weg (vergelyk 

Berkhof en De Jong, 1967:196; De Jong, 1987:218 e.v.) 
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het, het Phillips II versoek om maatreëls vir geloofsvervolging (plakkate) te 

versag, maar sonder sukses. Ofskoon die hoëre adel onwillig was om die 

beleid toe te pas, het hulle hulle van openlike opstand weerhou (Vonk, 

1956:607). 

 

In 1565 het lede van die laere adel die Kompromis of Verbond van Edeles 

gestig7. In April 1566 is 'n smeekskrif deur 600 laere edelliede aan 

Margaretha oorhandig waarin vir die opheffing van die inkwisisie en die 

plakkate gevra is8.  Dit was juis tydens die oorhandiging van hierdie dokument 

wat een van die raadshere Margaretha toegeroep het dat sy nie bang moes 

wees vir die gueux (geuse, oftewel bedelaars) nie. Uiteindelik het hierdie 

naam na almal verwys wat hulle teen die Spaanse oorheersing verset het 

(Kooiman, 1968:246).  Hoewel hierdie petisie in werklikheid slegs vae beloftes 

ontlok het, het die breë bevolking dit as 'n keerpunt gesien en het mense wat 

vir die inkwisisie gevlug het van oraloor begin terugkeer. Daar is ook begin om 

die Woord met die sogenaamde hagepreke9 in die openbaar te verkondig. 

Hoewel die plakkaat van 3 Julie 1566 openbare prediking verbied het, het die 

mense hulle nie daardeur laat afskrik nie, maar eerder begin om die 

hagepreke gewapend by te woon. 

 

Kooiman (1968:246) skryf die hewige beeldestorms wat hierna plaasgevind 

het, deels juis aan die Calvinistiese prediking toe. Vonk (1956:608) meen dat 

dit “zeker geen werk van speciaal de Gereformeerden” was nie. Hoewel daar 

meningsverskille was, sou hulle na sy mening nie die agtste gebod vergeet 

het in ‘n poging om die eerste te handhaaf nie. Toe die hagepreek in volle 

swang gekom het, was daar volgens hom wel sekere onrustige 

                                            
7 Hierdie optrede was in ooreenstemming met Calvyn (sowel as Beza) se siening dat die laere 

magistrate die verset moes lei.  
8 De Groot (1955:172) wys daarop dat die gereformeerdes in Genève hierdie poging 

teengestaan het en gemeen het dat dit uit die humanistiese invloed van Sebastian Castellio 
voortgespruit het. Beza skryf in ‘n brief aan Jean Taffin dat as die prys vir godsdiensvryheid 
daarop neerkom dat almal (insluitende die sektes) godsdiensvryheid verkry en nie net dié wat 
die ware godsdiens aanhang nie, die prys dan te hoog is. Witte (2007:134 e.v.) toon aan dat 
Beza sy standpunt hieromtrent later verander het.  

9 Hagepreke verwys na eredienste wat in die geheim in die veld buitekant die stede en dorpe 
gehou is. 
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gereformeerdes wie se opgeruide emosies hulle aangespoor het om met 

knuppel en pik in die hand, “Vive les Gueux!” teenoor die priesters uit te roep. 

Die beeldestorms waartydens oproerige skares Roomse katedrale 

binnegeval, geplunder en alles omgekeer of afgebreek het, het vinnig 

versprei, maar net skynsukses gebring. 

 

Die beeldestorms het verwydering tussen die Calviniste, Lutherane (wat nie 

met kerkrowers wou saamwerk nie) en Rooms-Katolieke gebring en 

Margaretha opnuut laat moed skep nadat sy aanvanklik onkant betrap is en 

dit selfs oorweeg het om na die veiligheid van Bergen uit te wyk. Op 23 

Augustus 1566 het sy met ‘n afvaardiging van die Verbond van Edeles ‘n 

ooreenkoms aangegaan waarvolgens die openbare prediking nêrens versteur 

sou word waar dit tot op daardie stadium reeds gehou was nie. Margaretha 

het egter bedoel dat daar letterlik slegs gepreek mag word en dan ook net in 

die landelike gebiede en buitewyke. Die Edeles was van mening dat 

ooreengekom is dat volledige eredienste (wat die bediening van die Woord en 

sakramente en huweliksbevestiging ingesluit het) gehou kon word. Van hulle 

kant af het die edelliede beloof om te voorkom dat oraloor gepreek sou word. 

Verder het hulle ook beloof om die Verbond te ontbind. Hierdie ooreenkoms 

het egter ‘n see van rampspoed oor Valenciennes laat spoel. 

 

Weens sy ligging naby aan Frankryk het die owerheid in Brussel gebeure in 

Valenciennes deeglik dopgehou. Ten spyte daarvan kon die prediking van die 

evangelie relatief rustig voortgaan en het die gereformeerde gemeente aldaar 

in 1565 selfs die jong Fransman, Peregrin de la Grange as predikant ontvang. 

Die mense het na die openbare eredienste wat hy buite die stad gelei het, 

gestroom. Op De la Grange se versoek het Guido de Brès hom weer by die 

gemeente aangesluit en op 10 Augustus vir die eerste keer weer in sy 

voormalige gemeente gepreek. Die toeloop was so groot dat dit net die 

geestelikes was wat Rooms-Katoliek gebly het asook enkele vooraanstaande 

sakelui wat jare lange verbintenisse met die stad gehad het. Hoewel die 

stadsowerhede probeer het om die prediking stop te sit, is beelde op 24 

Augustus uit die kerkgebou verwyder sodat die gebou vir gereformeerde 

prediking gebruik kon word. Na verskeie woelinge het ‘n koninklike plakkaat 
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die stad op 14 Desember 1566 rebels verklaar en het die Spaanse troepe 

onder leiding van Noircarmes dit beleër. Pogings om die stad van buite te 

ontset, was vrugteloos. Toe De Brès aanbeveel dat die stad hom aan die 

koning moet onderwerp, is sy raad geïgnoreer. Op 23 Maart 1567 moes die 

stad oorgee. Op 31 Mei is De la Grange en De Brès opgehang. (Vonk, 

1956:612-614, bespreek uitvoerig die aanklagte van die plakkaat van 14 

Desember 1566 asook die stad se antwoorde daarop, en toon aan dat die 

aanklagte sonder enige grond was.) 

 

Ondertussen het die beeldestorms 'n onbeskryflike toorn by Phillips II laat 

ontvlam (Kurtz, 1904:245). ‘n Mens kan jou net indink watter emosie sulke 

byna barbaarse vernietiging in ‘n kultuurmens kan ontketen. Hierop het 

Phillips II in Augustus 1567 Fernando Alvarez de Toledo, die derde Hertog 

van Alva – wat Margaretha vervang het (Berkhof, 1955:213) - met sy 

spesialistroepe bestaande uit Spaanse en Italiaanse soldate na die 

Nederlande gestuur om die teenstand aldaar te onderdruk (De Jong, 

1987:221; Latourette, 1953:765). Die hertog het alle Nederlanders as skuldig 

beskou omdat die een helfte aan die oproerigheid sou deelgeneem het en die 

ander helfte hulle dit nie belet het nie. Volgens Kurtz (1904:247) het die 

Hertog van Alva met sy vertrek vanuit die Nederlande in 1573 daarop geroem 

dat hy by die 18 000 mense weens oproer of as gevolg van hulle geloof na die 

beuels gestuur het.   

 

Nadat die katolieke grawe, Egmond en Hoorne, weens hul vermeende steun 

aan die opstand, in die openbaar in Brussel onthoof is, het die Geuse hulle 

verenig agter Willem van Oranje, stadhouer van Holland, Zeeland en Utrecht, 

wat aanvanklik ook voor Alva gevlug het (De Jong, 1987:221; Kooiman, 

1968:246). Die tagtigjarige oorlog wat in 1568 uitgebreek het, is vanaf 1609 

twaalf jaar lank deur ‘n skietstilstand onderbreek. Die verposing het 

geleentheid vir die sitting van die Sinode van Dordrecht gebied. Die oorlog as 
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sodanig is egter eers in 1648 beëindig met die Vrede van Wesfale10 

waartydens  ‘n reeks onvoorwaardelike vredesooreenkomste gesluit is. 

 

Aanvanklik het Rooms-Katolieke en nie-Rooms-Katolieke Nederlanders dus 

saam teen Spaanse oorheersing gestry en hulle onderlinge geloofsverskille 

probeer ignoreer – deels omdat Karel V alreeds nie onderskeid tussen die 

groepe getref het nie en alle kettery / opstand oor een kam geskeer het 

(Berkhof, 1955:210 & Latourette, 1953:764)11. Die gereformeerdes was egter 

nooit tevrede met die Rooms-Katolieke nie. Een slagspreuk was immers: 

“Liewer Turks as paaps” (Kurtz, 1904:236). Dit was ook nie lank nie of dit was 

duidelik dat die Rooms-Katolieke met die Spanjaarde geheul het (Witte, 

2007:145). Uiteindelik het dit ook tot die skeiding van Nederland en België 

bygedra nadat die Waalse en suidelike stede deur Margaretha se seun, 

Hertog Alexander van Parma oorrompel is (Kooiman, 1968:247). Hy het die 

suidelike provinsies in 1579 in die Unie van Atrecht (Arras) verenig en hulle 

lojaliteit aan Rome verklaar. Hiermee was België vir die Reformasie verlore. 

Die sewe noordelike provinsies was genoop om hulle in 1579 in die losse 

Unie van Utrecht, onder leiding van die State Generaal en die huis van 

Oranje, te verenig. Op 26 Julie 1581 word die sogenaamde “Plakkaat van 

Verlatinghe” onderteken. Dit was in wese ‘n onafhanklikheidsverklaring 

waarmee die noorde Phillips II die eerste keer formeel as hulle regeerder 

verwerp het. 

 

Die verdere verloop van die tagtigjarige oorlog is nie per se vir hierdie studie 

belangrik nie. Dit is wel belangrik om van enkele gebeurtenisse kennis te 

neem aangesien die NGB eers in 1619 finaal as belydenisskrif aanvaar is: 

 

                                            
10 Pillay (1991:177) wys daarop dat hierdie vredesooreenkoms ‘n kardinale stap was om 

godsdiensvryheid in Europa te vestig. Die ooreenkoms is egter nie spesifiek ter wille van 
godsdiensvryheid of selfs op morele gronde aangegaan nie, maar hoofsaaklik ter wille van 
politieke redes. Pous Innocentius X het die ooreenkoms verwerp. Dit is ook nie geredelik 
deur die Protestante aanvaar nie. 

11 Hierdie feite word nie in die ooreenstemmende paragrawe van jonger uitgawes van hierdie 
werk (vergelyk Berkhof en De Jong, 1967:196; De Jong, 1987:218) vermeld nie. 
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Hoewel Willem van Oranje aan die Brusselse hof van Phillips II grootgeword 

het, in die Roomse godsdiens opgevoed is, en tot die Luthersgesinde Huis 

van Nassau behoort het, het hy ook die steun en vriendskap van 

vooraanstaande Calviniste soos Phillips Marnix van St. Aldegonde geniet. In 

1573 het hy deels om politieke redes tot die gereformeerde kerk oorgegaan. 

Hy het aanvanklik ook beoog om al die provinsies in 'n stateverbond te 

verenig (Berkhof, 1955:214; Kooiman, 1968:245). Hierin sou Katoliek, 

Lutheraan, gereformeerde, Anabaptis en humanis regsgelyk wees (Kooiman, 

1968:247)12. Sy pogings is egter hoofsaaklik gefnuik deurdat die 

gereformeerdes die Calvinisme as die enigste ware godsdiens gesien het, en 

deurdat die Rooms-Katolieke in die suide, soos aangetoon, toenemend met 

die Spaanse opposisie geheul het (vergelyk ook De Jong, 1987:223).   

 

Na die moord op Willem van Oranje in 1584, het die leiding op sy tweede 

seun, die sewentienjarige Maurits, en die latere raadspensionaris Johan van 

Oldenbarnevelt geval. Maurits was 'n briljante militêre strateeg wat feitlik 

lewenslank populêre steun geniet het. Dit was hoofsaaklik onder sy leiding 

wat die vryheid van die Nederlande verseker is (vergelyk Swart, s.j. 64 – 69) 

en Spanje Nederland in 1609 as legitieme staat erken het.  

 

Nadat Maurits en Van Oldenbarnevelt die leiding oorgeneem het, het 

onderlinge verdeeldheid die Nederlande baie skade aangedoen en byna op 

burgeroorlog uitgeloop. Die land was erg verdeel tussen die Remonstrante en 

Kontra-Remonstrante. Waar Maurits aanvanklik min belangstelling in die 

godsdiens getoon het en later selfs deur Van Oldenbarnevelt oor sy ergerlike 

lewe betig is, het hy uiteindelik die Calvinistiese standpunt teenoor die 

Remonstrante (wat deur Van Oldenbarnevelt ondersteun is) gehandhaaf. 

Swart (s.j. : 70) toon aan hoe Maurits se politieke belange netjies hierby 

ingepas het. Na verskeie woelinge het Van Oldenbarnevelt in 1617 deur 

middel van 'n Scherpe Resolusie die hou van enige Nasionale Sinode 

(waarop die saak van die Remonstrante besleg sou kon word) verbied. 

Maurits het hierdie reëlings egter onder uiterste lewensgevaar stelselmatig 
                                            
12 Vergelyk  ook Witte (2007:146) se bespreking van die Unie van Utrecht en die onderlinge 

vryhede en verantwoordelikhede wat die provinsies ten opsigte van mekaar gehad het.  
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ongedaan begin maak. Uiteindelik het die State Generaal besluit dat 'n 

sinode, ten spyte van die verbod van Holland (wat onder leiding van Van 

Oldenbarnevelt was), wel gehou sou word.  Maurits het ook volmag ontvang 

om die orde na goeddunke te herstel en het in Augustus 1617 op Van 

Oldenbarnevelt, asook Grotius en andere toegeslaan.  

 

In die hele proses het Maurits feitlik 'n staatsgreep uitgevoer (Swart, s.j. : 70). 

Remonstrante is uit die regeringsdiens ontslaan en met Kontra-Remonstrante 

vervang. Talle Hollandse provinsiale amptenare het bedank – meestal uit 

vrees vir 'n aanval deur die massa of vir aanhouding deur Maurits. Van 

Oldenbarnevelt is verhoor, skuldig bevind aan die oorskryding van sy magte13, 

ter dood veroordeel en op 13 Mei 1619 onthoof. Op hierdie punt moet in 

gedagte gehou word dat die Sinode van Dordrecht sy eerste sitting reeds op 

13 November 1618 gehou het. Op 30 April 1619 is die finale teks van die NGB 

voorgelê en op 24 Mei goedgekeur. Kurtz (1904:249) wys daarop dat die 

internasionale afgevaardigdes ook op 13 Mei 1619, dieselfde dag waarop Van 

Oldenbarnevelt onthoof is, vertrek het. (Ek kon egter geen kousale verband 

opspoor asof die voltrekking van sy vonnis tot die vertrek aanleiding gegee 

het nie.)  

 

Daar was dus 'n belangrike wending ten opsigte van die verhouding tussen 

die owerhede en die godsdiens. Wat die Nederlande betref, het die owerheid 

se houding aanvanklik mettertyd al hoe ongenaakbaarder geword deurdat 

eers Karel V en toe Phillips II al hoe strenger opgetree het teen almal wat 

tekens van teenstand getoon het. Met die bevryding van die Nederlande, het 

daar egter 'n totale ommekeer plaasgevind aangesien die Nederlande hierna 

deur die Reformatoriesgesinde onafhanklike Nederlandse Owerheid beheer 

is. Waar die NGB dus in die hitte van die stryd (teen buitelandse oorheersing) 

en in byna ondergrondse omstandighede opgestel is (vergelyk die afdeling 

oor Guido de Brès hieronder), is dit finaal as belydenisskrif aanvaar toe daar 

genoegsaam kalmte na buite was om 'n sinode met internasionale 

afgevaardigdes te kon hou. Intern was dit egter allermins stil en rustig en was 

                                            
13 In Calvinistiese terme dus effektief aan tirannie (Witte, 2007:131,154). 
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vrae oor die verhouding van kerk en staat steeds brandend. Waar die NGB 

met ander woorde dus opgestel is in ‘n tyd toe die gereformeerdes onderdruk 

was, is dit finaal aanvaar in ‘n tyd toe die gereformeerdes self die staatsmag 

beheer en gebruik het14, 15.  

 

2.3 DIE KERKLIKE (GODSDIENSTIGE) LANDSKAP VAN DIE 16DE EEU  

Hierbo is reeds veel gesê op grond waarvan die silhoeët van die kerklike 

landskap waarbinne die NGB opgestel en finaal as belydenisskrif aanvaar is, 

al begin deurskemer het. Dit is egter noodsaaklik om die kerklike 

omstandighede duideliker te belig. 

 

Soos aangetoon, het die Ryksdag van Augsburg in 1526 in werklikheid die 

beginsel van cuius regio, eius religio aanvaar. Hiermee is die moontlikheid 

geskep dat die Reformasie minstens in daardie gebiede waar die betrokke 

landheer dit verkies het, kon posvat.  Hier moet egter fyn onderskei word 

tussen die reg wat die landheer verkry het om die godsdiens vir die gebied 

onder sy jurisdiksie te bepaal, en die reg van die aanhangers van 'n 

godsdiens om hulle daarin uit te leef (vergelyk De Jong, 1980:207). De Jong 

wys daarop dat toe bogenoemde beginsel met die godsdiensvrede van 

Augsburg (1555) bevestig is, dit, behalwe uiteraard vir die Rooms-Katolieke, 

eintlik nog net vir die Lutherane wat die Augsburgse konfessie aanvaar het, 

ware godsdiensvryheid gebring het. Die gereformeerdes (soos die Zwingliane) 

en die Anabaptiste het op daardie stadium nog nie eens gewetensvryheid 
                                            
14 Ek meen dat daar minstens ‘n parallel is in die historiese verloop van die verandering in 

politieke omstandighede en verandering in die interpretasie van art. 36. Die artikel is 
opgestel toe die gereformeerdes onderdruk was, maar as belydenis aanvaar in 
omstandighede waarin die gereformeerdes die politieke mag verkry het – en vir eeue sou 
behou of daarin sou deel.  Waar die frases “om te weren en uit te roeien alle afgoderij en 
valschen godsdienst, om het rijk des Antichrists te gronde te werpen” met die opstel van die 
NGB aanvanklik ’n doel verwoord het, is dit later eeue lank geïnterpreteer asof hierdie frases 
die plig van die owerheid verwoord en asof die owerheid dus die roeping sou hê om 
byvoorbeeld die aanhangers van valse godsdienste desnoods met die swaard teen te gaan. 
Dit is heel verstaanbaar dat iemand wat die koninkryk van Christus wil bevorder en 
terselfdertyd die politieke mag in die hand het, hierdie frases as pligmatig kan interpreteer. 
Hierdie hele saak word uitvoerig in ‘n volgende hoofstuk bespreek. 

15 Witte (2007:3) identifiseer ‘n parallelle tendens in die werke van Calvyn. Hy merk op dat waar 
hy in sy oorspronklike werke meer toegeeflik was, hy later met die ondersteuning van die 
Raad van Genéve meer vyandig (“hostile”) teenoor religieuse verskille (“dissent”) staan.  
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geniet nie. Volgens Hartvelt (1991:4) was die proses waarin Europa in 

“godsdiensblokke” verdeel is, teen 1580 egter afgehandel. 

 

Wat die Nederlande betref, het die gedagtes van Luther (asook Zwingli) en 

die Anabaptiste ten spyte van die pogings van Karel V veral in die noordelike 

dele vroeg reeds posgevat (De Jong, 1987:216). Dit is verklaarbaar in die lig 

daarvan dat die moderne devotie asook die broeders des gemeenen levens 

sedert die 14de eeu al ’n groot invloed aldaar gehad het. Dit is juis vanuit 

hierdie kring dat mense soos Thomas à Kempis (skrywer van Die navolging 

van Christus) en Johannes Wessel Gansfort na vore gekom het. Van 

laasgenoemde het Luther gesê dat hy en Gansfort tot so mate dieselfde gees 

gedeel het, dat as hy vroeër Gansfort se werke gelees het, sy teenstanders 

sou kon gemeen het dat hy al sy gedagtes by Gansfort oorgeneem het! 

(Kooiman, 1968:243). Bowendien het die Nederlanders selfs op daardie 

stadium alreeds 'n sterk leeskultuur gehad (Kurtz, 1904:237). Hierdie 

gegewens verklaar waarom Luther se gedagtes so vinnig in die Nederlande 

posgevat het. Weens die ontwikkeling van die boekdrukkuns was die Nuwe 

Testament vanaf 1522 en die volledige teks van die Bybel vanaf 1527 boonop 

vir die breë Nederlandse bevolking beskikbaar.  Die Nederlande was ryp vir 

Reformasie. 

 
Waar die noordelike dele aanvanklik Luthers was, het die Calvinisme 

uiteindelik die dominante krag geword. Dit is reeds hierbo aangetoon hoe 

Calviniste hulle in die Nederlande gevestig het nadat hulle enersyds in 

Frankryk vervolg is en daar andersyds na die smeekskrif van 1566 

(verkeerdelik) die persepsie ontstaan het dat daar ruimte vir hulle in die 

Nederlande sou wees en verskeie vlugtelinge hierop begin terugkeer het. Dit 

was egter aanvanklik veral die sogenaamd linkervleuel van die Reformasie 

wat die meeste aandag van die owerhede getrek het. 

 

2.3.1 Die rol van die Anabaptiste (Dopers, Wederdopers) 

Talle skrywers is dit eens dat die NGB nie verstaan kan word sonder om die 

gebeure rondom die destydse Anabaptiste deeglik te verreken nie. Hofmeyr 

en Van Niekerk (1989:2) beweer selfs dat leerstellings en optrede van hierdie 



 

 26 

mense die belangrikste kwessie is wat die NGB ten grondslag lê. Jonker 

(1994:50) meen dat die NGB so duidelik "anti-Dopers" ingestel is dat dit op 

dié punt duidelik van ander gereformeerde belydenisskrifte onderskei kan 

word. 

 
Die Anabaptiste se oorsprong kan teruggevoer word na gebeure teen die 

einde van 1523 te Zürich toe daar 'n groep na vore gekom het (wat later as 

Anabaptiste bekend sou staan) wat gemeen het dat Zwingli as reformator 

misluk het. Hulle wou sy gedagtes verder voer en byvoorbeeld met die mis en 

beelde wegdoen.  Die owerhede was egter nog nie gereed hiervoor nie en 'n 

reeks gebeure het gevolg wat daarop uitgeloop het dat verskeie Anabaptiste 

vervolg of verban is (en selfs gedood is) of vir hulle lewe moes vlug (Walker et 

al., 1997:450). Dit het egter allermins verhoed dat daar bykans oral in Europa 

Anabaptistiese groepe ontstaan het. 

 

Die Anabaptiste was nie 'n deeglik georganiseerde eenheid nie. Hulle het 

eerder bestaan uit los groepe en individue wat min of meer dieselfde 

standpunte gehandhaaf het (vergelyk ook Muller, 2002:12). 

 

Die belangrikste hiervan was (vergelyk  De Jong, 1980:179):  

• dat hulle hul geloofsinsigte deur direkte (nie-middellike) leiding of ingewing 

van die Heilige Gees verwag het (veral die sogenaamde Profete van 

Zwikcau); 

• dat hulle  Bybelse norme vir kwessies van sosiale geregtigheid gesoek het 

- maar baie keer op biblisistiese wyse; 

• dat hulle 'n sterk verwagting gekoester het dat 'n radikale ommekeer op 

hande was wat sou aanbreek met Christus se heerskappy op aarde (veral 

Müntzer, Hut en Hoffman); 

• dat hulle die kinderdoop met minagting verwerp het en (deurlopend) die 

"geloofs- of bekeringsdoop" in die plek daarvan gestel het. 

 

Kurtz (1904:240) wys daarop dat die Anabaptiste die bestaande kerk (en 

staat) se einde wou sien en dáárom teen die kinderdoop gekant was 

aangesien die kinderdoop jaarliks die kerk met duisende lidmate laat groei het 
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van wie baie nooit werklik tot bekering sou kom nie. Die Anabaptiste wou die 

doop aan gelowiges bedien. (Dit moet nie sonder meer met die latere 

“volwasse doop” verwar word nie. Dit het nie per se daaroor gegaan dat 

kinders nie kan verstaan nie, maar dat hulle nog nie geglo het nie.) 

 

Na wye vervolging en die dood van die Anabaptiste-leier Mantz, is daar onder 

leiding van Michael Sattler in 1527 wel 'n kort verklaring te Schlegtheim 

opgestel (vergelyk De Jong, 1980:182;  Walker, et al., 1997:452, asook Villa-

Vicentio, 1986:71 vir die teks van die verklaring): 

• Die doop mag net aan gelowiges bedien word. 

• Die tug (as ekskommunikasie) moes voor elke nagmaalsviering toegepas 

word en wel op elkeen wat hulle doop met hulle lewenswyse verloën het. 

• Die nagmaal was net vir gedooptes (en niemand anders nie) bedoel. 

• Afsondering van die wêreld is vereis en het ingehou dat die gedooptes 

geen kontak met nie-gelowiges of met enige pouslike en teen-pouslike 

werke mag hê nie. 

• Gedooptes mag nie wapens soos swaarde gebruik nie. Die tug was die 

kerk se enigste wapen.   

• Die Rooms-Katolieke, Lutherse en Zwingliaanse manier van aanbidding is 

eksplisiet as onchristelik afgewys. 

• Hoewel die owerheid noodsaaklik is vir die sondige wêreld, mag 

gedooptes nie poste daarin beklee nie. 

• Geen ede mag afgelê word nie. 

 

Volgens De Jong (1980:183) het dié verklaring die Anabaptiste as 'n 

wêreldmydende gemeenskap geteken. Voorts moes mense eerder deur 

lewenswyse as deur prediking oortuig word dat die kerk waarvan die 

Anabaptiste deel was, die Bybelse kerk was. 

 

Kort na dié verklaring is Sattler gevang en tereggestel. Die Anabaptiste het 

egter bly groei. ’n Dekreet teen die Anabaptiste wat die Roomsgesinde 

Ferdinand van Oostenryk, mét die steun van Keiser Karel V, in 1528 

uitgevaardig het, het groot lyding vir baie mense gebring, maar nie die groei 

van die Anabaptiste gestuit nie (Walker, et al., 1997:450). Hierna het sowel 
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die Luthers- as die Roomsgesinde Duitse state by die Ryksdae van Spiers 

(1529) en Augsburg (1530) die ou Romeinse wet teen kettery op die 

Anabaptiste toegepas. Volgens dié wet was lidmaatskap van die Anabaptiste 

strafbaar met die dood. In die Protestantse gebiede is die Anabaptiste nie as 

ketters nie, maar as skeurmakers hanteer. Indien hulle nie wou konformeer 

nie, is hulle toegelaat om te emigreer. 

 

Tussen 1530 - 1537 het duisende mense in die noorde van die Nederlande 

die Anabaptiste begin aanhang. In die Nederlande het Melchior Hoffman 

(1495-1543), na aanleiding van die werk van Hans Hut (in Straatsburg) en 

Thomas Muntzer, in 1530 'n Anabaptis geword. Hy het fanatieke apokaliptiese 

gedagtes verkondig en mense vurig opgeroep om hulle vir die (spoedige) 

koms van Christus gereed te maak – onder andere deur hulle te laat doop. In 

Emden het Hoffman Jan Trimpmaker gedoop. In 1531 is Trimpmaker en agt 

ondersteuners deur die owerheid in Den Haag tereggestel.  Die owerheid het 

ook begin om tussen die kettery van die sakramentariërs en die revolusionêre 

beginsels van die Anabaptiste te onderskei. Hierop het Hoffman beveel dat 

die doop vir twee jaar lank nie bedien moes word nie. Hy was egter so seker 

van sy saak dat hy homself as 'n tweede Elia gesien het, en verkondig het dat 

Jesus Christus in 1533 sou terugkeer en wel in Straatsburg - die nuwe 

Jerusalem. Hoffman het weer na Straatsburg vertrek waar hy daarop 

aangedring het om gevange geneem te word in afwagting op die komende 

groot verandering. Hy sterf egter in 1543  vergete in die gevangenis (De Jong, 

1980:184). 

 

Na die verstryking van die twee jaar tydperk begin Jan Matthijsz van Haarlem 

om mense weer te doop. In plaas van Straatsburg moes Münster die hoofstad 

van die wederdopers word nadat die stadsbestuur en die plaaslike predikante 

vir die Anabaptiste gewen is. Dit het 'n tragedie ingelui. Op 27 Februarie 1534 

word almal wat nie by die Anabaptiste wou inval nie, uit die stad gesit. Verder 

word gemeenskaplike eiendomsbesit ingestel  en word verklaar dat die wêreld 

met die swaard gereinig moes word. Hierna val Jan Matthijsz die Rooms-

Katolieke beleringsmag aan. Toe hy sterf, neem Jan Beukels van Leiden sy 

plek in om as "Koning van Geregtigheid" in die "nuwe Sion" te regeer. Hy 
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besluit onder andere om poligamie in te stel. Op 25 Junie 1535 val Münster. 

Die leiers is met brandende tange gemartel. Hulle lyke is as afskrikmiddel aan 

die St. Lambertus Toring Een opgehang (Kurtz, 1904:263).  

 

Die val van Münster het die simpatie wat vele mense met die Anabaptiste 

gehad het, laat verdwyn. Dit het duidelik geword dat hulle aansprake ten 

opsigte van die wederkoms ongegrond en valse profesieë was (Kurtz, 

1904:244). Verder is hulle ook as staatsgevaarlik en vyande van goeie sedes 

gesien. 

 

Die sogenaamde "batenburgers" het egter steeds jare lank probeer om die 

aardse koninkryk van God met die swaard op te rig. Maar baie Anabaptiste 

het nie werklik 'n ander keuse gehad as om in die openbaar lidmate van die 

bestaande kerke te wees en in die geheim hulle eie gedagtes te koester nie. 

Menno Simons, wat gemeentes reg oor die Nederlande georganiseer het,  

sou uiteindelik 'n derde opsie bring (vergelyk George, 1988:252-306 wat 'n 

deeglike beskrywing van sy lewe en werk bied).  

 

Hoewel Simons aanvanklik 'n Rooms-Katolieke priester was wat hervormings 

van binne die kerk probeer deurvoer het, het hy uiteindelik met die Rooms-

Katolieke Kerk gebreek. In 1537 word hy as herder van 'n Anabaptiste 

broederskap te Groningen bevestig. Volgens Simons moes gemeentes, na 

aanleiding van Efesiërs 5:27, sonder vlek of rimpel wees. Om dié rede is tug 

streng toegepas. Wêreldmyding en ‘n afkeur van staatsinvloed was aan die 

orde van die dag in dié gemeentes. Daarom was hy ook uiters afkerig teenoor 

die gereformeerdes se optrede op staatkundige gebied (Kurtz, 1904:241). 

Simons se navolgers was nie net as vredeliewende mense bereid om vir hulle 

geloof te ly nie. Hulle het ook daarna gestreef om 'n heilige lewe te lei en was 

uiteindelik die voorlopers van die latere Baptiste in Engeland. Teen die tyd dat  

Menno Simons in 1561 (aan natuurlike oorsake!) gesterf het, het hy só 'n 

merkwaardige invloed op die Anabaptiste van die Nederlande en noordelike 

Duitsland gehad, dat dié mense as die Mennoniete bekend geword het 

(George, 1988:262). 
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Die Anabaptiste was die eerste om kerk en staat heeltemal te skei (Walker, et 

al., 1997:449). Hulle is juis die meeste vervolg oor hul uitdaging van die eeue-

oue standpunt dat daar godsdienstige eenvormigheid moet wees om vrede te 

verseker. De Jong (1980:186) meld dat die owerhede in Suid-Europa veral 

baie fyngevoelig vir enige afwykende gedagtes was.   
 

Dit was hoofsaaklik weens hulle nonkonformistiese houding dat hulle vervolg 

is. Hulle sektevorming is as vyandigheid teenoor die goeie orde in die 

samelewing beskou (Walker, et al., 1997:449). Hulle wou byvoorbeeld nie 

militêre diens verrig of 'n eed sweer nie, wat nog te sê trou aan 'n land of 

koning. Hiermee het hulle die fondament van die toenmalige politieke bestel 

en openbare orde ondermyn.   
  
Oor die algemeen gesien, het nie net die owerhede nie, maar ook die 

Reformatore die Anabaptiste negatief beoordeel. Zwingli sowel as Bucer het 

hulle aktief in Zürich en Straatsburg teengestaan. Luther het hulle as 

verdraaiers van die ware geloof beskou omdat hulle na sy mening die leer van 

verlossing uit genade alleen geloën het en in verlossing op grond van goeie 

werke geglo het. Selfs die vredeliewende Melanchton was heftig teen hulle 

gekant omdat hy hulle as vyande van die sosio-politieke orde gesien het 

(Walker, et al., 1997:455). In sy brief aan Frans 1 het Calvyn hom ook van 

hulle gedistansieer omdat hy hulle as revolusionêr beskou het (Cloete, 

1986:55) 

 
Cloete (1986:81-90) bespreek die onverkwiklike verhouding tussen die 

Calviniste en die Anabaptiste uitvoerig en gee verskeie redes daarvoor. 

Samevattend noem hy eerstens die leerverskille en tweedens dat die 

Anabaptiste met hulle "onverantwoordelike optredes" die 

hervormingsgesindes se lewens in gevaar gestel het. Uiteindelik maak hy ook 

'n sterk saak daarvoor uit dat die gereformeerdes en Anabaptiste eenvoudig 

net nie van mekaar gehou het nie. 

 

Dit is gepas om hierdie onderafdeling oor die Anabaptiste af te sluit met wat 

De Brès as opsteller van die NGB van hierdie mense gedink het. Nadat Vonk 

(1956:598-606) uitvoerig uit De Brès se geskrif, Die Wortel en Oorsprong, 
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aanhaal het, eindig hy met De Brès se verwerping van die gedagtes van 

Menno Simons. Volgens De Brès het Simons onder andere genade bepleit vir 

misdadigers wat tot inkeer gekom het en wel in dié sin dat so iemand die 

owerheid se straf moes vryspring. De Brès meen egter dat die owerheid nie al 

te maklik genade aan misdadigers moet betoon nie aangesien vrygelate 

misdadigers die goeie orde in die samelewing sal versteur. Tog was De Brès 

nie geheel en al sonder deernis ten opsigte van die Anabaptiste nie: Vonk 

(1956:606) skryf:  

“Maar al het hy die Dopers se leer hartgrondig verafsku en dit geag as ‘n 

groot gevaar wat nooit sou ophou om die bestaande regering deur 

middel van revolusie en terreur te bedreig nie, het De Brès, vir solank as 

wat hulle nie daartoe oorgegaan het nie, begenadiging (clementie) vir 

hulle voorgestaan asook dat die owerhede die Wederdopers nie met 

vuur en die swaard vervolg nie, maar liewer, soos wat Hiskia en Josia 

gedoen het, eers die afgodery opruim en daarna sorg dat die ware 

Apostoliese leer aan hulle verkondig word. Dit sou die beste 

geneesmiddel wees teen die kwaad van die Wederdopers, onder wie 

soveel arme, verleide, domme en eenvoudige, mense was”. 

 
Wie dus ‘n oordeel oor die Anabaptiste wil uitspreek, moet omsigtig te werk 

gaan. Hoewel die Anabaptiste ‘n groot aantal gemeenskaplike leerstellings 

gedeel het en oor die algemeen wêreldmydend was, moet daar onderskei 

word tussen die gewelddadiges (vergelyk Munster) en die navolgers van die 

vredeliewende Menno Simons. Hoewel albei groepe die Reformasie in ‘n 

slegte lig gestel het, was dit veral eersgenoemde wat daarvoor 

verantwoordelik was. Alle Anabaptiste moet dus nie sonder meer oor 

dieselfde kam geskeer word nie. 

 

2.3.2 Guido de Brès – opsteller van die NGB 

Daar is algemene instemming daaroor dat Guido de Brès die opsteller van die 

NGB is (vergelyk veral Van Langeraad 1884:116,117). Hoewel De Brès die 

hulp van byvoorbeeld Adriaan de Saravia en Herman Moded gehad het en hy 

die belydenis voor publikasie aan soveel moontlik gereformeerde predikante 
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gewys het (Polman, s.j. a :108; Doekes, 1975:54), word die opstel van die 

belydenis hoofsaaklik aan hom toegeskryf. Vervolgens 'n kort weergawe van 

sy lewensgeskiedenis:  

 
De Brès is in 1522 in Mons (of in Nederlands: Bergen), in Henegouwen in die 

toenmalige suidelike Nederlande gebore en as Katoliek opgevoed. Hoewel sy 

huistaal Frans was, was hy volgens Strauss (1993:503) ook Vlaams magtig 

en het hy in 1566 'n Vlaamse boek in Frans vertaal (Van Langeraad, 

1884:60). In 1547 het De Brès met die Rooms-Katolieke Kerk gebreek en die 

geloof van die Reformasie aanvaar. Volgens Doekes (1975:54) het De Brès 

se bekering tot die Evangeliese geloof plaasgevind nadat hy die Skrif 

bestudeer het – iets wat die owerhede ten strengste verbied het. In dié lig 

gesien is die geweldige klem wat De Brès voortaan op die Skrif en die suiwer 

verkondiging daarvan sou lê (vergelyk NGB artikel 2 – 7; 29), nie bloot net 

aan 'n aangeleerde teologiese oortuiging toe te skryf nie, maar ook aan 'n 

intens persoonlike ervaring van die waarde en noodsaak daarvan. 

 
Weens die vervolging in die Nederlande, en spesifiek ook die wrede 

vervolging in Mons (die provinsiale hoofstad), moes hy in 1548 vir sy lewe 

vlug - na Londen waar daar sedert 1544 'n gevestigde vlugtelinggemeente 

was (Dreyer, 1997:1217). Gadsby (1976) wys daarop dat die dood van 

Hendrik VIII in 1547 en Thomas Cranmer se hervormingspogings, Engeland 

‘n geskikte keuse gemaak het. Daar het De Brès sy eerste teologiese 

opleiding ontvang by bekwame gereformeerde teoloë soos Bucer (Gadsby, 

1976), à Lasco en Datheen (Strauss, 1993:503). Dis ook hier waar hy Calvyn 

se standpunte leer ken het.  

 
In 1552 het hy as rondreisende prediker na die suidelike Nederlande 

teruggekeer waar hy onder andere ‘n Waalse gemeente in Lille bedien het. 

Dié gemeente het in die geheim ontmoet en hulleself die Kerk van die Roos 

genoem (Gadsby, 1976). 

 

In 1555, dieselfde jaar wat Phillips II keiser geword het, publiseer De Brès sy 

eerste boek – Le Baston de la Foy Chrestienne (Die wapen / staf van die 

Christelike geloof. Vergelyk Schulze 1991:31 asook Polman, s.j. a : 104). 
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Hierin verdedig hy die geloofstandpunte van die Reformasie teenoor dié van 

die Rooms-Katolieke Kerk en weerlê ook dié van die Anabaptiste.   

 
Die volgende jaar moet hy weens Phillips II se vervolging van “ketters” weer 

vlug, dié keer na Frankfurt am Main. In 1559 keer hy weereens terug na die 

suidelike Nederlande waar hy met Catherine Ramon trou en die predikant 

word van die Kerk van die Palm te Doornik (Tournay), slegs sowat 15 

kilometer van Lille. Strauss (1993:504) toon aan dat De Brès voor sy 

terugkeer waarskynlik kontak met Calvyn en Theodore Beza gehad het 

(vergelyk ook Gadsby, 1976).    

 
Reeds aan die begin van 1561 begin hy om die eerste kopieë van die 

Confession de Foi, wat die NGB sou word, te versprei (Hofmeyr en Van 

Niekerk, 1989:3). Verder eis hy ook van sy lidmate om die Pous en die 

Rooms-Katolieke Kerk plegtig af te sweer (Nauta et al. 1971:27). Op daardie 

stadium was bykans die helfte van die stad se inwoners Protestante en het 

hulle volgens Strauss (1993:502) geen geheim daarvan gemaak dat hulle 

Calviniste was nie. Hoewel De Brès die saak van die Reformasie stilweg soos 

suurdeeg wou laat deursuur, het honderde Protestante in die nag van 29 

September 1561 eers op die markplein byeengekom en toe deur die strate 

psalms loop en sing. Uit vrees vir opstand het die owerhede – sonder veel 

sukses - op die skare laat skiet Die volgende aand het meer as 500 

gemaskerdes die owerhede geïgnoreer en psalms voor die biskop van 

Doornik se woning gaan sing. Hoewel die biskop op daardie stadium in 

Brussel was, het hy Margaretha oor die gebeure ingelig waarop sy 

kommissarisse van ondersoek na Doornik afgevaardig het. Hierop is 

honderde mense ondervra, baie met geweld, en is die Kerk van die Palm 

ontbloot. Volgens die kommissarisse was hierdie Protestante niks beter as die 

Anabaptiste nie. 

 
In die nag van 2 November 1561 gooi De Brès dan die verseëlde pakket met 

'n brief aan die owerhede asook 'n gedrukte kopie van die NGB oor die muur 

van die kasteel van Doornik. Sy brief was nie net namens die inwoners van 

die stad geskryf nie, maar ook namens meer as 100 000 gelowiges in die 

Nederlande (Doekes, 1975:56). Die kommissarisse wat deur Margaretha 
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aangestel is om die Protestante in bedwang te hou, was op daardie stadium 

juis besig om in die kasteel te vergader. Volgens Cloete (1986:78) is 

Margaretha deur die Jesuïete oortuig dat sy ‘n diens aan Christus sou bewys 

as sy die Protestante kon uitwis. 

 

In die lig van die geloofsvervolging waaronder die gereformeerdes veral 

sedert ongeveer 1528 onder Karel V moes ly, wou De Brès die gereformeerde 

geloof duidelik uiteensit. Hiermee wou hy weliswaar die gereformeerdes van 

die Rooms-Katolieke onderskei, maar veral van die Anabaptiste. Hy wou dit 

duidelik maak dat die gereformeerdes, anders as baie Anabaptiste wat niks 

met die owerhede te make wou hê nie, wetsgehoorsame onderdane wou 

wees.  God wil hierdie wêreld regeer deur middel van wettige owerhede wat 

volgens sy wette regeer - en die gereformeerdes wil volgens hierdie wette 

lewe. Artikel 36 maak spesifiek hiervan melding (my kursivering):  

“Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings 

geregeer moet word...” "Verder is elkeen verplig, van watter 

hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die 

owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en 

onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die 

Woord van God in stryd is nie en vir hulle voorbidding te doen dat die 

Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug 

en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei (1 Tim. 2:2). Hierin verfoei 

ons die Wederdopers en ander oproerige mense en in die algemeen 

almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp en die 

regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van 

goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel 

het, versteur.".  

In 'n sekere sin wou die gereformeerdes eintlik maar net goeie 16de-eeuse 

katolieke wees wie se geloof in lyn was met die Skrif en die konsilies van die 

eerste vyf eeue. Die owerhede moes insien dat hulle geen werklike rede 

gehad het om die gereformeerdes te vervolg nie. Die gereformeerdes het nie 

ingepas by die revolusionêre beeld wat die owerhede, ten regte en ten 

onregte, van die Anabaptiste gehad het nie. Die gereformeerdes moes, 
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anders as sommige Anabaptiste, ook nie as 'n bedreiging vir die goeie sedes 

of die goeie orde beskou word nie. 

 

De Brès se goedbedoelde poging het nie daarin geslaag om die vervolging 

van die gereformeerdes te beëindig nie. Inteendeel, daar is baie gou uitgevind 

dat hy vir die pakkie in die kasteel verantwoordelik was. Op daardie stadium 

het hy egter reeds ontvlug. Polman (s.j. a :105) vertel dat, nadat De Brès 

inderhaas gevlug het, daar nog 'n paar honderd kopieë van die NGB in sy 

studeerkamer was. Om te verhoed dat hy daaroor onder verdenking sou kom, 

het sy vriende dit in die tuin verbrand. Toe die bure egter die vlamme sien, het 

hulle De Brès se vriende te hulp gesnel om die vuur te blus - en toe op die 

verdoemende dokumente afgekom! Die fonds het gelei tot die ontdekking van 

De Brès se biblioteek wat ook later deur die owerhede verbrand is. Doornik is 

omsingel en teen Januarie 1562 was die gereformeerde gemeente byna 

geheel sonder amptelike leiers (Hofmeyr en Van Niekerk, 1989:3). Na sy 

ontvlugting het De Brès in gemeentes in die noorde van Frankryk gewerk en 

vyf jaar van relatiewe vrede saam met sy gesin geniet. Dit het hom egter nie 

verhoed om steeds stede soos Doornik en selfs Antwerpen in die geheim te 

besoek nie. 

 

Die NGB was nie die laaste werk waarin De Brès gepoog het om die dwalinge 

van die Anabaptiste aan te spreek en waaruit sy gesindheid teenoor hulle 

duidelik word nie. In 1565 het hy 'n boek genaamd La racine, source et 

fondament des Anabaptistes16 gepubliseer. Hierin weerlê hy die Anabaptiste 

se standpunte aangaande die inkarnasie, kinderdoop en die owerhede.  

Soos hierbo aangetoon, het De Brès nie bloot onafhanklik gewerk nie. Hy is 

beïnvloed deur reformatore soos Datheen en à Lasco wat hom teologies 

onderrig het (vergelyk Strauss, 1993:503); deur Bucer en Mikron (Hofmeyr en 

Van Niekerk, 1989:5) en in besonder deur Calvyn. Die invloed van die 

Confessio Gallicana wat na Cairns (1996:309) se mening ‘n opsomming van 

Calvyn se teologie is, is byvoorbeeld duidelik te sien in die NGB (vergelyk ook 

                                            
16 Die titel van hierdie werk kan vertaal word as: Die wortel, oorsprong en fondament van die 

Anabaptiste. Sommige skrywers verwys na die werk onder die titels:  Wortel; Die wortel of 
Die Wortel en Oorsprong. Ek gebruik laasgenoemde om na hierdie werk te verwys. 
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Doekes, 1975:55). Hofmeyr en Van Niekerk (1989:5) beweer (sonder 

bronverwysing) selfs dat De Brès deur Calvyn en Beza onderrig is. Strauss sê 

ook op dié punt dat De Brès lesings oor die Bybel en preke van Calvyn 

bygewoon het. Sy biblioteek het boeke van Luther, Zwingli, Bucer, Bullinger 

en Calvyn bevat. Polman (s.j. a : 105) meld dat De Brès heelwat 

aantekeninge uit dié boeke gemaak het en dat hy waarskynlik deur en deur op 

hoogte van die Reformatore se gedagtes was. 

  
Behalwe dat De Brès onder Calvyn studeer het, het hulle met mekaar 

gekorrespondeer (Strauss, 1993:504). In 1559 het De Brès begin om 'n 

klompie belydenisskrifte wat wye aanhang binne die Reformasie gehad het, te 

versamel. Nadat Saravia 'n kopie hiervan in 1559 in Genève aan Calvyn 

gewys het, was Calvyn se advies dat De Brès eerder die Confessio Gallicana, 

moes aanvaar as om ‘n nuwe belydenis op te stel.    

 
Hoewel De Brès aanvanklik hieraan gehoor gegee het, het die NGB twee jaar 

later die lig gesien. Daar kan minstens twee redes aangevoer word waarom 

De Brès nie bloot by die Confessio Gallicana wou hou nie. Eerstens was die 

Regering te Brussel, na Karel V se oorlog teen die Franse, lugtig vir enige 

kontak met gedagtes wat as Frans gesien kon word (Doekes, 1975:55). Die 

belangrikste rede is egter dat die Confessio Gallicana, volgens Schulze 

(1991:32 en 35) niks pertinent oor die Anabaptiste sê nie. Daarenteen spreek 

die NGB nie net deurlopend hulle uitgangspunte aan nie, maar noem hulle in 

artikel 34 selfs by die naam. Hoewel art. 36 soos te Dordrecht aanvaar, ook 

die Anabaptiste noem, is die uitdruklike verwysing na hulle 'n latere byvoeging 

(vergelyk Vonk, 1956:646, wat De Brès se oorspronklike teks weergee). 

 
Ten spyte hiervan noem Schulze (1991:35) die Confessio Gallicana en die 

NGB tweelingbroers. In sy artikel, Calvin and the Belgic Confession, toon 

Strauss (1993) duidelik aan dat die NGB nie net 'n Protestantse stempel dra 

nie, maar ook eg Calvinisties is. Ter ondersteuning hiervan noem Strauss 

(1993:506) dat De Brès byvoorbeeld openlik eerder Calvyn se standpunt oor 

die twee nature van Christus (artikel 19) en oor die nagmaal (artikel 35) kies 

en nie Luther s'n nie.  
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'n Vergelyking tussen die NGB en die Confessio Gallicana lewer dan ook 

interessante gegewens op. Strauss (1993:506) toon verskeie ooreenkomste 

aan: Die eerste artikels stem byvoorbeeld feitlik woordeliks ooreen. Artikel 2 

van die Confessio Gallicana is net so oorgeneem in artikel 2 van die NGB. Die 

belydenis oor die Skrif,  artikels 3 – 7 van die NGB, is net so sterk geformuleer 

soos dié in die Confessio Gallicana. Die enigste verskil is dat die NGB in 

artikel 6 'n volledige lys van die apokriewe geskrifte bevat. Hoewel daar hier 

en daar (byvoorbeeld artikel 16, 33, 36 en 37) klein verskille is, is dit nêrens 

essensieel nie. Die NGB volg verder ook die basiese indeling van die 

Confessio Gallicana, wat weer dié van die finale uitgawe van Calvyn se 

Institusie volg. Die Sinode van Emden (1571) het besluit dat sowel die NGB 

as die Confessio Gallicana in alles met die Skrif ooreenkom en albei 

onderteken (Doekes, 1975:52). Wat art. 36 self egter betref, volg hierdie 

artikel eerder die Institusie as die Gallicana (GKSA, 1949:218; vergelyk ook 

Hartvelt, 1991:342). 

 

Hoewel Strauss (1993:506, 515) aantoon hoe die NGB ook aansluit by die 

uitgangspunte van Calvyn (soos verwoord in die Confessio Gallicana en sy 

Institusie), meen hy egter dat De Brès Calvyn nie slaafs nagevolg het nie. Hy 

het wel sy eie standpunte ook na vore gebring - spesifiek waar dit die 

Anabaptiste geraak het.  

 

Alles in ag genome, kan daar dus aanvaar word dat De Brès se sienings op 

een lyn staan met die Reformasie. Cloete (1986:159) meld, na 'n deeglike 

vergelyking van die NGB met ander Protestantse belydenisskrifte, dat die 

NGB tematies "redelik in die middel" teenoor die belydenisskrifte van die 16de 

eeu gesien moet word en nie totaal unieke gedagtes bevat nie. De Brès se 

uitgangspunte oor die owerheid en dié se verhouding tot die kerk en die 

godsdiens word hieronder bespreek. 

 

2.3.3 16de-eeuse Reformatore oor die roeping van die owerheid 

Hoewel daar uiteraard verskeie prominente 16de-eeuse teoloë is, gee ek  

aandag aan die mees invloedrykes, naamlik Luther en Calvyn (vergelyk ook 
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Van der Zwaag, 1999:34), asook aan De Brès as opsteller van die NGB. 

Calvyn word nie bloot weens sy algemene prominensie bespreek nie, maar 

ook omdat hy, soos hierbo aangetoon, 'n besonder groot invloed op De Brès 

gehad het. Alhoewel Luther aanvanklik die meeste invloed in die Nederlande 

gehad het, is sy beskouings gaandeweg deur dié van Calvyn vervang. In 'n 

uittreksel wat Margaretha se kommissarisse gemaak het van die brief wat De 

Brès saam met die NGB gestuur het, word verwys na die invloed van die 

gereformeerdes oral in die land. In die lig van die dreigende aanslag op die 

stad vra De Brès: "Wat sal word van die vermaarde stad Doornik, waarvan u 

driekwart sal moet verwoes, nie slegs van haar, maar van al die Nederlande?" 

(Vonk, 1956:584; vergelyk. ook Latourette, 1953:763) 

 

Vervolgens sal ek aandag gee aan Luther, Calvyn en De Brès se siening van 

die roeping van die owerheid: 

 
2.3.3.1 Luther oor kerk en staat 

Luther is so sinoniem met die Reformasie dat daar menslik gesproke sonder 

hom geen Reformasie sou gewees het nie. Sy invloed was absoluut 

grondliggend en rigtinggewend – ook betreffende sy siening van die 

verhouding tussen kerk en staat17. Sy siening van hierdie verhouding asook 

sy siening van elkeen se taak, moet vanuit sy Twee-ryke leer verstaan word. 

 

Hoewel God as Koning oor die hele lewe regeer en sy koninkryk die hele lewe 

omspan, is daar hierbinne twee ryke, twee sfere elk met ‘n eie regering, 

(regiment) te onderskei. Enersyds is daar die geestelike, innerlike ryk. 

Andersyds is daar die uiterlike, wêreldlike ryk wat die skepping omspan en die 

mens se tydelike bestaan omvat. God stry in albei ryke teen die kwaad en die 

sonde. Deur die evangelie beveg Hy die sonde in mense se harte (innerlik) en 

skenk Hy mense ‘n aandeel aan die nuwe lewe in Christus. Die kerk is 

verantwoordelik om die evangelie te verkondig. In die wêreldlike ryk lê God 

die sonde en die kwaad úiterlik deur sosiale, politieke en ekonomiese 

                                            
17 Van der Zwaag (1999:34) wys byvoorbeeld daarop dat Luther later in sy lewe telkens die 

woorde “teen te gaan” en “uit te roei” (vergelyk art. 36 NGB) gebruik het om die taak van die 
owerhede om valse godsdienste te verbied, te omskryf. 
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strukture aan bande en maak Hy lewe, vrede en voorspoed moontlik. Hy het 

wêreldlike owerhede bevoegheid met die oog hierop gegee. God regeer dus 

albei ryke – die geestelike met die oog op verlossing, die wêreldlike met die 

oog op instandhouding.  

 

Die take van die kerk sowel as die staat is godsdiens (diens aan God) en 

behoort deur Christene aangepak te word. In alle gevalle is die liefde of die 

natuurreg wat op die rede gebaseer is, die etiese kriterium. Luther vat dit 

saam in die uitdrukking: die kwaad verduur en die goeie doen (vergelyk 

Nürnberger, 1985:36). Kerk en staat moet hulle werk met die oog op 

geregtigheid doen – die kerk met die oog op geloofsgeregtigheid, die staat 

met die oog op burgerlike geregtigheid. 

 

Tesame met hierdie uiters oorsigtelike uiteensetting van Luther se Twee-ryke 

leer, moet die volgende opmerkings ook gemaak word om sy moontlike 

invloed op die inhoud en betekenis van NGB art. 36 duidelik te maak: 

 

Luther het beswaarlik “die staat” as abstrakte begrip geken, maar wel vorste 

(owerhede) – gesagsinstansies in ‘n konkrete persoon beliggaam – met wie 

hy ‘n goeie of slegte verhouding gehad het en wat hy in persoon kon 

aanspreek om die godsdiens te beskerm. 

 

Hoewel Luther die owerheid as ‘n lewensnoodsaaklike instelling van God 

gesien het (Van der Zwaag, 1999:34), wou hy nie te veel vertroue in die 

owerhede stel nie. Hy het ook besef dat die rol wat vorste in kerklike sake 

gespeel het nie noodwendig ideaal was nie aangesien dit die vryheid van die 

kerk en die algemene priesterskap van die gelowiges ingeperk het. Hy het 

egter in navolging van Occam geglo dat die owerheid die kerk in 

noodtoestande moet beskerm (De Jong, 1987:167) en het owerheidspersone 

as noodbiskoppe gesien. Luther het ook aan sy eie lyf gevoel hoe waardevol 

owerheidsbeskerming kan wees. Die boereopstand het egter sy vertroue in 

die volk geskaad. In sy Aan die Christelike Adel van Duitsland oor die 

verbetering van die Christelike stand roep hy die keiser en vorste op om die 

kerk te hervorm. Van der Zwaag (1999:37-44) toon ‘n verskuiwing in Luther se 
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gesindheid aan. Waar hy voor die boereopstand nog simpatie met die 

onderdrukte boere gehad het, het die simpatie verdamp na mate hulle in 

opstand gekom het en die openbare (publieke) orde bedreig het. Tog het hy 

sy vertroue in die Woord (wat tot die innerlike gerig is) eerder as die swaard 

gestel. Hy het ook die onderskeid tussen die private en publieke lewe 

beklemtoon. Waar iemand in privaatheid vry was om te glo wat hy wou, was 

so iemand nie vry om sy oortuiginge te verkondig indien dit die publieke orde 

bedreig het nie.   

 

Op 23 April 1529 het ’n keiserlike edik tydens die Ryksdag van Spiers die 

Anabaptiste veroordeel om deur “die swaard en vuur” te sterf. Luther het 

hiermee ingestem aangesien hy gemeen het dat die anargistiese en valse leer 

wat die Anabaptiste volgens hom aangehang het, tot godslastering aanleiding 

gegee het. Daar moes dus nie teen die Anabaptiste opgetree word weens 

hulle geloof nie, maar weens die feit dat hulle deur die verkondiging daarvan 

oproer aangehits het wat die publieke orde aangetas het. In hierdie geval was 

die ketters dus ook oproermakers.  

 

Vanaf 1531 het Luther se houding nog meer radikaal geword weens die 

Anabaptiste se verwerping van die preekamp. Luther en Melanchton het dít as 

godslasterend beskou en gemeen dat owerhede hierdie verwoesting van die 

kerklike orde moes straf. Hierop is sekere Anabaptiste inderdaad tereggestel.     

In 1536 het die Wittenbergse teoloë ‘n memorandum, wat ook deur Luther 

onderteken is, met dieselfde strekking opgestel. Hierin het Melanchton geskryf 

dat vorste nie alleen die goedere en uitwendige lewe van hulle onderdane 

moet beskerm nie, maar dat die bevordering van God se eer en die wering 

van godslastering hulle vernaamste amp is. In lyn hiermee was magistrate 

ook verplig om hulle vanuit die Woord te laat onderrig. Van der Zwaag 

(1999:44) wys ook daarop dat in gedagte gehou moet word dat die 

Reformasie die steun van die owerhede nodig gehad het. Berkhof 

(1955:165)18 merk ook op dat die Lutheranisme eers vanaf die middel van die 

20ste-eeu ‘n streng onderskeid tussen kerk en staat begin bepleit het in 
                                            
18 De Jong (1987:167) laat hierdie opmerking weg in die ooreenstemmende paragraaf van sy 

uitgawe van dieselfde werk. 
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reaksie op die wrange vrugte wat die Nasionaal Sosialisme voortgebring het. 

Nürnberger (1985:30) toon aan dat dit egter verkeerd sou wees om te meen 

dat Luther so ‘n groot rol aan die owerhede wou toeken dat hy uiteindelik ‘n 

strooipop daarvan geword het. 

 

Koopmans (1939:252-254) voer Luther se siening terug tot by Augustinus. 

Toe Rome in 410 in die hande van die Alarik val, het Augustinus opgemerk 

dat “‘n staat sonder geregtigheid niks anders as ‘n rowerbende is nie”. Die 

vraag is egter wat hy met “geregtigheid” bedoel het. Soos hierbo aangetoon, 

het Luther duidelik onderskei tussen “burgerlike geregtigheid” en 

“geloofsgeregtigheid”. Waar “burgerlike geregtigheid” dan op koeie en perde, 

geld en goed betrekking sou hê, het “geloofsgeregtigheid” te make met ‘n 

geregverdigde mens se verhouding tot God. Die owerheid sou hom dan 

(slegs) met die eerste tipe geregtigheid bemoei – ter wille van die bekamping 

van die bose.  

 

Aangesien die heersende uitgangspunt in die vroeë 16de eeu was dat die 

kerk alle gesag (albei swaarde19) besit, sou daar vanuit hierdie oogpunt gesê 

kon word dat Luther hier ‘n selfstandige plek aan die owerheid toegeken het. 

                                            
19 Die leer van die twee swaarde. In die Oos-Romeinse ryk het keiser Justinianus (527 – 565) 

die tradisie van caesaropapisme ingelui waarvolgens die keiser nie net oor die sekulêre 
gesag gehad het nie, maar ook as geestelike vors opgetree het in ooreenstemming met die 
ideaal van één staat, één kerk, één wet.  Die gedagte hieragter was dat die kerk die siel en 
die staat die liggaam was wat in ‘n simfoniese verhouding tot mekaar gestaan het.  Mettertyd 
het die staat die kerk egter begin oordonder.  In die Weste, waar die keiser en die kerk 
relatief meer geskei was, het ‘n teokratiese stroming ontstaan - deels in reaksie op 
caesaropapisme. Na aanleiding van die werk van Ambrosius (ca. 340 – 397) het die kerk 
ook sy selfstandigheid probeer bevestig. Die gedagte hieragter was nie net dat die kerk ook 
van ‘n hoër regsorde as die staat was nie, maar dat die keiser “’n seun van die kerk” was.  
Na analogie van die Romeinse staatsreg (vergelyk die Corpus Iuris Civilis wat uiteindelik sy 
klassieke vorm met  Justinianus verkry het) het daarnaas ‘n eie kerklike reg (Corpus Iuris 
Canonici) ontstaan. Hierdie teokratiese gesindheid het uiteindelik uitgemond in die leer van 
die twee swaarde soos verwoord deur pous Galasius I (494 – 496) na aanleiding van Lukas 
22:38. Volgens hierdie leer het die Here twee swaarde gegee, die geestelike wat deur die 
kerk hanteer word en die wêreldse wat die staat vir die kerk hanteer (Van der Zwaag, 
1999:26). Met die aanslag van die Lombarde op Rome, was Gregorius die Grote (560 - 640) 
genoodsaak om die stad as pous met soldate te beskerm en het hy hiermee die taak van die 
owerheid op homself geneem en afstand gedoen van die simfoniese verhouding tussen kerk 
en staat wat Augustinus byvoorbeeld voorsien het. 
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Vir hom was die owerheid nie sonder meer ondergeskik aan die kerk nie en 

veral nie aan die pous nie.  

 

Vanuit ‘n hedendaagse perspektief beskou, sal daar egter eerder geoordeel 

word dat hy die gesag van die owerheid tot (net) die wêreldlike beperk het. 

Owerhede wil deesdae veel eerder die ganse lewe beheers, as wat hulle nog 

sy aan sy met kerke staan.  

 

Dis juis in hierdie opsig wat Van der Zwaag (1999:37) Luther aanprys vir sy 

siening ten opsigte van gewetensvryheid en dat owerhede moet erken dat die 

innerlike van die mens anderkant die grens van sy magte lê. Met uitgebreide 

verwysing na Luther se geskrifte, maak hy die stelling dat die siel volgens 

Luther ‘n heilige gebied is, een wat immuun is teen indringing en beskadiging 

deur die wêreldlike owerheid. Die magistraat as magistraat het geen 

seggenskap oor die siel nie, want oor die siel kan en wil God niemand anders 

as Hyself laat regeer nie. Alleen die Woord van God geld vir sake betreffende 

die saligheid van die siel en daaroor het die owerheid geen bevoegdheid nie. 

 

Dit is na my mening dan baie interessant dat Luther in die lig van sy siening 

van die taak van die owerheid om geregtigheid in die wêreldlike (burgerlike) 

sfeer van die lewe te laat geskied, gemeen het dat hierdie geregtigheid met 

die wet en nie soseer die evangelie te make sou hê nie. Dit is voorts ook 

interessant dat hy tesame hiermee ook gemeen het dat ‘n Christen wel – 

eintlik slegs ter bekamping van die bose – in die owerheid mag dien, maar 

dan nie as Christen nie, maar as burger of onderdaan (vergelyk Koopmans, 

1939:254). Nürnberger (1985:24) toon vanuit Luther se geskrifte aan dat ‘n 

Christen in die meeste omstandighede, nie net geregtig is om in die owerheid 

te dien nie, maar ter wille van sy naaste selfs daartoe verplig is. Die punt is 

egter dat hoewel ‘n Christen dit dan as goeie burger doen, hy dit steeds slegs 

as burger en nie soseer as Christen doen nie. 

 

‘n Christen as simul justus et peccator, moet hom in sy persoonlike lewe deur 

die Bergrede laat lei, maar het die swaard nodig om sy naaste te beskerm. 

Een van die Satan se strategieë teen God sou dan wees om die twee ryke te 
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laat vermeng (confusio). Vir Luther was die militêre mag wat die Rooms-

Katolieke biskoppe gehad het en waarmee hulle met die swaard in die hand 

oor vorste regeer het, ‘n voorbeeld hiervan. Hy het ook gemeen dat die 

revolusionêre ingesteldheid van die Anabaptiste as ‘n veruitwendiging van die 

evangelie ook op ‘n bose vermenging neergekom het. 

 

Van der Walt (2002:100-107) werp lig hierop. Waar hy die Rooms-Katolieke 

se houding as kerk-bo-die-wêreld tipeer en die Anabaptiste s'n as kerk-téén-

die-wêreld (en hierdie houding dan uitloop op geweld soos te Münster, of op 

wêreldmyding soos met Simons), tipeer hy Luther s'n as kerk-lángs-die-

wêreld (owerheid) waarvolgens God op 'n verborge manier steeds oor die 

wêreld regeer. Van der Zwaag (1999:35, 44) is van mening dat Luther ‘n 

eenheid tussen die twee ryke gehandhaaf het en hulle onderskei het sonder 

om hulle te skei. Van der Walt (2002:100-107) dui egter aan dat hy steeds ‘n 

dualisme bemerk. Hoewel Van der Zwaag daarop wys dat Luther die 

eiewaarde van die wêreld beklemtoon met die gevolg dat die wêreldlike 

owerheid self ‘n verantwoordelikheid voor God het en nie net ‘n pion in die 

hand van die kerklike hiërargie is nie, toon Van der Walt se analise aan hoe 

die “posisie van die wêreld” in Luther se skema eintlik nog net van “onder die 

kerk” na “langs die kerk” verskuif het. Die gevolg is dus dat die dualisme 

tussen kerk en wêreld steeds gehandhaaf word en die kerk wel nie “van die 

wêreld” is nie, maar ook nog nie as sout, kerk “in die wêreld” is nie. 

 

Ten slotte kan gewys word op die waarneming van Berkhof (1955:166)20 dat 

Luther (nog) nie werklik ‘n oog gehad het vir die teokratiese aansprake wat die 

nuutontdekte evangelie gebring het ten opsigte van die sosiale lewe en die 

politiek nie. Dit sou eers die gereformeerde Protestantisme in die gees van 

Calvyn wees wat die stryd teen die Rooms-Katolieke kon deurvoer. Die 

gereformeerdes het ingesien dat owerhede ook ondergeskik aan die Woord 

was.  

 

                                            
20 Vergelyk ook die beoordeling van De Jong (1987:170) in die ooreenstemmende paragraaf in 

sy uitgawe van dieselfde werk. 
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Ek meen dit is lofwaardig dat Luther besef het dat die wêreld (en wêreldlike 

vorste) nie ondergeskik aan die kerk is nie. Van der Zwaag (1999:37) wys dan 

ook daarop dat Luther meer ruimte vir die eiewaarde van die wêreld geskep 

het en die owerheid sodoende ‘n selfstandige funksie gegee het waarvolgens 

hulle nie net ‘n instrument in die hand van die kerk of eerder die pous was nie. 

Luther se oplossing vir die probleem, naamlik om die wêreld van “onder die 

kerk” na “langs die kerk” te verskuif, het egter steeds ‘n diepliggende dualisme 

gehandhaaf. Hierdie dualisme spruit na my mening juis voort vanuit die 

onbybelse dualistiese mensbeeld waar die onderskeid tussen liggaam en siel 

te radikaal gesien word.  

 

2.3.3.2 Calvyn oor kerk en staat 

As daar menslik gesproke nie 'n Reformasie sonder Luther sou gewees het 

nie, sou die gereformeerdes, waaronder Guido de Brès, sonder Calvyn nie 

gewees het wat hulle was en is nie.  Daar sou ook geen NGB gewees het nie. 

 

Hoewel Calvyn baie geskryf het, kan sy basiese gedagtes oor die verhouding 

tussen die kerk en die owerheid saamgevat word uit sy brief aan die Franse 

koning Frans I, asook uit sy Institusie (1559) veral Boek IV, hoofstuk 2021.  

 

Frans I het om politieke redes in sy stryd teen Karel V, nie net toenadering by 

die pous gesoek nie, maar ook sy optrede teenoor die Franse Protestante 

probeer goedpraat by die Duitse vorste deur die Protestante in 'n proklamasie 

op een lyn met die oproerige Anabaptiste te stel (Aland, 1986:177). Hierop 

was Calvyn se reaksie dat Frans I behoorlik en reg ingelig moes word oor wat 

die Protestante geglo het en dat hy hom nie deur sy raadgewers moes laat 

mislei nie. Frans I se optrede teenoor die Anabaptiste was geregverdig, maar 

nie sy optrede teenoor die gereformeerdes nie.   

 

                                            
21 Witte (2007:50) bespreek byvoorbeeld ook Calvyn se gedagtes vanuit sy kommentare en 

preke en ander geskrifte. Ek verwys in hoofstuk 3 van hierdie studie onder andere ook na 
Polman se hantering van enkele van Calvyn se relevante preke asook na Vonk se hantering 
van verskeie geskrifte van Calvyn. 
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Calvyn sit sy standpunt oor die owerheid in Boek IV.20.3 van sy Institusie in 

drie onderafdelings uiteen: die owerheid, die wette en die onderdane. Hoewel 

Calvyn dus ook 'n uiteensetting gee van die reg en pligte van die onderdane, 

gee ek hier hoofsaaklik aandag aan dit wat hy ten opsigte van die owerheid sê 

en let net kortliks op sy siening oor die rol van wette. 

 

• 'n Belangrike onderskeid: Volgens Calvyn is daar 'n tweevoudige 

regering in die mens aanwesig – die een oor die siel of die innerlike mens, die 

ander oor die uiterlike (en burgerlike) lewe22. Aangesien hierdie twee 

regerings heeltemal van mekaar verskil moet hulle nie onverstandig vermeng 

word nie (Institusie IV:20.1.20).  "Iemand wat egter weet hoe om tussen 

liggaam en siel, tussen hierdie teenwoordige en verganklike lewe en die 

toekomstige en ewige lewe onderskeid te maak, sal maklik verstaan dat die 

geestelike koninkryk van Christus en die burgerlike orde onderwerpe is wat 

ver van mekaar verskil.” (Institusie IV:20.1.25. Vergelyk Calvyn, 1992:1822.) 

Die pous het egter ten onregte "albei swaarde" in sy hand geneem23 

aangesien God een van die swaarde aan die burgerlike owerhede gegee het 

(Institusie IV:11). Met hierdie optrede vertoon die pous eerder tekens van die 

ryk van die antichris, as tekens van die Koninkryk van Christus. Hoewel 

Calvyn onder andere in die lig van die onregmatige optrede deur die pous en 

sy ondersteuners, die onderskeid tussen die twee regerings in die mens 

beklemtoon, wys hy daarop dat hierdie twee regerings in beginsel geensins in 

stryd met mekaar is nie. Die Anabaptiste wat in reaksie op die Rooms-

Katolieke se wederregtelike vermenging van die kerk en die burgerlike 

owerheid, met die burgerlike owerhede wou wegdoen, of minstens gemeen 

het dat hulle daarsonder kon klaarkom, het oorreageer. 

 

                                            
22 Witte (2007:54) merk op dat Calvyn se vroeëre werke alreeds sy briljantheid aantoon en wys 

dat hy die fynere besonderhede van Luther se gedagte van twee parallelle regerings 
bemeester het en omvorm het om sy eie standpunt te verwoord. Hou egter in gedagte dat 
Van der Walt (2002:100-107) Luther se siening tipeer as “die kerk langs die wêreld” en 
Calvyn s’n as “in, maar nie van” die wêreld nie. 

23 Vergelyk die bul Unam Sanctam (1302) soos uitgevaardig deur pous Bonifasius VIII 
waarvolgens die wêreldse gesag aan dié van die kerk onderworpe was. 
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• Die noodsaak aan en nut van die owerheid: Volgens Calvyn (Institusie 

IV. 20. 3.5) hou die owerheid nie minder voordeel in as die brood wat mense 

eet en die lug wat hulle inasem nie. Waar die Anabaptiste met die burgerlike 

owerheid wou wegdoen, meen Calvyn dat die burgerlike regering juis 'n 

hulpmiddel is - spesifiek in die vestiging van Christus se koninkryk.  (Hy 

handhaaf sy standpunte nie net op grond van die Ou Testament nie, maar ook 

op grond van die Nuwe – vergelyk IV.20.4.26; 20.5; 20.7.11; veral 20.12.) 

 

• Die roeping van die owerheid en die skopus daarvan: In die bedeling 

tot en met die wederkoms, is die burgerlike regering bestem om "die uiterlike 

godsdiens te koester en te beskerm; die gesonde leer van godsvrug en die 

toestand van die kerk te beskerm; ons lewe na die gemeenskap van mense te 

skik; ons sedes volgens burgerlike geregtigheid te vorm; ons met mekaar te 

versoen en die gemeenskaplike vrede en rus te voed." (Institusie IV.20.2.19). 

Die owerheid moet sorg dra dat  

"geen afgodery, geen heiligskennis teen God se Naam, geen laster teen 

sy waarheid en ander ergernisse teen die godsdiens in die openbaar sou 

ontstaan en onder die volk uitgestrooi word nie, dat die openbare rus nie 

versteur word nie, dat elkeen dit wat aan hom behoort, veilig en 

ongeskonde mag behou; dat mense onderling ongestoord handel mag 

dryf en dat eerbaarheid en selfbeheersing onder hulle geëerbiedig mag 

word: Kortom: dat 'n openbare beeld van hulle godsdiens onder 

Christene moet bestaan en beleefdheid onder mense onder mekaar”. 

(Institusie IV.20.3.10. Vergelyk Calvyn, 1992:1824.)   

 

Let op na die onderskeid wat Calvyn hier tref tussen die openbare beeld van 

die Christelike geloof (vergelyk hulle geloof) onder Christene en beleefdheid 

onder mense in die algemeen – wat nie noodwendig Christene is nie. Die 

owerhede het dus nie ‘n taak om te sorg vir ‘n openbare beeld van die 

Christelike geloof onder mense in die algemeen nie. 

Calvyn wys daarop dat Christus mense in owerheidsposisies "gode" noem.  

Hieruit is dit duidelik dat hulle nie net oor mense regeer nie, maar God in hulle 

ampte moet dien (Institusie IV.20.4.5-12. Vergelyk Calvyn, 1992:1825).   

Moses en Josafat het dan ook die regters wat hulle aangestel het, gemaan 
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om in gedagte te hou dat hulle die reg eerstens voor God beoefen. Die feit dat 

owerhede deur die Voorsienigheid en beskikking van God in hulle ampte is, 

beteken dat Hy hulle ook bystaan wanneer hulle wette maak en billikheid in 

hulle uitsprake beoefen. Dawid het almal in owerheidsposisies opgeroep om 

die Seun van God te soen. In die lig hiervan hoef gelowiges nie uit hulle 

owerheidsampte te bedank nie, maar moet hulle eerder hulle gesag reg 

gebruik (Institusie IV.20.5.10. Vergelyk Calvyn, 1992:1827). "Owerhede moet 

daarom gedurig aan hulle roeping dink, omdat dit vir hulle 'n geweldige prikkel 

is om hulle tot hulle plig op te wek, en omdat dit sonderlinge vertroosting vir 

hulle kan bied om die probleme van hulle amp ... te verlig... Met watter 

vertroue sal hulle onregverdigheid op hulle regbanke toelaat wanneer hulle 

hoor dat hulle die troon van die lewende God is?" (Institusie IV.20.6.1. 

Vergelyk Calvyn, 1992:1827). Daarom is dit voor die hand liggend dat die 

owerheid nie net 'n roeping ten opsigte van die tweede tafel van die wet het 

nie, maar ook ten opsigte van die eerste. "As die skrif ons nie leer dat dit (die 

owerheid se plig) oor albei tafels van die wet strek nie, moet ons dit van die 

heidense skrywers leer." (Institusie IV.20.9.2. Vergelyk Calvyn, 1992:1831.) 

 

• Die (swaard)mag van die owerheid: Na aanleiding van Romeine 13 glo 

Calvyn dat God swaardmag aan die owerheid gegee het.  Hy meen dan ook 

dat mense (soos die Anabaptiste) wat die owerheid as hulpmiddel in die 

vestiging van die Koninkryk verwerp asof die kerk op sy eie daartoe in staat is, 

mense is wat "nie genoegsaam met geweld gedwing kan word om nie kwaad 

te doen nie" (Institusie IV.20.2.39). In die bedeling tot en met die wederkoms, 

is straf soms noodsaaklik om "die skenders van die godsvrug te wreek" 

(Institusie IV. 20.9.32). Volgens die voorbeeld wat mense soos Moses en 

Dawid gestel het toe hulle vanuit hulle ampte met geweld opgetree het, moet 

die straf egter altyd sagmoedig toegepas word. As dit die owerheid "se ware 

geregtigheid is om skuldiges en booswigte met gestrekte swaard te vervolg, 

sal hulle hulle aan die hoogste pligsversuim skuldig maak as hulle hulle 

swaarde in hulle skede steek en hulle hande rein van bloed hou terwyl 

misdadigers intussen goddeloos met moord en doodslag wegkom... Weg 

egter met 'n kortgebonde wrede strengheid... Ek is trouens nie die soort mens 

wat onpaslike wreedheid voorstaan nie (aangesien) sagmoedigheid die 
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vernaamste gawe van vorste is." (Institusie IV. 20.10.60. Vergelyk Calvyn, 

1992:1835.) Heel treffend verwys Calvyn egter ook na Nerva onder wie se 

regering daar besef is dat dit erg is om te leef wanneer niks geoorloof is nie, 

maar veel erger wanneer alles geoorloof is. 

 

Op hierdie punt moet daar dus 'n paar dinge in gedagte gehou word: Dit is 

hierbo aangetoon dat Calvyn meen dat die godsdiens ook binne die skopus 

van die owerheid se taak val. Die feit dat hy hom egter hier (soos hierbo 

aangetoon) op die Skrif sowel as die heidense skrywers beroep, maak dit 

duidelik dat Calvyn nie kon bedoel het dat die owerheid 'n taak het om sorg te 

dra dat alle onderdane byvoorbeeld in die Drie-enige God glo nie24. (Vergelyk 

ook weer die opmerking hierbo oor die onderskeid wat Calvyn getref het 

tussen “die openbare beeld van hulle godsdiens onder Christene” en “die 

beleefdheid onder mense” in die algemeen.) Dit het vir Calvyn daaroor 

gegaan dat die owerheid moet toesien dat daar ruimte vir godsdiens sal wees. 

Die owerheid het dalk ‘n roeping, maar wel geen bevoegdheid betreffende dit 

wat in die privaatheid van elke mens se hart aangaan nie. Die oomblik 

wanneer iemand se geloof egter in die openbare lewe vrug dra, oftewel in die 

openbaar tot uiting kom, het die owerheid die roeping om toe te sien dat dit 

godsvrugtig sal wees.  

 

Dit is dan ook waarom die Anabaptiste inderdaad – selfs met geweld - vervolg 

moes word. Nie weens hulle (“vals, afwykende”) geloof nie, maar weens die 

wrange vrugte wat hierdie geloof in die openbare lewe tot gevolg gehad het. 

Om dieselfde rede moes die owerheid die ware godsdiens beskerm – omdat 

dit goeie vrug (Calvyn praat verskeie kere van godsvrug) tot gevolg het. Dit is 

om dieselfde rede dat Calvyn van mening was dat die gereformeerdes ten 

                                            
24 Witte (2007:46) wys daarop dat die kerk volgens Calvyn se 1536 uitgawe van sy Institusie 

(2.28), die gewetensvryheid van Jode, Moslems en self dwaalleraars moes respekteer. Die 
kerk mog hierdie “vyande van die godsdiens” uit die gemeenskap van die gelowiges weer, 
en lidmate mag hierdie mense uit die lidmate se sosiale en ekonomiese kringe verstoot. 
Maar niemand mag hierdie mense onderwerp aan ‘n gedwonge doop, vervolging, kruistogte 
of inkwisisie nie. In sulke gevalle kon kerklike dissipline maklik in ‘n slagting ontaard. Hierdie 
mense moet eerder met teregwysing en sagmoedigheid en gebed vir die Here gewen word. 
Witte wys daarop dat Calvyn hierdie gedagte in sy uitgawe van 1559 (vergelyk  IV.12.10) 
weggelaat het. Hy het die weggelate sinne egter weer in die 1560 Franse uitgawe ingevoeg. 
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onregte vervolg is. Anders as die Anabaptiste wat vanweë hulle 

geloofsoortuigings vir alle praktiese redes anargisties was deur te weier om 'n 

eed van getrouheid aan die koning af te lê, belasting te betaal ensovoorts, 

wou die Franse gereformeerdes niks anders as waardevolle onderdane van 

die koning wees nie (vergelyk Calvyn, 1984:110; Vonk, 1956:556). 

 

• Die owerheid se roeping ten opsigte van vryheid: Calvyn gaan van die 

standpunt uit dat die Anabaptiste nie rekening hou met die sonde wat nog 

deel is van hierdie bedeling waarin daar nog op Christus se koms gewag word 

nie. Dis om dié rede dat hulle verkeerdelik meen dat 'n Christen sonder 'n 

burgerlike owerheid kan klaarkom. Hoewel Christene inderdaad vry is en 

Christus as koning het, beteken dit geensins dat ‘n Christen nie meer onder 

die gesag van aardse owerhede staan of mag staan nie. Aardse owerhede 

word juis geroep om hulle "met die grootste sorgsaamheid daarop toe te lê 

om te voorkom dat die vryheid waarvan hulle die beskermers is, in enige 

opsig verminder word."  (Institusie IV.20.8.35.)  

 

• Die vorm van regering: Hoewel Calvyn nie 'n sterk voorkeur vir 'n 

bepaalde vorm van regering uitspreek nie, meen hy dat dit weens mens se 

gebreke "veiliger en draagliker is dat meer mense die regering in hulle hande 

moet hê sodat die een die ander wedersydse hulp kan verleen". Volgens 

Witte (2007:63) het Calvyn ‘n regering verkies wat saamgestel is uit die 

mense met die beste karakter – ‘n mengsel van demokrasie en aristokrasie. 

Calvyn het nie baie van suiwer demokrasie gehou nie aangesien dit na sy 

mening maklik in anargie ontaard het (vergelyk ook Britz, 2008:15).25 

 

• Die rol van wette: Calvyn sien die owerheid as die beskermer en bewaker 

van die wette waarvolgens hulle regeer (Institusie IV.20.3.31). Hy onderskei 

tussen die sede-, seremoniële- en regswette in die Bybel (Institusie IV.20.15). 

Die sedewet gebied alle mense "wat begeer om hulle lewens volgens God se 

wil te skik" om “God met 'n suiwer geloof en godsvrug te dien" en hulle 

"medemense met opregte liefde te omhels." Die regswette daarenteen is 

                                            
25 Britz gee ‘n deeglike oorsig oor die ontwikkeling in Calvyn se denke op hierdie punt. 
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daardie wette wat deur die owerhede gegee word ter wille van billikheid en 

regverdigheid en waarvolgens onderdane in onskuld en rustigheid met 

mekaar kan saamleef. Hoewel volke vry is om tot hulle voordeel regswette na 

gelang van omstandighede te maak, moet hierdie wette aan die reël van die 

liefdeswet beantwoord. Hierop vervolg Calvyn: "Ek meen trouens dat 

barbaarse en wrede wette soos dié wat diewe vereer het, of wat vleeslike 

omgang sonder onderskeid toegelaat het, en ander wette wat baie afstootliker 

en absurder is, glad nie as wette beskou moet word nie." (Institusie 

IV.20.15.29. Vergelyk Calvyn, 1992:1841.) Let daarop dat die voorbeelde wat 

Calvyn hier noem die tweede tafel van die wet raak en nie die eerste as 

sodanig nie. Verder sê Calvyn ook dat die regswette wat volke maak aan die 

liefdeswet moet voldoen. In die definisie wat hy pas tevore van die sedewet 

gegee het, vermeld hy die liefde slegs ten opsigte van die naaste. (Hy praat 

egter nie van liefde teenoor God nie, maar slegs van 'n plig tot diens teenoor 

Hom). Hoewel Calvyn dus sê dat alle regswette van volke aan die liefdeswet 

gemeet moet word, vereis hy dus nie dat so ’n wet ook liefde tot die Drie-

enige God uitdruklik moet bevorder nie. Ten opsigte van regswette is 

regverdigheid en billikheid die sleutelwoorde.  

 

Anders as Luther wat in samehang met sy onderskeid tussen die kerk en die 

burgerlike owerheid, 'n onderskeid tussen die evangelie en die wet wou 

handhaaf, het Calvyn gemeen dat die wet ook van toepassing was op die 

openbare gestalte van die godsdiens soos wat dit in die burgerlike lewe tot 

uiting gekom het.  Witte (2007:64) omskryf die doel van politieke owerhede en 

van die regswet: Albei moes God bystaan om mense so ver te kry om moreel 

in die openbaar te lewe (“to help achieve the civil use of the moral law”).  

 

Ten slotte kan hier gewys word op 'n kwessie wat Polman (s.j. b : 275) na 

vore bring. Na aanleiding van sy bespreking van Calvyn se preke, kom hy tot 

die gevolgtrekking dat Calvyn ‘n onderskeid getref het tussen dié wat weet en 

dié wat nie weet nie. Christene is toerekeningsvatbaar – Jode en heidene (en 
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selfs Roomse lidmate) nié26. Dit is my indruk dat die verbondsgedagte hier ‘n 

rol speel: Die verbondswraak teenoor ontroues of verbondsverbrekers is erger 

as teen dié wat nooit deel daarvan geword het nie. “Dit gaan dus nie daaroor 

dat alle (my beklemtoning) afgodsdienaars gestraf moet word nie, maar om 

dié wat afgode dien terwyl hulle goed bekend is met ‘n gevestigde kerk en sy 

vasgestelde liturgie” (Polman s.j. b : 278). Volgens Polman was De Brès (met 

verwysing na le Baston) en Beza27 dit op hierdie punt eens met Calvyn. Beza 

begin sy werk Die straf op ketters (1554) deur die teregstelling van Servet 

uitvoerig te verdedig. Hall (1996:227) wys daarop dat waar Beza gemeen het 

dat Christelike prinse valse profete en ketters dus uiteindelik met die swaard 

moes doodmaak, die verdagtes se leer aan die Skrif gemeet moes word. 

Voorts moet dit ook in gedagte gehou word dat iemand uit onkunde of weens 

’n misverstand kan dwaal. Daar moet boonop ook onderskei word tussen dié 

wat hulle gedagtes vir hulleself hou en die wat ‘n sekte wil begin. Laastens 

moet daar ook in gedagte gehou word dat sekere leerstellige sake moeilik en 

onduidelik is en dat iemand hierin meer beweegruimte gegun moet word as 

waar die leer duidelik geformuleer is. 

 

2.3.3.3 Calvyn en De Brès 

Dit is reeds hierbo aangetoon hoe groot Calvyn se invloed op De Brès se 

denke was. Vonk (1956:555–620) haal uitvoerig aan en maak uittreksels uit 

Calvyn se brief aan Koning Frans I en boek IV (hoofstuk 11 en 20) van sy 

Institusie, asook uit die volgende geskrifte van De Brès: le Baston van 1555 

(spesifiek die laaste 3 hoofstukke waarin hy oor die owerheid skryf); sy brief 
aan Phillips II; sy betoog aan die laere magistrate; sy brief aan die 
kommissarisse van Doornik; ‘n gebed van 1564 waarvan De Brès 

waarskynlik die outeur was; sy geskrif genaamd Die Wortel en Oorsprong 

wat spesifiek teen die Anabaptiste gemik was; die koninklike plakkaat van 

                                            
26 Polman (s.j. b : 275) meen dat die beswaardes agter die 1905 besluit van die Gereformeerde 

Kerken om art. 36 te wysig – wat Calvyn betref – nagelaat het om sy gedagtes vanuit sy 
preke na te spoor en daarom ‘n skewe beeld van sy gedagtes geskep het. Sien Hoofstuk 3 
waar hierdie saak bespreek word. 

27 Witte (2007:129,140) toon aan dat Beza (1519 - 1605) later in sy lewe van standpunt 
verander het – op daardie stadium was De Brès egter lank reeds oorlede. In hoofstuk 4 gee 
ek in besonder aandag aan die verandering in Beza se standpunt. 



 

 52 

14 Desember 1566 (waarin Vallenciennes tot rebelse stad verklaar is) en die 

burgers se antwoord daarop. Op grond van hierdie uittreksels maak Vonk 

(1956:620 – 625) tien “opmerkings” waarin hy die gedagtes van Calvyn en De 

Brès aangaande die sake wat in art. 36 aan die orde kom, saamvat: Ek gee 

vervolgens ’n samevattende oorsig van Vonk se stellings. 

Een: Calvyn sowel as De Brès het met oorvloedige en oortuigende 

Skrifbewyse aangetoon dat owerhede deur God ingestel is en dat dit oor 

konkrete persone gaan – of dié nou goedhartig of boos was – wat 

gehoorsaam moes word. 

Twee: Die owerhede het nie net ‘n taak ten opsigte van mense nie, maar 

beslis ook teenoor God, byvoorbeeld om sy eer en heilige Naam te beskerm 

binne die gebiede waaroor Hy hulle aangestel het. Albei tafels van die wet is 

hier van toepassing. Vonk (1956:621) wys in sy bespreking van Calvyn en De 

Brès op die Confessio Gallicana waarin uitdruklik bely word dat die owerheid 

nie net die tweede tafel van die wet in gedagte moet hou nie, maar beslis ook 

die eerste. Die owerheid moet dus nie net daarvoor sorg dat mense nie die 

sabbat ontheilig deur dit byvoorbeeld vir ander onmoontlik te maak om 

eredienste by te woon nie, maar het ook ‘n plig om op te tree wanneer 

dwaalleer tydens die erediens verkondig sou word. (Let egter op na my 

bespreking hierbo van die mate waarin die eerste tafel toegepas moes word.) 

Drie: God het aan die owerhede die swaardmag gegee en met goeie rede. 

Calvyn sowel as De Brès was oortuig dat almal voor die owerheid se 

swaardmag moes buig en die owerheid deur die betaal van belasting in staat 

moes stel om die swaardmag uit te oefen. 

Vier. Die owerheid se mag was egter allermins onbeperk. Soos Sadrag, 

Mesag en Abednego hoef niemand ‘n opdrag te gehoorsaam wat duidelik met 

God se Woord bots nie, en mag hulle dit ook nie gehoorsaam nie. 

Vyf: Volgens Calvyn moes die burgerlike en kerklike regering nie verwar word 

nie. Calvyn het hierdie punt veral beklemtoon in reaksie op mense wat hulle 

ten onregte op die Skrif beroep het om hul standpunt te staaf dat gelowiges 

nie aan aardse owerhede gehoorsaamheid of diens hoef te bewys nie.   
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Ses: De Brès was oortuig dat geen mens (ingesluit die owerheid) iemand tot 

geloof mag of kan dwing nie. Mense mag wegvlug as die owerheid hulle 

vanweë hulle ware geloof vervolg. De Brès meen ook as iemand wat 

geloofsaangeleenthede betref, iets uit dwang doen, dit niks werd is nie. 

 

Waar Vonk hom tot op hierdie punt heelhartig met Calvyn en De Brès  

vereenselwig het, is hy vervolgens meer krities: 

Sewe: Vonk (1956:623) kom tot die gevolgtrekking dat De Brès se siening dat 

geen mens iemand anders tot geloof kan dwing nie en sy aandrang dat die 

owerheid ketters moet straf, logies met mekaar bots. Vonk meen voorts ook 

dat De Brès wou gehad het dat die owerheid nie net teen die ketters wat die 

rus verstoor, moes optree nie, maar ook teen hulle leer of hulle nou die rus 

versteur het of nie. Hier is dus 'n belangrike verskil in die denke van Calvyn en 

De Brès. 

Agt: Voorts vra Vonk hoe dit moontlik is dat iemand die opvatting kan huldig 

dat die owerhede ketters (wat die rus verstoor) asook ketterse leer moet 

bestry, as hy terselfdertyd ook geloofsdwang verwerp en boonop meen dat 

gelowiges die reg het om hulleself vir vervolgers te versteek. ‘n Ketter sou 

hom tog ook op laasgenoemde reg kon beroep. Hiermee saam wys Vonk ook 

op die skerp onderskeid wat Calvyn en De Brès tussen die burgerlike en 

kerklike owerhede getref het en vra dan hoe die burgerlike owerhede in die lig 

van dié onderskeid teen ketters en hulle leer kan optree. Vonk meen dat 

hierdie, na sy mening, logies-inkonsekwente gedagtegang van Calvyn en De 

Brès voortspruit uit “die al te grote gelykstelling van die owerhede onder die 

O.T. met die onder die N.T., waartoe Calvyn en De Brès hulle laat verlei het”. 

Hoewel Vonk toegee dat Calvyn niks wou weet van diegene wat elke regering 

afgekeur het wat nie volledig volgens die wette van Moses ingerig was nie, 

het Calvyn en De Brès tog gemeen dat die owerhede van Christenvolke die 

voorbeeld van Judese konings soos Asa, Hiskia en Josia moes navolg.  

Hierdie regeerders moes “de scherpte des zwaards” vir die kerk opneem en 

wel om (volgens Vonk vanselfsprekend) die kerk se burgerlike regte en 

vryhede te beskerm en om (volgens Vonk nie vanselfsprekend nie) ketterse 

leer te bestraf en om derdens bepaald die kerk se “voedsterheren” (oppassers 
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/ nursing fathers) te wees. Laasgenoemde is ontleen aan Jesaja 49:23 asof 

“die gedeelte spesifiek op Christenvorste of altans op vorste tydens die nuwe 

bedeling bedoel word en nie eenvoudig wys dat God Hom selfs deur die 

aansienlikste mense op aarde, soos Kores, sou laat bedien in die herstel van 

Sion, nie. Maar veral: asof die konings van Israel gelyk te gestel sou wees 

met die vorste van die Christene. En asof die koninkryk van Christus ooit met 

vleeslike wapens uitgebrei sou moet word (2 Kor. 10:4) in plaas van net met 

die swaard van die Gees, oftewel die Woord van Gods.” (Vonk, 1956:624.)  

Nege: Uiteindelik skryf Vonk: “Met die beste wil ter wêreld en ondanks die 

diepste respek wat ons jeens godvrugtige mense soos De Brès en Calvyn 

betaam, kan ons nie in hulle gedagtes aangaande die owerheid en die se taak 

jeens God, sy Woord en sy Kerk, ‘n volkome harmonie ontdek nie. Die 

gedagtes ly onder onderlinge teenspraak”.  En: 

Tien: “Was Calvyn en De Brès dus immuun teen die gees van kerkdrywery? 

Nee.” Hulle was wel bewaar van die, volgens Vonk, “belaglike absolutisme 

van die Dopers”. Hulle het hulle ook nie aan die oorskatting van die kerk deur 

die Rooms-Katolieke skuldig gemaak nie en het die leer van die twee swaarde 

wat volgens die Rooms-Katolieke albei in die hand van die pous sou wees, 

verwerp. Hoewel hulle van twee owerhede, die burgerlike en die kerklike 

praat, het hulle nie die ou Roomse opvatting dat die owerheid die ketters met 

hulle ketterse leer moes teenstaan, totaal verwerp nie. “Ons het wel die troos, 

al is dit skraal, dat hulle hierdie Roomse idee ten minste nie konsekwent 

gevolg het nie.” 

 
In dié lig gesien was die Reformatore kinders van hulle tyd. Die situasie 

waarin hulle, hulle bevind het, het ‘n rol gespeel in die formulering van hulle 

gedagtes - spesifiek ook in De Brès se formulering van art. 36. Die 

Reformatore moes in meer as een opsig aan twee dubbel fronte veg. Aan die 

een kant moes daar teen indifferentisme sowel as eksklusivisme gewaak word 

Aan die ander kant moes die Reformatore weerstand teen kerkdrywery sowel 

as geesdrywery bied.  

 
In sy analise wys Vonk daarop dat die Rooms-Katolieke en die Anabaptiste  
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nie noodwendig net as teenpole gesien moet word met die gereformeerdes as 

die gematigde middeweg nie. Die Anabaptiste het in baie opsigte steeds 

Roomse gedagtes aangehang sodat die stryd tussen die Anabaptiste en die 

Rooms-Katolieke selfs in terme van ‘n familiegeveg beskou kan word (Vonk, 

1956:551). Hy wys ook op die felheid waarmee die Anabaptiste die 

“buitentrou” veroordeel het, en op die Anabaptiste se veragting van die 

opgeleide gereformeerde predikante. 

2.3.3.4 'n Beoordeling van die verhouding van die owerheid en die 
kerk tydens die 16de eeu 

In die moderne (Westerse) demokratiese samelewing word godsdiens (en 

kerklidmaatskap) hoofsaaklik as 'n persoonlike saak gesien. Jonker (1994:86) 

wys daarop dat die moderne staat feitlik nie anders kan as om van 'n skeiding 

van kerk en staat uit te gaan en vryheid van godsdiens vir al sy burgers te 

waarborg nie. Vir hom is die verhouding van die kerk tot die staat dieselfde as 

dié waarin die staat tot vrywillige organisasies staan. Dít is wêrelde verwyder 

van die situasie van die 16de en 17de eeue soos hierbo beskrywe. Op 

daardie stadium het die beginsel van cuius regio, eius religio wel 'n mate van 

godsdiensvryheid gebied – maar nog nie werklik op persoonlike vlak nie 

aangesien owerhede steeds bepaal het wat die wettige godsdiens van die 

mense onder hulle jurisdiksie was. Godsdiens en politiek was in baie gevalle 

skaars onderskeibaar. Wat vandag as flagrante owerheidsinmenging beskou 

sal word, was destyds die algemeen aanvaarde praktyk. In dié lig gesien is dit 

te verstane dat daar in artikel 37 van die NGB geheel sonder fanfare met die 

oog op die wederkoms gestel kan word: "Dan sal dit bekend word dat hulle 

saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos 

veroordeel word, die saak van die Seun van God is" (my kursivering). Dis 

byna ondenkbaar dat 'n demokratiese regering hom vandag die 

verantwoordelikheid of die jurisdiksie sal toeëien om te besluit of iemand 

goddeloos of 'n ketter is - wat nog te sê om iemand daaroor te veroordeel en 

te straf. 

 

Die vraag is dus nou hoe art. 36, wat opgestel is binne 'n milieu waarin die 

verhouding van die owerheid en die godsdiens, sowel as die van die kerk en 
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die staat, drasties van die hedendaagse situasie verskil, vandag verstaan en 

toegepas moet word. 

 

Ek meen dat dit ook belangrik is om te onthou dat die samelewing van die 

16de eeu kerklik gesproke hoegenaamd nie tot dieselfde mate as vandag 

gepolariseerd was nie. Daar is tans talle onafhanklike kerke of groepe in die 

samelewing – elk met sy eie standpunt. Hierteenoor was daar in die 16de eeu 

as’t ware slegs een omvattende kerk waarbinne verskillende standpunte 

gehuldig is. Selfs Luther wou byvoorbeeld nie met die Katolieke Kerk breek 

nie, maar het wel die dwaalleer en wanpraktyke daarbinne aangeval. Dis ook 

hierbo aangetoon dat die Anabaptiste ook tot 'n groot mate deel van die 

Roomse familie was. Dit sou vir baie lank nog die onderliggende gedagte 

wees dat een gebied net een kerk kan akkommodeer. Waar verskillende 

standpunte vandag kerke teenoor mekaar en toenemend langs mekaar 

opstel, het verskillende standpunte destyds met mekaar binne die een kerk 

gekompeteer. Met hierdie perspektief in gedagte, is dit verstaanbaar waarom 

verskillende denkrigtings tydens die 16de eeu nie so maklik geakkommodeer 

is as wat dit vandag gedoen word nie. As een mens vandag van iemand 

anders verskil, is dit verstaanbaar, want “hy is van ‘n ander kerk”. Ek kan hom 

gevolglik ignoreer as ek wil. In die 16de eeu was so iemand egter van my kerk 

(die kerk) en kon ek hom nie sonder meer ignoreer nie. Vervolgens is dit ook 

verstaanbaar dat Calvyn baie strenger teen ‘n ketter in eie midde sou wou 

optree as teen ‘n heiden daar buite. Binne die godsdienstige landskap was 

daar basies net die Christelike kerk, die Jode en die Moslems. Dit verklaar 

waarom die verskille tussen Christene anders beoordeel en hanteer is as 

vandag. 

 

2.4 DIE NGB AS BELYDENISSKRIF 

Hierbo is reeds uitvoerig aandag gegee aan die breë godsdienstige en 

politieke omstandighede waaronder Guido de Brès die NGB opgestel het, die 

doel waarmee hy dit opgestel het en hoe dit finaal tydens die Sinode van 

Dordrecht in 1619 as belydenisskrif aanvaar is. Daar is ook reeds aangetoon 

hoe die NGB  in ooreenstemming met die  Confessio Gallicana en selfs meer  
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spesifiek met uitgangspunte van Calvyn self is. 

 

Daar sal vervolgens kortliks aandag gegee word aan hoe die NGB van 'n 

verweerskrif tot 'n belydenisskrif gegroei het, aan die veranderinge wat tussen 

1561 en 1619 aan die teks aangebring is en hoe spesifiek art. 36 vergelyk met 

dit wat in ander belydenisskrifte bely word. Hierna sal die struktuur van die 

NGB en in besonder die struktuur van art. 36 bestudeer word. 

 

2.4.1 Van verweerskrif tot belydenisskrif 

In sy biografie van De Brès merk Van Langeraad (1884:120) op dat De Brès 

die NGB in die eerste plek opgestel het om 'n uiteensetting van die geloof van 

die gemeente van Doornik te gee. Hy het nie bedoel om dit as die amptelike 

formulier wat dit uiteindelik geword het, op te stel nie. Schulze (1991:34) meld 

dat die NGB spoedig ingang gevind het in die kerke van die Nederlande en 

algemeen aanvaar is as 'n getroue samevatting van hulle belydenis. Volgens 

hom is daar reeds in 1561 na die NGB as die Confessio van Antwerpen (ofte 

wel, Confession d'Anvers, vergelyk Doekes, 1975:56). Twee jaar later is daar 

op die provinsiale sinode van Armentières besluit dat die ampsdraers wat 

deur plaaslike gemeentes verkies is, die "onder ons vasgestelde Belydenis" 

moet onderteken (Doekes, 1975:56 & Schulze, 1991:34). Die Konvent van 

Wesel (1568) het in aansluiting hierby bepaal dat predikante, voor hulle 

bevestiging, hulle instemming met die NGB moes betoon. Die Sinode van 

Emden (1571) het nie net self die NGB onderteken nie, maar vereis dat 

predikante dit ook in die toekoms voor hulle bevestiging moes doen. In 1574 

is op die eerste sinode van Holland en Zeeland besluit dat nie net ouderlinge 

en diakens die NGB moes onderteken nie, maar ook die onderwysers28. 

 

In 1566 het die Sinode van Antwerpen egter al besluit dat die NGB voortaan 

met die aanvang van alle sinodes voorgelees moes word. Die bedoeling was 

dat die kerke hulle instemming daarmee kon betuig, om die onderlinge 

eenheid te bevestig en om te hoor of daar iets is wat verander moes word. 

Daar is dan ook in 1566 'n aantal wysiginge aan die teks aangebring. Die 

                                            
28 Biesterveld (1912:22) bespreek hoe hierdie hele sage verloop het. 
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wysiginge was egter nie wesentlik nie, maar bloot ter verduideliking (Doekes, 

1975:56,57; vergelyk ook Vonk, 1956:649-655). 

 
Nadat die Remonstrante aanklagte teen die NGB ingebring het, het die 

Sinode van Veere (1611) besluit om 'n nuwe uitgawe te laat verskyn. Dit is 

insiggewend dat Doekes (1975:58) ook meld dat sekere geringe veranderinge 

wat die sinode van Dordrecht aangebring het, juis geskied het met 

inagneming van die kritiek wat die Remonstrante gelewer het. So is die woord 

almagtige byvoorbeeld in artikel 1 ingevoeg. Die sinode het egter die 

Remonstrante se versoek om sowel die NGB as die Heidelbergse Kategismus 

in geheel te hersien, verwerp (Biesterveld, 1912:22). 

 
2.4.2 Tekstuele veranderinge 

Vonk (1956:649 – 655) gee ’n deeglike bespreking van die veranderinge wat 

deur die jare tot en met die Sinode van Dordrecht aangebring is.  

 
Hoewel hierdie veranderinge nie dramaties was nie, is daar wel twee 

veranderinge, rakende PARAGRAWE 1 en 3 van art. 36 wat vir hierdie studie 

uitgesonder moet word. In 1561 het De Brès die taak van die owerheid in die 

PARAGRAAF 3 omskryf as: "het is nie slechts hun taak te bedwingen en over 

de burgerlijke (sic, veronderstel: regering) te waken, maar ook over de 

kerkelijke zaken". Die Sinode van Antwerpen het dit egter verander na: "Het is 

niet slecht hun taak acht te geven op en te waken over de regering, maar ook 

de heilige Woorddiens in stand te houen."    

 
Vonk meen dat hierdie verandering aangebring is om die moontlikheid van 

misverstand uit te skakel. Die sinode wou voorkom dat iemand sou aanvaar 

dat daar van die owerheid verwag is om kerklike sake te behartig. Daarom is 

"kerklike sake" vervang met "heilige Woorddiens" (Frans: sacré ministere). 

Sacré ministere dui op die werk wat predikante doen. Hou in gedagte dat die 

gereformeerde predikante juis ten onregte daarvan beskuldig is dat hulle 

valse leerstellings verkondig het en dus beslis nie (veral Roomsgesinde) 

owerhede hieroor sou wou laat beslis nie. 

 
Waar dit eers in art. 36 gestel is dat die owerhede oor die heilige Woorddiens  
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moes "waak", word daar nou gesê dat die owerheid die heilige Woorddiens "in 

stand moet hou". Vonk wys daarop dat dit verregaande is om te dink dat die 

bedoeling hiermee ooit kon gewees het dat daar van Phillips II verwag is om 

te sorg dat daar gereformeerde predikante opgelei word en om hulle dan te 

trakteer. "In stand hou" is 'n vertaling van die Franse maintenir. Maintenir 

word ook in die tweede paragraaf gebruik en daar met "beschermen" 

(Dordrecht) weergegee. Die owerhede moet dus nie gehoor gee aan die 

lasterlike dinge wat diegene kwytraak wat die Woord en die prediking daarvan 

verag en die verwarring van die tyd ten onregte daaraan toeskryf nie.  Die 

owerhede moes eerder die Woordbedienaars  beskerm, aangesien die 

Woordverkondiging vir volk en owerheid geen ramp inhou nie, maar 

inderdaad tot seën is. 

 
Vonk (1956:654) meen dat alhoewel die hersieningspoging bedoel was om 

misverstande te voorkom, die artikel sintakties nou nie meer 'n netjiese 

eenheid was nie. Hy stel dit treffend: Die veranderinge aan die teks kan 

vergelyk word met 'n stukkie lap wat uit 'n kledingstuk (die teks van 1561) 

geknip is en toe vervang is met 'n ander een wat nie die gat wat die 

oorspronklike stukkie lap gelaat het, netjies bedek het nie. Hoe goed die 

tekswysiging van 1566 dan ook bedoel was, en hoe verhelderend dit ook 

inderdaad in sekere opsigte was, het dit ook 'n nuwe moontlikheid vir 

misverstand laat ontstaan – 'n slaggat waarin die Sinode van die 

Gereformeerde Kerken in 1905 na Vonk se mening inderdaad in getrap het. 

Daarom is dit volgens hom noodsaaklik dat iemand wat die derde paragraaf 

reg wil verstaan, na die tweede paragraaf asook na de Brès se geskrifte moet 

teruggaan.  

 
Daar is nog 'n verandering aan die teks wat die aandag vereis – 'n 

verandering in die eerste paragraaf. Vonk (1956:549) wys daarop dat De Brès 

art. 36 oorspronklik begin het met (my kursivering): "Ons glo ten slotte (Frans: 

nous croyons finalement) dat...", en nie net met die huidige: "Ons glo dat ..." 

nie. Hoewel Vonk meen dat hierdie verandering nie die inhoud van art. 36 

raak nie, wys hy daarop dat die verband wat art. 36 met artikel 37 het, nou nie 

meer so duidelik is nie. Artikel 37 begin vandag steeds met:"Ons glo ten  
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slotte...".  Op grond van die verband wat hy tussen artikel 36 en 37 raaksien, 

hanteer hy dan ook die artikels onderskeidelik as 'n beroep op die aardse en 

'n beroep op die hemelse owerheid sodat die NGB as't ware met 'n dubbele 

slot eindig. Vonk blameer 'n skoolmeesteragtigheid en 'n gebrek aan fyn 

gevoel vir hierdie verandering. 

 
Ek meen ook dat dit jammer is dat die "ten slotte" in art. 36 weggelaat is. 

Aangesien art. 36 nie die laaste artikel is nie, maar wel die voorlaaste, sou 

"ten slotte" inderdaad onmiddellik vreemd op die oor geval het. Dit sou egter 

heel gepas wees. Indien die "ten slotte" behou is, sou enige iemand wat met 

art. 36 werk, dadelik besef dat artikel 37 in besonder in gedagte gehou moet 

word. Vervolgens is dit ironies dat artikel 37 uitdruklik verwys na hoe die 

owerhede destyds opgetree het teen mense wat na hulle mening ketters was 

– iets wat in die lig van die hele debat rondom die omstrede frase in die derde 

paragraaf veelseggend is. Of De Brès nou bedoel het dat die owerhede 

mense wat na hulle mening ketters was, sélf en dan ook met geweld moes 

uitroei of nié, die punt is dat artikel 37 uitdruklik noem dat dit op daardie 

stadium wel so gebeur het. Soos hierbo aangetoon, word daar in artikel 37 

met die oog op die voleinding bely (my kursivering): "Dan sal dit bekend word 

dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en 

goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is."  

 
2.4.3 'n Vergelyking met ander belydenisskrifte 

Soos reeds hierbo genoem, het Cloete (1986:159) na 'n deeglike vergelyking 

van die NGB met ander Protestantse belydenisskrifte, bevind dat die NGB 

tematies "redelik in die middel" teenoor die belydenisskrifte van die 16de eeu 

gesien moet word en nie totaal unieke gedagtes bevat nie. Aangesien daar 

ook reeds aandag gegee is aan die noue ooreenkoms met die Confessio 

Gallicana sal ek in hierdie afdeling nie fokus op hoe die NGB as sodanig met 

ander belydenisskrifte vergelyk nie, maar net op art. 36 konsentreer. 

 
Doekes (1975:377 e.v.) wys daarop dat daar al in van die vroegste  

Reformatoriese belydenisse op die owerheid gefokus is (vergelyk die Stellings 

van Zwingli van 1523, artikel 35-43). Waar die klem aanvanklik op 
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gehoorsaamheid aan die owerhede val, word dit in die Eerste Helvetiese 

Konfessie van 1536 (artikel 26) daarin gefundeer dat alle mag en gesag van 

God af kom. Daarom is die owerheid se vernaamste amp (by vele ander 

genoemde verantwoordelikhede) om God se eer en die ware godsdiens deur 

middel van straf en die uitroei van alle godslastering, te beskerm en te 

bevorder. Let daarop dat die konfessie opgestel is tydens 'n konferensie wat 

gehou is in opdrag van die magistrate van verskeie Switserse stede (Doekes, 

1975:44). Die magistrate het die konfessie ook aanvaar.    

 

In artikel 30 van die Tweede Helvetiese Konfessie (wat die eerste in 1566 

vervang het) word nie net bely dat owerhede deur God ingestel is nie, maar 

dat owerhede daarom ook die eerste plek in die wêreld inneem. Sodoende 

kan owerhede óf 'n struikelblok óf tot groot seën vir die kerk wees. "...wanneer 

die owerheid met die kerk bevriend is, en ook self tot die kerk behoort, is hy 

die mees nuttige en voortreflike lid van die kerk en kan hy uitstekende diens 

aan die kerk lewer". Let op hoe daar hier eerder van owerheidspersone as 

van die owerheid as abstraksie sprake is. Wanneer lidmaatskap van die kerk 

ter sake is, gaan dit uiteraard oor individue wat lid van die kerk is en nie oor 

instansies wat aan die kerk behoort nie. Verder word bely: Die owerheid se 

vernaamste taak is om openbare rus en vrede te bevorder en te bewaar en hy 

kan nooit meer suksesvol daarin wees nie as wanneer die owerheid God in 

vrees en waarheid dien. Hierin volg so ’n owerheid "die voorbeeld van die 

heilige konings en vorste van God (wat) die prediking van die waarheid en die 

regte geloof bevorder, alle leuens, bygeloof, goddeloosheid en afgodery 

verdryf en die eer van God se kerk verdedig". Hier is dus nie sprake van twee 

take – een in die openbare lewe en een ten opsigte van die kerk nie, maar 

van een taak – in die openbare lewe wat deel van die godsdiens is. 

 

In Confessio Gallicana fokus artikel 39 op die owerheid (vergelyk Bakhuizen 

van den Brink, 1940:134-136). "God wil hê dat die wêreld sal geregeer word 

deur wette en bestuursinstansies (polices) om die ongeordende begeertes 

van die wêreld so ver moontlik te beteuel. God het koninkryke, republieke en 

alle ander regeringsvorme, erflik of andersoortig, en alles wat tot die regstaat 

behoort, gevestig en wil as Outeur daarvan erken word; daarom het Hy die 
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swaard gegee in die hand van die owerhede om nie alleen die sonde te straf 

wat teen die tweede tafel van God se gebooie begaan is nie, maar ook teen 

die eerste." Die artikel beklemtoon verder ook die volstrekte respek vir en 

gehoorsaamheid aan die owerhede aangesien hulle God se plaasvervangers 

en dienaars in hierdie wêreld is. 

 
In die Hongaarse Konfessie wat deur Beza opgestel is, word onder andere 

ook bely dat die owerheid 'n taak spesifiek ten opsigte van die eerste gebod 

het. Die owerheid moet toesien dat die kerk volgens die Woord ingerig word 

en moet (in navolging van konings soos Dawid, Salomo, Hiskia en Josia) die 

kerk se gesag teen veragters en rusverstoorders beskerm (Doekes, 

1975:384).  

 
Uit bogenoemde is dit duidelik dat die NGB en in besonder art. 36 opgestel is 

in 'n milieu waarin die onderliggende gedagte was dat die openbare lewe, wat 

onder gesag van die owerhede was, nie van die godsdiens geskei kon word 

nie. Die NGB is dus hoegenaamd nie uniek nie in die belydenis dat die 

owerheid 'n instelling van God is met bepaalde opdragte en take; dat die 

owerheid die swaard met die oog op die uitvoering van hierdie taak ontvang 

het en dat die kerk en/of godsdiens spesifiek hierby betrek word.   

 
2.4.4 Indeling en opbou van die NGB – in besonder art. 36 

Die NGB is in 37 artikels ingedeel. Hoewel die indeling wat skrywers vir die 

NGB aangee, verskil, is dit nie vir hierdie studie van kardinale belang om 'n 

presiese struktuur daar te stel nie. Jonker (1994:53-55) gee 'n sinvolle 

indeling deur dit teen die agtergrond van die bekende loci van die dogmatiek 

te plaas. Volgens Jonker het De Brès die indeling van Calvyn se institusie 

asook die Confessio Gallicana in gedagte gehad. 

 
Van Bruggen (1980:16) gee 'n bondige indeling wat help om 'n vinnige oorsig 

te kry. Hy deel die NGB as volg in:  

I) God en die middele waardeur Hy geken word (1-11);  

II) Skepping en Voorsienigheid, die sondeval en die gevolge daarvan (12–15); 

III) Die uitverkiesing, Christus en die heilsweldade (16–26);  

IV) Die kerk en sy sakramente asook die kerk se beskermers (27–37).  
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Polman (s.j. a : 108) gee die volgende: 

I. God en die middele waardeur Hy geken kan word .........................................Artikel 1-11 
II. Skepping, voorsienigheid, die sondeval en die gevolge daarvan .................Artikel 12-15 
III. Die verkiesing en herstel van die in-sondegevalle mens ..............................Artikel 16-17 
IV. Christus .........................................................................................................Artikel 18-21 
V. Die heilsweldade...........................................................................................Artikel 22-26 
VI. Die kerk en die genademiddele.....................................................................Artikel 27-35 
VII. Die owerheid en die laaste dinge..................................................................Artikel 36-37 
 

Ter wille van hierdie studie is dit egter belangrik dat die plek van artikel 36 
binne die NGB duideliker uitgelig moet word. Hoewel die skrywers daaroor 

verskil of artikels 27 tot 37 as 'n eenheid hanteer moet word (vergelyk Jonker 

hierbo) en of artikel 36 saam met 37 'n aparte onderafdeling van die kerk en 

sy sakramente vorm, is die uiteindelike indeling nie deurslaggewend vir 

hierdie studie nie.  

 

Indien Vonk se standpunt (1956:549) dat art. 36 eintlik saam met artikel 37 'n 

dubbele slot vorm, in gedagte gehou word, bereik die NGB as't ware 'n 

klimaks met art. 36, en wel in die volgende opsig: Die NGB is 'n samevatting 

van die kern-inhoud van die Christelike geloof wat in ’n tyd van vervolging 

opgestel is om 'n appèl aan die owerheid te rig. In artikel 29 word bely dat 

suiwer Woordbediening een van dié merktekens van die ware kerk is. Volgens 

Muller (2002:204) beteken "suiwer" dat die Woord bedien sal word veral in 

ooreenstemming met dit wat reeds in die NGB (in die lig van die Skrif) bely is. 

In art. 36 word die owerheid dan opgeroep om "die heilige Woordbediening te 

beskerm". As daar ook in gedagte gehou word hoeveel klem die NGB op die 

Woord lê (vergelyk artikels 2–7), word dit selfs duideliker in watter mate die 

NGB 'n hoogtepunt met art. 36 bereik: In die NGB is art. 36 nie bloot net nog 

een van verskeie artikels in die belydenis wat deel van die totale loci vorm nie. 

 

2.4.5 Die struktuur van art. 36 

Die Nederlandse teks wat deur die sinode van Dordrecht aanvaar is (Acta, 

1620:318, 943) en die huidige Afrikaanse teks is vir die ontleding gebruik. 

Waar die Afrikaanse teks vandag 'n hele aantal sinne bevat, bestaan die 

outentieke Nederlandse teks slegs uit vyf sinne. Die vyf sinne stem ooreen 
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met die vyf PARAGRAWE29 wat ek onderskei. Ek gebruik "PARAGRAWE" in 

plaas van "sinne" aangesien daar byvoorbeeld in PARAGRAAF 1 meer as 

een sin in die Afrikaanse teks is en dit verwarrend kan wees as ek van "sin 2" 

sou praat.  

 

Paragraaf 

1 

Wij gelooven,  
 dat onze goede God, ... Koningen, Prinsen en Overheden verordend heeft, 
   (uit oorzaak der verdorvenheid des menschelijken geslachts,) 
 willende, dat de wereld geregeerd worde door wetten en politie; 
 opdat de ongebondenheid der menschen bedwongen worde, 
 en (opdat) het alles met goede ordondantie onder de menschen toega. 

  

Paragraaf 

2 

 Tot dat einde heeft Hij de Overheid het zwaard in handen gegeven,  
     tot straffe der  boozen  
     en bescherming der vromen. 

  

Paragraaf 

3 

En haar ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie;  
maar ook de hand te houden aan den heiligen kerkedienst;  
om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst,  
om het rijk des Antichrists te gronde te werpen,  
en het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen,  

het woord des Evangelies overal te doen prediken,  
opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in zijn Woord gebiedt.   
 

  

Paragraaf 

4 

 van welke kwaliteit, conditie of staat hij zijn, 
Verder, een ieder, ..... is schuldig zich den Overheden  
     te onderwerpen, 
     schatting te betalen,  
     haar eer en eerbied toe te dragen,  
     en haar gehoorzaam te zijn  
           in alle dingen, die niet strijden tegen Gods Woord,  
     voor haar biddende in zijne gebeden, 
 opdat de Heere ze bestieren wil in al hare wegen,  
  en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle Godzaligheid en eerbaarheid.   
 

  

Paragraaf 

5 

En hierover verwerpen wij  
 de Wederdoopers  
  en andere oproerige menschen,  
  en in het algemeen al degenen,  
   die de Overheden en Magistraten verwerpen,  
   en de Justitie om willen stooten,  
   invoerende de gemeenschap der goederen,  
   en verwarren de eerbaarheid, die God onder de menschen gesteld heeft. 

 

                                            
29 Ek gebruik PARAGRAAF (met hoofletters geskryf) om na die betrokke paragrawe in art. 36 

te verwys. 
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Paragraaf 

1 

Ons glo  
  dat ons goeie God ... konings, vorste en owerhede aangestel het. 
   vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag  

  Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word,  

  sodat  die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word  
   en alles onder die mense ordelik kan verloop.   

  

Paragraaf 

2 

Vir dié doel het Hy die owerheid die swaard in die hand gegee om  
      die kwaaddoeners te straf (Rom 13:4) 
      die deugsames te beskerm.   

 
  

Paragraaf 

3 

En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie  
maar iook om die heilige Woordbediening te beskerm,  
 om sodoende  
  alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei,  
  die ryk van die antichris te vernietig  
  en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder,  
  die Woord van die evangelie orals te laat verkondig,  
sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel. 

  

Paragraaf 

4 

 van watter hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, 
Verder is elkeen verplig, ... om  
 hom aan die owerhede te onderwerp,  
 belasting te betaal,  
 aan hulle eer en onderdanigheid te bewys,  
 hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in stryd is nie,  
 en vir hulle voorbidding te doen dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur,  
sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei (1 Tim 2:2). 

  

Paragraaf 

5 

Hierin verfoei ons  
 die Wederdopers  
 en ander oproerige mense  
 en in die algemeen almal wat  
  die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp  
  en die regsorde omver wil stoot,  
  terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer  
  en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het, versteur. 

 
 
Strukturele elemente 
Artikel 36 val duidelik in drie hoofdele uiteen:   

• PARAGRAWE 1,2 & 3 gaan oor die instelling en verantwoordelikheid van 

die owerheid.  

• PARAGRAAF 4 gaan oor die verantwoordelikheid van die onderdane.   

• PARAGRAAF 5 verwoord die gereformeerdes se gevoel teenoor dié wat 

bogenoemde verwerp.  

 
Daar word deurlopend in art. 36 van gedagtepare of gedagtereekse gebruik 

gemaak. Soms word die pare aansluitend en soms kontrasterend gebruik. 

PARAGRAAF 1 gebruik byvoorbeeld "konings, vorste en owerhede" asook 
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"wette en regerings". Verder word "die losbandigheid" wat in bedwang gehou 

moet word gejukstaponeer met "alles wat ordelik" onder mense moet verloop.   

 
Daar is selfs sprake van ‘n moontlike chiasme wat God se wil verwoord: Dit is 

immers sy wil dat die wêreld deur middel van A1wette en B1regerings geregeer 

moet word, sodat B2die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan 

word en A2alles onder die mense ordelik kan verloop. Hou in gedagte dat in 

die Nederlandse teks frase A2 (met my beklemtoning) lui: “en het alles met 

goede ordondantie onder de menschen toega”. Daar is ’n duidelike verband 

tussen wette en ordenansies. 

 
In PARAGRAAF 2 word die doel waarmee die swaard gegee is ook 

kontrasterend aangetoon – die "kwaaddoeners" moet "gestraf" word, terwyl 

die "deugsames" op hulle beurt "beskerm" moet word. 

 
In PAGRAAF 3 word "Die heilige Woordbediening" in 'n gedagtepaar saam 

met "staatsbestuur" (Nederlands: politie) gebruik. Die ouer vertalings praat 

hier nie van "Woordbediening" nie maar van "kerkediens". Waar De Brès in 

die eerste frase verwys na die werk (diens) van die staat / owerheid, verwys 

hy met "heilige Woordbediening" na die basiese werk (diens) van die kerk. Ek 

dink dat "Woordbediening" 'n redelik interpretatiewe vertaling is. Indien 

"Woordbediening" net verstaan word as verkondiging of bediening van die 

Woord, vorm dit 'n toutologie met die tweede laaste frase in PARAGRAAF 3 

waar gesê word dat die owerheid die "Woord van die evangelie oral moet laat 

verkondig". 

 

Vervolgens kombineer De Brès die tegnieke wat hy hierbo gebruik het om ’n 

baie sterk konstruksie te skep. Behalwe dat "afgodery" en "valse godsdienste" 

(wat "teen gegaan" en "uitgeroei" moet word) saam gegroepeer word, word dit 

ook saam gegroepeer met "die ryk van die antichris" wat "vernietig" moet 

word. In sterk kontras hiermee moet "die koninkryk van Christus" "bevorder" 

word. Let ook op hoe "Woord" en "evangelie" hierna as gedagtepaar 

gekombineer en in samehang met die koninkryk van Christus gebruik word. 

Uiteindelik vorm hierdie vier frases wat met “sodoende” en “sodat” omarm 

word, ’n duideliker chiastiese konstruksie:  
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A1: alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, 

A2: die ryk van die antichris te vernietig 

B2: die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, 

B1: die Woord van die evangelie orals te laat verkondig, 
 
A1 & A2 staan as gedagtepaar teenoor B2 & B1 as gedagtepaar. Die 

kerngedagte lê in die teenstelling tussen A2 en B2 – die valse koning en sy 

ryk wat vernietig moet word teenoor die ware Koning en sy ryk wat bevorder 

moet word. Hierdie gedagte word omarm deur A1 (die valse godsdiens, diens 

aan die valse koning en sy ryk) te stel teenoor B1 (die ware godsdiens, diens 

aan die ware koning en sy ryk). Daar is egter ook meer subtiele kontraste 

binne hierdie twee frases (A1 & B1). Afgodery staan teenoor evangelie en 

valse godsdiens teenoor die Woord. Laastens is daar selfs iets van ‘n eggo in 

alle (afgodery) en orals (te laat verkondig). 

 
In PARAGRAAF 4 & 5 word daar nie met kontrasterende gedagtes gewerk 

nie. Verskeie sake word eerder vanuit die werklikheid aaneengeskakel. Daar 

is egter 'n duidelike en baie skerp kontras tussen PARAGRAAF 4 sowel as 

PARAGRAAF 5 (maar veral PARAGRAAF 5) en die res van die artikel. Hier is 

dit baie duidelik dat De Brès alles wat hy ter sprake bring, hoegenaamd nie 

net vir die interessantheid sê nie. 

 
Deur kontras so ruimskoots te gebruik, kon De Brès die verskil tussen die 

gereformeerdes en die Anabaptiste beklemtoon.   

 

Laastens is daar telkens frases wat met "sodat" (Nederlands: opdat) ingelui 

word en die sin van die voorafgaande uitlig. 

 

2.5 SAMEVATTING 

• Die doel waarmee die NGB opgestel is en die status wat dit verkry het: 

Kort na die opstel van die NGB het verskeie kerklike vergaderings geoordeel 

dat dit met die Skrif ooreenstem. Uiteindelik het die internasionale sinode van 

Dordrecht die NGB in 1619 as die amptelike een van die drie formuliere van 

eenheid aanvaar. Die NGB dien vandag nog (tesame met die Heidelbergse 

Kategismus) as formele samevatting van die hoofsake van die gereformeerde 
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leer. Guido de Brès het dit egter aanvanklik as belydenis van die gemeente 

van Doornik opgestel en wou Phillips II, die keiser van die Heilige Romeinse 

ryk en Heer van die Nederlande, daarmee oortuig dat die owerhede die 

(Nederlandse) gereformeerdes ten onregte saam met die Anabaptiste vervolg 

het. Die NGB het ‘n apologetiese inslag waarbinne art. 36 ‘n kardinale rol 

speel omdat die roeping van die owerhede – ook ten opsigte van die 

godsdiens - hierin verwoord word. Die voorafgaande artikels toon aan hoe 

suiwer en in ooreenstemming met die Bybel die gereformeerde leer is. Die 

verskille met Rome word inderwaarheid onderbeklemtoon in die NGB terwyl 

die verskille met die (anargistiese) Anabaptiste benadruk word. Anders as 

laasgenoemdes wou die gereformeerdes, soos uitdruklik bely in art. 36, juis 

wetsgehoorsame onderdane wees. 

• ‘n Veranderende politieke milieu in die Nederlande 

Die NGB is opgestel aan die begin van die jare lange tydperk waarin die 

Protestantse Nederlanders (wat aanvanklik deur hulle Roomse volksgenote 

ondersteun is) vir hulle onafhanklikheid en vryheid geveg het teen die 

Roomse owerhede van Spanje. Die NGB is as belydenisskrif aanvaar nadat 

die onafhanklikheid reeds effektief verseker was en Calvinistiese 

Nederlanders die politieke beheer in die Nederlande gehad het. Weens druk 

van die Calviniste het die situasie, wat Willem van Oranje voor sy dood 

voorsien het en waarvolgens al die godsdienste regsgelyk sou wees, nooit 

gerealiseer nie en het die Calvinisme (onder andere weens politieke redes) 

die staatsgodsdiens geword. 

• Die Nederlandse polities-godsdienstige vryheidstryd was deel van die 
groter huishoudelike geveg binne Europa: 

Die Nederlande se stryd was deel van ‘n groter proses waarin daar vanaf ‘n 

verenigde corpus christianum oorgegaan is na ‘n sisteem van landskerke wat 

op die cuius regio, eius religio beginsel gevestig is. Binne ‘n godsdiensstaat-

model30 het godsdienstige geskille tot gewelddadige konflik gelei. Waar die  

Katolieke Kerk Europa (uitgesonderd die Ortodokse Ooste) op daardie 

                                            
30 Ek gee hier onder aandag aan die vernaamste verskille modelle waarmee die verhouding 

tussen kerk en staat beskryf word. 
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stadium vir eeue gedomineer het, is hierdie kerk nou in Rooms-Katolieke en 

Protestante verdeel. Hierdie feit moet in gedagte gehou word wanneer 

ondersoek word wat art. 36 met “afgodery en valse godsdiens” bedoel. 

Aangesien sowel die Protestante as die Rooms-Katolieke hulleself as die 

enigste ware verteenwoordigers van die Christendom beskou het, en boonop 

daaraan gewoond was dat die owerhede die kerk ondersteun het, het albei 

groepe op eksklusiewe owerheidsbeskerming en hulp teen die ander 

aangedring. Dis ook aangetoon hoe die Spanjaarde die Calvinistiese 

Nederlanders ten tye van die vryheidstryd van kettery sowel as hoogverraad 

aangekla het. 

 

Let ook daarop dat die NGB opgestel is toe die Rooms-Katolieke die corpus 

christianum nog effektief as godsdiensstaat in stand wou hou. Toe die NGB 

egter as belydenisskrif aanvaar is, het daar in werklikheid alreeds ‘n 

staatsgodsdiens-model in die Nederlande gegeld. 

• ‘n Persoon met wêreldlike gesag 

Daar is in hoofstuk 2 daarop gewys dat die Reformatore nog eerder met 

persone in gesagsposisies as met “die staat” met sy velerlei staatsamptenare 

te make gehad het. Hierdie persoonlike inslag dra ook vrug in die formulering 

van art. 36. (Vergelyk hoofstuk 3.) Selfs vandag waar “die staat” dreig om 

alles te wil oorheers, is dit nog steeds ‘n “persoon agter ‘n lessenaar” wat  

prakties die besluite neem en wat aangespreek kan word.  

• ‘n Waardige,  gesekulariseerde  (maar nie-sekularistiese)  plek  vir  die 
staat.  

Daar is aangetoon hoe Luther (en Calvyn) ‘n eie waarde, naas die kerklike, 

aan die burgerlike lewe toegeken het. Kerklike sowel as wêreldlike owerhede 

is egter steeds as medewerkers in diens van God se koninkryk beskou. Waar 

die kerk hom op mense se innerlike moes toespits, moes die wêreldlike 

owerhede eerder op die uiterlike en veral die openbare uitlewing daarvan 

fokus. Indien die kerk nie tevrede was met die uitlewing nie, en die persoon 

nie deur verkondiging en tug oortuig kon word om hom te bekeer nie, kon die 

wêreldlike owerhede se hulp ingeroep word. Die steun van die wêreldlike 
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owerhede was dus as noodsaaklik geag vir die welsyn van die kerk en die 

samelewing. Anders as die Rooms-Katolieke, het die Reformatore tereg besef 

dat iemand se gewete in werklikheid ‘n onaantasbare terrein bly. Mense kan 

(byvoorbeeld met geweld) tot gehoorsaamheid gedwing kon word, maar nie 

tot geloof nie. In hierdie opsig het die Reformatore veel gedoen om die 

onregmatige beheer te verbreek wat die Roomse hiërargie oor elkeen se 

gewete en die lewe in die algemeen wou toepas. 

• Calvyn het die Reformasie wat Luther begin het, verder gevoer. 

Calvyn het beter as Luther daarin geslaag om die implikasies van die nuut 

ontdekte evangelie na die openbare lewe deur te trek – deels weens sy 

siening van die verhouding tussen kerk en staat. Hierdie siening het uit sy 

antropologie voortgespruit. Calvyn was van mening dat die Rooms-Katolieke 

die onderskeid tussen die innerlike en uiterlike mens en die gepaardgaande 

onderskeid tussen kerk en wêreld misken het. Gevolglik het die Roomse kerk 

wêreldlike middele soos geweld gebruik om mense geestelik te (probeer) 

dwing om te glo. Calvyn het nie net die Roomse siening van die kerk bo die 

wêreld verwerp nie, maar ook Luther se siening waarvolgens kerk en wêreld 

langs mekaar staan. Vir Calvyn was die kerk in, maar nie van die wêreld nie. 

Die owerhede moes toesien dat 'n openbare beeld van hulle godsdiens onder 

Christene bestaan asook onderlinge beleefdheid tussen mense. Die 

owerhede moes ketters vervolg, selfs met geweld, omdat hulle die openbare 

orde bedreig het (en nie weens hulle kettery as sodanig nie). Die owerheid is 

voorts die beskermer en bewaker van die wet. Waar die sedewet die mense 

help om God lief te hê en reg te dien, help die regswet om die vrede tussen 

mense te bewaar. Hierdie regswette moes nie net regverdigheid en billikheid  

bevorder nie, maar ook aan die eis van die liefde voldoen. 

• ‘n Mengsel van aristokrasie en demokrasie 
Calvyn het nie ‘n sterk voorkeur vir ‘n regeringsvorm uitgespreek nie. Hy het 

wel ‘n regering deur diegene met die beste karakter voorgestaan en verkies 

dat die mag nie in enkeles se hande sal setel nie. Calvyn het, soos Plato 

vantevore, gemeen dat suiwer demokrasie maklik in anargie ontaard het.  



 

 71 

• De Brès het op Calvyn se uitgangspunte voortgebou. 

Daar is aangetoon hoe De Brès op Calvyn se gedagtes voortgebou het, en 

soos Calvyn op grond van die Bybel van mening was dat owerheidspersone 

deur God aangestel is en gevolglik gehoorsaam moes word. Hierdie 

owerhede moes, met inagneming van toerekeningsvatbaarheid, help toesien 

dat mense God dien en hulle swaardmag hiervoor gebruik. Niemand moes of 

kon egter tot geloof gedwing word nie. Dit is ook (veral op grond van Vonk se 

argumentasie) aangetoon dat Calvyn en De Brès, hoewel hulle aan die 

Anabaptistiese Geesdrywery ontkom het, hulle uiteindelik steeds tot ‘n mate 

aan “kerkdrywery” skuldig gemaak het. Let daarop dat Vonk egter ook 

argumenteer dat en waarom hierdie “kerkdrywery” nié in art. 36 neerslag 

gevind het nie (vergelyk hoofstuk 3). 

• Die verband tussen artikel 36 en 37 

Waar artikel 36 vandag begin met: “Ons glo...” het die woorde aanvanklik 

gelui: “Ons glo ten slotte...”  Hoewel artikel 37 die laaste artikel van die NGB 

vorm, het laasgenoemde formulering hierdie twee artikels besonder nou 

verbind. Albei doen ‘n beroep op die owerhede – artikel 36 op die aardse 

owerhede wat vanuit die Hemel aangestel is, en artikel 37 op die Hemelse 

Owerheid self. 

• Inhoudelik na aan die mediaan 

Wat die inhoud betref, staan die NGB redelik in die middel van die spektrum 

van Reformatoriese belydenisskrifte. 

• ‘n Sinvolle en netjies struktuur 

Artikel 36 is noukeurig aanmekaargesit sodat die struktuur beklemtoninge en 

kontraste ondersteun. 

 

In die volgende hoofstuk gee ek aandag aan wat daar in art. 36 oor die 

owerhede bely word. 
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3. TEKSUITLEG VAN ARTIKEL 36 

3.1 INLEIDING 

Dit is noodsaaklik om duidelikheid te verkry oor die betekenis van die teks van 

art. 36 as sodanig – in besonder die gedeeltes wat direk op die owerhede 

fokus. Met die oog hierop gee ek vervolgens ‘n uitleg waarin ek die 

kommentaar op die artikel sowel as die resultate van die vorige hoofstuk in ag 

neem. Aangesien die NGB met art. 36 ‘n klimaks bereik, is dit ook noodsaaklik 

om voortdurend in gedagte te hou wat alreeds in die voorafgaande artikels 

bely is. Uit my ondersoek blyk dit dat hierdie aspek baie min aandag in die 

verklaring van art. 36 ontvang het31. Ek gee die uitleg deur art. 36 paragraaf 

vir paragraaf te ondersoek. Nadat elke paragraaf oorsigtelik uitgelê is, gee ek 

ook aandag aan spesifieke vraagstukke aangaande die betrokke paragraaf of 

bepaalde bewoording daarin. 

 

Hierdie metode van uitleg is egter nie so eenvoudig as wat dit mag klink nie. 

Hoewel art. 36 met verloop van tyd verskillende kleiner veranderinge 

ondergaan het (ook ná 1618/19), het sommige kerkverbande ingrypende 

veranderinge aan PARAGRAAF 3 aangebring. Daar bestaan dus nie meer net 

een algemeen aanvaarde standaardteks wat gevolglik maar net verklaar kan 

word nie. In die lig hiervan gebruik ek as vertrekpunt die outentieke teks van 

die Sinode van Dordrecht waar die NGB as een van die formuliere van 

eenheid aanvaar is (Acta, 1620:318, 943), met inagneming van die (geringe) 

teksveranderinge wat sedert 1561 aangebring is. Ek hanteer dié teks 

paragraaf vir paragraaf. Tussendeur bespreek ek ook van die beduidende 

veranderinge wat oor die jare aangebring is. My bedoeling is om uiteindelik te 

bepaal waartoe God, gesien in die lig van art. 36, owerheidspersone roep. 

 

3.2 ENKELE RELEVANTE RESULTATE VAN DIE ONDERSOEK NA DIE 
AGTERGROND VAN DIE NGB EN IN BESONDER ART. 36 

Die ondersoek in die vorige hoofstuk na die agtergrond van die NGB en in 

besonder art. 36 het in hoofsaak die volgende opgelewer: 

                                            
31 Soos hieronder aangetoon, raak dit ook die beginsel van toerekeningsvatbaarheid wat 

uiteindelik ‘n kardinale rol in die toepassing van art. 36 speel. 
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Die struktuurontleding het aangetoon dat art. 36 in geheel gesien 'n netjiese 

struktuur het wat in drie duidelik onderskeibare afdelings uiteenval: 1die 

owerheid, 2die burgers, 3die gereformeerdes se gevoel ten opsigte van 

diegene wat die belydenis aangaande die owerheid en burgers, verwerp. 

Afdeling 2 en 3 bevat elk een paragraaf, maar  afdeling 1 val uiteen in drie 

paragrawe waarin bely word watter verantwoordelikhede en bevoegdhede die 

owerheid het. Daar is dus in art. 36 in totaal vyf paragrawe te onderskei. 

Hoewel art. 36 die verantwoordelikhede van die onderdane met dié van die 

owerheid balanseer, konsentreer ek in hierdie studie hoofsaaklik op 

laasgenoemde.  

 

Uit die ontleding van die teks van art. 36 het dit ook geblyk dat De Brès, 

soortgelyk aan die parallelismes van Hebreeuse poësie, gedagtepare gebruik 

het. Hy het nie net afsonderlike woorde in gedagtepare gebruik nie, maar ook 

frases sodanig aangewend. Hy het die woorde, woordpare en frases 

sinonimies, kontrasterend asook epeksegeties gebruik. In my verklaring van 

die kontroversiële PARAGRAAF 3 hou ek rekening met hierdie stylgebruik.  

 

As die omstandighede waarbinne die NGB en dan in besonder art. 36 

opgestel en aanvaar is, in gedagte gehou word, is dit duidelik dat hoewel die 

NGB op grond van die Skrif opgestel is, die formulerings asook die spesifieke 

fokuspunte beslis deur dieselfde omstandighede (veral betreffende die 

Anabaptiste en Rooms-Katolieke) gekleur is. Niks, en veral nie die verfoeiing 

van die Anabaptiste in PARAGRAAF 5, word dus sonder goeie rede genoem 

nie.  

 

Laastens verreken ek ook die hegte verband wat art. 36 met artikel 37 het. 

Hierdie artikels vorm 'n gesamentlike slot vir die NGB. 

 

3.3 ALGEMENE OPMERKINGS OOR ART. 36 MET DIE OOG OP DIE 
UITLEG VAN DIE ARTIKEL. 

Van Bruggen (1980:186) wys daarop dat die NGB nie ‘n volledig uitgewerkte 

leer oor die gesag of oorsprong van “die staat” gee nie. In art. 36 word daar 



 

 74 

boonop eerder ‘n beroep om beskerming op die owerhede gedoen as wat die 

owerhede ‘n les oor hulle pligte ontvang.   

 

Vonk (1956:629) gee ‘n goeie verklaring waarom art. 36 nie so ‘n volledig 

uitgewerkte leer gee nie. Die NGB en in besonder art. 36 is in die hitte van die 

stryd opgestel - nie in die rustige atmosfeer van ‘n akademiese studeerkamer 

nie. Dit sou kon verklaar waarom die artikel byvoorbeeld nie daarmee begin 

dat alle gesag in God en sy soewereiniteit setel nie, of dat daar selfs onder die 

engele ook gesagsstrukture skyn te wees (vergelyk 1 Thess. 4:16; 1 Pet. 

3:22, ens.). Vonk lê uiteindelik baie klem daarop dat die NGB vanuit die 

praktyk opgestel is. Hy toon aan hoe De Brès soms sekere woorde uitgelaat 

het wat in ‘n meer afgeronde stuk ingevoeg sou gewees het. Hy wys 

byvoorbeeld daarop dat De Brès in PARAGRAAF 2 oorspronklik net na “die 

burgerlike” (veronderstel: die burgerlike "owerheid" of "regering") verwys het. 

In die verklaring van art. 36 moet met hierdie aspekte rekening gehou word. 

 

Die vraag is egter ook of ‘n artikel oor die owerheid hoegenaamd in ‘n 

belydenisskrif hoort? Van Bruggen (1980:186) verwys na hoogaangeskrewe 

gereformeerde teoloë (byvoorbeeld K. Dijk en S.G. de Graaf) wat van mening 

is dat die kerk sy profetiese bevoegdheid hier oorskry. Vergelyk ook Fourie 

(2006:170) wat meen dat die hele artikel vandag as bloot ‘n interessante 

historiese teks gelees en daargelaat moet  word. 

 

Dit is inderdaad moeilik om te bepaal waar hierdie begrensing lê. Vonk se 

opmerking hierbo dat die NGB in die hitte van die stryd – een waarin die 

owerheid ‘n kardinale rol gespeel het – opgestel is, gee ‘n goeie perspektief 

op hierdie teoloë se beswaar. Hoewel dit nie van alle belydenisskrifte sou geld 

nie, meen ek dat die NGB - sónder ‘n uitdruklike uitspraak oor die roeping van 

owerheid en onderdane - soos ‘n stomp byl sou wees en beslis te veel van sy 

skerpheid sou ingeboet het. Indien art. 36 ontbreek het, sou spesifiek die NGB 

van alle belydenisskrifte, soos 'n pyl sonder 'n punt gewees het deurdat die 

NGB ‘n afgestompte appèl op die owerhede sou gemaak het. Aangesien die 

NGB boonop ‘n sistematiese uiteensetting van die Skrifgefundeerde 

gereformeerde geloof is en die Bybel wel iets oor die owerhede te sê het, sou 
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dit volgens Heyns (1992:394) eerder vreemd gewees het as daar niks in die 

belydenis hieroor was nie.  

 

3.4 ‘N UITLEG VAN “DIE TEKS” VAN ART. 36 

3.4.1 PARAGRAAF 1:  
Wij gelooven, dat onze goede God, uit oorzaak der 
verdorvenheid des menschelijken geslachts, Koningen, Prinsen 
en Overheden verordend heeft, willende, dat de wereld geregeerd 
worde door wetten en politie; opdat de ongebondenheid der 
menschen bedwongen worde, en het alles met goede 
ordondantie onder de menschen toega. 

Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die 
menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit 
is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en 
regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die 
mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense 
ordelik kan verloop. 

Die meeste kommentatore (waaronder Vonk, 1956:629) hoor in hierdie 

woorde hoe 1 Petrus 2:13,14 asook Romeine 13:3-5 nagepraat word32. Heyns 

(1992:397) wys daarop dat Romeine 13 geskryf is toe die Romeinse keiser 

heidens was en Christene boonop weens hulle geloof vervolg is. Hier is dus 

geen sprake daarvan dat 'n Christen slegs die gesag van sogenaamde 

“Christelike owerhede" hoef te erken of mag erken nie. 

 

Van Bruggen (1980:187) wys daarop dat art. 36 se openingsreël alreeds ‘n 

apologetiese strekking het en wel teen die Anabaptiste gemik was. Soos ook 

in die vorige hoofstuk aangetoon is, was verskeie Anabaptistiese groepe 

openlik anargisties en revolusionêr ingestel en is hulle juis om dié rede deur 

die owerhede vervolg. Gereformeerdes is egter saam met die Anabaptiste 

                                            
32 Die apostel Petrus skryf: “Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke 

menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is 14 of die goewerneurs as sy 
gevolmagtigdes wat dié wat kwaad doen, moet straf, maar dié wat goed doen, moet prys.”. 
Die apostel Paulus skryf: “3 ‘n Mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen 
nie, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerheid lewe? Doen dan wat 
goed is, en die owerheid sal jou prys, 4want die owerheid is ‘n dienaar van God tot jou 
beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees, want die owerheid het nie 
verniet die reg om te straf nie. Hy is immers ook hierin die dienaar van God dat hy die 
kwaaddoener moet straf. 5 Daarom moet jy jou onderwerp, nie net omdat jy vir straf bang is 
nie, maar ook omdat dit ‘n gewetensaak is." 
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vervolg. Deur nou te erken dat God die owerhede aangestel het, word die 

gronde vir anargie en revolusie hulle enersyds ontneem. Andersyds toon die 

gereformeerdes dat hulle nie teen owerhede as sodanig gekant was nie en 

daarom, minstens op dié punt, alreeds nie verdien het om saam met die 

Anabaptiste vervolg te word nie. 

 

Vonk (1956:631) meen egter dat die openingswoorde ook op sogenaamde 

“onvaste siele” onder die gereforméérdes gemik was. Daar is in die vorige 

hoofstuk aangetoon hoeveel impak die Anabaptisme in die Nederlande gehad 

het. Daar was ‘n wesenlike gevaar dat hulle anargistiese gedagtes die 

gereformeerdes kon besoedel. Die feit dat Karel V en Phillips II plakkaat na 

plakkaat uitgevaardig het waaronder die gereformeerdes ten onregte gely het, 

het ook teenstand aangevuur. Hoewel die voorval ná die opstel van die NGB 

plaasgevind het, sou Robert de Four se oproerige optrede te Doornik en sy 

leeue aandeel in die sing van die chanteries deels vir De Brès se uiteindelike 

dood geblameer kon word. Deur egter in art. 36 openlik te erken dat die 

owerheid deur God ingestel is, is dus ook ’n waarskuwing uitgespel aan enige 

gereformeerde wat anargistiese gedagtes gekoester het. Dit moes duidelik 

wees dat Spreuke 24:21 met goeie rede waarsku: “Dien die Here, my seun, 

en ook die koning; moet jou nie ophou met oproermakers nie”. Dit moes ook 

duidelik wees dat die Reformasie en die Anabaptisme (of ten minste sekere 

strominge daarbinne) so onversoenbaar soos water en vuur was. 

 
● “Ons glo ...” 

Koopmans (1939:262-265) vra – teen die middel van die twintigste eeu en 

nog maar op die vooraand van die Tweede Wêreldoorlog - na die sin daarvan 

om steeds aan art. 36 vas te hou: “Wat help dit om art. 36 te propageer in tye 

waarin dit lyk asof bykans niemand hulle meer eintlik aan gereformeerdes / 

Calviniste (sou) steur nie en waarin óf die “twee swaarde leer33” óf die 

gedagte aan ‘n sogenaamde neutrale staat, die oorhand het?” Sy slotsom is 

egter dat ongeag die (gebrekkige) invloed en die effek van ‘n volgehoue 

geloof aan en verkondiging van art. 36, “die gebod van Christus” steeds 

                                            
33 Sien hoofstuk 2 vir ‘n bespreking van hierdie leer. 
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gepreek moet word – of dit na ‘n realistiese manier van doen lyk of nie. In 

retrospeksie het De Brès immers self vanuit hierdie geloof opgetree. Dit is en 

bly ‘n geloofsdaad. Om hierdie rede begin art. 36 juis ook met: “Ons glo...”  

 

Hoewel slegs die eerste sin van art. 36 met “ons glo” begin, het hierdie 

woorde, soos telkens in die NGB, betrekking op die artikel in geheel. 

 

Wanneer daar egter begin word met: “Ons glo”, is dit noodsaaklik dat dit wat 

hierna volg Skriftuurlik sal wees. Dit geld soveel te meer vir artikels van die 

NGB aangesien die rol van die Skrif as maatstaf van die ware geloof uitdruklik 

uitgespel word in artikels 2 tot 734. Wie dus wil sê: “Ek glo ...” kan hier nie 

anders as om vanuit die Skrif te bely nie. 

 

● “ons goeie God” 

Daar word vier keer in die NGB (artikels 13, 17 en 33) uitdruklik na “ons goeie 

God” verwys asook een maal na “ons goeie hemelse Vader” (artikel 13). 

Telkens gaan dit nie soseer oor die feit dat God in Homself deur en deur goed 

is nie, maar oor wat Hy in sy goedheid vir die mens dóén – dat Hy steeds die 

skepping onderhou; dat Hy die sondaarmens na die sondeval kom opsoek het 

en dat Hy met sondaars se stompsinnigheid rekening hou en daarom die 

sakramente ingestel het. Behalwe vir artikel 13 wat ook betrekking het op die 

bedeling voor die sondeval (en waar daar bloot van die goeie God gepraat 

word), staan God se goedheid telkens teenoor die boosheid van hierdie 

bedeling.   

 

Tog moet die feit dat dit wat Hy in sy goedheid dóén hier voorop staan, 

geensins afgespeel word teen die feit dat Hy in Homself deur en deur goed is 

nie. In artikel 1 van die NGB word verskeie eienskappe van die Here, 

waaronder ten slotte sy goedheid, uitdruklik verwoord. Uiteindelik eindig 

                                            
34 Nadat daar in artikel 2 bely word hoe God Homself openbaar - in die skepping asook in sy 

Woord - handel artikel 3 in besonder oor die geskrewe Woord. In artikel 5 word bely dat die 
kanonieke boeke (vergelyk artikel 4 en 6) nie maar net sonder twyfel betroubaar is nie, maar 
dat hulle alleen aanvaar word “as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig, daarop te 
grondves en daarmee te bevestig.” 
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artikel 1 klimakties daarmee dat Hy “die fontein is van alles wat goed is”. In 

art. 36, die klimaks van die hele NGB, word die goedheid van God inhoudelik 

en stilisties teenoor die verdorwenheid van die menslike geslag geplaas. Op 

dié punt moet boonop in gedagte gehou word dat hier nie net bely word dat 

Gód konings en ander regeerders aangestel het nie. Baie mense sou destyds 

maklik kon dink dat die koning nié tot hulle beswil daar is nie. Talle mense se 

lewens is deur ‘n ligsinnige besluit van een of ander koning vernietig. En as 

God konings aangestel het, is Hý dan nie medeverantwoordelik vir hulle 

vergrype nie? “Nee, God het konings in sy goedheid aangestel – die probleem 

lê nie by Hom nie.” 

 

● “vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag” 

Daar is reeds in artikels 14 en 15 van die NGB uitdruklik bely hoe diep die 

sondeval die mensdom geraak het:  

“... die mens ... het ... homself deur die sonde losgeskeur van God, ... so 

het hy sy hele natuur verderf .... Hy het deurdat hy in al sy doen en late 

goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy voortreflike gawes 

wat hy van God ontvang het, verloor, en hy het niks anders daarvan 

oorgehou nie as slegs klein oorblyfsels, wat egter genoegsaam is om 

hom alle verontskuldiging te ontneem. ... Daarom verwerp ons alles wat 

in stryd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word, aangesien 

die mens niks anders as 'n slaaf van die sonde is nie ... “ (artikel 14.)  

 

In artikel 15 is bely:  

“Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die 

hele menslike geslag uitgebrei het. Dit is 'n verdorwenheid van die hele 

natuur en 'n oorgeërfde gebrek waarmee selfs die klein kindertjies in die 

moederskoot besmet is. Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande 

sonde laat uitspruit... (en laat) opborrel soos water uit 'n giftige fontein. 

Dit word die kinders van God .... vergewe ... sodat die besef van hierdie 

verdorwenheid hulle dikwels sou laat sug in die verlange om van hierdie 

liggaam van die dood verlos te word. Ons verwerp hiermee die dwaling 
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van die Pelagiane, wat sê dat hierdie sonde uit niks anders as uit 

navolging ontstaan nie”. 

 

Artikel 36 neem die verdorwenheid van die mens as een van sy vertrekpunte 

en sien daarin ‘n rede waarom (ons goeie) God die owerheid ingestel het. Dit 

is juis hierdie verdorwenheid wat aanleiding gegee het tot die losbandigheid 

waarop art. 36 wys.  

 

Polman (s.j. b:282) meen (met verwysing na Calvyn se preek oor 

Deut. 16:18,19) dat elke mens, as dit nie vir die sondeval was nie, die wet in 

sy hart sou gedra het en dat “owerhede van geregtigheid” wat orde met 

behulp van dwang moet handhaaf, oorbodig sou gewees het.   

 

Van Bruggen (1980:187) sluit op ‘n hegte wyse hierby aan, maar wys daarop 

dat die feit dat hier na die verdorwenheid van die mensdom verwys word as 

motivering vir die instelling van die owerhede, nie impliseer dat daar geen 

owerhede sou gewees het as die sondeval nie plaasgevind het nie. Behalwe 

dat dit bykans onmoontlik is om ‘n idee te vorm van hoe die lewe sonder die 

sondeval sou gewees het, is daar egter sprake van ‘n owerheid in die 

engelewêreld wat onaangetas is deur die sonde (vergelyk 1 Thess. 4:16; 1 

Pet. 3:22, ens.). Indien die sondeval nie plaasgevind het nie en daar wel ‘n 

owerheid op aarde sou wees, kan aanvaar word dat dit vir so owerheid nie 

nodig sou gewees het om sy beleid af te dwíng nie. In die belydenis val die 

klem egter op die werklikheid van hierdie lewe en word daar nie gespekuleer 

oor hoe ‘n lewe sonder sonde sou wees nie. 

 

Hoewel hierdie paragraaf in die belydenis nie veel opspraak in gereformeerde 

kringe sal wek nie, word die (by)geloof aan die inherente goedheid van die 

mensdom by implikasie hierin afgewys35. Onder Christene is gereformeerdes 

waarskynlik tans in die minderheid teenoor groepe wat ‘n Pelagiaanse of 

semi-Pelagiaanse mens- en sondeval beskouing het. Hoewel die sinode van 

Dordrecht die Remonstrante se semi-Pelagiaanse siening aangaande die 

                                            
35 Vergelyk NGB artikel 14 en 15. 
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uitverkiesing verwerp het, moet onthou word dat die afgevaardigdes vanuit 

Engeland die Remonstrante kon ondersteun het (D’ Assonville, 1992:152; 

Shand, 1999?). 

 

Hierdie kwessie raak egter nie net dogma en die teologie direk nie, maar is 

ook relevant vir hierdie studie. Die geloof aan ‘n basiese goedheid van die 

mensdom is onderliggend aan die meeste definisies van menseregte. 

Menseregte vorm die basis van die grondwetlike demokrasie in Suid-Afrika. 

 

“Mensbeskouing” sal uiteindelik ‘n groot rol speel in hoe die taak, of eerder 

roeping, van die owerheid omskryf word en dan wel ten opsigte van die 

mense wat regeer, dié waaroor regeer word en die regeringstelsels wat deur 

die mens opgerig word. 

 

● “konings, vorste en owerhede” 

Volgens Heyns (1992:396) is daar alreeds in Genesis 9:6 sprake van 'n 

owerheid in embrionale vorm as daar gesê word dat iemand wat 'n ander se 

bloed vergiet, se bloed vergiet sal word. Hy wys verder daarop dat dit chaos 

sou wees indien elke mens homself hierdie reg sou toe-eien.   

 

Koopmans (1939:245, 246) meen dat hoewel art. 36 by implikasie veel oor die 

verhouding tussen die kerk en die staat sê, die artikel eintlik niks oor “die 

staat” per se sê nie. Artikel 36 praat van “owerhede”. Die owerhede bestaan 

uit die betrokke individue wat deur God in ‘n regeeramp gestel is.  

 

Hartvelt (1991:344) stel dit gevat as hy op hierdie punt opmerk: “Sondag sit 

die owerheid in die kerk!”. Albei skrywers wys ook daarop dat “die staat” in sy 

moderne gestalte, nog nie werklik bestaan het toe die De Brès die NGB 

opgestel het nie36. Die Nuwe Testament ken volgens Koopmans (1939:247) 

nie ‘n abstrakte staat nie, maar slegs mense in owerheidsposisies. Wanneer 

die Bybel dit wel oor die abstraksie “die staat” het, word daar byvoorbeeld 

eerder in die beeldende taal van Openbaring 13 van “die dier” gepraat. 

                                            
36 Hierdie saak is in hoofstuk 2 bespreek en kry ook weer in hoofstuk 4 aandag. 
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Boonop kan daar vir ‘n ander mens of mense gebid word, maar nie vir ‘n 

abstraksie nie. Paulus se beroep in 1 Timoteus 2:1 lui immers (my 

kursivering): “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, 

voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat 

regeer en vir almal wat gesag uitoefen ...”. Koopmans het ‘n goeie 70 jaar 

gelede ook al daaroor gekla dat mense in sy tyd veel meer  met “die staat” as 

met owerheidspersone te make gekry het. Tog meen hy dat die kerk homself 

steeds tot die owerhede moet rig. Vonk (1956:621) wys hier dan ook na 

Romeine 13:2 en Paulus se gebruik van exousia en meen dat Paulus hiermee 

nie soseer na ‘n abstrakte begrip “mag” verwys nie, maar na konkrete mense 

in gesagsposisies voor wie iemand gebring kon word. 

 

Daar kan verskillende redes wees waarom De Brès juis van konings, vorste 

en owerhede praat. Enersyds praat hy hier in die taal van sy tyd – daarom dat 

hy byvoorbeeld nie "presidente" noem nie. Andersyds was sy bedoeling 

waarskynlik nie om hierdie drie posisies uit te sonder en van ander te 

onderskei nie. Vanuit die gesigspunt van die retoriek is dit egter normaal om 

sake wat as voorbeeld dien, spesifiek in reekse van drie op te noem. Vergelyk 

ook "hoedanigheid, rang of stand" in PARAGRAAF 5.   

 

Ten slotte: As De Brès hier bely dat konings, vorste en owerhede deur God 

aangestel is, erken hy terselfdertyd dat niemand minder nie as Phillips II self, 

hierby ingesluit was!  

 
● “aangestel het” 

Met verwysing na De Brès se geskrif Le Baston, toon Polman (s.j. b:282) aan 

dat De Brès hom vir die goddelike instelling van die owerheid op 

Skrifgedeeltes uit beide Testamente beroep het en dat hy oortuig was dat 

owerhede deur God ingestel is. 

 

Koopmans (1939:249) is een van die vele skrywers wat daarop wys dat daar 

nie ‘n spesifieke staatsvorm in art. 36 as die ideale voorgeskryf word nie. 

Soos Calvyn (Institusie IV.20.5.20 & 20.8.18), verbind hy die bestaan van die 

soort owerheid wat in elke land aan bewind is, aan God se Voorsienigheid. 
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Die gesag wat elke owerheid het, spruit juis voort vanuit sy opdrag (wat van 

God kom). In NGB artikel 13 is reeds bely: “Ons glo dat die goeie God, nadat 

Hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee 

het nie maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer dat in hierdie 

wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie.” Jesus het immers selfs die 

gesag wat Pilatus oor Hom gehad het, erken. Hy het egter ook gesê dat 

Pilatus geen gesag oor Hom sou gehad het, as dit nie vir hom gegee was nie 

(Joh. 19:11, vergelyk ook Hand. 4:24 - 28). As soewereine God stel Hy aan 

wie Hy wil en gee Hy gesag aan wie Hy wil. 

 

Vonk (1956:621) wys daarop dat die feit dat hier bely word dat Gód die 

persone in gesagsposisies aanstel, impliseer dat hulle nie net aan die mense 

oor wie of namens wie hulle gesag voer, verantwoordelik is nie, maar in die 

eerste plek aan God.  

 

Let daarop dat die Nederlandse teks, die Afrikaanse teks (voor 1982) en 

Afrikaanse teks (sedert 1982) hier verskil. Volgens die Nederlandse teks en 

die Afrikaanse teks (voor 1982) het God konings, prinse en owerhede 

“verorden”. Sedert 1982 gebruik die Afrikaans teks “aangestel”. Waar 

“aangestel” die klem meer laat val op die spesifieke persoon wat in die amp 

staan, beklemtoon “verorden” eerder die feit dat God wil hê dat daar iets soos 

owerhede moet wees. 

 

Dieleman (1999), wat volgens McCarter (2005) 'n verteenwoordigende 

standpunt van die CRC37 predikante verwoord, verklaar in 'n preek dat hierdie 

woorde inhou dat regering (government) nie voortspruit uit 'n sondige 

oorheersing van die sterkere oor die swakkere nie. Hier is dus geen rede vir 

revolusie nie. Regering is ook nie die vrug van 'n evolusionêre proses wat 

gewortel is in die mensdom se poging om orde te skep nie.  Daarom verwerp 

hy ook die gedagte dat regering sy plek en gesag ontvang van dié oor wie hy 

regeer. Verder verskil hy ook van die grondwet van die VSA wat impliseer dat 

regering en burgerlike gesag voortspruit uit: "Ons die mense... " (We the 

                                            
37 Tans bekend as die CRCNA (Christian Reformed Chuch in North America). 
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people...). Hall (1996:17) wys daarop dat God nog selfs voordat Hy die mens 

gemaak het om te heers (Gen. 1:26), die son geskep het om bedags te heers 

en die maan snags (Gen. 1:18). Hy wys daarop dat God na analogie daarvan 

owerhede vir ‘n spesifieke, en met ‘n beperkte doel gegee het. 

 

God se Voorsienigheid moet egter nie eensydig beklemtoon word nie. Daar 

kan nie sonder meer gesê word dat iemand wat die staatsmag met behulp 

van ‘n staatsgreep verkry het, as heerser aanvaar moet word omdat hy “deur 

God se wil en Voorsienigheid daar is” nie. Die oomblik wat só iemand die mag 

in eie hande neem, is hy voor God verantwoordelik vir die wyse waarop hy 

regeer – of hy dit nou (wil) weet of nie. Vanuit die Ou Testament bied Jehu ‘n 

sprekende voorbeeld. 

 

● “Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en 
regerings geregeer moet word, ...” 

Hoewel die betekenis van hierdie frase voor die hand liggend lyk, word hier 

tog belangrike aansprake gemaak: God dra nie net, soos reeds bely, die 

gesag om te regeer aan sekere mense op nie, maar Hy wil ook hê dat hierdie 

owerhede volgens wette sal regeer.  

 

Enersyds wys art. 36 hiermee iemand af wat byvoorbeeld willekeurig volgens 

sy persoonlike voorkeur sou wou regeer: Daar moet behoorlike wette wees 

om die ordelikheid wat God verlang, te kan bereik (vergelyk die frase “sodat 

ons in alle godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei” [1 Tim 2:2]). 

Dit is met die struktuurontleding aangetoon dat daar nie ‘n duidelike chiasme 

in hierdie frase voorkom nie. Veral vanuit die Hollandse teks gesien, is daar 

wel ‘n verband tussen die feit dat die Here wil hê dat die wêreld deur wette 

regeer moet word en dat alles ordelik onder mense moet verloop. 

 

Die vraag is egter na watter wette De Brès hier verwys? Dit is moontlik dat hy 

hier verwys na ál die wette wat God gee – byvoorbeeld nie net die regswette 

nie, maar ook die moreel-etiese en selfs natuurwette. Die oorspronklike 

Nederlands bied die moontlikheid dat hierdie frase ‘n parentese is en nie 

soseer daarop dui dat die owerhede wette moet maak waarvolgens hulle moet 
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regeer nie. Die bedoeling sou dan eerder wees dat God al sy verskillende 

wette gegee het en nou gee Hy owerhede om toe te sien dat mense volgens 

al hierdie wette lewe. In só geval gaan dit hier nie noodwendig net oor die 

regswette nie, maar moet “wette” inderdaad baie wyd verstaan word en ál die 

wette wat God gegee het, insluit. 

 

Ek stel bogenoemde met ‘n hipotetiese strekking aangesien ek meen dat 

hierdie frase – in die lig van NGB artikel 28 - uiteindelik nié so verstaan moet 

word nie, maar bloot verwys na die wette wat owerhede maak om hulle te 

help om te regeer. Artikel 28 noem immers: “(dit is) ... die plig van alle 

gelowiges om hulle ... by dié vergadering (van die heiliges) aan te sluit, waar 

God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regeerders 

daarteen wees...” Die gedagte aan die oppergesag van die wet; aan ‘n 

grondwet; en aan gelykheid voor die wet is egter wel in lyn met hierdie frase. 

Soos wat ek in hoofstuk 4 sal aantoon, het gereformeerdes soos Beza en 

Althusius uiteindelik ‘n geïntegreerde teorie ten opsigte van álle wette 

geformuleer en hiermee die grondslag vir die hedendaagse demokrasie help 

lê. Die hele saak van wette word dus alreeds in art. 36 – die artikel wat in die 

hart van die gereformeerde teologie oor die verhouding tussen owerheid en 

onderdaan lê – aangespreek.  

 

Dit is laastens noodsaaklik om daarop te let dat hierdie frase nog slegs “God 

se wil” verwoord en nog nie ‘n uitdruklike opdrag aan die owerhede rig nie. 

God wil hê dat die wêreld deur middel van wette en regering regeer sal word. 

Sy wil hang ten nouste met sy karakter saam. (Vergelyk: “ons goeie God”.) 

 

● “... sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan 
word ” 

Soos hierbo aangedui, spruit hierdie losbandigheid voort uit die genoemde 

verdorwenheid van die menslike natuur. Verskeie kommentatore (waaronder 

Vallensis, 1951:169; Bos et al, 1957:197) verwys hier na ‘n ontstellende frase 

in Rigters. Hoofstuk 17 vertel van vergrype wat plaasgevind het toe elkeen 

volgens vers 6 “gedoen (het) wat reg is in sy eie oë”. Rigters verbind hierdie 
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tragiese toestand uitdruklik daarmee dat daar toe nog nie ‘n koning (of 

soortgelyke owerheidspersoon) was om orde te handhaaf nie.  

 

Vonk (1956:630) belig die saak vanuit die teenoorgestelde hoek. Hy wys op 

die oordeelsprofesie in Jesaja 3:4-6 waarin chaos en geweld weens ‘n gebrek 

aan goeie regeerders in die vooruitsig gestel word. Vonk vervolg: “Wee dit as 

God sulke straf oor ons bring. Daarom kan ‘n mens Hom nie genoeg 

dankbaar wees vir ‘n owerheid wat ‘n stil en rustige lewe vir sy onderdane 

bewerk nie.” Polman (s.j. b:283) sluit aan by Calvyn se preek oor 

Deuteronomium 16:18,19 en wys daarop dat dit beter sou wees om onder ‘n 

trop “wolwe” of “wilde beeste” te verval as onder ‘n klomp mense wat meen 

dat alles hulle geoorloof is aangesien geen dier so “rasend” is as mense se 

eie begeertes is nie. 

 

Dit is belangrik om De Brès se onderliggende redenasie te volg. God het die 

mens “volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed, 

regverdig en heilig sodat hy met sy wil in alles met die wil van God kon 

ooreenstem” (artikel 14 NGB). Die mens het egter innerlik in opstand gekom 

teen God se wil en in sonde geval en so “homself deur die sonde losgeskeur 

van God, wat sy ware lewe was; so het hy sy hele natuur verderf ...” (artikel 

14 NGB). Dit is juis hierdie verdorwenheid wat tot losbandigheid aanleiding 

gegee het. Sonder nog om eers aan die skúld waarin die mens homself in die 

proses gedompel het (en die gepaardgaande nood aan verlossing) aandag te 

gee, het die losbandigheid meegebring dat daar nou aan twee fronte gewerk 

moet word: Die belangrikste hiervan is dat die mens weer innerlik (waar die 

opstand begin het) verander moet word. Dit kan normaalweg alleen geskied 

deur die verkondiging van die evangelie aangesien die Gees die 

wedergeboorte hierdeur bewerkstellig. Die evangelie moet egter gehoor word 

om te kan “werk” (vergelyk ook NGB artikel 24)38. Dit is waarom die owerheid 

en sy wette die mens net eers in bedwang moet hou om die kerk geleentheid 

                                            
38 “Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die Woord 

van God en deur die werking van die Heilige Gees...”  NGB artikel 14 met my kursivering. 
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te gee om sy werk te doen. Die volgende beeld is gebrekkig39, maar die 

situasie kan vergelyk word met iemand wat ‘n inspuiting nodig het, maar nie 

daarvoor wil stilsit nie. Dan is dit nodig dat iemand anders hom moet vashou 

of in bedwang moet hou om ingespuit te kan word. Paulus het ook iets hiervan 

in Romeine 8:3 verwoord as hy daarna verwys dat die wet nie die vermoë het 

om mense innerlik te verander nie en dat die evangelie hiervoor nodig is. Die 

wet is egter gegee om die mens tydelik in bedwang te hou.   

 

Heyns (1992:397) wys verder daarop dat aangesien sekere losbandigheid net 

in die gesindheid van die hart en in begeertes voorkom, en nie noodwendig 

uiterlik tot uiting kom nie, owerhede eenvoudig nie die vermoë het om alle 

vorme van losbandigheid in toom te hou nie. Die naaste wat 'n owerheid sou 

kon kom, is wanneer hy mense deur middel van vrees vir die swaard 

(PARGRAAF 2) manipuleer om hulle innerlike uit hulle eie in toom te hou. 

Hierdie relatiewe onbeheerbaarheid van die innerlike, maak dit noodsaaklik 

dat daar in art. 36 nie daarmee volstaan kan word dat die owerheid die 

swaard ontvang het nie. Sonder 'n uitspraak betreffende die innerlike van die 

mens, is art. 36 onvolledig. Gevolglik fokus art. 36 in PARAGRAAF 4 op die 

verantwoordelikheid wat elkeen het. Die besef van hierdie 

verantwoordelikheid moet egter onder andere opgebou word deur die 

Woordbediening ten opsigte waarvan die owerhede ook ‘n plig het. 

 

● “en alles onder die mense ordelik kan verloop.” 

Hoewel nie een van die kommentare werklik oor hierdie woorde ’n mening 

uitspreek nie, is dit belangrik om raak te sien dat daarin ‘n doelwit gestel word 

wat weer deel uitmaak van ‘n groter geheel. Dit is duidelik dat art. 36 hier ook 

1 Timoteus 2:1,2 eggo (my kursivering): “Ek dring daarop aan dat daar in die 

eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir 

alle mense, 2 vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n 

rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle 

eerbaarheid.” 
                                            
39 Die beeld skiet onder andere tekort daarin dat anders as met ‘n inspuiting wat meestal maar 

net die vel moet binnedring om sy werking te hê, nie almal wat die Woord hoor, die Woord 
glo en hulle waar nodig bekeer nie. 
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Ofskoon die Skrif “’n rustige en stil lewe” hier duidelik op prys stel, gaan dit in 

hierdie verse nie net oor sulke omstandighede nie, maar eerder oor die 

geleentheid wat dit bied om “in volkome toewyding aan God en alle 

eerbaarheid” te lewe. Mense wat byvoorbeeld voortdurend moet wal gooi of 

skuil of op die vlug uit is – soos die vlugtelinggemeente in Londen waarvan De 

Brès self op ‘n stadium predikant was – word belemmer in hulle pogings om in 

alle toewyding aan God en in alle eerbaarheid te lewe.  

 

Artikel 36 fokus direk hierna op die middele waarmee die owerheid mense in 

staat moet stel om in rus en vrede te kan lewe. Wanneer art. 36 vervolgens op 

die taak van die owerheid fokus en daar na “die koninkryk van Christus” 

verwys word, asook die frase “sodat God deur elkeen geëer en gedien kan 

word” gebruik, sluit dit nou by hierdie pregnante frase aan. Hierdie frase staan 

dus selfs teenoor die gedagte van ongebonde vryheid waarvolgens mense vry 

is om te doen wat hulle ook al wil. Vryheid is eerder om te doen wat Christus 

as Koning eis. 

 

Let ten slotte daarop dat dit uit Calvyn se werk duidelik is dat die owerheid nie 

net die orde en vrede moet handhaaf ter wille daarvan dat in die algemene 

belang is as mense in orde en vrede lewe nie. Calvyn (en De Brès) sien die 

owerheid as ‘n medewerker van God om tesame met die kerk ‘n morele 

gemeenskap daar te stel waarin elke mens vry is om die Here te dien (Witte, 

2007:62-76)40.  Hierdie perspektief belig uiteindelik ook die skopus van hierdie 

paragraaf. Daar word dus in hierdie paragraaf nie soseer net bely wat God 

van owerhede in die algemeen verwag nie, maar hoe Hy die owerhede 

gebruik ter wille van die vestiging van sy koninkryk. In hierdie sin is 

PARAGRAAF 1 uiteindelik op semantiese vlak ondergeskik aan PARAGRAAF 

3 waar dit onder andere juis gaan oor die bevordering van die koninkryk van 

Jesus Christus. Hierdie semantiese ondergeskiktheid is dus ‘n bydraende 

rede waarom art. 36 nie ‘n volledige omskrywing van die roeping van die 

owerhede gee nie. 

                                            
40 Hierdie kwessie word in hoofstuk 4 in meer detail bespreek. 
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3.4.2 PARAGRAAF 2:  
Tot dat einde heeft Hij de Overheid het zwaard in handen 
gegeven, tot straffe der boozen en bescherming der vromen. 

Vir dié doel het Hy die owerheid die swaard in die hand gegee om 
die kwaaddoeners te straf (Rom. 13:4) en die deugsames te 
beskerm. 

PARAGRAAF 2 begin met “vir dié doel”. Hierdie doel is reeds in 

PARAGRAAF 1 uitgespel: “sodat die losbandigheid van die mense in 

bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop.” 

PARAGRAAF 2 verwoord dus eerder ‘n ondergeskikte as newegeskikte 

gedagte ten opsigte van PARAGRAAF 1. Vonk (1956:633) meen dat dié 

ondergeskiktheid die rede is waarom PARAGRAAF 2 nie meer uitgebreid en 

genuanseerd handel oor die owerheid se middele om orde te handhaaf nie.. 

Waar dit enersyds tog duidelik is dat ‘n owerheid die swaard byvoorbeeld ook 

kan gebruik om, ter bekamping van misdaad, eers net voorkomend te dreig, 

en waar ‘n owerheid die swaard andersyds nie onbeperk mag gebruik nie, 

word dié kwessies egter nie in PARAGRAAF 2 aangespreek nie. Soos wat 

PARAGRAAF 1 nie ‘n volledig uitgewerkte leer oor “gesag” of “die staat” gee 

nie, gee PARAGRAAF 2 nie ‘n volledige en fyn genuanseerde belydenis oor 

die bevoegdheid en die middele tot beskikking van die owerheid nie. Hier 

gaan dit oor dit wat die Here die owerheid gegee het om die doel wat in 

PARAGRAAF 1 verwoord is, te bereik41. In hierdie proses kom die goedheid 

van die Here (vergelyk PARAGRAAF 1 en die bespreking daarvan hierbo) ook 

na vore: Hy gee nooit enige opdrag sonder om die ontvanger ook in staat te 

stel om dit uit te voer nie. Gód is immers in die eerste plek die Een wat wil hê 

dat die losbandigheid in bedwang gehou moet word en alles ordelik onder 

mense moet verloop. PARAGRAAF 1 stel dit duidelik: “Dit is immers sy wil 

dat...” Hoewel mense ook hierna streef, is dit omdat Hy, ons goeie God, dit wil 

hê en dit ook goed is vir ons wanneer mense ordelik lewe. Omdat God dit wil 

hê, wil Christene dit in gehoorsaamheid ook hê.  

 

Polman  (s.j. b:283) meen  dat  PARAGRAAF 2  nie  net  duidelik  nasê wat  in  

                                            
41 Hierdie uiters belangrike kwessie wat weer by die uitleg van PARAGRAAF 3 ter sprake sal 

kom – veral t.o.v. die standpunt van Polman en Visscher. 
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Romeine 13 geopenbaar word nie, maar in die eerste plek spesifiek bely word 

met die oog op die perfeksionisme van die Anabaptiste. Soos in die vorige 

hoofstuk aangetoon, het hulle gemeen dat ‘n heilige kerk nie meer ‘n owerheid 

nodig het nie, en dat die noodsaak aan ‘n owerheid met die einde van die Ou 

Testamentiese bedeling beëindig is. Volgens Polman het De Brès op dié punt 

“’n growwe gebrek aan selfkennis” by die Anabaptiste gesien omdat daar nie 

in die Ou óf Nuwe Testament gronde vir hulle siening van ‘n Christelike 

gemeente is nie. Vonk (1956:632) is meer genuanseerd en wys daarop dat 

sommige Anabaptiste nié sover gegaan het nie en die owerheid verdra het 

asook dat die owerheid kwaaddoeners gestraf het. Die doodstraf was egter 

onaanvaarbaar aangesien dit iemand die geleentheid om tot bekering te kom, 

ontneem het. 

 

Polman, met verwysing na De Brès se geskrif, Die Wortel en Oorsprong, wys 

ook daarop dat De Brès gevra het wie meer regverdig en goedertieren sou 

wees as God? As regverdige God het Hy die doodstraf ingestel (vergelyk 

Gen. 9:6). As regverdige God het Hy die swaard aan die owerheid gegee. 

Geen mens moet dink dat hy ‘n regverdigheid ken wat hoër as die Regverdige 

self is nie. Waar Polman hier bloot na Die Wortel en Oorsprong verwys, gee 

Vonk (1956:598-606) ‘n baie volledige uittreksel daaruit. Hiervolgens het De 

Brès op dié punt spesifiek gevra wie sagsinniger en barmhartiger as God sou 

wees. Nadat De Brès na verdere voorbeelde verwys het, onder andere hoe 

“die sagsinnige Abraham” Lot met geweld bevry het, kom hy tot die 

gevolgtrekking: “Uit hierdie voorbeelde blyk dit duidelik dat die aartsvaders en 

heilige persone in ‘de oude kerk’ die swaard teen die bose gebruik het deur 

hulle bloed te vergiet volgens die bevel van God”.  

 

Vonk (1956:602, 632) haal De Brès verder aan uit Die Wortel en Oorsprong 

waar hy so ver gaan om te sê dat die Anabaptiste se aanklag dat die 

owerhede wat die doodstraf tereg toepas, moordenaars sou wees, ‘n sonde is 

wat reeds in 2 Petrus 2 veroordeel is. Hiermee saam verwerp De Brès dan 

ook uitdruklik die Anabaptiste se aanklag dat die Reformatore, wat die 

swaardmag betref, slegs op Ou Testamentiese Skrifgedeeltes sou steun 

(Vonk, 1956:602). Mense wat magistrate moordenaars noem omdat hulle 
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bose mense op God se bevel ter dood veroordeel, word self deur ‘n bose 

gees gedryf om die magistrate en dié wat in hulle diens is, te verag. Voorts 

wys De Brès op die Nuwe Testamentiese getuienis aangaande die optrede 

van Johannes die Doper wat nie die soldate beveel het om van hulle swaarde 

ontslae te raak nie. Daar is ook geen sprake in die Nuwe Testament van 

gelowiges wat beveel is om uit owerheidsampte te bedank nie (De Brès in 

Vonk, 1956:604). Na aanleiding van Romeine 13, Titus 3 en 1 Petrus 2 sê De 

Brès uiteindelik: “Die Heilige Gees noem die owerhede wat die swaard 

hanteer om die bose te straf, geen moordenaars, maar dienaars van God” 

(Vonk, 1956:632). 

 

Op die vraag of misdadigers die geleentheid moet kry om hulle te bekeer, was 

De Brès skynbaar nie so toeskietlik soos die Anabaptiste nie: “Wat het die 

owerheid daaraan om so ‘n hoop boewe en skelms daar te laat sit? En hulle 

daarna vrylaat? Daar sou geen einde aan die skade (“verwerringhe”) kom nie. 

En dan sou vir die ander mense geen rus en veiligheid meer oorbly nie. Om 

mense soos Thomas Munster en Jan van Leiden te laat begaan, sou God 

versoek”  (De Brès in Vonk, 1956:606,632). 

 

De Brès wys in Die Wortel en Oorsprong (soos weergegee in Vonk, 

1956:603)42 daarop dat die Anabaptiste gedeeltes soos Jesaja 2:4; 11:6,8 en 

65:25 aanhaal om aan te voer Christene nie die swaard behoort te gebruik 

nie. Hier profeteer Jesaja hoe die leeu en die lam in vrede sal saamwoon en 

hoe klein kindertjies onbevrees by slanggate sal speel. Volgens De Brès is die 

gedeeltes egter van toepassing op die verhouding tussen ware Christene 

onderling en nié op die verhouding tussen Christene en huigelaars of heidene 

nie. Hierdie profesieë gaan volgens De Brès daagliks binne die kerk in 

vervulling wanneer mense wat eers wolwe en bere was hulle bekeer, en in 

onderlinge vrede begin lewe. Die gedeeltes het egter niks te sê oor hoe 

Christene moet optree teenoor mense wat hulle in hulle sonde en boosheid 

verhard nie. Hiermee saam sê De Brès ook dat as vorste en magistrate 

boosdoeners straf, hulle dit vanuit hulle amp en God se bevele met betrekking 
                                            
42 Let daarop dat Vonk, soos hierbo vermeld, telkens uitvoerig uit hierdie werk van De Bres 

aanhaal. 
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tot hulle amp doen en nie in hulle private of persoonlike hoedanigheid nie. 

(Vergelyk Die Wortel en Oorsprong soos weergegee in Vonk, 1956:604.) Vir 

sover as wat hulle lidmate van die kerk is, moet hulle met alle mense in vrede 

lewe. Wanneer hulle egter amptelik optree, moet hulle volgens God se bevel 

geregtigheid laat geskied. Ter stawing hiervan wys De Brès daarop dat 

Johannes die Doper nie vir die soldate gesê het om hulle wapens op te gee 

en as soldate te bedank nie, maar dat hulle geregtigheid moes laat geskied. 

Jesus het met die hoofman van Kapernaum gepraat, maar hom ook nie oor sy 

pos in die Romeinse weermag veroordeel nie. Hoewel die apostels kontak 

met regeerders en amptenare gehad het, is daar ook geen voorbeeld waar 

hulle regeerders en amptenare verbied het om te regeer of om hulle ampte uit 

te oefen nie. Hulle het ook nie owerhede en amptenare wat tot bekering 

gekom het, opgeroep om uit hulle ampte te bedank nie. (Waar dit hierbo 

gegaan het oor die aanklag dat die Reformatore slegs op Ou Testamentiese 

getuienis sou gestaan het en oor die feit dat De Brès hierop getuienis na vore 

gebring het wat spesifiek uit die Nuwe Testament kom, gaan dit hier oor die 

inhoud van die getuienis wat hy na vore gebring het.)  

 

De Brès verwerp die Anabaptiste se aanspraak op gedeeltes soos 

Matteus 5:39 waarvolgens ‘n mens die ander wang moet draai. Die aanspraak 

is dat indien mense die ander wang draai, magistrate nie nodig sal wees nie. 

De Brès meen egter dat Jesus nie hier die wet verwerp nie, maar ‘n valse 

uitleg daarvan waarvolgens elke mens onreg vrylik kon wreek. Waar die Here 

mense wel verbied om self wraak te neem, word die wraak egter aan 

owerhede opgedra wat nie die ander wang sonder meer namens die 

gemeenskap kon draai nie43.   

 

Waar die Anabaptiste na die agtste gebod verwys, sê De Bres dat 

onwederregtelike doodslag hier verbied word en nie alle doodslag nie. Hy wys 

op byvoorbeeld Eksodus 22:20 waar beveel word dat afgodsdienaars met die 

dood gestraf moes word. Met betrekking tot 2 Korintiërs 10:4 verklaar hy: 

“Maar daar ontneem de apostel niet het zwaard aan de magistraat, doch laat 

                                            
43 De Brès verwys na Eksodus 21:24; Levitikus 19:17, 24:20 en Deuteronomium 19:21. 
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hij slechts zien van welke wapenen zij voorzien zijn om hun bediening 

(ministere) te handhaven tegen de valse leer (la fausse doctrine) en alles wat 

zich tegen God verheft. De twee zwaarden moeten altijd in hun staat blijven 

en het ene schaft het andere niet af.” (Vergelyk Die Wortel en Oorsprong soos 

weergegee in Vonk, 1956:605.) 

 

Sommige Anabaptiste het gemeen dat tug en ekskommunikasie die enigste 

straf was wat vir Christene oorgebly het (vergelyk De Jong, 1980:182; Walker 

et al., 1997:452), maar De Brès wys daarop dat Paulus in Romeine 13 vir 

Christene skryf en húlle waarsku dat die owerheid teen hulle sal optree as 

hulle die landswette oortree. De Brès wys ook die aanspraak op die gelykenis 

van die onkruid tussen die saad af as ‘n bewysgrond. (Vergelyk Die Wortel en 

Oorsprong soos weergegee in Vonk, 1956:605.)  

 

Wat PARAGRAAF 2 betref, kom Vonk (1956:633) uiteindelik tot die 

gevolgtrekking dat die kerk van die Here met art. 36 duidelik opnuut 

geprotesteer het teen die lasterlike aanklagte wat teen die kerk ingebring is 

asof ook hy konings en vorste van hulle septers sou wou beroof. Die 

Anabaptiste en die gereformeerdes se uiteenlopende reaksie op die geweld 

wat hulle onder die owerheid gely het, is na my mening tekenend van die 

verskil in hulle uitgangspunte. Waar die meeste Anabaptiste die burgerlike 

owerheid as sodanig en die gebruik van geweld verwerp het, het die 

gereformeerdes daarenteen eerder teen die misbruik van geweld geprotesteer 

terwyl hulle die bestaansreg van die burgerlike owerhede as sodanig 

ondersteun het.  

 

Ek meen dat die Anabaptiste wat die owerheid se swaardmag betref, veral 

twee denkfoute in hulle eksegese van die Skrif gemaak het. Enersyds het 

hulle nagelaat om te onderskei watter Skrifgedeeltes van toepassing is op 

hierdie lewe en watter van toepassing is op die bedeling ná die wederkoms. 

Soos hierbo aangedui, het hulle die Skrif gevolglik op dié punt biblisisties 

hanteer (vergelyk ook De Jong, 1980:179). Andersyds het hulle, soos ook 

hierbo aangedui, die onderskeid tussen owerheid/staat en kerk verkeerd 

getref en nagelaat om rekening te hou met wanneer iemand (Christen of nie) 
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vanuit ‘n owerheidsamp opgetree het en wanneer hy dit in sy persoonlike 

hoedanigheid (of vanuit sy amp as Christen) gedoen het. 

 
Let verder daarop dat De Brès waarskynlik nie 'n spesifieke bedoeling gehad 

het toe hy hier in PARAGRAAF 2 van "owerheid" (enkelvoud) gepraat het 

nadat hy in PARAGRAAF 1 van "owerhede" (meervoud) gepraat het nie. 

Romeine 13 wissel byvoorbeeld ook owerheid in die enkelvoud en meervoud 

af.  

 

Ten slotte kan daar op die ironie gewys word dat De Brès uiteindelik self die 

slagoffer was van 'n owerheid wat diegene wat hy as ketters beskou het, met 

die swaard uitgeroei het.   

3.4.3 PARAGRAAF 3:  
En haar ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de 
politie; maar ook de hand te houden aan den heiligen 
kerkedienst; om te weren en uit te roeien alle afgoderij en 
valschen godsdienst, om het rijk des Antichrists te gronde te 
werpen, en het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen, het 
woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van 
een iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in zijn Woord 
gebiedt. 

En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te 
gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige 
Woordbediening te beskerm, om (sodoende) alle afgodery en 
valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die 
antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te 
bevorder, die Woord van die evangelie orals te laat verkondig, 
sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy 
Woord beveel. 

Dit is heeltemal moontlik dat iemand met die eerste oogopslag mag dink dat 

hierdie paragraaf aandui dat die burgerlike owerheid op twee gebiede ‘n taak 

het - op staatkundige én op kerklike gebied: Op staatkundige gebied moet die 

owerheid, soos alreeds in PARAGRAAF 1 in die vooruitsig gestel is, mense 

se losbandigheid beteuel. Op kerklike gebied moet die owerheid afgodery uit 

die weg ruim, die ryk van die antichris vernietig, ensovoorts. Hierdie indruk 

van ‘n tweërlei taak van die owerheid word selfs versterk wanneer artikel 37 in 

gedagte gehou word. Artikel. 37 verwys na ‘n destyds bestaande praktyk van 

die owerheid vis-à-vis party gereformeerdes (my kursivering): Met die laaste 
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oordeel “sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en 

owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun 

van God is.” Die hele kwessie is egter hoegenaamd nie so eenvoudig as wat 

dit met die eerste oogopslag mag lyk nie (vergelyk ook Vonk, 1956:635).  

 

By ’n bespreking van hierdie kontroversiële paragraaf moet twee kwessies 

dadelik aandag geniet. Eerstens: Waar die ander paragrawe se legitimiteit oor 

die algemeen aanvaar is en die vrae hoofsaaklik net oor hulle betekenis of 

bedoeling gaan, was PARAGRAAF 3 egter die afgelope eeu of so in die 

spervuur. Daar is bykans nie ‘n kerkverband wat nie aan die bewoording 

verander of minstens weer daaroor nagedink het nie. Waar sommige kerke 

(vergelyk die Gereformeerde Kerken in 1905) uiteindelik ‘n frase van 21 

woorde binne die paragraaf geskrap het, het ander ‘n klein, maar beduidende 

byvoeging gemaak (vergelyk die GKSA in 1982). Nog ander het gedeeltes 

met ‘n totaal nuwe bewoording vervang (vergelyk die Christian Reformed 

Churches in North America). Daar is egter ook kerke wat gemeen het dat die 

paragraaf onveranderd gelaat kan word indien dit net genoegsaam toegelig 

word. Anders as met die ander paragrawe raak die kwessies wat hier 

aangespreek moet word, dus nie net die betekenis of die bedoeling van die 

paragraaf nie, maar moet daar beslis ook gekyk word na die legitimiteit van 

die paragraaf soos wat dit deur die Sinode van Dordrecht aanvaar is. 

 

Tweedens: Die “legitimiteitskrisis” veroorsaak ‘n metodologiese dilemma 

aangesien ‘n soort hoender-en-eier-geval hiermee ontstaan. As ‘n mens iets 

verduidelik, begin jy gewoonlik by die begin. Maar hier is dit nie so eenvoudig 

om die regte beginpunt te identifiseer nie. Indien die ondersoek begin word by 

die vraag na die betekenis van art. 36, ontstaan die vraag: watter formulering 

moet ondersoek word? Om egter uit te maak watter formulering die korrekte 

een is, moet die betekenis van elke formulering eers vasgestel word. Sekere 

partye het gemeen dat hulle nie ‘n vermeende inhoud kon bely nie en dat die 

formulering dus verander moes word. Ander partye het egter gemeen dat 

eersgenoemdes se verwerping van die vermeende betekenis ongegrond was 

aangesien daardie inhoud nie in artikel 36 bely word nie. Die artikel moes dus 

nie verander word nie, maar eerder reg geïnterpreteer én reg verklaar word. 
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In die lig van die onderskeie veranderinge wat aan hierdie paragraaf 

aangebring is, hanteer ek die verklarings wat mettertyd gegee is, sover 

moontlik chronologies. Ek begin by ‘n konserwatiewe standpunt waarvolgens 

art. 36 nog sonder enige sweem van kontroversie verklaar is. Hierna toon ek 

aan hoe iemand soos J.I. Doedes aspekte uitgewys het wat na sy mening 

problematies was. Vervolgens fokus ek op die gravamen wat in 1869 by die 

sinode van Middelburg van die Gereformeerde Kerken ingedien is, waarin 

betoog is dat daar inderdaad ernstige probleme was met art. 36 soos wat dit 

in 1619 aanvaar is. Hierna gee ek aandag aan die oplossing waartoe die 

Gereformeerde Kerken in 1905 gekom het, asook aan verskillende ander 

oplossings wat met verloop van tyd gebied is, naamlik die standpunte soos 

verteenwoordig deur J. Koopmans, A.D.R. Polman, C. Vonk en J. van 

Bruggen. Hierop gee ek ook aandag aan hoe art. 36 deur die Christian 

Reformed Churches hanteer en verander is. Laastens kyk ek hoe die kwessie 

in Suid-Afrika deur J.A. Heyns en W.D. Jonker, en in besonder ook in die 

kringe van die GKSA, hanteer is.  

3.4.3.1. Die owerheid se taak ... is ook om ....   

●  ‘n Era waarin daar nog gemeen is dat dit ‘n eenvoudige saak is. 
D. Molenaar, Hervormde leraar van ‘s Gravenhage, skryf 'n kommentaar op 

die NGB in 1837 - met ander woorde baie jare voordat die opspraakwekkende 

gravamen in 1896 ingedien is. Sy kommentaar op die NGB beslaan meer as 

100 bladsye. Hierdie geskrif gee geleentheid om vas te stel wat destyds  

gemeen is die bedoeling van die paragraaf sou wees vóórdat die hele 

kontroversie in Nederland losgebars het.  

 

Betreffende die woorde “En dit is nie alleen hulle taak om aan die 

staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie,” wys Molenaar 

(1837:106) eenvoudig op Deuteronomium 16:18-20 met die bedoeling dat die 

owerheid daar is om gesinne of groepe by te staan wat nie in staat is om self 

hulle onderlinge probleme op te klaar nie. Dit is letterlik al is wat hy sê. Hy sou 

veel meer vanuit hierdie verse kon beklemtoon – nie alleen dat God die 

(plaaslike) owerhede laat instel het nie, maar ook dat Hy van hulle verwag om 

te sorg dat geregtigheid geskied. Hoewel dit nie duidelik is waarom Molenaar 
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nie sulke dinge uitgewys het nie, wil ek hier net beklemtoon dat hy dit nié 

gedoen het nie. 

 

Wat betref die frase “maar ook de hand te houden aan den heiligen 

kerkedienst”, skryf Molenaar (1837:106) net hierdie woorde “(dit) vloei voort 

uit die aard van die saak, waar die godsdiens die allerbeste belang van die 

mens en van die staat is, en ‘n geskenk van God gegee, nie minder blyk dit uit 

die belofte van die Here, Jes. 49:23, Konings sal julle oppasser 

(voedsterheren) wees, ‘hunne Vorstinnen uwe zoogvrouen’.” 

 

Sover dit die res van PARAGRAAF 3 betref, dit wil sê die gedeelte wat in 

1905 geskrap is, sê Molenaar (1837:107) slegs: “zoo als ons hierin de 

godvruchtige Koningen van Juda ten voorbeelde waren, 2 Kon. 18:4, 2 

Chron. 34:33 en elders”. In die lig van die kontroversie wat ‘n paar dekades 

later oor die woorde uitgebars het, is dit eintlik verstommend hoe min 

Molenaar hier sê. 

 

● Die besef ontstaan dat die kwessie nie noodwendig eenvoudig is nie. 
Jacobus Isaac Doedes (1817-1897), teologiese professor te Utrecht, publiseer 

egter in 1880 ‘n lywige werk waarin hy meer as 500 bladsye aan kommentaar 

op die NGB bestee en waarin hy kritiek betreffende die hele art. 36 uitspreek. 

Sy skerpste kritiek is ten opsigte van PARAGRAAF 3 (vergelyk Doedes, 

1880:513-515). Hy sê byvoorbeeld:  

“Ons is met hart en siel teen alle kettervervolging, teen alle maatreëls 

van geweld in godsdienssake, teen alle stryd vir die goeie saak van die 

evangelie en van God se ryk met vleeslike wapens, dan moet ons die 

owerheid smeek dat hy homself nimmer sal bemoei met ‘die kerklike 

sake’, met ‘godsdienssake’, met alles waarmee hy hom volgens art. 36 

mee moet bemoei, behalwe om ag te slaan en te waak oor die bestuur 

(politie) op wêreldlike gebied... Want word dit alles aan die owerheid 

opgedra, sal hy spoedig, as afgodery en valse godsdiens hulle (zich) nie 

wil laat voorsê, van die swaard gebruik maak en kort voor lank word alle 

afgodery en valse godsdiens met die swaard bestry en uitgeroei.... 
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Netso, wat die vernietiging van die ryk van die antichris betref; die 

wêreldlike owerheid sal, indien hierdie vernietigingswerk aan hom 

opgedra word, kort voor lank die swaard begin gebruik wanneer die 

antichris homself nie goedskiks en vrywillig oorgee nie, en sal daar 

gehandel word teen die bekende woorde: ’Nie deur krag of deur geweld, 

maar deur my Gees, sê die Here van die leërskare’ (Sag. 4:6). Ons, die 

gelowiges, ons moet teen alle afgodery en valse godsdiens, asook teen 

die ryk van die antichris optrek, alleen met die Woord van die evangelie 

om deur hierdie Woord die koninkryk van Jesus Christus oral te 

bevorder, na die bevel van die Here wat nog altyd dieselfde is as in die 

eerste dae toe Hy daagliks aan die gemeente toegevoeg het mense wat 

salig geword het (Hand. 2:47), waar sy hand met die predikers van sy 

Woord was sodat ‘n groot getal gelowig geword het en hulle tot die Here 

bekeer het. Weg met alle brandstapels en galge, weg met galeie en 

kerkers en skavotte, met alle groot inkwisiteurs en klein inkwisiteurtjies 

as wering en uitroeiing van afgodery en valse godsdiens en die 

vernietiging van die ryk van die antichris!  Niks anders nie as geestelike 

wapens!” 

 

Doedes (1880:515) is verder van mening dat eerder as om die 

verantwoordelikheid vir die bestryding van die afgodery, valse godsdienste en 

die ryk van die antichris aan die owerheid op te dra, die ware kerk vir homself 

die eer en die voorreg moet reserveer om in die krag van die Naam van die 

Here die stryd te voer teen alle teenstanders van die waarheid van God en 

wel deur prediking en gebed in die gees van 2 Timoteus 1:7. Die kerk moet 

sout van die aarde wees. Die kerk vra geen ander hulp as dat mense die kerk 

nie sal verhinder om die suiwere evangelie oral en aan almal te kan bring nie.    

 

Hou in gedagte dat Doedes sy werk publiseer min of meer 15 jaar voordat die 

gravamen by die Sinode van Middelburg ingedien is. Dit is duidelik dat hy 

meer beredenering as Molenaar gee. Sy kritiek berus hoofsaaklik op twee 

argumente, die een vanuit die praktyk en die ander prinsipieel. Hy meen dat 

die owerheid die swaard uiteindelik sal begin gebruik om byvoorbeeld 

afgodsdienaars dood te maak. Volgens Doedes sal dit egter misbruik of 
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onregmatige gebruik wees. Hierteenoor huldig hy die mening dat byvoorbeeld 

afgodsdienaars met geestelike wapens bestry moet word en dat die owerheid 

die kerk maar net moet toelaat om dit deur die verkondiging van die evangelie 

te kan doen. 

 

‘n Kernkwessie wat uit Doedes se redenasie voortspruit, is of die owerheid 

inderdaad homself sou vergryp en sy Godgegewe bevoegdheid oorskry as hy 

byvoorbeeld afgodsdienaars sou teregstel? Of is dit juis wat God uiteindelik 

van die owerheid verwag? Let daarop dat hoewel Doedes sekere ernstige 

probleme uitwys en vrae stel, hy op hierdie stadium nog geen oplossing en 

antwoorde daarvoor aangebied het nie. Die gravamen wat in 1896 by die 

Sinode van Middelburg ingedien is, sou betoog dat daar inderdaad ‘n ernstige 

probleem met art. 36 was. 

 

● Die rol van Abraham Kuyper 

Abraham Kuyper publiseer in Januarie 1878 ‘n Program van Beginsels. As 

Neo-Calvinis wou Kuyper die beginsels wat Calvyn geïdentifiseer het in nuwe 

omstandighede toepas. Vir Kuyper was Calvinisme veel eerder ‘n politieke as 

teologiese begrip en hy wou “gereformeerd” vir die teologie reserveer (Van 

der Zwaag, 1999:311).  

 

In lyn met die staatkundige gedagtes van Willem Bilderdijk en Guillaume 

Groen van Prinsterer, erken Kuyper die goddelike oorsprong van 

owerheidsgesag. Alle lewensterreine staan onder God se gesag. Hoe om 

mense tot erkenning en uitlewing hiervan te bring, is egter minder eenvoudig.  

 

In die lig van sy onderskeid tussen die algemene en besondere genade asook 

op grond van die beginsel van soewereiniteit in eie kring, is die gesag van 

sowel die kerk as die staat beperk. Hoewel die kerk tot die terrein van die 

besondere genade behoort en die staat tot die terrein van die algemene 

genade (gemene gratie), verwerp Kuyper die gedagte dat die kerk aan die 

owerheid sou voorskryf hoe om in gehoorsaamheid aan God te regeer. Hy is 

van mening dat hierdie vorm van teokrasie Rooms is en die selfstandigheid 
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van die owerheid minag. Kuyper het gestreef na ‘n vrye kerk binne ‘n vrye 

staat. Elke direkte band tussen die owerheid, die kerk en die Christelike 

godsdiens was vir hom ‘n ongeoorloofde vermenging en ‘n oorblyfsel van 

Middeleeuse (pre-Reformatoriese) denke. 

 

Kuyper het egter baie vertroue in die verkondiging van die Woord gestel en 

gemeen dat, hoewel die amp van die magistraat tot die natuurlike terrein 

behoort, elke owerheidspersoon in sy gewete aangespreek moet word om 

God in die uitoefening van sy amp te dien. Enersyds was die owerheid dan ‘n 

dienaar van God daarin dat hy, deur middel van wette en bestuur, moes 

toesien dat alles wat die vrye invloed van die evangelie op die bevolking 

belemmer, verwyder sou word. Andersyds wou Kuyper ruimte laat dat Jode, 

Moslems en “Darwiniste” hulle geloof openlik moes kon bely. Diésulkes moes 

deur Woordverkondiging en nie deur owerheidsdwang nie, benader word. In 

die lig van sy onderskeid tussen die algemene en besondere genade, was 

Kuyper terughoudend oor die idee van ‘n Christelike staat.  

 

In 1874 het Kuyper ‘n reeks artikels in die dagblad De Standaard begin skryf 

oor die vraag of dwaling strafbaar is en in April 1878 aan art. 36 aandag 

gegee. Hy het die historiese betekenis van die belydenisskrifte beklemtoon en 

wou art. 36 dus na aanleiding van die opsteller se bedoeling verklaar. Indien 

dit duidelik geword het dat die kerk met die opstel van die belydenis gefouteer 

het, moes die belydenis verander word om in ooreenstemming met die Skrif te 

kom. Derdens het Kuyper ook gesê dat ‘n sinsnede nooit so uitgelê moes 

word, dat dit niksseggend word nie (Van der Zwaag, 1999:330).  

 

In die lig van hierdie drie verklaringsbeginsels moes die “teengaan en uitroei” 

in art. 36 letterlik opgeneem word. Ketters moes dus gevolglik nie net 

gevange geneem word nie, maar sou selfs tereggestel moes word. Volgens 

Kuyper was dít inderdaad die bedoeling, en die woorde kon nie nou anders 

verklaar word nie. Daar was nie ruimte vir ‘n “sagter” interpretasie nie omdat 

die belydenis dan niksseggend sou word. Volgens Kuyper het die “harder” 

uitleg egter voortgespruit uit ‘n foutiewe siening van die verhouding tussen 

kerk en staat (waar die staat byna as onderdeel van die kerk gesien is). 
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Hiermee het art. 36 (soos op daardie stadium geformuleer), nie rekening 

gehou met die fundamentele teenstelling tussen staatsmag en geestelike 

vryheid nie. Bowendien, waar daar aanvanklik net een kerk was waarna na 

die staat kon / moes luister, was daar nou weens die beginsel van 

pluriformiteit, ‘n veelheid van sigbare kerke en was dit nou onmoontlik vir die 

staat om na “die kerk” te luister. Uiteindelik was daar volgens Kuyper geen 

ander opsie nie as om art. 36 te verander om dit in lyn met die Skrif én die 

praktiese situasie te bring.  

 

● Die gravamen aan die sinode van Middelburg 1896 en die besluit van 
die sinode van Utrecht 1905 

In 1896 het ‘n groep vooraanstaande teoloë ‘n gravamen teen art. 36 

ingedien. Hoewel Abraham Kuyper die leier van hierdie groep was (Van der 

Zwaag, 1999:333) en hy, soos aangetoon, al jare lank voorbrand gemaak het 

teen die formulering van art. 36, is die gravamen ook onderteken deur F.L. 

Rutgers, M. Noordtzij, D.K. Wielinga, L. Lindeboom en P. Biesterveld. Die 

sinode het ‘n kommissie aangewys om die volgende sinode te adviseer. Hulle 

het egter nie op die sinodes van 1899 of 1902 ‘n rapport ingedien nie. Nadat 

Rutgers verduidelik het dat die mandaat te wyd was, is dit ingekort en het die 

rapport uiteindelik op die sinode van 1905 gedien. Die advieskommissie van 

hierdie sinode het gevoel dat hulle nog nie gereed was om ‘n diep en 

omvattende dogmatiese beslissing te gee nie, maar het nietemin aanbeveel 

dat ‘n frase van 21 woorde44 geskrap moes word. 

 

Volgens die advies moes art. 36 na sy historiese bedoeling gelees word. 

Hiervolgens het die woorde “teen te gaan” (weren) en “uitroei” (uitroeien) ‘n 

sterk bedoeling wat ‘n sagte, vergeestelikte verklaring uitsluit. Hoewel die 

owerheid eerder teen sake as teen persone moet optree, meen die kommissie 

dat art. 36 soos dit tot op daardie stadium bewoord is, ingehou het dat die 

owerheid in uiterste gevalle inderdaad die doodstraf op ketters moes toepas. 

Die kommissie het tot die konklusie gekom  

                                            
44 “om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst, om het rijk des 

Antichrists te gronde te werpen” 
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“dat het roeping en plicht is het der Overheid als zoodanig om zonder 

aan de conscientien geweld aan te doen of in het verborgen leven in te 

dringen, op het publieke terrein des levens, dat onder haar hoede staat, 

met al de haar ten dienste staande middelen45 (zooals wettelijke 

bepalingen, verbod van openbare godsdienstoefeningen, straffen tegen 

weerstrevenden en ketters) al die secten, kerken of personen, die zich 

volgens haar oordeel schuldig maken aan afgoderij, vervalsching van 

den dienst Gods of medewerking aan het rijk van den Antichrist, tegen te 

staan en te onderdrukken”.  

 

Wat hulle advies oor die Skrifgegewens betref, wys die kommissie daarop dat 

kerk en volk ten tye van die Ou Testament een was sodat burgerlike en 

kerklike straf saamgeval het. Hierdie teokratiese regsbedeling en wetgewing 

van Israel kan egter nie sonder meer vir die Christelike owerheid van die 

twintigste eeu geld nie. In die nuwe bedeling het die staat naas die kerk tot 

stand gekom en word onderskei tussen geestelike tug en burgerlike straf. Op 

grond van die gelykenis van die onkruid tussen die saad, sien die kommissie 

‘n prinsipiële verskil tussen die bedelinge van die teokratiese Ou Testament 

en die Nuwe Testament. Verder wys hulle ook daarop dat die Skrif nie sê dat 

God die besondere leiding van sy Gees aan die owerheid geskenk het nie. 

Hiersonder kan die owerheid egter nie korrek tussen die ware en valse kerk of 

tussen die ware- en dwaalleer onderskei nie. Uit die geskiedenis blyk dit 

boonop dat owerhede gereeld verkeerde keuses maak en dat gewelddadige 

vervolging deur die owerheid in baie gevalle inderdaad tot ‘n verspreiding van 

(valse) geloofsoortuigings lei (Van der Zwaag, 1999:335). 

 

Volgens die rapport van die kommissie het die betrokke woorde in art. 36 

eerder voortgespruit uit die heersende gedagtegang van daardie eeue as 

vanuit die hart van die Reformasie. Die gedagte het oorspronklik gekom van 

Augustinus en sy uitspraak: “Dwing hulle om in te gaan”. Hiermee het hy 

owerhede opgeroep om afgodery en ketters uit te roei (Van der Zwaag, 

1999:336). Boonop is die mag van die owerheid ten opsigte van die kerk nie 

                                            
45 My kursivering. 
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aan die Bybel ontleen nie, maar aan die regspraak van keiser Justianus. Selfs 

die verdienstelike poging van die Reformatore om tussen uis circa sacra en 

uis in sacra te onderskei, kon nie verhoed dat die kerk uiteindelik wel via die 

uis circa sacra onregmatiglik onder die gesag van die staat gekom het nie.  

 

Indien daar nou van die staat verwag is om kettery te straf, word die staat by 

implikasie die reg gegee om oor geloofsake te beslis (veral waar daar nie ‘n 

staatskerk was wat die ketters aan die staat kon uitwys nie.)  

 

Die kommissie was dus oortuig dat hierdie woorde in art. 36, wanneer dit 

verklaar word volgens die veronderstelde bedoeling van die gereformeerde 

vaders, nie bely kon word nie.  

 

Van der Zwaag (1999:336) gee ’n duidelik uiteensetting van die dilemma 

waartoe die kommissie se redenasies hulle gelei het. Hoewel hulle oortuig 

was dat art. 36 soos dit tot op daardie stadium bewoord was, inderdaad 

problematies was, het hulle nie geweet hoe om die probleem op te los nie. Die 

moontlikheid om die frase in art. 36 onveranderd te laat en dit slegs met ‘n 

voetnoot te verklaar, is verwerp omdat dit mense na hulle mening die 

geleentheid sou gee om die belydenis in die toekoms lynreg in botsing met die 

bedoeling van die gereformeerde vaders uit te lê. Aangesien die tyd min was 

en hulle nie oor ‘n nuwe formulering kon ooreenstem nie, was skrapping van 

die betrokke frase uiteindelik die enigste uitweg. Hulle het egter beklemtoon 

dat hulle hiermee slegs bedoel het dat die owerheid, in sy teenstand teen 

valse godsdiens en afgodediens, nie geweld moes gebruik nie. Hulle het nie 

bedoel dat die owerheid nié afgodery en afgodediens moes teenstaan nie. Die 

owerheid moes valse godsdiens en afgodediens teenstaan deur die 

verkondiging van die evangelie te bevorder. 

 

● J. Koopmans 

Koopmans verteenwoordig ‘n standpunt dat die Sinode van Utrecht die 

kontroversiële woorde in PARAGRAAF 3 heeltemal tereg geskrap het. Hy 

voer die volgende gronde vir sy standpunt aan: Eerstens wys hy op die feit dat 
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“die staat” ‘n abstraksie is, maar tog een wat altyd ‘n bepaalde karakter 

(demokraties, outokraties; Christelik, sekulêr, ensovoorts) het. Hoewel ’n 

mens in die Nuwe Testament eerder met owerhede, as met “die staat” te 

make kry, dui die Nuwe Testament tog iets aangaande die karakter van die 

state aan (vergelyk Openb. 13; Van der Walt, 1987:39). ‘n Staat wat aan 

homself oorgelaat word, verword weens die sonde en kry uiteindelik selfs ‘n 

demoniese karakter (Koopmans, 1939:246). In die Nuwe Testament word die 

staat egter gehumaniseer deurdat die Nuwe Testament, waar dit oor die amp 

van die staat gaan, hom op die betrokke persone rig en die staatkundige lewe 

hiermee in die persoonlike lewe en in die sfeer van persoonlike 

verantwoordelikheid intrek. Geen mens kan ooit slegs as staatsamptenaar 

optree nie. Dit is ook mense wat regeer, nie ‘n abstraksie per se nie 

(Koopmans, 1939:247). 

 

Op ‘n manier staan die owerheid dus tussen God en die mense. Wie Romeine 

13:1-7 ken en aan die leer van die Voorsienigheid vashou, weet dat elke 

owerheidspersoon alleen deur die grasie van God, regeer (Koopmans, 

1939:250). In sy gesprek met Pilatus, het Jesus dan ook die begronding, 

sowel as die grens van Pilatus se gesag uitgespel (vergelyk Joh. 19:11).   

 

Vervolgens redeneer Koopmans (1939:250) dat art. 36 ‘n tweërlei roeping vir 

die owerheid aandui - een met betrekking tot die natuurlike lewe van die 

burgers en een met betrekking tot hulle geestelike lewe. Hoewel die roeping 

ten opsigte van die geestelike lewe eerstens tot die kerk gerig is, kan die kerk 

hier op die ondersteuning van die staat (sic) reken. Koopmans (1939:251) 

grond hierdie gedagte op Jesaja 49:23 asook op die geskiedenis. 

 

Volgens Koopmans het die gedagte van ‘n rykskerk en ‘n Christelike staat met 

Konstantyn en Augustinus ontstaan. Van toe af was die vraag wié die vicarius 

Christi sou wees - die keiser of die pous? In die Ooste is die rol aan die keiser 

toegeken. In die Weste het die pous (wel nie sonder stryd nie) die rol op hom 

geneem. Dit het in 1302 ’n hoogtepunt bereik met die leer van die twee 

swaarde. Hierdie leer het egter nie goed ingepas by Augustinus se teologie 

nie. Hy het gemeen dat wie ook al regeer, geregtigheid moet laat geskied en 
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het geregtigheid omskryf as suum cuique (as elkeen het wat hom toekom). 

Volgens Augustinus staan hierdie reël lynreg teenoor die reëls van ‘n 

rowerbende. Tragies genoeg het die regering van die pous al hoe meer die 

karaktertrekke van ‘n rowerbende vertoon. 

 

Die Reformasie het gewentel rondom die vrae wat geregtigheid is en hoe 

mense regverdig gemaak word. In die proses het die kerk ook weer sy 

regmatige plek in die samelewing begin inneem. Waar die kerk sy direkte 

deelname aan die politiek verminder het, het sy profetiese stem ten opsigte 

van die konsekwensies van die evangelie al hoe duideliker geword. Hoewel 

Luther veel ter wille van geregtigheid gedoen het, meen Koopmans 

(1939:253) dat hy tog te kort geskiet het – hoofsaaklik omdat sy siening van 

geregtigheid tweeslagtig was: Luther het ‘n skerp onderskeid getref tussen 

wat hy “burgerlike” en “geloofs”-geregtigheid genoem het. 

Geloofsgeregtigheid het te make met mense se status voor God, terwyl 

burgerlike geregtigheid oor koeie en perde, geld en goed gaan. Hoewel so ’n 

onderskeid houdbaar kon wees, het hy verkeerdelik gedink dat die burgerlike 

owerheid net ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van burgerlike geregtigheid 

het. Die burgerlike owerheid se geregtigheid is “van die wet, nie van die 

evangelie nie.” (Koopmans, 1939:254).     

 

Calvyn het egter verder gegaan as Luther en aan sy tweeslagtigheid ontkom.  

Hy het die owerhede in verskeie briewe aangespreek. Hy het dit boonop op 

grond van en met die oog op die evangelie gedoen. Sy appèl het ook voorts 

meer as net die sake wat natuurlike of burgerlike geregtigheid aangespreek. 

In Institusie IV verklaar Calvyn dat die owerheid iets van die taak van die kerk 

deel en wel daarin dat die owerheid mense by Christus moet help bewaar. 

Hoewel Calvyn, as hy oor geregtigheid skryf, ook by Augustinus se idee suum 

cuique aansluit, is dit nie vir hom die deurslaggewende vertrekpunt 

betreffende burgerlike geregtigheid nie. Die owerheid word geroep om 

geregtigheid te laat geskied en wel in dié sin “dat daar onder Christene ‘n 

openbare gedaante van die religie is en onder die mense humanitas bestaan.” 

Simpson (Calvyn, 1992:1824) vertaal dit as volg: “dat daar ‘n openbare beeld 

van hulle godsdiens onder Christene moet bestaan en beleefdheid onder 
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mense onder mekaar”. Die owerheid moet dus die godsdiens beskerm en die 

humanitas handhaaf. Anders as Luther, het Calvyn die twee sake duidelik in 

verband met mekaar gebring deur geen humanitas te ken of erken wat nie 

onder God se wet sou val nie. Humanitas is nie iets opsigself nie en bestaan 

alleen in die sfeer van die kerk. “Die owerheid is geroep om hierdie rustige 

sfeer vir die kerk te skep.” (Koopmans, 1939:256). 

 

Koopmans (1939:256) meen dat Calvyn se siening oor die amp van die 

owerheid Bybels is. Hy wys daarop dat Romeine 13:1-7 die handhawing van 

humanitas verwoord sodat ‘n owerheid moet sorg dat mense mekaar menslik 

behandel. Paulus het hom uiteindelik self hierop beroep toe hy hom op die 

Keiser beroep het. Tog het hy tydens die geleentheid wat hy hiermee voor die 

owerheid gekry het, nie net van menslikheidsargumente gebruik gemaak nie 

maar sy argument hoofsaaklik op die evangelie gegrond (vergelyk Hand. 26). 

 

Paulus het Jesus se voorbeeld gevolg. Jesus het ook voor die aardse 

owerheid gestaan en Pilatus was verplig om reg (ook aan Jesus) te laat 

geskied. Jesus het egter ook die geleentheid gebruik om teenoor Pilatus te 

getuig (1 Tim. 6:3) dat Hy die Koning van die waarheid was (vergelyk Joh. 

18:36-37). Daar moet nie uit Pilatus se vraag wat waarheid is, afgelei word dat 

die staat neutraal teenoor die waarheid (mag) staan nie. Pilatus is as persoon 

én in sy amp aangespreek. Sy persoon en sy amp het egter in botsing gekom 

deurdat hy Jesus in sy amp as regter vrygespreek het, maar om persoonlike 

redes oorgegee het. Die reg wat hy Jesus in sy vryspraak beloof het, het hy 

Hom uiteindelik ontneem. Pilatus sou aan Jesus alleen reg kon doen as hy sy 

neutraliteit ten opsigte van die waarheidsvraag prysgegee het, as hy aan die 

stem van die waarheid gehoor gegee het en in Jesus geglo het: “De owerheid 

kan er niet van tusschen, persoonlijk en in haar ambt positie te kiezen ten 

opzichte van het Evangelie van Christus.” (Koopmans, 1939:158.) 

 

Hierdie posisiekeuse van die owerheid is medebepalend tot sy sorg vir die 

humaniteit. “Die humaniteit is ‘n sfeer rondom die kerk en moet tekens wys 

dat die kerk in die kern daarvan is” (Koopmans, 1939:259). Op grond van 

1 Timoteus 2:1-4 meen Koopmans dat die kerk vir die owerheid bid met die 
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oog op rus en orde en om ons in staat te stel om in toewyding aan God te 

lewe. Koopmans wys daarop dat hierdie teks voorts ook sê dat God wil hê dat 

álle mense aan Hom toegewyd (letterlik: salig sal word en tot die kennis van 

die waarheid moet kom) moet wees. Hieruit lei Koopmans af dat God wil hê 

dat die kerk die kern van die wêreld sal wees. Hy meen self ook dat die kerk 

inderdaad die kern van die wêreld is, maar dit moet ook as sodanig erken   

word en mense moet daarvolgens lewe. Die rol van die owerheid in die 

vestiging hiervan is egter van deurslaggewende belang. Die owerheid mag nie 

neutraal staan nie, maar word geroep om positief te wees met betrekking tot 

die verkondiging van die evangelie. Koopmans meen dat Calvyn (Institusie IV 

xx 9) die klassieke formulering hiervoor gegee het deur te sê dat die owerheid 

‘n plig ten opsigte van beide tafels van die wet het.  

 

Hiermee kom Koopmans egter by ‘n keerpunt in sy argument as hy sê:  

“Dat dit in hierdie lyn sou lê dat ketters met die swaard gestraf moet 

word, soos wat Calvyn gemeen het en art. 36 ook stel, skyn my nie 

geargumenteer te kan word uit die Bybel nie. ‘n Mens sou dit wel uit die 

Ou Testement alleen hier en daar iets ten gunste hiervan kon aanvoer. 

Maar op grond van Ou en Nuwe Testament as openbaringseenheid sal 

‘n mens beswaarlik tot hierdie konklusie kon kom. Geloofsbeslissings 

moet geheel en al in geestelike vryheid getref en gehou word. Ek hou dit 

dan voor dat die Gereformeerde Kerken ‘factish’ tereg die betrokke 

sinsnede in art. 36 geskrap het. Maar hierdie skrapping mag geen 

prinsipiële erkenning van die neutraliteit van die staat impliseer.” 

(Koopmans, 1939:260) 

 

Hoewel dit hierdie studie nie direk raak nie, beredeneer Koopmans vervolgens 

waarom die beginsels van art. 36 steeds aktueel is en aan ‘n 

gesekulariseerde wêreld verkondig moet word, asook watter rol die regte tipe 

gebed in die verkondiging speel. Ten opsigte van die owerheid en dié se 

kennis  van  wat reg en  waar is,  trek hy ook ‘n baie  interessante lyn  tussen  
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artikel 2 van die NGB en art. 36 (vergelyk Koopmans, 1939:262-265)46. 

 
Vervolgens gee ek aandag aan standpunte (asook die onderliggende 

beredenering) waarvolgens die veranderinge wat in 1905 aanvaar is, betreur 

word. Hoewel al vier verteenwoordigers die skrapping betreur, stem hulle 

standpunte oor die betekenis van art. 36 en hoe dit hanteer moet word, nie 

heeltemal ooreen nie. 

 

● H. Visscher 

Visscher publiseer op die vooraand van die Tweede Wêreld oorlog 'n werk 

waarin hy die omstandighede asook die gronde ondersoek wat volgens sy 

mening aanleiding gegee het tot die skrapping in 1905. Hy is van mening  dat 

die besware nie soseer uit beginselsoortuigings of uit die hart van die kerk 

voortgekom het nie, maar eerder weens politieke oorweginge – veral ten 

opsigte van onderwys en ander gebiede waar die juk van die Liberalisme 

swaar was (Visscher, 1939:121, 133-138). Die 1618/19 bewoording van art. 

36 het die potensiaal gehad om samewerking van die (Gereformeerde) 

Antirevolusionêre Party met die Roomse party te verongeluk. Hy toon met 

groot deernis aan hoe Kuyper, wat ook partyleier was, se standpunt ten 

opsigte van die Rooms-Katolieke stelselmatig versag en verander het 

(1939:122-132). Hy noem ook dat Kuyper, terwyl hy die risiko geloop het om 

die politieke steun van die Roomse partye te verloor, later steeds die 

gereformeerde beginsels teenoor Rome verdedig het. Indien die Rooms-

Katolieke hulle steun sou onttrek, kon dit die Antirevolusionêre party baie 

setels gekos het. Visscher (1939:141) meen egter dat die feit dat Kuyper nooit 

via die staatsweë probeer het om die gelyke regte van sy Roomse 

bondgenote in te kort nie, gesorg het dat hy hulle steun behou het. 

 

Wat Kuyper, saam met die Rooms-Katolieke, se stryd teen die Liberalisme 

betref, wys Visscher (1939:137) daarop dat Kuyper die Liberalisme self 

                                            
46 Dit bly vir my ‘n vraag of Koopmans werklik aan die natuur-genade dualisme ontkom? ‘n 

Winspunt is egter sy sterk motivering vir waarom daar nie ruimte vir ‘n neutrale staat kan 
wees nie en dat elke owerheidspersoon geroep word om sy neutraliteit terwille van die 
waarheid op te gee. 
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afgewys het. Deur egter die toenmalige (liberale, volgens Visscher) grondwet 

as uitgangspunt te neem, het hy 'n Liberale staatsbeskouing oorgeneem wat 

'n skeiding tussen kerk en staat getref het. Gevolglik het alle kerkverbande op 

gelyke voet beskerming geniet. Volgens Visscher (1939:137) is die vraag of 

die toenmalige grondwet aan gereformeerde beginsels beantwoord het, op 

daardie stadium egter nouliks gevra.  

  

Soos hierbo vermeld, het Kuyper reeds in 1879 'n reeks artikels oor art. 36 

geskryf. Visscher (1939:141) meen dat die sinodebesluit van 1905 vanuit 

hierdie artikels verklaar kan word. In hierdie artikels het Kuyper aangevoer dat 

daar nie genoegsame Skrifgronde vir die omstrede 21 woorde was nie, maar 

slegs vir die feit dat God die owerhede ingestel het. Wat die omstrede woorde 

betref, sou De Brès slegs in die algemeen gedink het aan die wedersydse 

verhouding wat daar ten tyde van die Ou Testament tussen die kerk en staat 

in die "nasionaal-partikularistiese teokrasie van Israel" was. Kuyper het dan 

ook beweer dat die kerk reeds in 1566, dus skaars 4 jaar na die opstel van die 

NGB, al probleme met hierdie woorde gehad het. Visscher meen dat Kuyper 

die gravamen in wese al in die Heraut van 6 Januarie 1879 geformuleer het 

en dat die besluit van die sinode ook hierheen terug gevoer kan word. 

 

Visscher meen egter dat die voorstanders van die gravamen 'n gruwelike fout 

gemaak het deur te beweer dat die kerkvaders tydens die Reformasie met art. 

36 bedoel het dat die owerheid die swaard moet gebruik om die plig wat in die 

omstrede woorde op hom gelê word, uit te voer. Hy meen voorts dat dit deur 

die eeue nog nooit so in gereformeerde kringe verstaan is nie. Ter begronding 

van sy standpunt beroep hy hom op die Synopsis Purioris Theologiae (wat 

deur professore te Leyden opgestel is en jare lank die standaard 

Dogmatiekwerk was) asook uitvoerig op geskrifte van Voetius. 

Laasgenoemde het nie net self oor die aangeleentheid geskryf nie, maar was 

ook lid van die Dordtse Sinode en sou daarom geweet het wat die Sinode 

bedoel het toe art. 36 aanvaar is (Visscher, 1939:145). Hoewel Voetius gevoel 

het dat die owerhede wel teen die Sociane moes optree, het hy dit nooit ten 

opsigte van die Rooms-Katolieke verwag nie. Visscher meen dat die 
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gereformeerde vaders self te veel onder die Spaanse Inkwisisie gely het en 

self te veel daarteen gestry het om nou in wese dieselfde optrede van die  

owerhede te verwag.  

 

Visscher wys voorts daarop dat die stryd in die Nederlande ten nouste verbind 

was met die geloof aan gewetensvryheid. Volgens die beginsel: “Fides enim 

persuaderi, vult, non cogi,” moes mense van die ware geloof oortuig word 

sonder om hulle daartoe te dwing – allermins met geweld of onderdrukking.  

Geen saak moes so vrywillig wees nie as die aanbidding en die innerlike 

vrees vir God (vergelyk Visscher, 1939:150). Selfs die latere Groen van 

Prinsterer het nog gemeen dat geen inkwisisie-agtige gewetensdwang die rus 

van 'n huisgesin of die binneste van iemand se gemoed mog versteur nie. Al 

wanneer daar 'n verbod op die openbare godsdiensbeoefening geplaas kon 

en moes word, was wanneer dit die veiligheid van die Protestantse staat 

bedreig het (Visscher, 1939:146). Op dié punt moet daar dus 'n fyn 

onderskeid in gedagte gehou word tussen enersyds die aanhang van sekere 

geloofsoortuigings en private aanbidding en andersyds openbare aanbidding 

waar daardie geloofsoortuigings in die openbaar verkondig word (Visscher, 

1939:225). Elke mens is vry om te glo wat hy wil en in dit in privaatheid uit te 

leef. Alles wat ‘n mens in sy privaatheid uitleef, is egter nie noodwendig in die 

openbaar veroorloof nie aangesien openbare belang dan in gedrang sou kon 

kom. 

 
Hoewel Visscher dan in die omstandighede waarbinne die gravamen ingedien 

is, redes sien vir die aanvaarding daarvan, en hoewel hy uiteindelik ook die 

sinode se beredenering van die Skrifgetuienis sowel as laasgenoemde se 

vertolking van die gereformeerde vaders se standpunt afwys, is dit vir hierdie 

studie veral belangrik om aan Visscher se eie verklaring van art. 36 aandag te 

gee. 

 

Visscher meen dat die Sinode van 1905 tereg daarop gewys het dat die régte 

teks rég gelees moet word – en toe tragies genoeg nie self hierdie beginsel 

toegepas het nie. Hy wys daarop dat De Brès se teks van 1561 in 1565 in 

Vlaams vertaal is en deur die Sinode van Antwerpen hersien is met die oog 
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daarop om dit aan Keiser Maximiliaan II te stuur. Hierdie teks is herhaaldelik, 

soms ook tweetalig, herdruk en daar is ook bevind dat dit in ooreenstemming 

is met die Waalse (Franse) teks. Visscher meen dat die Waalse teks in die 

Nederlande as die standaardteks beskou is sodat die Vlaamse teks teen die 

agtergrond daarvan gelees moet word. Selfs op die Sinode van Dordrecht is 

opdrag gegee om die verskillende tekste te vergelyk en om veral kennis te 

neem van die outentieke eksemplaar van die Waalse kerke wat in 1566 aan 

keiser Maximiliaan II gestuur is. Uiteindelik het die sinode art. 36 (in 

ooreenstemming met die Waalse teks) met net twee klein veranderinge 

goedgekeur. Visscher wys op die belang van die Waalse teks aangesien hy 

uiteindelik die betekenis van die Nederlandse teks in die lig van die Franse 

(Waalse) teks verstaan. 

 

Volgens Visscher (1939:152) handel PARAGRAAF 1 en 2 oor die oorsprong 

van die owerheid, oor die owerheid se taak met betrekking tot die 

maatskaplike lewe en oor die middele wat God die owerheid gegee het om 

hierdie taak uit te voer – en wel met die doel om bose mense te straf en goeie 

mense te beskerm. Hierna gaan die belydenis vervolgens oor tot die 

omskrywing van die owerheid se tweede taak – 'n taak ten opsigte van die 

geestelike lewe van die volk. Hierdie taak is geheel en al van die eerste 

onderskei en het ook 'n geheel ander doel. "En niks in die teks gee enige 

iemand die reg om die bedoeling daarvan so te verstaan asof dit bedoel is dat 

die owerheid die magsmiddele wat in die eerste deel aan hom toegeken is, 

nou ook moet aanwend om die tweede taak uit te voer nie." Let op dat 

Visscher nie hier sê dat die owerheid nie die swaard mag gebruik om sy  

tweede taak uit te voer nie, maar dat die swaard nie in die eerste plek met die 

oog op gebruik vir sy tweede taak gegee is nie. Visscher se standpunt word 

myns insiens ondersteun deurdat PARAGRAAF 2 volgens beide Afrikaanse 

weergawes begin met “vir dié doel” – let op die klem op “dié” – en hiermee die 

middel wat gegee word grootliks beperk tot die spesifieke doel waarvoor dit 

gegee word. Die oorspronklike Nederlands dra dieselfde klem “tot dat einde”. 

 

Visscher grond sy mening dat die owerheid twee afsonderlike take (elk met sy 

eie middele vir uitvoering) ontvang het, op die gebruik van "ains aussi" in die 
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Franse (Waalse) teks wat in Calvyn se tyd met "maar ook" vertaal is. Hierdie 

gebruik van "ains" in 'n teenoorstellende sin dui op die onderskeid wat tussen 

die owerheid se eerste en tweede take getref moet word. Verder word ook 'n 

eie middel vir die uitvoering van die tweede taak aangegee: "de mainternir le 

Sacré Ministère" ofte wel "om die hand te hou aan die heilige kerkediens". Die 

bedoeling van "le Sacré Minstere" is dat die kerk instrument van die Heilige 

Gees is en dat die Gees die kerk gebruik om God se genadewerk te volbring. 

Die owerheid het dus 'n taak ten opsigte van die volk se godsdienstige lewe 

omdat hy sy "hand aan die heilige kerkediens moet hou" om dit hiermee vir 

die kerk moontlik te maak om sy taak uit te voer en wel "pour oster et ruiner 

toute Idolatrie et Faux Service de Dieu". (Visscher, 1939:153.) Met verwysing 

na die Franse woordeboek van Ayer, verklaar Visscher dat "pour" die 

betekenis het van "dat iets daar is om iets anders te bereik" sodat "pour" die 

doel van die "heilige Ministerium" uitdruk. Die bedoeling is dan dat die 

owerheid nie self die afgodery en valse godsdienste moet teenstaan (en dit 

nogal met die swaard, of middele van die inkwisisie) nie, maar dat die 

owerheid ruimte moet maak dat die kerk die Woord kan verkondig en 

afgodery en valse godsdienste dáárdeur teenstaan en vernietig. 

 

Visscher kom dan ook uiteindelik tot die gevolgtrekking dat die betrokke 

woorde heeltemal onnodig uit die belydenis weggelaat is aangesien die teks 

nie net in ooreenstemming met die Bybel is nie, maar ook met hoe die 

gereformeerde vaders dit verstaan het. Die sinode van 1905 het 'n verkeerde 

bedoeling in die woorde ingelees en dit daarom ten onregte geskrap. 

 
● A.D.R. Polman 

Polman wat 'n baie konserwatiewe standpunt verteenwoordig, se kommentaar 

op die NGB is van die omvangrykste en belangrikste van die afgelope paar 

eeue, in besonder die 20ste eeu. As deel van sy verklaring van art. 36 gee hy 

‘n uitgebreide inleiding waarin hy vier grondbeginsels identifiseer wat volgens 

hom by die verklaring van art. 36 in gedagte gehou moet word. Hierdie 

beginsels begrond hy telkens vanuit die geskrifte en preke van Calvyn, Beza 

en de Brès self. Polman se inleidende opmerkings is insiggewend en 

noodsaaklik om sy mening te verstaan. Polman (s.j. b:282) lei sy kommentaar 
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op die teks in deur te sê: “Op grond van deze gegevens is het niet moeilik de 

historische zin van dit artikel te achterhalen.”  Ek gee hier dus eers aandag 

aan sy inleidende opmerkings en dan aan sy kommentaar op PARAGRAAF 3. 

 
• Elke skepsel moet God eer – ook die owerheid, wat deur God ingestel 
is: Met verwysing na Calvyn se Institusie sê Polman (s.j. b:267) dat die ganse 

lewensorde omgekeer word wanneer God se eer nie voorop gestel word nie.  

Dit geld ook vir owerheidspersone (magistraten) wat deur God aangestel is en 

Hóm daarom bo alles moet vereer. Polman toon aan dat Beza Calvyn se 

standpunt deel: “Tot Gods eer moeten alle plichten teruggeleid als hoogste 

doel. Het voornaamste doel van de menselijke sociëteit is Gods eren en de 

magistraat is daarvan de bewaarder”. Volgens Polman het de Brès gemeen 

dat die Christelike vorste wat minder vir die handhawing van die eer van God 

doen as wat heidense konings soos Darius en Nebukadnesar gedoen het, 

hulself behoort te skaam. 

 
• Die owerheid is wat sy regering betref, aan God se Woord en spesifiek 

aan sy Wet gebonde: Die Tien Gebooie (sedewet) met albei van sy tafels is 

die ware en ewige reël vir geregtigheid. Die ewige en onveranderlike wil van 

God is dat alle mense Hom moet vereer en mekaar moet liefhê. Die 

seremoniële wet is met die koms van Christus afgeskaf (vergelyk ook NGB 

artikel 25). Die politieke- of regswet (lex judicalis) daarenteen gee sekere 

formules van billikheid en geregtigheid sodat mense onder mekaar 

vreedsaam en rustig kan lewe. Hoewel hierdie regsreëls self sedert die Nuwe 

Testament weggeneem is, geld die ewige pligte en bevele van die liefde 

steeds. So bevat die regswet voorskrifte waardeur die liefde die beste bewaar 

kan word indien die omstandighede waarvoor ‘n betrokke wet oorspronklik 

bedoel was, in ag geneem word. Elke volk het die vryheid om sy eie wette te 

maak, maar dit moet ooreenstem met die ewige reël van die liefde. Die 

beginsels vir liefde, geregtigheid en billikheid wat uit die wette afgelei kan 

word, moet aan die Tien Gebooie gemeet word. Polman steun hier ook op 

Calvyn se preke uit Deuteronomium (byvoorbeeld Deut. 17). Hy meen 

terloops dat Calvyn se preke nie genoeg aandag ontvang het in die soeke na 

Calvyn se denke nie.  
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Polman (s.j. b:269) wys daarop dat De Brès by Calvyn se siening van die wet 

aangesluit het. Alhoewel die Anabaptiste De Brès verkwalik het omdat hy na 

hulle mening net vanuit die Ou Testament wou werk, voer De Brès self aan 

dat hoewel die seremoniële wet afgeskaf is (vergelyk artikel 25 NGB), dit 

verwerplik is om te meen dat Christene nou volgens ‘n ander moraal as dié 

van die sedewet sou moes lewe. De Brès wys daarop dat God byvoorbeeld 

die doodstraf (Gen. 6:9) reeds lank voor die instelling van die seremoniële 

wet, beveel het (vergelyk ook Die Wortel en Oorsprong, soos weergegee in 

Vonk, 1956:602). 

 
Beza se redenasie stem volgens Polman (s.j. b:269) ooreen met dié van 

Calvyn en De Brès en hy meen dat hoewel dit vir “magistrate” geoorloof is om 

toepaslike wette te maak, hulle steeds God se wette in gedagte moet hou.  

 
Samevattend is dit belangrik om te besef dat Calvyn, de Brès en Beza die  

Tien Gebooie (en dan beslis beide tafels van die wet) gesien het as die 

kernagtige uitdrukking van wat in God se oë reg en billik en liefdevol is. Die 

ander wette van die Ou Testament was dalk nie meer direk geldend nie, maar 

die beginsels daaragter wel. Die owerheid is in sy regering hieraan gebonde. 

 
• Die onderskeid en die selfstandigheid van die kerk en die owerheid 
moet voortdurend gehandhaaf word: Polman wys hier op ‘n belangrike 

onderskeid wat die Reformatore getref het na aanleiding van die siening dat 

daar binne elke mens as’t ware twee wêrelde is wat elk ook onder sy eie 

regering staan – dié van die kerk en dié van die burgerlike owerheid. Die 

eerste wêreld is dié van die innerlike, die wêreld van die gemoed, die gewete, 

die siel.  Die tweede wêreld is dié van die dinge wat deel van die 

teenwoordige en openbare lewe betref en het nie maar net op “spijzigen en 

kleden” betrekking nie, maar ook “op het voorskrijven van wette, waarnaar 

men onder de mensen het leven heilig, eerbaar en zedig doorbrengt” 

(Polman, s.j. b:270). ‘n Belangrike punt wat Polman hierop maak is dat, 

volgens Calvyn, albei tafels van die wet vir die openbare lewe geld en nie net 

die tweede tafel soos soms beweer word nie. Albei wêrelde staan onder die 

gesag van Jesus Christus. 
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Die onderskeid tussen die terreine en jurisdiksie van die kerk en die owerheid 

moet steeds gehandhaaf word. Die kerk en die owerheid moet nie mekaar se 

terreine probeer regeer nie. Die oordeel oor kerklike sake moet, na die 

voorbeeld van die kerk van die eerste eeue, aan die biskoppe opgedra word.  

Die kerk het nie die swaard nie en die kerk se “geestelike strawwe” het ‘n 

ander doel as dié van die burgerlike owerheid.  Wat die burgerlike lewe betref, 

is die biskoppe egter aan die burgerlike owerhede onderworpe. “Zo zijn 

koningen, prinsen, magistraten van God ingesteld om over anderen te 

regeren, het zwaard te dragen en zich ervan te bedienen, zoals God bevolen 

heeft. Aan de andere kant is de kerk een geestelijke regering nl. de prediking 

van het Woord, waaraan allen onderworpe zijn.” (Polman s.j. b:271.) Polman 

wys op die punt daarop dat dit vir Calvyn onaanvaarbaar was dat Koning 

Hendrik VIII die hoof van die Kerk van Engeland was. In 1538 het Calvyn 

boonop in ballingskap gegaan omdat hy nie wou hê dat die burgerlike 

owerhede van Genève jurisdiksie in kerklike sake moes hê nie. Polman toon 

hier talle voorbeelde uit die lewensgeskiedenis en geskrifte van Calvyn aan 

om sy siening te staaf. 

 
• Die Skrif eis voortdurende samewerking tussen die owerheid en die 
kerk: Hoewel die onderskeid tussen en die selfstandigheid van die kerk en die 

burgerlike owerheid gehandhaaf moet, eis die Skrif tog dat kerk en burgerlike 

owerheid sal saamwerk. Beide terreine, die kerklike sowel as die burgerlike 

owerhede staan onder die gesag van Jesus Christus en moet dus nie in stryd 

met mekaar wees nie. Soos wat die burgerlike owerheid die kerk moet 

“zuiveren van ergernissen” deur hierdie ergernisse te straf en te verhoed, so 

moet Woordbedienaars die owerheid ondersteun deur sorg te dra dat mense 

nie in sonde lewe nie. 

 
• Polman se omskrywing van die taak van die owerheid     

Vervolgens omskryf Polman (s.j. b:273) Calvyn se siening van die taak van 

die owerheid in die lig van die vier beginsels wat pas hierbo uiteengesit is: 

“Die uitwendige regering is veronderstel om ... die uitwendige kultus van God 

te ondersteun en te beskerm, die gesonde leer van die godsaligheid en die 

stand van die kerk te verdedig, ons lewe tot die maatskappy van mense, ons 
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sedes tot die burgerlike geregtigheid te vorm, ons met mekaar te verenig en 

gemeenskaplike vrede en rus te voed”. Die owerheid moet so regeer dat daar 

onder Christene “een publieke gedaante der religie” kan bestaan en 

“humaniteit” onder mense in die algemeen. Hierin moet die owerheid volgens 

God se wette handel. Volgens Polman grond Calvyn die taak van die 

owerheid daarop dat filosowe oraloor godsdiens deurgaans vooropstel en dat 

alle volke dit nog altyd so onderhou het. Hiermee saam wys Polman daarop 

dat Calvyn meen dat die Skrif daardie Israelitiese konings aanprys wat die 

godsdienstige praktyke herstel het of sorg daarvoor gedra het.  

 
Polman (s.j. b:274) toon aan dat Beza op ‘n hegte wyse by Calvyn aansluit. 

“Die amp van die owerheid is om politieke wette te maak wat behoort tot die 

uitwendige lewe, maar nogtans met sodanige magtiging dat niks vasgestel 

word wat in stryd is met die goddelike burgerlike reg (Nederlands: goddelijk 

burgerlijk recht) wat in die hele gemeente die voorrang het. So nié is die 

owerheid ‘n tiran”. Die godsdiens en die onderlinge gemeenskap van die 

gelowiges per se staan egter nie onder jurisdiksie van die owerheid nie 

aangesien God aan niemand die mag gegee het om wette vir die gewete te 

maak nie. Hy kan dit ook nie verdra nie as iemand anders as Hyself oor 

mense se gemoed sou heers. Uiteindelik vat Polman (s.j. b:275) Beza se 

standpunt as volg saam: “Kortom, in alle republieke der Christelijke kerk zijn 

magistrate aangesteld als stedehouders van God, die vooral moeten zorgen, 

dat wat tot Gods cultus behoort, uit Zijn Woord nie alleen heilig en religieus 

wordt vasgesteld, maar ook bewaard en dat verder burgerlijke wetten conform 

aan de Heilige Schift worden vasgesteld en gehandhaafd.” 

 
• “Het Schiftbewijs”: Voordat Polman oorgaan tot die verklaring van art. 36  

bespreek hy eers ‘n aantal Skrifgedeeltes en wel deur vyf van Calvyn se 

preke telkens kernagtig weer te gee (Soos reeds hierbo genoem, het Polman 

gemeen dat die Sinodebesluit van 1905 nie Calvyn se preke genoegsaam in 

ag geneem het nie). 

Die preek oor Deuteronomium 13:1-3 handel oor ‘n valse profeet se 

teenwoordigheid onder die volk. Volgens Calvyn is iemand uit die midde van 

die volk baie gevaarliker en saai so iemand meer verwarring as ‘n heiden van 
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buite. “Zo sien we heden, die zich Christenen noemen, als de ergste vijanden 

Gods. Want de Turken en Joden zijn heden niet zo ontstoken en scherp tegen 

God ingezet om de ganse waarheid des heils te vervalsen als de Pauselijken.” 

(Polman, s.j. b:275) 

 

In die preek oor Deuteronomium 13:3-5 voer Calvyn aan dat verraad teen 

God erger is as verraad teen mense. As verraad teen mense strafbaar is, 

soveel te meer verraad teen God – so nie word die ganse orde omgekeer.  

(Polman, s.j. b:276). Met verwysing na Psalm 2 en Jesaja 49:23 sê Calvyn: 

“Hier worden zij (de vorsten, magistraten en rechtlieden) voedsterheren 

genoemd, dat wil zeggen, dat degenen, die het zwaard der gerechtigheid in 

de hand hebben, de kerk Gods in hun beskerming nemen om haar te 

handhaven in de zuivere leer en in de religie zoals zij in Gods Woord vervat 

is.”  Calvyn lei hieruit af dat dit vir “koningen en magistraten” nie alleen 

geoorloof is om ketters te straf nie, maar dat dit aan hulle opgedra is. Polman 

(s.j. b:277) sluit sy opsomming van die preek met ’n laaste konklusie af: “Men 

moet dus konkluderen, dat onze Heer wil, dat de vorsten en magistraten het 

hul gegeven zwaardt gebruik om Zijn eer te handhaven, te maken, dat er 

eenheid van geloof en goede eendracht zij en zo iemand verstoring brengt en 

onkruid gaat zaaien, dat dese wordt uitgeroeid.”  

 

In die preek oor Deuteronomium 13:6-11 wys Polman daarop dat Calvyn 

beklemtoon dat dit hier nie oor heidene gaan nie, maar oor ‘n afvallige wat die 

waarheid van die Woord ken. As so iemand die “pausdom” wil herinstel of die 

Koran wil invoer, sal so ‘n persoon “zonder pardon moeten worden gedood”.  

Calvyn toon hier veel meer geduld met onkundige Jode en Moslems as met 

kundige, maar afvallige Christene. (Polman, s.j. b:277) 

 

In die preek oor Deuteronomium 17:2-7 lê Calvyn volgens Polman (s.j. 

b:278) daarop klem dat God se straf vir afgodsdienaars net uitgevoer kan 

word binne ‘n wettige staat wat volgens God se Woord ingerig is en 

waarbinne die burgers bewus is dat afgodediens sonde is. “Het gaat er dus 

niet om alle afgodendienaars te straffen, maar om degenen, die 
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afgodendienaars zijn, terwijl zij leven in een gevestigde kerk met een zeker 

vastgestelde religie en de zaken goed bekend zijn.”47 

 

Polman (s.j. b:279) toon aan dat De Brès en Beza hulle met Calvyn se 

standpunte vereenselwig het. Tesame met die verwysing na Calvyn se preke, 

bespreek Polman laastens ook sekere van die gedagtes waarmee die 

Reformatore hulle verweer het teen die aanklagte wat die Anabaptiste teen 

die Reformatoriese uitgangspunte ingebring het (vergelyk Polman, s.j. b:279-

282). As die Anabaptiste hulle byvoorbeeld op die vryheid van gewete beroep, 

stem Calvyn ín met die beginsel van gewetensvryheid en dat niemand met 

geweld tot geloof gedwing kan word nie. Waar die owerheid egter die swaard 

gebruik om die kerk te beskerm, is dit nie vergelykbaar met wanneer iemand 

daarmee tot ‘n sekere geloof gedwing sou word nie. Waar die Anabaptiste 

aangevoer het dat die wêreldse owerheid nie oor kettery kan oordeel nie, het 

Beza hulle dít toegegee, maar ook gemeen dat daar onderskei moet word 

tussen ketters en kettery en tussen laster en persone wat laster. Hoewel die 

owerheid nie in staat is om te sê wie ketter en wie nié, en wie laster en wie 

nié, is die kerk wel in staat om dié oordeel te vel en daarna sou die owerheid 

dienooreenkomstig teen die skuldige kon optree (Polman, s.j. b:282). 

 

• Polman oor PARAGRAAF 3 
Polman (s.j. b:284) lewer skerp kritiek op Visscher se standpunt: “Geheel 

verwerplik is de bizarre verklaring ....dat de woorde ‘om te weren enz.’ 

afhangen van ‘de heilige kerke dienst’. Uiteindelik meen Polman dat Visscher 

se standpunt is “niets anders dan inlegkunde”48. Hy meen ook dat Visscher se 

interpretasie onder andere in stryd is met die teks self en dat Visscher die 

betekenis van “om te weren” ten onregte vergeestelik deur dit bloot as “in 

                                            
47 De Groot (1955:174) wys in sy bespreking van hierdie preek van Calvyn daarop dat hy besef 

het dat ‘n mens nie van elke owerheid tot dieselfde mate kon eis om die ware godsdiens 
desnoods met die swaard te beskerm nie.  Uit hierdie preek is dit duidelik dat Calvyn nie 
dieselfde eis aan die stadsowerhede van stede soos Basel, Zürich en Straatsburg gestel het 
as wat hy aan die owerhede van Genève gestel het nie.  Anders as in Genève waar die 
gereformeerde godsdiens goed gevestig was, was die gereformeerdes die minderheid in 
eersgenoemde stede en was die gereformeerde godsdiens nie onder die owerhede gevestig 
nie.  

48 De Groot (1955:170) ondersteun Polman heelhartig in sy kritiek op Visscher. 
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diskrediet bring” te verklaar. Uiteindelik beroep Polman hom daarop dat 

Calvyn, Beza en de Brès, volgens sy mening, hulleself (op grond van Deut. 13 

& 17 en die voorbeeld wat Moses, Asa, Jehu en Josia gestel het) duidelik teen 

so ‘n figuurlike interpretasie uitgespreek het.   

 

Daarenteen het die genoemde Reformatore ‘n positiewe taak vir die owerheid 

op godsdienstige gebied gesien (Polman, s.j. b:285). Op grond van maintenir 

(vergelyk die Franse teks), meen Polman dat die owerheid ‘n taak het om te 

handhaaf, te bewaar en in stand te hou. Hy wys ook daarop dat “de heilige 

kerkedienst” wat in 1583 met “het heilig ministerium” weergegee is (in Frans: 

le sacre ministère), inderdaad na die bediening van die Woord en sakramente 

verwys, maar nie net in die sin dat dit 'n middel tot 'n doel is soos Visscher dit 

aandui nie. Dit is vir my onduidelik op grond waarvan Polman die sakramente 

hier betrek. Hou egter in gedagte dat die Roomse mis in die Heidelbergse 

Kategismus as vervloekte afgodery verwerp word (vergelyk vraag en 

antwoord 80). Indien De Brès gemeen het dat die owerheid ‘n taak het om die 

bediening van die sakramente te beskerm, is dit moontlik dat die “afgodery” 

wat hy net enkele woorde later in art. 36 noem, nie na afgodery in die 

algemeen verwys nie, maar na die Roomse mis. 

 

Wat die straf vir ketters betref, verwerp Polman die gedagte dat art. 36 niks 

oor die owerheid se taak in dié verband sou sê nie. Polman verwys hier na ‘n 

uitspraak van De Brès in Le Baston waarin hy hom op Eksodus 22:20 en 

Deuteronomium 13:1 (en verder) beroep, en verklaar dat die owerheid geroep 

is om ketters selfs met die dood te straf. 

 

Polman (s.j. b:286) meen ook dat “valse godsdiens” hier teenoor “de heilige 

kerkedienst” staan en vervolg dan: “Daarmee wordt nie bedoeld het Jodedom, 

het Mohammedanisme of het heidendom, maar de valse cultus”. Polman 

verwys ook hier terug na sy uiteensetting van Calvyn se preke vanuit 

Deuteronomium 13 en 17 (vergelyk hier bo). Volgens Calvyn is hierdie 

Bybelgedeeltes net toepasbaar in ‘n bestel waar daar reeds ‘n orde bestaan 

wat volgens God se Woord ingerig is, waarin die ware godsdiens met 

algemene instemming aanvaar word en alles in die staat volgens God se 
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Woord gereël word. So nié, het die owerheid geen legitieme grond tot 

sodanige optrede nie. Polman redeneer dat ‘n owerheid wat hierdie wette 

ongenuanseerd in sekulêre land wil toepas, die goeie orde eerder omver sal 

werp as wat hulle dit in stand sal hou. Daar moet met die omstandighede 

rekening gehou word. Dit is immers anders wanneer daar pogings is om ‘n 

valse godsdiens wat reeds verwyder is, weer in te stel as wanneer ‘n 

owerheid met ‘n gebied te make het waar die valse godsdiens reeds eeue 

lank gevestig is. As daar pogings is om die valse godsdiens weer in te stel 

moet die owerheid veel hardhandiger optree as daar waar die valse 

godsdiens nog aan die orde van die dag is. Hoe beter iemand die waarheid 

ken, hoe groter is sy verantwoordelikheid om daarvolgens te leef en hoe 

strenger is die strafmaatreëls49. Maar die beginsel staan volgens Polman vas: 

Die owerheid moet as dienaar van God alle afgodery en valse godsdiens 

bestry en die ryk van die antichris vernietig. 

 

Polman (s.j. b:286) wys daarop dat Calvyn nie in die beroemde twintigste 

hoofstuk van die vierde boek van sy Institusie die frase “die ryk van die 

antichris” gebruik nie. Volgens Polman het Calvyn gemeen dat die ryk van die 

antichris daar is waar “mense gelowiges van Christus af wil wegtrek, die 

waarheid van God deur valse leer onderdruk en die godsdiens deur bygeloof 

bederf word,” - na my mening ‘n duidelike verwysing na die Roomse kerk.    

 

Polman meen dat Calvyn se beskouing van die (positiewe) taak van die 

owerheid duidelik na vore kom in die verskeie briewe wat hy aan die vorste 

van Europa geskryf het. In hierdie briewe verduidelik Calvyn dat ‘n ryk alleen 

blywende voorspoed kan smaak as Christus se gesag as deurslaggewend 

beskou en gehoorsaam word. Met die oog op die bevordering van Christus se 

ryk, moet owerhede aan drie sake aandag gee: Eerstens moet die bevolking 

in die suiwere leer van die evangelie opgevoed word. Goeie prediking van die 

Woord is die vernaamste middel in die verband. Hoewel owerhede met edikte 
                                            
49 Hoewel Polman dit nie noem nie, kan hier ‘n parallel met Calvyn se eie lewe getrek word.  

Waar Calvyn aanvanklik meer toeskietlik was teenoor ketters en waar Genéve ‘n veilige 
hawe vir andersdenkendes was, het Calvyn – soos wat die gereformeerde godsdiens 
stewiger in Genéve gevestig is, al hoe ongenaakbaarder teenoor ketters (wat van beter 
behoort te geweet het) opgetree. 
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en statute die Christendom in stand kan hou en bevorder, wil God “bo alles sy 

soewereine krag toon in die geestelike sleutel van sy Woord, wanneer dit deur 

sy herders verkondig word” (Polman, s.j. b:287). Tweedens moet alle 

afgodery en bygeloof verwyder word. “Hierdie misbruike van die satan moet 

afgeskaf en uitgeroei word” (Polman, s.j. b:288). Uit Polman se bespreking is 

dit duidelik dat hy hier die Roomse Kerk in gedagte het. Hy wys ook op die 

konings van die Ou Testament wat as navolgenswaardige voorbeelde 

voorgehou is as hulle die afgode uitgeroei het, maar minder erkenning gekry 

het as hulle byvoorbeeld nie die hoogtes ook verwyder het nie. Volgens hom 

wou Calvyn ook van geen matigheid geweet het waar die satan en die 

antichris ter sprake was nie. Derdens moet alles gedoen word om die 

algemene sedelike peil te verhoog. 

 

● C. Vonk 
Vonk se kommentaar op die NGB, en ook wat art. 36 betref, is selfs 

omvattender as dié van A.D.R. Polman. Vonk se werk is veral waardevol 

omdat hy substansiële gedeeltes uit Calvyn en De Brès se geskrifte aanhaal 

en dan nie net die bekendstes nie, maar ook briewe en minder bekende 

werke. Vonk wend dan ook deurgaans ‘n prysenswaardige poging aan om 

vanuit hierdie tekste te werk as hy wil vasstel wat Calvyn en De Brès se 

mening oor sake of hulle bedoeling met sekere bewoordings is. As hy sy 

bespreking afhandel, sê hy uitdruklik sy benadering is “vanuit Guido de Brès 

se eie werke. Wat een voor die hand liggende eis vir eksegese is” (Vonk, 

1956:643, sy kursivering).  

 

Wat PARAGRAAF 3 betref, toon Vonk (1956:634-644) aan dat De Brès nie 

gemeen het dat die owerheid sy taak om byvoorbeeld die ryk van die antichris 

te bestry deur middel van iemand anders (soos die kerk) moes volvoer nie. 

Die owerheid moes die taak inderdaad op homself neem en moes, as dit 

nodig was ketters selfs met die dood straf. Op grond van uitvoerige 

aanhalings uit De Brès se werke, gee Vonk toe dat De Brès, reformator wat 

hy was, nog by verre nie geheel en al ontsnap het aan die Roomse dwaling 

van “kerkdrywery” nie (Vonk, 1956:636, vergelyk ook 624–625). Hiervolgens 

moes die owerhede elkeen wat aan die kerk se leer ontrou was, vervolg – met 
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katastrofiese gevolge (vergelyk die optrede van Karel V en Phillips II). Hoewel 

Vonk hierdie gebrek by De Brès ruiterlik erken, is hy egter heeltemal oortuig 

dat die hierdie dwaling nie onderliggend aan art. 36 is nie en dat De Brès vry 

van hierdie dwaalleer was toe art. 36 geformuleer is. Hoewel hy ook toegee 

dat De Brès ‘n kind van sy tyd was en dat dit ook in die taalgebruik van art. 36 

gereflekteer word, grond hy sy opinie eerstens op wat hy meen die betekenis 

was wat die Reformatore aan “die antichris” en sy ryk geheg het, asook op 

wat hy meen die Reformatore se bedoeling met PARAGRAAF 3 in geheel 

was. 

 

Die Reformatore het die antichris nie soseer as ’n spesifieke persoon gesien 

wat kort voor Jesus se wederkoms op die toneel sou verskyn nie, maar eerder 

as ‘n soort persoon in dieselfde sin as wat daar vandag byvoorbeeld van “die 

post-moderne mens” gepraat word. Hulle het hulle siening gegrond op 1 

Johannes 2:18 (vergelyk ook 2 Joh. vers 7) waar daar van “antichriste” in die 

meervoud gepraat word. In 1 Johannes 4:3 word daar ook gepraat van “die 

gees van die antichris” wat in sekere mense was en wat toe alreeds in die 

wêreld was. Vervolgens wys Vonk daarop dat “die pous” nie maar net na een 

spesifieke mens verwys nie, maar ook na ‘n soort / tipe / verteenwoordiger. 

Soos met konings sou daar ook ten opsigte van die pous gesê kon word: “Die 

pous is dood, lank lewe die pous!” Die gereformeerde sinode van Gap het in 

1603 die Franse Belydenis aangepas om die pous met die antichris in 

verband te bring (vergelyk Vonk, 1956:637 vir die volledige aanhaling van die 

byvoegsel wat egter op aandrang van die owerheid weer verwyder moes 

word).  

 

Vonk redeneer dan ook as volg vanuit Calvyn se Institusie, boek IV.2, waar hy 

die geskiedenis van die verval van die kerk en in besonder van die 

kerkregering beskryf as ‘n gevolg van die opkoms van die pousdom: Die 

biskop van Rome wat regtens eintlik niks meer jurisdiksie gehad het as enige 

predikant of ouderling in sy eie gemeente nie, het vir homself toenemend 

gesag toegeëien - eers oor kerke en toe ook oor die burgerlike owerheid 

(Vonk, 1956:566,638). God het egter uitkoms bewerk en al was die 

rampspoedige gevolge van die “oral groeiende mag van die antichris of te wel 
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die pous in Calvyn se dae nog allerweë te sien”, het mense ook begin 

aanskou hoe dit teruggedryf word. Die valse ryk moes egter heeltemal weg. 

Die regering van die kerke en van die koninkryke moes weer gegee word aan 

wie dit toekom – in die kerke aan die kerkrade, in die koninkryke aan die 

wettige vorste. 

 

Volgens Vonk het De Brès Calvyn getrou nagevolg. Daar is ook reeds 

aangetoon dat De Brès, wat die inhoud van art. 36 betref meer op Calvyn se 

Institusie gesteun het as op die Confessio Gallicana (vergelyk ook GKSA, 

1949:218). Teen die tyd dat De Brès art. 36 opgestel het, het die Rooms-

Katolieke al vele teenslae in die Nederlande beleef. In die lig van al 

bogenoemde, maak Vonk (1956:638) die stelling dat:  

“met ‘die ryk van die antichris’ De Brès nie sommer die vyande van 

Christus en sy ryk in die algemeen in die oog gehad het nie... maar die 

historiese verskynsel van die alles aanmatigende pouslike mag wat 

alreeds in die eeue voor De Brès oraloor gegroei het tot wat hy in sy tyd 

aanskou het: ‘n hiërargiese en tirannieke monster wat homself skuldig 

maak aan belangrike sake waaroor De Brès en sy medestanders hom 

verwyt het: die invoer van nuwe leer, die ongehoorsaamheid aan 

kerklike owerhede, die begeerte om konings se septers uit hulle hande 

te wring. Daaraan maak hy hom skuldig, die ryk van die antichris of te 

wel die pous. Dáárop bedoel De Brès dit hier. En daarop alleen”.  

 

Vonk gee toe dat die woord “antichris” destyds rojaal gebruik is. Hy gee ook 

toe dat De Brès die woord ook ten opsigte van die Anabaptiste gebruik het. 

Hy is egter om bogenoemde redes steeds oortuig dat De Brès die pous in die 

oog gehad het toe hy in art. 36 van die antichris gepraat het. Vonk voel so 

sterk hieroor dat hy meen dat iemand nie eens moet sê dat De Brès “veral die 

pous” of “in die eerste plek die pous” in die oog gehad het, nie. Iemand wat dit 

so formuleer, sou art. 36 te los maak van sy ontstaanstyd asook van die 

bodem waaruit dit opgekom het.  

 
Wat hierdie studie betref, maak Vonk (1956:639) vervolgens ‘n krities 

belangrike uitspraak as hy die konsekwensies van bogenoemde uitstippel: 
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Mense wat sou meen dat De Brès met “afgodery” en “valse godsdiens” aan 

iets anders as die afgodery van die pousdom dink, soos byvoorbeeld aan die 

Islam, moet maar die brief gaan lees wat die kommissarisse van Doornik vir 

die Landvoog Margaretha gestuur het. In die brief (vergelyk Vonk, 1956:582-

585 vir ‘n kopie daarvan) het die kommissarisse ‘n uittreksel gemaak van die 

brief wat De Brès saam met die pakkie met die NGB in, oor die kasteelmuur 

gegooi het.  

 

Dit is hierbo gestel dat Vonk sy uitspraak dat De Brès - wat die opstel van art. 

36 betref - nie deur die gees van kerkdrywery gedryf is nie, op tweërlei sake 

grond. Eerstens op wat ons onder “die ryk van die antichris” moet verstaan en 

tweedens op wat die betekenis van PARAGRAAF 3 in geheel sou wees: 

 

Wat die bedoeling van PARAGRAAF 3 betref, haal Vonk (1956:639) 

weereens aan uit De Brès se Die Wortel en Oorsprong en spesifiek uit die 

brief wat die werk voorafgegaan het. In die brief toon De Brès nie net byna 

verbasende medelye met die Anabaptiste nie, maar daar is verskeie dele 

waarvan die strekking aan art. 36 herinner:  

“Voorwaar, die vorste en die konings (letterlik: “les Princes et les Rois” – 

dieselfde woorde van art. 36) volg geen goeie reël met die uitroei van 

hierdie sekte nie. Hulle laat hierdie arme eenvoudige mense, wat meer 

en deels mislei is, na hulle dood gebring word.  Hulle moet liewer die 

voorbeeld volg van die goeie konings van soos Hiskia en Josia, 2 

Kronieke 30 en 35, wat eers alle afgodery uit die land uitgewerp het en 

toe daarmee saam die ware religie herstel het. Netso moet hulle maak – 

dat die ware apostoliese leer openlik gepreek word. Wanneer dit gebeur, 

dink ek dat ‘n mens nie soveel vuur sal nodig hê om hierdie arme 

misleide mense na hulle dood te bring nie. ‘n Mens moet die 

Wederdopers oproep tot ‘n openbare dispuut om hulle vir Christus te 

wen. Deur hierdie middel sou ons hierdie en vele ander sektes spoedig 

sien verdwyn soos mis voor ‘n mooie helder son. Want hierdie goeie 

mense (Vonk gebruik “liede”) kom nie graag in die lig nie en wel uit vrees 

daarvoor dat dit openbaar sal word wat hulle is – Johannes 3:20. Mag 
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God deur sy genade gee dat dit spoedig mag geskied sodat ons almal 

God in Gees en in waarheid uit één (Vonk se beklemtoning) hart mag 

aanbid.” 

 

De Brès prys dus ook hier die waarde van die evangelie in die bestryding van 

dwaling en wanorde aan. Hy het ook gemeen dat die skuld vir die treurige 

toestand waarin die wêreld hom in sy tyd bevind het, voor die deur van die 

pousdom gelê moes word aangesien die pousdom die mense dom en 

oningelig gehou het. Dit was egter nie die verkondiging van die evangelie wat 

vir die wanorde verantwoordelik was nie.   

 

Vonk (1956:640) som die bedoeling van PARAGRAAF 3 dan as volg op: 

“Die kerk van die Here wou ook in hierdie frase elke tydgenoot laat hoor 

dat hulle totaal niks met die Dopery te make moes hê nie. Hierdie 

verklaring het die kerk egter vervat in ‘n uitspraak, gerig tot die adres van 

die owerheid, naamlik dat die pousdom ten onreg ook van die owerheid 

‘n slaaf gemaak en verwag het dat die owerheid voor die pousdom buk. 

Met ander woorde: hierdie alinea (paragraaf) het ‘n anti-Doperse 

strekking (Vonk gebruik: schering) met ‘n anti-Roomse inslag.” 

 

Vonk grond sy uitspraak oor die anti-Doperse strekking op die welbekende feit 

dat die oproer van destyds (ten onregte) toegeskryf is aan die gereformeerdes 

se prediking van die evangelie. Om die gereformeerdes vervolgens as 

oproermakers te brandmerk was ‘n logiese en eenvoudige stap. In sy brief 

aan Phillips II het De Brès hom duidelik verset teen wat Vonk “hierdie laster” 

noem (vergelyk Vonk, 1956:640 vir ‘n uittreksel uit De Brès se brief). 

 

Vonk vergelyk voorts die gedagtegang wat in PARAGRAWE 1 tot 3 gevolg 

word met De Brès se skrywe aan Phillips II en vind in albei die bedoeling om 

die gesagsgetrouheid van die kerk van die Here te demonstreer. Volgens die 

strekking van PARAGRAAF 1 skei die gereformeerdes hulle af van die 

losbandigheid van die mense wat met ‘n valse beroep op die Skrif hulle nie 

aan die owerheid steur nie en selfs teen die owerheid in opstand kom. Die 
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gereformeerdes erken egter op grond van dieselfde Woord, dat die owerheid 

die swaard dra om sulke losbandigheid te straf. Voorts word in PARAGRAAF 

3 gestel dat die praktyk om die gereformeerdes onder die oproerige 

losbandiges te tel, net omdat hulle die Woord verkondig, as lasterlik verwerp 

word. Evangelieverkondiging bring nie wanorde nie, maar orde en vrede. 

Wanneer konings en vorste toesien dat die suiwer evangelie verkondig word, 

sal hulle hulle swaarde kan laat rus. Want die volk is dom (sic) gehou deur 

diegene wat die kerklike en burgerlike owerhede van hulle regmatige gesag 

beroof en hierdie owerhede aan hulle onderwerp het – die antichris, die pous, 

die pousdom. 

 

Vonk (1956:641) is van mening dat hy hiermee ook die anti-Roomse inslag 

van PARAGRAAF 3 toegelig het. Hy sien ook wysheid in De Brès se strategie 

raak deurdat hy die prediking van die evangelie verhef het tot iets moois, iets 

wat goeie orde bring en iets ten opsigte waarvan die owerheid opgeroep is om 

dit te beskerm. Vonk meen dat De Brès die owerhede dan ook so in die 

verbygaan opgeroep het om die juk van die brutale antichris nou vir eens en 

vir altyd af te gooi en om self weer volgens die owerheid se regmatige opdrag 

te regeer. Hy prys De Brès daarvoor dat hy PARAGRAAF 3 so geformuleer 

het dat die owerheid geensins daardeur beledig sou voel nie, maar eerder 

geëerd en opgehemel. 

 

Dit behoort teen hierdie stadium duidelik te wees dat Vonk meen dat die 

sinode van Utrecht in 1905 gefouteer het deur die kontroversiële 21 woorde te 

skrap.  Hy sê dan ook self dat dit “seer betreurd moet worden” (1956:657). 

 

Hoewel Vonk se poging om art. 36 hoofsaaklik vanuit die reformatore se 

geskrifte te belig, prysenswaardig is, bied iemand soos J. van Bruggen 

perspektief hierop: 

 

● J. van Bruggen 
Van Bruggen (1980:189) tel onder die teoloë wat meen dat dit noodsaaklik is 

om nie soseer in die verklaring van PARAGRAAF 3 na die bedoeling van die 

opsteller te vra nie, maar eerder na die betekenis in die lig van die Skrif. Die 
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werklike omvang van hierdie stelling is eers duidelik as daar in ag geneem 

word hoeveel moeite teoloë soos Visscher, Polman, Vonk en andere gedoen 

het om die bedoelings van mense soos Calvyn en De Brès na te spoor.  

 

Van Bruggen redeneer dan voorts dat indien daar ‘n Bybelsverantwoordbare 

verklaring vir hierdie frase is, dit geensins geskrap of verander hoef te word 

nie en bepleit dat wie ook al lees wat hier staan, reg moet lees50. “Die vraag is 

of die woorde wat hier staan, in die lig van die Skrif, ‘n goeie betekenis sou 

hê. En dit het hulle inderdaad – as ‘n mens maar net lees wat daar staan.” 

Van Bruggen meen voorts dat dit hier nie daaroor gaan dat die owerhede 

kerklike diens moet organiseer of verrig nie, maar dat hulle dit sal beskerm, 

van oorlas sal bevry en die ruimte sal gee om te kan funksioneer. 

 

Hy lewer skerp kritiek op die besluit van 1905 en verwerp die gedagte dat art. 

36 sou bedoel het dat ketters verbrand moes word en meen dat die opstellers 

van die gravamen dit ten onregte in die artikel ingelees het. Indien dit wel die 

bedoeling sou wees, sou dit volgens Van Bruggen inderdaad in stryd met die 

Skrif wees. Hy gee toe dat daar voorbeelde is waar gereformeerdes tydens 

die Reformasie die verbranding van ketters ondersteun het, maar meen dat dit 

nie die reël was nie. Hy wys daarop dat toe Datheen vir strenger optrede teen 

die Rooms-Katolieke in Gent gepleit het, hy sterk teenstand van die ander 

gereformeerdes gekry het (vergelyk ook De Groot, 1955:177). 

 

Van Bruggen (1980:189) wys ook daarop dat hier buitendien nie staan dat 

afgodsdienaars uitgeroei moet word nie, maar afgodediens en valse 

godsdiens. Hy meen dat die owerhede, wat die openbare lewe betref, 

afgodediens en valse godsdiens moet verbied. Hy meen ook dat hier geen 

gewetensdwang van die owerheid geëis word nie, aangesien die owerheid nie 

die aanhang nie, maar die openbare beoefening moet verbied en geen ruimte 

                                            
50 Op 7 April 2006 het die Protestantse Kerk in Nederland ‘n gravamen teen die verkorting van 

art. 36 op min of meer dieselfde gronde afgewys. Die effek is dat die voormalige lidmate van 
die Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) nie meer die verkorte weergawe van art. 36 
handhaaf nie, terwyl hulle ook besluit het om uiteindelik nie aan die samesmelting deel te 
neem nie. 
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daarvoor moet laat nie. Uiteindelik meen Van Bruggen dat owerheidspersone 

‘n verantwoordelikheid het ten opsigte van beide tafels van die wet. 

 

In sy bespreking van hierdie gedeelte verwerp Osterhaven (1964:191) die 

gedagte aan ‘n sogenaamde neutrale staat aangesien só ‘n siening uiteindelik 

in ‘n aggressiewe ateïstiese staat sal ontaard wat niks anders as ongeloof 

verdra nie. As voorbeelde hiervan verwys hy na die verbod op openbare 

Christelike gebede en Skriflesing in skole in Amerika. 

 

● Kerkverbande in die Verenigde State van Amerika (VSA) 

Weens die historiese bande tussen Nederland en die VSA het baie 

gereformeerdes hulle mettertyd in die VSA gevestig. Daar is ongelukkig 

vandag ook ‘n groot verskeidenheid kerkverbande wat sedertdien verskillende 

weergawes van art. 36 handhaaf. Ek gee aan die vernaamstes aandag:   

 

• Reformed Church in America (RCA):  

Hierdie kerkverband (Reformed Church in America, 2010) bely art. 36 as volg 

(my kursivering): "And the government’s task is not limited to caring for and 

watching over the public domain but extends also to upholding the sacred 

ministry, with a view to removing and destroying all idolatry and false worship 

of the Antichrist … ". Hierdie bewoording stem grootliks ooreen met die 

formulering wat deur die drie gereformeerde kerkverbande in Suid-Afrika 

aanvaar is na 'n hervertaling en met inagneming van die Franse teks.   

 

• Christian Reformed Chuch in North America (CRCNA):  

Hierdie kerkverband, wat voorheen slegs as die Christian Reformed Church 

(CRC) bekend was en wat ook die NGB as belydenisskrif aanvaar, het 'n 

ander weg ingeslaan deur die bewoording van art. 36 uiteindelik te wysig. 

Tans word art. 36 as volg saam met die volgende nota afgedruk (CRCNA 

Ministries, 2010):   
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The Civil Government   
 
We believe that …  

… 51And being called in this manner to contribute to the advancement of a 

society that is pleasing to God, the civil rulers have the task, subject to 

God's law, of removing every obstacle to the preaching of the gospel and to 

every aspect of divine worship. They should do this while completely 

refraining from every tendency toward exercising absolute authority, and 

while functioning in the sphere entrusted to them, with the means belonging 

to them. They should do it in order that the Word of God may have free 

course; the kingdom of Jesus Christ may make progress; and every anti-

Christian power may be resisted.* 

 
Moreover everyone, regardless of status, condition, or rank, must be 

subject to the government, and pay taxes, and hold its representatives in 

honor and respect, and obey them in all things that are not in conflict with 

God's Word, praying for them that the Lord may be willing to lead them in all 

their ways and that we may live a peaceful and quiet life in all piety and 

decency.** 

__________ 

*The Synod of 1958, in line with 1910 and 1938, substituted the above 

statement for the following (which it judged unbiblical): And the 

government's task is not limited to caring for and watching over the public 

domain but extends also to upholding the sacred ministry, with a view to 

removing and destroying all idolatry and false worship of the Antichrist;  to 

promoting the kingdom of Jesus Christ; and to furthering the preaching of 

the gospel everywhere; to the end that God may be honored and served by 

everyone, as he requires in his Word. 

 
** The Synod of 1985 directed that the following paragraph be taken from 

the body of the text and be placed in a footnote: And on this matter we 

denounce the Anabaptists, other anarchists, and in general all those who 

want to reject the authorities and civil officers and to subvert justice by 

introducing common ownership of goods and corrupting the moral order that 

God has established among human beings.  

 
                                            
51 My kursivering 
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Dit is nie hier nodig om verder op die nuwe bewoording wat vir PARAGRAAF 

3 van art. 36 geformuleer is, in te gaan nie, behalwe om daarop te wys dat die 

nuwe bewoording poog om die onderskeid sowel as die samehang van die 

kerk en staat se verantwoordelikheid te beklemtoon.   

 

In ‘n preek gelewer op 29 Augustus 1999 gee Ds. A. Dieleman wie se 

standpunt volgens McCarter (2005) verteenwoordigend is van die CRCNA-

predikante, ‘n goeie uiteensetting van die siening van die CRCNA ten opsigte 

van die roeping van die wêreldlike owerhede. (Dieleman, 1999.) 

 

• Die United Reformed Churches in America (URCNA):  

Hierdie kerkverband wat in 1996 ontstaan het na die vereniging van afgeskeie 

kerkverbande, gebruik ’n teks waarin die omstrede woorde bloot uitgelaat is: 

“Their office is not only to have regard unto and watch for the welfare of the 

civil state, but also to protect the sacred ministry,* that the kingdom of Christ 

may thus be promoted. They must therefore countenance the preaching of the 

Word of the gospel everywhere, that God may be honored and worshipped by 

every one, as He commands in His Word.” Soos aangedui deur die asterisk, 

voeg hulle egter ‘n uitgebreide verklarende voetnoot by oor die CRCNA se 

hantering van die saak. (Grace United Reformed Church, 2010.)  

● Suid-Afrika: Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) 
Uit ‘n dogmahistoriese perspektief gesien, het die sage in verband met art. 36 

‘n baie interessante verloop in Suid-Afrika en spesifiek binne die GKSA 

gehad52. Waar die saak aanvanklik ‘n baie duidelike koers in een rigting 

ingeslaan het en verskeie Nasionale Sinodes van die GKSA besluit het om 

art. 36 onveranderd te laat, is daar tog ‘n bykans 70 jaar later ‘n klein maar 

beduidende verandering aangebring wat in wese ommekeer ten opsigte van 

die vorige besluite ingehou het (vergelyk Jonker, 1994:85).  

 

• GKSA, Sinode 1910: Die saak aangaande die bewoording van 

PARAGRAAF 3 het die eerste keer in 1910 op die tafel gekom. Die kerkraad 

                                            
52 Heine (2008:204-208) bespreek die verloop wat hierdie kwessie binne die Nederduitse 

Gereformeerd Kerk (NGK) gehad het nadat ‘n voorstel vir wysiging in 1970 ingedien is. 
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van Steynsburg het gevra of die tyd nie gekom het om art. 36 na aanleiding 

van die besluit van die Gereformeerde Kerken in Nederland in 1905 te 

amendeer nie? Die sinode het die versoek afgewys. Behalwe om te sê dat die 

sinode nie ‘n behoefte aan ‘n verandering gehad het nie, is daar nie enige 

ander motivering genotuleer nie (GKSA, 1910:43,44)53. 

 
• GKSA, Sinode 1913: In 1913 was die saak weer op die tafel en is ‘n 

kommissieverslag waarvolgens art. 36 onveranderd gelaat moes word, 

aanvaar (GKSA, 1913:39). In die verslag is onder andere geredeneer dat selfs 

al verander omstandighede, bly die beginsel dat die owerheid die ware 

godsdiens moet beskerm, onveranderd. Die wyse waarop die owerheid dit 

doen, kan egter verander. Verder is ook gestel (my kursivering): “Verandering 

van een paar woorden druist in tegen de gehele geest van het artikel, want als 

de woorden ‘om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst’ 

weggenomen worden zou het hele artikel kunnen geschrapt worden. Het 

hangt ook geheel en al af van de verklaring welke mens aan deze woorden 

geeft, want dit beginsel in de rechte zin uitgeoefend door de Overheid zou 

geheel overeenkomstig hare roeping zijn.” Voorts is  ook aangevoer dat daar, 

behalwe vir die bogenoemde beskrywingspunt van 1910, op daardie stadium 

geen algemene en openbare aksie in die kerke in verband met die artikel was 

nie (GKSA, 1913:96). Die besluit om art. 36 onveranderd te laat, is dus op 

beide semantiese en kerkregtelike redes geneem.  

 

• GKSA, Sinode 1949: In 1945 aanvaar die sinode ‘n beskrywingspunt 

waarin die Kerkraad van Potchefstroom versoek het om “’n deeglike studie te 

maak van die vraagstukke in verband met art. 36” (GKSA, 1945:100). Hierdie 

studie het dan ook uitgeloop op besonder deeglike rapport wat die Sinode van 

1949 aanvaar het. Die kommissie het onder andere ook (vergelyk GKSA, 

1949:214) die vrees uitgespreek dat totalitêre owerhede art. 36 sou misbruik 

om onregmatig in kerke in te meng. Uiteindelik formuleer hulle die vraag na 

die amp van die owerheid baie konkreet: “Het godslastering op publieke 

terrein vir die owerheid net soveel reg as die verheerliking van die Naam van 

                                            
53 Ek verwys hiermee telkens na die sinodehandelinge van die Gereformeerde Kerke in Suid-

Afrika. 
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God? Mag die owerheid toelaat dat kommunistiese of ateïstiese propaganda 

in woord en geskrif vryelik mag beweeg?” Dit is egter jammer dat hierdie vrae 

nêrens uitdruklik beantwoord word nie.   

 

Ek gee nie die volledige beredenering nie, maar formuleer slegs enkele 

stellings om die kerninhoud van die sinode se redenasie weer te gee:  

 

Die sinode het gemeen dat die besware wat teen art. 36 ingebring is, nie 

geldig was nie. Volgens die besware sou art. 36 eerstens veronderstel dat 

daar ‘n staatskerk moes wees (vergelyk GKSA, 1949:215 & 227) en dat die 

owerheid net een tipe religie sou duld. Só iets sou egter in botsing wees met 

die beginsel van die selfstandigheid van kerk en staat asook met beginsel van 

gewetensvryheid.   

 

In sy verwerping van hierdie besware, het die sinode eerstens aanvaar dat 

hoewel die owerheid inderdaad ‘n taak het ten opsigte van die geestelike lewe 

van sy burgers (“volk”) (GKSA, 1949:217), die owerheid nie noodwendig 

dieselfde middele moet gebruik om sy gesag daar uit te oefen nie. Hier het die 

sinode sterk op die Franse teks gesteun waarin dit op grond van die gebruik 

van “ains” duidelik is dat die owerheid op maatskaplike sowel as op geestelike 

gebied ‘n verpligting het. Verder hou die gebruik van “pour” in dat “een ding 

daar is om iets anders te bereik”. Die staat hoef dus hoegenaamd nie van 

geweldsmiddels gebruik te maak nie. Die Woordbediening sou die enigste 

middel vir die uitbreiding van die Koninkryk en die neerwerping van die ryk 

van satan wees. 

 

Die sinode (GKSA, 1949:218) het egter toegegee dat as art. 36 in die lig van 

“die beskouing van die gereformeerde vaders” gelees word, daar meer te vind 

is as wat hierbo aangedui is, aangesien laasgenoemde die swaardmag aan 

die owerheid “toegeken” het - ook ten opsigte van oortredinge van die eerste 

tafel van die wet. Calvyn se geskrifte moet byvoorbeeld met sorg gelees word. 

Die leser moet raaksien dat Calvyn nie net die onmenslike wreedheid wat met 

die inkwisisie gepaard gegaan het, afgekeur het nie, maar ook “tussen ketters 

en ketters” onderskei het (GKSA, 1949:219). Die owerheid hoef ook nie 
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dadelik van die swaard gebruik te maak nie, maar moet dit uiteindelik beslis 

doen. Openbare goddeloosheid moes met die dood gestraf word. Calvyn wou 

egter hê dat die omstandighede voortdurend in ag geneem moes word 

wanneer die oortreder se toerekeningsvatbaarheid en die aard van die 

gepaste straf bepaal moes word. Die sinode het ook Bohatec se mening 

aanvaar dat Calvyn hier nooit die Jode of die Moslems (“Turke”) bedoel het 

nie. “Vir Calvyn was daar egter ‘n onlosmaaklike verband tussen afgodery en 

onsedelikheid, tussen ongeloof en revolusie. Die staat gryp in wanneer die 

vlamme op publieke terrein uitslaan” (GKSA, 1949:220.)  

 

Beza het ook ‘n onderskeid getref tussen iemand wat uit onkunde dwaal en 

iemand wat uit hardnekkigheid aanhou dwaal. Dit is egter nie alle afgodery 

wat met die dood strafbaar was nie, maar slegs dié wat Christene daartoe 

verlei het. Waar ‘n brandstigter of moordenaar nadeel vir een persoon bring, 

ontsteek iemand wat die ware godsdiens verderf ‘n vuur waardeur duisende 

vir ewig omkom. Die sinode het voorts daarop gewys dat verskeie 

Nederlandse teoloë huiwerig was om die doodstraf te eis. 

 

Uiteindelik verwerp die sinode die beswaar dat art. 36 die beginsels – wat die 

gereformeerde vaders self neergelê het, naamlik dié van die onderskeid 

tussen kerk en staat en dié van gewetensvryheid - met mekaar in botsing sou 

bring. Die gereformeerde vaders was inderdaad kampvegters vir 

gewetensvryheid en het gewetensdwang verwerp aangesien geen mens ‘n 

ander, selfs met geweld, kan dwing om opreg in God te glo nie. 

Gewetensvryheid sluit egter nie noodwendig die vryheid om jou geloof in die 

openbaar te propageer, in nie. Waar die owerheid nie op die terrein van die 

gewete kon of mag inmeng nie, het hulle egter wel ‘n verantwoordelikheid ten 

opsigte van die publieke terrein (GKSA, 1949:223). 

 

Nadat die sinode (GKSA, 1949:224–227) die besware behoorlik ondersoek 

het, in die lig van die Ou én Nuwe Testamente (in besonder ook wat hulle 

eenheid betref), kom hy tot die gevolgtrekking dat dit geensins noodsaaklik 

was om die betrokke woorde in PARAGRAAF 3 te skrap nie. Dit was wel 

nodig om ‘n goeie verklaring daarvoor te gee en misverstande te probeer 
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verhoed (GKSA, 1949:228-229). Daar is besluit om die bevinding ook so aan 

die Gereformeerde Ekumeniese Sinode deur te gee. 

 

Hoewel die sinode (GKSA, 1949:224) klem gelê het op die diskresionêre 

bevoegdheid van die owerheid in die hantering van oortreders (in besonder 

ten opsigte van die eerste tafel van die wet), het die sinode egter nooit by die 

punt gekom om te verklaar dat die owerheid niemand die doodstraf vir 

oortredings van die eerste tafel van die wet mag oplê nie. Die sinode het wel 

toegegee dat die doodstraf nie sommer vir ‘n sabbatskender gevra moet word 

nie, en dat art. 36 oor sake (afgodediens) en nie oor persone 

(afgodsdienaars) gaan nie. Hierdie toegewing begrens die bevoegheid van die 

owerheid egter nog nie duidelik genoeg nie.  

 

‘n Bydra wat die sinode wel gemaak het, was om die onderskeid tussen die 

innerlike van ‘n mens se gewete en die publieke terrein te beklemtoon. 

Volgens die eerste gebod is daar net een God en alle mense is verplig om in 

Hom te glo. Die owerheid het dus ‘n verantwoordelikheid om toe te sien dat 

die eerste gebod toegepas word. Dit is egter ’n persoonlike saak of iemand sy 

verantwoordelikheid om opreg in God te glo, nakom of nie. Geen mens kan ‘n 

ander dwing om opreg in God te glo nie en sodanige dwang sou ook iemand 

se gewetensvryheid aantas. Wanneer iemand egter sou begin om valse leer 

of ‘n valse godsdiens openlik te verkondig, beweeg hy buite die innerlike sfeer 

van sy eie gewete en betree hy die publieke terrein.  

 

Volgens die sinode kan elke mens dus dink en glo wat hy wil. Elkeen mag 

egter nie sonder meer sê wat hy wil of wat hy glo nie. Geen owerheid (en 

geen ander mens) kan iemand dwing om opreg te glo nie, maar kan hom wel 

keer om verkeerd te praat. Die konklusie waartoe die sinode gekom het, hou 

egter interessante implikasies in vir die huidige Suid-Afrikaanse bedeling 

waarin  vryheid  van  oortuiging,  maar  ook  vryheid  van  spraak  grondwetlik  

gewaarborg word54. 

 
                                            
54 Vergelyk artikels 15 en 16 van die huidige grondwet wat hierdie regte omskryf. Ek bespreek 

hierdie saak ook in detail in die hoofstuk 4 en 5. 
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• GKSA, Sinode 1958: Nadat die Gereformeerde Ekumeniese Sinode 

(GES) in 1949 ‘n nuwe bewoording vir art. 36 voorgestel het, het die saak 

weer op die GKSA Sinodes van 1952 en 1955 gedien en is dit telkens na 

studiedeputate verwys totdat daar weer in 1958 ‘n uitgebreide rapport op die 

tafel was. Die rapport het hoofsaaklik gegaan oor die bewoording wat die GES 

voorgestel het. Hoewel die rapport self met dank ontvang is (GKSA, 1958:87), 

het die sinode besluit om sy vorige besluit (1949) te handhaaf en art. 36 

onveranderd te laat. Daar is ongelukkig geen uitdruklike motivering vir die 

besluit genotuleer nie. 

 

Daar het egter enkele belangrike sake in die rapport na vore kom: Daar is 

uitgewys dat die GKSA in werklikheid reeds erken het dat die betrokke 

uitdrukkings aan besware onderhewig is (GKSA, 1958:83). Dit is immers 

waarom ‘n nadere verklaring nodig geag is. Daar is ook vanuit Nederland ‘n 

versoek vir ‘n verdere gesprek ontvang. Die sinode het egter die voorstel om 

met so gesprek voort te gaan, afgekeur. Die gesprek sou onder andere gaan 

oor die mate waarin die taak van die owerheid positief of negatief geformuleer 

moes word (GKSA, 1958:84). In die rapport is voorgestel dat die Sinode moes 

besluit om aandag te gee aan “die moontlikheid van ‘n selfstandige nuwe 

formulering van die gedeelte waarteen die beswaar bestaan, maar dan so dat 

die positiewe strekking van art. 36 tog behoue bly, soos altyd die bedoeling 

was.” Daar is juis gemeen dat die voorgestelde formuleringe vanuit Nederland 

nie die taak van die owerheid positief genoeg gestel het nie (GKSA, 1958:85, 

86).   

 

• GKSA, Sinode 196455 en 1967: Na aanleiding van ‘n rapport vanaf die 

Gereformeerde Ekumeniese Sinode van 1963, het die GKSA-sinode in 1964  

die opdrag gegee om in oorleg met die deputate insake die vertaling van 

Belydenisskrifte, opnuut die betrokke gedeelte in art. 36 “in studie te neem en 

                                            
55 In 1964 het die sinode ‘n versoek goedgekeur om ‘n Engelse vertaling van die NGB (en die 

Dordtse Leerreëls) te publiseer. Met die oog hierop is die deputate na die Engelse vertaling 
van P. Schaff verwys (GKSA, 1964:531). Hoewel hierdie besluit  eenvoudig gelyk het, het dit 
in die rapport van 1967 duidelik geword dat daar meer as een bestaande Engelse vertaling 
is en dat bewoordinge in die vertaling van die Christian Reformed Church, ook wat art. 36 
betref, verskil het van die vertaling van P. Schaff (GKSA, 1967:588-589).  
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die volgende Sinode te adviseer hoe om op die versoek van die 

Gereformeerde Ekumeniese Sinode gereageer behoort te word” (GKSA, 

1964:207). Hierop het daar weer ‘n rapport op die Sinode van 1967 gedien. In 

die rapport wat in geheel met dank aanvaar is (GKSA, 1967:482), het die 

sinode homself afgevra of die feit dat drie sinodes van die GKSA (1913, 1949, 

1958) al besluit het om nie art. 36 se bewoording te wysig nie, nie swaarder 

weeg nie as ‘n verandering aan art. 36 “ter wille van ooreenstemming in die 

belydenis met al die kerke saam met wie ons sitting het in die Gereformeerde 

Ekumeniese Sinode van wie daar sommige is met wie ons nie eens in 

korrespondensie in enger kring staan nie” (vergelyk GKSA, 1967:479). Die 

sinode het homself ook afgevra of daar in art. 36 nie eerder ’n voorbeeld van 

“’n swak formulering van ‘n Skriftuurlike gedagtegang” is nie, as “’n 

onskriftuurlike gedagtegang” (GKSA, 1967:480). Nadat versigtige kritiek op 

die jongste voorstel van die GES uitgespreek is en gevra is of hulle 

formulering nie te flou, humanisties en negatief is nie, is die saak vir verdere 

studie verwys. (Sien GKSA, 1967:478 vir die GES se voorgestelde 

formulering.) Die Sinode het hiermee saam ‘n behoefte aan meer 

Skrifeksegese oor die beginselinhoud van art. 36 (GKSA, 1967:482) 

uitgespreek. Hierdie opdrag het uitgeloop op ‘n deeglike rapport aan die 

Sinode van 1970. 

 

• GKSA, Sinode 1970: Die Sinode van 1970 het ‘n rapport aanvaar waarvan 

die gevolg was dat die bewoording van art. 36 steeds onveranderd gelaat is. 

Twee belangrike sake kom egter in hierdie rapport na vore: Eerstens is dit 

tereg gestel dat dit nie soseer besware oor art. 36 is wat die saak op die tafel 

van die GKSA gehou het nie, maar ’n strewe om die eenheid van die 

belydenis te bewaar (GKSA, 1970:403). Tweedens is daar toegegee dat dit 

steeds  

“‘n uitermate belangrike vraag (was) wat presies die korrekte vertaling 

(van art. 36) is – ‘n vraag wat die hele ondersoek beslissend kan bepaal. 

In die geding is hier naamlik die moontlikheid dat art. 36 hier so moet 

lees: ‘En hulle amp is nie alleen ag te gee op en te waak oor die 

burgerlike regering nie, maar ook die hand te hou aan die heilige 
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kerkdiens: om te weer en uit te roei...’  Op die oog af lyk die verskil 

gering: twee ‘om’s’ minder en ‘n dubbelpunt by. Die konsekwensie sou 

egter wees dat hierdeur duidelik onderskei word tussen taak en doel. 

Eers word dan gestel dat die staat ‘n tweërlei taak het, naamlik ten 

opsigte van die burgerlike regering en die kerk. Wat hierop volg, is dan 

die doel van die uitvoering van beide take, ‘n doel wat sowel deur die 

burgerlike regering as deur die heilige kerkdiens nagestreef word, maar 

elk uiteraard op sy eie terrein en wyse. Veral in die lig van die wysiging 

van 1566 sou die effek hiervan wees dat art. 36 veel genuanseerder 

(sic) oor die verhouding tussen staat en kerk spreek as wat dit op die 

oog af lyk.”  (GKSA, 1970:404.) 

 
Soos hierbo aangedui is, het die sinode reeds besluit om in die lig van vorige 

besluite, die bewoording van art. 36 onveranderd te handhaaf. Daar was egter 

nou ‘n belangrike alternatief op die tafel. Die sinode het immers self aanvaar 

dat die verandering nie so gering was as wat dit op die oog af sou kon lyk nie. 

Die ironie is egter dat as dit nie was vir die verandering aan die bewoording 

van art. 36 wat uit die hervertalingsproses voortgespruit het nie, art. 36 dalk 

vandag nog onveranderd sou gewees het.   

 
Een van die vrae wat in hierdie studie op grond van die ondersoek na die 

hervertalingsproses beantwoord sal moet word, is of die verandering wat 

gemaak is met die invoeg van “sodoende” in harmonie is met die sterk gevoel 

wat tot op daardie stadium op die verskeie sinodes uitgespreek is aangaande 

die positiewe formulering van die taak van die owerheid ten opsigte van die 

geestelike lewe van die burgers, oftewel die eerste tafel van die wet. 

 
Dit is my indruk dat die sinodes daarvan uitgegaan het dat die owerheid ‘n 

direkte positiewe verpligting ten opsigte van die geestelike aspek van die lewe 

gehad het. Volgens die sinode was die vraag net hoé die owerheid hierdie 

verpligting moes nakom en hy het geredeneer dat die owerheid diskresie 

moes gebruik en toerekeningsvatbaarheid in ag moes neem. Dit blyk dat die 

sinode gemeen het dat ‘n owerheid, indien hy die uiterste straf sou toepas op 

iemand  wat  op  geestelike  gebied  oortree het,  onreg  sou  pleeg  as  hy  dit  
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sonder diskresie doen, maar nie onreg sou pleeg indien hy wel met diskresie 

te werk gaan nie. Die kernbeswaar teen art. 36 het egter nie soseer gegaan 

oor hoe die owerheid sy roeping moes nakom nie, maar of die owerheid 

inderdaad ‘n direkte positiewe verpligting ten opsigte van die geestelike aspek 

van die lewe gehad het. Ek dink dat die sinode dus ‘n ander vraagstuk 

aangespreek het as wat werklik op die agenda was en dus nie die eintlike 

kritiek op art. 36 verreken het nie.  

 

Die Sinode van 1967 het ‘n behoefte aan Skrifeksegese oor die 

beginselinhoud van art. 36 uitgespreek: Voor 1619 het die NGB, soos tans 

nog in die Heidelbergse Kategismus, stawende Skrifverwysings bevat. By 

PARAGRAAF 3 van art. 36 was hierdie verwysings egter almal uit die Ou 

Testament (Jes. 49:23; 2 Kon. 23 & 1 Kon. 15:12). Die sinode wys daarop dat 

die eenheid van die Skrif vereis dat hierdie tekste nie sonder meer opsy 

geskuif mag word nie, maar ook nie onveranderd of direk op die hede 

toegepas kan word nie (GKSA, 1970:405). Wanneer daar dan vanuit die Ou 

Testament gewerk word, moet Israel se unieke posisie (vergelyk Ps. 147:20), 

die Teokratiese regeringstelsel (vergelyk Deut. 16:18-20 en 1 Sam. 8:7) en 

die feit dat Israel tegelykertyd kerk en staat was (wel met ‘n duidelike 

onderskeid betreffende die ampte), in gedagte gehou word.  

 

In die Nuwe Testament het die omgekeerde gegeld: Die volk van God is nou 

uit verskeie nasies saamgestel sodat geen spesifieke volk meer kerk en staat 

was soos in die Ou Testament nie. Die Romeinse owerheid het geen affiniteit 

vir die Christendom gehad nie met die gevolg dat die aksierigting net die 

teenoorgestelde as in PARAGRAAF 3 was. Wat die normatiewe verhouding 

tussen kerk en staat betref, gaan dit nêrens oor hoe die staat hom teenoor die 

kerk moet gedra nie, maar oor hoe die (Christen) onderdaan hom teenoor sy 

regering moet gedra. “So bevat die Nuwe Testament dan geen enkele direkte 

uitspraak in soveel woorde oor die amp van die owerheid t.o.v. die heilige 

kerkdiens, afgodery en valse godsdiens, die ryk van die antichris, die 

koninkryk van Jesus Christus en die Woord van die Evangelie nie ...” (GKSA, 

1970:405.) 
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Die sinode het hierop geoordeel dat die vraagstuk op die terrein van die 

Openbaringsgeskiedenis besleg moes word en dat die verhouding tussen die 

Ou en Nuwe Testament van besondere belang sou wees (GKSA, 1970:406). 

 
Vanuit die Ou Testament gesien is God Koning en Regter, alle ander 

owerhede is deur Hom aangestel en regeer by sy grasie en moet Hom as 

sodanig erken. Hier wys die sinode na verskeie tekste waaronder Daniël 

4:31,32: “Daar is besluit, koning Nebukadnesar, dat jy uit jou koningskap 

onthef gaan word.... Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor 

die koninkryke op aarde en dit gee aan wie Hy wil." Nadat hierdie profesie 

vervul is, het die héidense Nebukadneser God se gesag erken (vergelyk Dan. 

4:34 – 37). Aangesien die “vrees van die Here” (vergelyk Spr. 8:15 

ensovoorts) die beginsel van kennis is en dus ook die fondament van die 

menslike regsordening vorm, impliseer dit dat alle owerhede God se gebooie 

moet onderhou en toepas. Die sinode meen op grond van Genesis 9:5,6 dat 

die tweede tafel van die wet sy grond en motivering in die eerste vind en dat 

owerhede dus verplig is om beide tafels van die wet te onderhou en toe te 

pas. “Hulle moet die diens van God beskerm (Jes. 49:23) en bevorder, 

afgodery uitroei (1 Kon. 15:12 en 2 Kon. 23)”. 

 
Wat die eksegese van die Ou Testament betref, sien die sinode dus steeds vir 

die owerheid ‘n duidelike positiewe verantwoordelikheid ten opsigte van 

geestelike sake. Die owerheid moet die diens aan God nie maar net beskerm 

en afgodery uitroei nie, maar die diens aan God ook bevorder.  

 
Die sinode meen egter dat sy eksegese vanuit die Ou Testament geensins 

inhou dat “enige dwang op iemand se geloof uitgeoefen moet word nie.” 

(GKSA, 406.) Volgens die sinode moet hier onderskei word tussen wat God 

ten opsigte van die bevordering van sy koninkryk van die owerhede eis en 

hoe dit moet geskied: Vrome konings soos Josia het nie teen ongelowiges per 

se opgetree nie, “maar teen die agtergrond van die feit dat hulle 

staatsgevaarlik was.” (GKSA, 1970:406.) Dit is jammer dat die sinode nalaat 

om uitdruklik te motiveer op grond waarvan en in watter opsig hy die mense 

teen wie Josia opgetree het as staatsgevaarlik beskou. Dit is wel duidelik dat 

hierdie mense afgodsdienaars was. Boonop het die sinode van 1949 homself 
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al immers met Calvyn se standpunt vereenselwig dat daar ‘n onlosmaaklike 

band is tussen afgodery en onsedelikheid sowel as tussen ongeloof en 

revolusie. Die staat moet ingryp wanneer die vlamme op publieke terrein 

uitslaan. 

 
Vanuit die Openbaringshistoriese hoek gesien, wys die sinode daarop dat die 

koninkryk van God nie bloot geestelik is nie, maar minstens wat die Ou 

Testament betref, “konkreet met ‘n land te doen het.” Op grond van die 

eenheid van die Skrif, mag die Koninkryk in die Nuwe Testament nie slegs 

geestelik verstaan word nie en het dit steeds ‘n konkrete karakter. Israel se 

besit van hulle land was afhanklik van die hou van die Here se bepalings en 

insettinge, die handhawing van geregtigheid (Deut. 16:20), die wegdoen met 

afgodediens (Deut. 16:21 ensovoorts) onder die hand van die owerhede 

(Deut. 16:18). Hoewel Israel in ‘n besondere sin die volk van God was en sy 

owerhede se taak dit gereflekteer het, het die verantwoordelikheid van die 

konings (ten opsigte van die diens van God) nie verskil van die vorige 

owerhede toe die priester- en koningsamp nog nie so duidelik onderskei was 

nie (GKSA, 1970:407). 

 
Dat God regeer, word keer op keer in beide die Ou en Nuwe Testamente 

beklemtoon. Hy is die Here – syne is die koningsheerskappy. Dit is tans in 

besonder waar wat betref die heerskappy van ons Here Jesus Christus aan 

wie alle gesag in die hemel en op die aarde volgens Matteus 28:18 gegee is 

(GKSA, 1970:408). Al is sy koninkryk nie van hierdie wêreld nie (Joh. 18:36), 

is Hy die owerste oor konings (Open. 1:5). Efesiërs en Kolossense lig selfs sy 

universele, kosmiese betekenis uit. Hoewel alles eers met die voleinding 

volvoer sal word, regeer Christus reeds en dit stel gelowiges nie net voor die 

heerlike feit nie, maar ook voor ‘n opdrag (GKSA, 1970:408). 

 
God maak egter van middele, waaronder veral owerhede, gebruik om sy 

heerskappy uit te oefen. Dit is duidelik vanuit albei die Ou en Nuwe 

Testamente (Spr. 8:15 en Rom. 13:1-7). Waar die owerhede in die Ou 

Testament ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van beide tafels van die wet 

gehad het, word in die Nuwe Testament niks meer gemeld nie as dit waaraan 

‘n heidense staat alleen met behulp van die algemene openbaring sou kon 
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beantwoord. “Uit die plig om vir die owerhede te bid (1 Tim. 2:1), kan nouliks 

meer afgelei word oor die amp van die owerheid teenoor die Kerk as dat die 

owerheid ruimte moet skep sodat die Kerk sy Godgegewe taak kan volbring.” 

(GKSA, 1970:409.) Op grond van Jesus se antwoord oor die betaal van 

belasting, oordeel die sinode dat staatsabsolutisme uit die bose is: ook die 

owerheid moet aan God gee wat Hom toekom, maar die terreine van die kerk 

en die staat moet onderskeie bly.  

 

Die sinode (GKSA, 1970:409) wys ook op die voorbeelde uit die Skrif waar die 

owerheid hom teen God verset, byvoorbeeld sekere Ou Testamentiese 

konings van Israel asook Nebukadneser. Wat die Nuwe Testament betref, 

verwys die sinode na Openbaring 13 asook die magsmisbruik wat tot Jesus 

se veroordeling en dood gelei het (Joh.19:11). In die Ou Testament is 

voorsien dat konings die welsyn van die kerk kon bevorder, maar dit is nie die 

geval in die Nuwe Testament nie. Christene kon op geen voordele aanspraak 

maak bloot omdat hulle Christene was nie. In die konkrete Nuwe 

Testamentiese wêreld het die klem eerder geval op hoe ‘n Christen onder ‘n 

(heidense) owerheid moet leef as op hoe die owerheid die kerk moet hanteer.  

“Wat die Nuwe Testament en die derde sin van art. 36 betref, staan die 

ondersoeker dus voor ‘n lakune...” (GKSA, 1970:410.) 

 

Die sinode stem uiteindelik volmondig met die beswaardes van 1896 saam 

dat die Nuwe Testament geen uitdruklike uitsprake oor die amp van die 

owerheid ten opsigte van die heilige kerkdiens, afgodery en valse godsdiens, 

ensovoorts bevat nie. Twee ander sake moet egter volgens die sinode in 

gedagte gehou word, naamlik die band met die Ou Testament en die 

Voleinding waarop alles afstuur. Openbaring bevat nie net talle aanhalings uit 

en sinspelings op Ou Testamentiese gedeeltes nie, maar die konkrete en 

spesifieke wyse waarop die alheerskappy van God geteken word, vorm ‘n 

skerp waarskuwing teen ‘n voorstelling waarin die koningskap van Jesus so 

vergeestelik word, dat dit eintlik totaal vervlugtig. (Hoewel die sinode nie 

daarna verwys nie, moet die verband tussen NGB artikels 36 en 37 hier voor 

oë gehou word.) 
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Uiteindelik het die Sinode, in die lig van die Skrifeksegese, asook met 

inagneming van die besware wat teen art. 36 gebring is en hoe dit in die 

verskillende kerkgemeenskappe, ook die in die GES, hanteer is, besluit om 

nié die voorgestelde verandering te aanvaar nie. Die volgende bevindings is 

egter wel aanvaar (1970:411): 

- Dat die herformulering van die Gereformeerde Kerke in Nederland, 

soos aanvaar deur die Gereformeerde Ekumeniese Sinode, in wese ‘n 

inhoudsverandering is; 

- Dat hierdie inhoudsverandering nie Skriftuurlik gemotiveerd aan die 

GKSA oorgedra is nie aangesien die noodsaaklike Skrifeksegese in die 

onderskeie handelinge ontbreek. Aangesien die aard van ‘n 

Belydenisskrif is dat dit as vas en bindend beskou word totdat bewys is 

dat dit met die Skrif bots, rus die onus op die beswaardes om te bewys 

dat die betrokke gedeelte onskriftuurlik is. Dit het egter nie gebeur nie. 

Alhoewel die onus om te bewys dat die belydenis skriftuurlik ís, nie by  

die sinode berus het nie, het die ondersoek tog uitgewys dat ofskoon 

die Nuwe Testament geen direkte en eksplisiete uitspraak oor die 

betrokke sake bevat nie, die eksegetiese gegewens van die Ou 

Testament die huidige bewoording van art. 36 ondersteun. Dit word 

boonop verder ondersteun deur die verhouding tussen die testamente 

en die perspektief van die voleinding. 

 
• Die beswaar deur DCS van der Merwe: Dit het gelyk asof die GKSA, wat 

die vraag oor die korrekte formulering van art. 36 betref, by ‘n eindpunt gekom 

het. Verskeie sinodes, maar veral die sinodes van 1949 en 1970, het deeglik 

gemotiveerde besluite geneem waarvolgens art. 36 onveranderd gehandhaaf  

moes word. Die laaste woord was egter nog nie gespreek nie.  

 
Van der Merwe (1969:1-64) het in 1969 ‘n deeglik nagevorste artikel oor die 

bewoording van art. 36 in die vaktydskrif van die Gereformeerde Teologiese 

Vereniging gepubliseer. Hy het ook tydens die sinode van 1970 ‘n 

beswaarskrif daarteen ingedien. Aangesien die beswaarskrif nie aan die 

nodige vereistes voldoen het nie, is dit nie ontvanklik verklaar nie (GKSA, 

1970:55). Op die eersvolgende sinode van 1973 is die beswaarskrif weer 
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ingedien. Hierin voer Van der Merwe (GKSA, 1973:191) aan dat die 

Afrikaanse vertaling van art. 36 enersyds op grond van die nie-amptelik 

aanvaarde Latynse teks gemaak is, en andersyds dat die Afrikaanse teks 

boonop nie die inhoud van die belydenis suiwer weergee nie. Sy motivering 

sluit feitlik verbatim aan by paragraaf 5 van die sinodebesluit van 1970 

(vergelyk GKSA, 1970:404). Hierin het die sinode toegegee dat daar 

onsekerheid oor die presiese grondteks van art. 36 bestaan, asook oor die 

korrekte vertaling daarvan. ‘n Moontlike alternatiewe vertaling is ook gegee: 

“En hulle amp is nie alleen ag te gee op en te waak oor die burgerlike regering 

nie, maar ook die hand te hou aan die heilige kerkdiens: om te weer en uit te 

roei...”  Die enigste punte waar Van der Merwe werklik met die sinode verskil, 

is waar die sinode die bewoording nog net as ‘n móóntlikheid stel, Van der 

Merwe meen dat dit inderdaad die beter vertaling is (GKSA, 1973:191). Die 

sinode maak ook die volgende hipotetiese stelling: Die konsekwensie van die 

alternatiewe bewoording “sou egter kon wees (my kursivering) dat hierdeur 

duidelik onderskei word tussen taak en doel” (GKSA, 1970:404). Van der 

Merwe merk op dat die nuwe bewoording die onderskeid inderdaad en tereg 

tref (GKSA, 1973:192). 

 
In aansluiting by die amptelike Nederlandse en Franse tekste meen hy dat die 

owerhede volgens art. 36 slegs ‘n tweërlei amp het, naamlik om te sorg vir die 

burgerlike regering en die hand te hou aan die heilige kerkdiens (GKSA, 

1973:193). Wat hierop volg, is nie ‘n verdere bepaling of uitbreiding van die 

amp van die owerheid nie maar ‘n belydenis van die doel van die uitoefening 

van die tweërlei amp. Dit is die rede waarom “om” in die Nederlandse teks 

glad nie voorkom by die eerste tweërlei bepaling van die amp nie, maar slegs 

daarna. Die gebruik van “pour” in die Franse teks stem hiermee ooreen. Die 

toenmalige Afrikaanse teks het “om” vier keer gebruik sodat ‘n “vierderlei 

owerheidsamp” bely is (GKSA, 1973:193). 

 

Die  sinode   het  die   beswaarskrif  na   studiedeputate  verwys   aangesien 

geoordeel is dat die sinode nie in staat was om tydens sy sitting oor die 

beswaarskrif te oordeel nie. Tydens die sinode van 1976 (GKSA, 1976:72) is 

gerapporteer dat die deputate nie die saak kon afhandel nie en is dit na die 
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deputate vir die hervertaling van die belydenisskrifte verwys. In 1979 het die 

sinode op aanbeveling van hierdie deputate besluit dat die beswaarskrif van 

Van der Merwe slaag (GKSA, 1979:478). Die deputate was op daardie 

stadium nog besig met die hervertaling van die belydenisskrifte. Hulle het 

gerapporteer dat hulle ‘n vertaling van art. 36 gemaak het wat inhoudelik  met 

Van der Merwe se standpunt ooreengestem het. Hierdie vertaling is egter nie 

in die rapport opgeneem nie.  

 

Dit was eers 12 jaar nadat Van der Merwe die eerste keer beswaar gemaak 

het, dat sy beswaar werklik konkrete vrugte gedra het. Op die sinode van 
1982 (GKSA, 1982:386,409) is besluit om die woord “sodoende” in 

PARAGRAAF 3 in te voeg, om voortaan (met my kursivering) te lui: “En dit is 

nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te 

waak nie maar ook om die heilige Woordbediening te beskerm, om sodoende 

alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die 

antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die 

Woord van die evangelie orals te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer 

en gedien word soos Hy in sy Woord beveel.”   

 

Hoewel die nuwe weergawe van art. 36 veronderstel was om slegs ‘n nuwe 

vertaling te wees (sonder om die inhoud te wesentlik te verander), gee hierdie 

weergawe na my mening inderdaad ‘n nuwe inhoud (vergelyk ook Vorster, 

1993:314; Jonker, 1994:84; Fourie, 2006:160). Frases wat die GKSA tot op 

hierdie stadium hanteer het asof dit deel van die take van die owerheid is, 

word nou gestel as deel van die doel waarmee die owerheid sy take moet 

volvoer. Artikel 36 vra nie meer van die owerheid om byvoorbeeld die ryk van 

die antichris (direk) te vernietig nie, maar om sy opgelegde take so uit te voer 

dat die ryk van die antichris in die proses uiteindelik vernietig sal word en 

almal God sal eer soos Hy in sy Woord beveel. 

 

Hierdie verandering bring egter ‘n vraag na vore: Aangesien daar nie (meer) 

bely word dat die ówerheid byvoorbeeld die ryk van die antichris moet 

vernietig nie, maar nou (net) die Woordbediening moet beskerm en aangesien 

God die taak om die Woord te bedien net aan die kerk opgedra het, het dit 
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nou die kérk se taak geword om byvoorbeeld die ryk van die antichris te 

vernietig? As die ówerhede dit nie (meer) moet doen nie, wie moet? Die kerk? 

Wie die vraag beantwoord, moet onthou dat art. 36 op die taak en roeping van 

die owerhede en onderdane fokus - en nié op die taak van die kerk per se nie.   

 

Daarom hoef hierdie vraag nie noodwendig vanuit art. 36 beantwoord te word 

nie en kan die vraag buite die skopus van art. 36 val. Indien die Here die taak 

wel aan mense opgedra het, sou Hy dit aan die kerk opgedra het. Dit is egter 

ook moontlik dat Christus dit self vanuit sy posisie aan die regterhand doen 

terwyl Hy van die kerk verwag om die Woord te verkondig – onder andere dan 

met die doel om die ryk van die antichris te vernietig, ensovoorts. Hierin het 

die Heilige Gees dan ook ‘n onmisbare rol. Die stryd is immers ‘n geestelike 

stryd wat primêr in die gedagtes en harte van mense gevoer word (Esra 

7:2756; Rom. 12:2, Ef. 6:12).  

 

Enersyds kan geen mens ‘n ander, selfs met geweld, dwing om werklik in die 

Here te gló nie (2 Kor. 10:4) en om Hom opreg lief te hê en te gehoorsaam 

nie. Andersyds, bevorder mense wat wel in die Here glo en Hom dien, sy 

koninkryk op allerhande maniere – ook ten koste van die ryk van die antichris. 

Só gesien, bly die frases wat op “sodoende” volg steeds die verwoording van 

‘n doel en word dit nie voortaan hier as deel van die taak van die kerk bely 

nie. Dit mag wees dat die Here hierdie taak aan die kerk opdra, maar dit is nie 

die kwessie wat hier in art. 36 aangespreek word nie. 

 

Hoewel die invoeg van die “sodoende” beslis die belangrikste verandering 

was, was dit nie enigste nie. Daar is verskeie woorde en frases vervang en 

ook aan die woordorde en selfs sinsindeling verander. Die eerste sin is in 

twee gedeel. Aangesien die eerste teks kursivering bevat, gebruik ek 

verdonkering en onderstreping om sekere verskille uit te lig: 

                                            
56 Esra 7:27 lees in die 1953 Afrikaanse Vertaling (my beklemtoning): “Geloofd sy die HERE, 

die God van ons vaders, wat so iets in die hart van die koning gegee het, om die huis van 
die HERE wat in Jerusalem is, te versier... “ Die 1983 Afrikaanse Vertaling gee die woorde 
as: "... God .. het die koning die besluit laat neem om...”. 
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Ons glo dat onse goeie God vanweë 
die verdorwenheid van die menslike 
geslag, konings, vorste en owerhede 
verorden het, omdat dit sy wil is dat 
die wêreld geregeer moet word deur 
wette en regeringe, sodat die 
losbandigheid van die mense 
bedwing kan word en alles met goeie 
orde onder die mense kan geskied. 
Met dié doel het Hy die owerheid die 
swaard in die hand gegee om die 
kwaaddoeners te straf en die vromes 
te beskerm.  
En hulle amp is om nie alleen  ag te 
gee op en te waak oor die burgerlike 
regering nie, maar ook om die hand 
te hou aan die heilige Kerkdiens, om 
te weer en uit te roei alle afgodery en 
valse godsdiens, om die ryk van die 
antichris te gronde te rig en die 
Koninkryk van Jesus Christus te 
bevorder, die Woord van die 
Evangelie orals te laat preek, sodat 
God deur elkeen geëer en gedien 
word soos Hy in sy Woord beveel.   
 
Verder is elkeen, van watter 
hoedanigheid, toestand of staat hy 
ook al mag wees, verplig om hom aan 
die owerhede te onderwerp, belasting 
te betaal, aan hulle eer en eerbied te 
betoon en hulle gehoorsaam te wees 
in alles wat nie stry met die Woord 
van God nie; vir die owerhede 
voorbidding te doen, sodat die Here 
hulle mag bestuur in al hulle weë, en 
ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle 
Godsvrug en waardigheid.  

Wat dit betref, verwerp ons die 
Wederdopers en ander oproerige 
mense; en in die algemeen almal wat 
die owerhede en regeerders verwerp 
en die regterlike mag omver wil stoot, 
wat die gemeenskap van goedere 
invoer en die eerbaarheid wat God 
onder mense vasgestel het, in 
verwarring bring.  

Ons glo dat ons goeie God vanweë die 
verdorwenheid van die menslike 
geslag konings, vorste en owerhede 
aangestel het. Dit is immers sy wil dat 
die wêreld deur middel van wette en 
regerings geregeer moet word, sodat 
die losbandigheid van die mense in 
bedwang gehou kan word en alles 
onder die mense ordelik kan verloop.  
Vir dié doel het Hy die owerheid die 
swaard in die hand gegee om die 
kwaaddoeners te straf (Rom. 13:4) en 
die deugsames te beskerm.  
En dit is nie alleen hulle taak om aan 
die staatsbestuur aandag te gee en 
daaroor te waak nie, maar ook om die 
heilige Woordbediening te beskerm, 
om SODOENDE alle afgodery en 
valse godsdiens teen te gaan en uit te 
roei, die ryk van die antichris te 
vernietig en die koninkryk van Jesus 
Christus te bevorder, die Woord van 
die evangelie orals te laat verkondig, 
sodat God deur elkeen geëer en 
gedien word soos Hy in sy Woord 
beveel.   
Verder is elkeen verplig, van watter 
hoedanigheid, rang of stand hy ook al 
mag wees, om hom aan die owerhede 
te onderwerp, belasting te betaal, aan 
hulle eer en onderdanigheid te 
bewys, hulle te gehoorsaam in alles 
wat nie met die Woord van God in 
stryd is nie, en vir hulle voorbidding te 
doen dat die Here hulle in al hulle 
handelinge mag bestuur, sodat ons in 
alle godsvrug en eerbaarheid 'n 
rustige en stil lewe kan lei (1 Tim 2:2). 

 Hierin verfoei ons die Wederdopers 
en ander oproerige mense en in die 
algemeen almal wat die 
owerheidsgesag en die regeerders 
wil verwerp en die regsorde omver wil 
stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike 
besit van goedere invoer en die 
eerbaarheid wat God onder mense 
ingestel het, versteur. 



 

 146 

Alhoewel daar verskeie veranderinge aan die woordorde gemaak is wat 

moontlik mettertyd klemverskuiwings kan meebring, is dit nie nodig om al die 

veranderinge hier te bespreek nie. Die belangrikste verskille word vervolgens 

uitgelig: 

 
In PARAGRAAF 1 is “verorden” met “aangestel” (en nie byvoorbeeld met 

“ingestel” nie) vervang. Die gebruik van “verorden” laat val die klem op die 

instansie of die amp terwyl “aanstel” die klem op die persoon plaas. 

“Verorden” is meer abstrak en verwoord wat God se wil is – daar moet 

owerhede wees. Hierdie PARAGRAAF is bedoel om die wil van die Here te 

verwoord. Vergelyk: “dit is (immers) sy wil...”.  “Aanstel” dui op ‘n meer direkte 

betrokkenheid van die Here. Hy het nie maar net ampte in die vooruitsig 

gestel nie, maar stel inderdaad sekere mense daarin aan. “Bedwing” is ook 

met “in bedwang hou” vervang. “Bedwing” het beslis ‘n baie meer direkte 

inslag. “In bedwang hou” harmonieer mooi met die “sodoende” wat in 

PARAGRAAF 3 ingevoeg is. 

 
In PARAGRAAF 2 is “vromes” met “deugsames” vervang. Waar “vromes” 

meer op iemand se identiteit fokus, laat “deugsames” die klem op iemand se 

waarde (vir die owerheid) val. In die lig daarvan dat die NGB (en in besonder 

art. 36) ‘n betoog aan die owerheid was, het dit sin om die voordeel wat 

sekere burgers vir die owerheid ingehou het, uit te lig.  

 
In PARAGRAAF 3 is verskeie veranderinge gemaak. Behalwe dat sekere 

woorde vervang is, is die woordorde ook verander. Die belangrikste 

veranderinge is seker dat “die hand te hou” met “beskerm” vervang is en 

“kerkdiens” met “Woordbediening”. “Die hand te hou” is baie vaag en laat 

beslis die moontlikheid dat ‘n owerheid (soos in 1949 in die vooruitsig gestel 

is) hom ten onregte hierop sou kon beroep as hy in ‘n kerk se sake wil 

inmeng. “Beskerm” maak die moontlikheid vir so ‘n misbruik minder. 

Aangesien dit egter nie hier aangedui word teen wie die owerheid die 

Woordbediening moet beskerm nie, sou die owerheid kon redeneer dat hy die 

Woordbediening argumentsonthalwe teen die kerk self moes beskerm. Die 

aanvanklike vertaling van “om te weer” sou in die opsig gelees kon word asof 

die owerheid die Woordbediening dan juis teen afgodery en valse godsdiens 
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moes beskerm. Deur van afgodery en valse godsdiens te praat en nie soseer 

te fokus op die persone (afgodsdienaars) wat dit bedryf nie, bly dit steeds ’n 

vraag teen watter mense die owerheid moes optree. Die aanvanklike vertaling 

dui hier waarskynlik eerder op mense binne as buite die kerk, terwyl die 

huidige teks die moontlikheid oop laat dat dit oor mense buite die kerk gaan.  

 
Laastens is “te gronde te rig” met “vernietig” vervang. Hoewel hierdie 

verandering besmoontlik gedoen is omdat “te grond te rig” as argaïes  gesien 

is, is daar ‘n belangrike nuanseverskil en is “vernietig” ‘n sterker woord - 

besmoontlik selfs té sterk. Kan die kerk werklik die ryk van die antichris 

vernietig? Of bring die kerk net die ryk van die antichris nader aan die punt 

van vernietiging, terwyl die Here self die Een is wat die ryk vernietig?  

Aangesien die frases na “sodoende” doelstellend van aard is, is ‘n bewoording 

waarin beweging of rigting aangedui word, uiters gepas. “Te gronde te rig” is 

daarom in dié opsig hier meer gepas as “vernietig”. 

 
Wat die GKSA se formele hantering van die teks van art. 36 betref, wys ek ten 

slotte daarop dat daar in 2009 ‘n beswaar teen die weergawe van 1982 

ingedien is. Die beswaar is egter verwerp (GKSA, 2009:674-687). 

 
● Suid-Afrika: J. A. Heyns en  W. D. Jonker 

Heyns gaan van die standpunt uit dat die owerheid en die kerk twee 

samelewingsverbande is wat elk sy eie struktuur en wetmatigheid, sy eie 

wese en taak het. Kerk en owerheid mag nie met mekaar vereenselwig word 

nie. Die een mag ook nie ondergeskik teenoor die ander gestel word nie. 

Elkeen is soewerein in eie kring, maar hang ook ten nouste saam. As gevolg 

hiervan moet daar volgens Heyns (1992:398) in gedagte gehou word dat die 

kerk en die owerheid ten diepste een gemeenskaplike taak het, naamlik om 

elkeen op sy eie wyse en terrein die koninkryk van God te dien: "Die kerk 

verkondig die heil, die owerheid moet die samelewing volgens die norme van 

die heil orden." Die boodskap wat die kerk moet verkondig is tot alle mense, 

gelowig en ongelowig, gerig. Die owerheid moet die ryk van die antichris 

vernietig.  Die owerheid moet dit egter nie self doen nie, maar wel deur te sorg 

dat die kerk ruimte het om die evangelie ongehinderd te verkondig. 
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Heyns se siening stem dus wesentlik ooreen met dié van Visscher asook met 

die jongste siening van die GKSA.  Wat die verandering in die bewoording van 

PARAGRAAF 3 betref, skryf hy (1992:398):  

"Aanvanklik het die Afrikaanse  (my kursivering) vertaling ten opsigte van 

'n bepaalde aspek van die taak van die owerheid so gelui: die amp van 

die owerheid is 'om te weer en uit te roei alle afgodery en valse 

godsdiens, om die ryk van die antichris  te gronde te rig en die koninkryk 

van Christus te bevorder....' So geformuleer het dit  beteken dat die 

owerheid selfs met geweld en dwang, afgodery en valse godsdiens moet 

uitroei. En met reg het die vraag ontstaan of dit inderdaad die bedoeling 

van die Skrif korrek weergee. Klaarblyklik was dit nie die geval nie... 

Later het dit egter geblyk dat die vertaling uit Frans nie noukeurig 

genoeg was nie en daarom lui die teks soos nou... is." 

 
Heyns meen dus dat die oorspronklike Afrikaanse bewoording van art. 36 

aanvanklik inderdaad ingehou het dat die owerheid sélf byvoorbeeld valse 

godsdienste moes bedwing.  Hy meen ook dat die vraag tereg ontstaan het of 

dit die bedoeling van die Skrif korrek sou weergee. Alhoewel Heyns hom nie 

uitdruklik daaroor uitspreek of die aanvanklike bewoording inderdaad nie op 

een lyn met die Skrif gestaan het nie, is hy duidelik tevrede met die nuwe 

bewoording. Hy verkies dus die nuwe bewoording, sonder om uitdruklik te 

verklaar dat die ou bewoording in stryd met die Skrif was. 

 
W.D. Jonker (1994:41) wys soos Heyns ook op die belang van 'n gesonde 

koninkryksperspektief en dat daar in die taal van Kuyper nie 'n duimbreedte in 

die skepping is waarvan Christus nie sê dat dit aan Hom behoort nie. Die 

gereformeerdes se begeerte tot 'n heiliging van die lewe, het saamgehang 

met die droom om iets meer van die koninkryk van God op aarde gerealiseer 

te sien. (Dit moes egter op 'n heel ander manier gerealiseer word as wat die 

radikale Anabaptiste in gedagte gehad het.) Jonker wys ook daarop dat 

Calvyn die verlossing van die mens so verstaan het dat die aardse lewe sover 

moontlik herstel moes word om te wees soos wat God dit oorspronklik bedoel 

het. Dit het nie net die kerk nie, maar ook die owerheid geraak – soveel te 

meer binne die toenmalige era van die corpus Christianum. Volgens Calvyn 
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se teokratiese ideaal het die kerk wel sy eie strukture los van die owerheid 

ontwikkel, maar die verhouding tussen kerk en owerheid was soortgelyk aan 

die Ou Testamentiese verhouding tussen koning en profeet. Waar die profeet 

God se Woord vreesloos aan die koning moes verkondig, moes die owerheid 

God se wet in die corpus Christianum handhaaf. Die wet het beide tafels van 

die wet behels en nie net die tweede tafel nie. Die owerheid het dus 'n 

verantwoordelikheid ten opsigte van die diens aan God sowel as die sedelike 

norme in die burgerlike samelewing gehad. (Jonker meen egter dat hoewel 

Calvyn se teokratiese ideaal mooi binne die corpus Christianum was, dit nie 

so goed gewerk het as wat dit bedoel was nie. Die rede vir die mislukking lê 

daarin dat die owerheid onregmatig in die Woordbediening en werking van die 

kerk ingemeng het.) 

 
Jonker (1994:83) skryf die omstredenheid ten opsigte van art. 36 juis daaraan 

toe dat hier gedink word vanuit die teokratiese visie op die verhouding tussen 

kerk en staat, soos hierbo uiteengesit. Vir Calvyn was kerk sowel as staat 

twee uiterlike hulpmiddels waardeur God mense tot gemeenskap met Christus 

roep en daarin bewaar. Jonker wys egter op 'n innerlike spanning. Waar 

Calvyn enersyds die owerheid verantwoordelik hou - ook ten opsigte van die 

eerste tafel van die wet (vergelyk die situasie in Genève), tref hy  'n 

onderskeid ten opsigte van kennis van die twee tafels van die wet en dus ook 

tussen die geestelike en politiek-morele sfere. Jonker meen ook dat Calvyn se 

siening van die onderskeid tussen kerk en staat nie behoorlik in art. 36 

verwoord is nie. 

 
Volgens Jonker is art. 36 tereg verander. Waar 'n neutrale staat steeds met 

goeie rede afgewys word, het die owerheid egter die verantwoordelikheid om 

op sy eie terrein maatreëls te tref wat bevorderlik is vir die koms van die 

Koninkryk. Die owerheid moet veral die vryheid om die Woord te verkondig, 

waarborg.   

 
Jonker gee toe dat teoloë soos Hoedemaker, Haitjema en Van Ruler, tereg 

daarop gewys het dat die bewoording wat Dordrecht aanvaar het, 

byvoorbeeld nie van ketters en afgodsdienaars gepraat het nie, maar van 

kettery en afgodery. Volgens Van Ruler was die bedoeling nie dat die 
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owerheid persone moet bestry nie, maar sisteme – en dat art. 36 dus onnodig 

gewysig is. Volgens hierdie standpunt (wat Jonker in wese ondersteun, 

vergelyk 1994:87) moes die owerheid ruimte maak vir die kerk om die Woord 

te kan verkondig sodat die afgodery en dies meer deur die verkondiging 

uitgeroei kon word. Uiteindelik merk Jonker (1994:85) dan op: "Die nuwe 

Afrikaanse vertaling van die belydenisskrifte skryf hierdie interpretasie feitlik in 

die historiese teks in deur die woord sodoende voor 'alle afgodery en valse 

godsdiens teen te gaan en uit te roei' in te voeg.” 

 

Jonker wys daarop dat sienings van die staat sedert die deurwerking van die 

Verligting die klem eerder laat val op die onderskeid as op die onderlinge 

verbondenheid van kerk en staat. Hy meen dat die moderne demokratiese 

staat feitlik nie anders kan as om van die skeiding van kerk en staat uit te 

gaan en die vryheid van godsdiens vir alle burgers te waarborg nie. Die 

verhouding tussen kerk en staat kan hierin gelyk gestel word met die tussen 

die staat en vrywillige organisasies. Die erkenning van Sondag en Christelike 

feesdae berus hoogstens op usansie en daarop dat dit deel van die kulturele 

erfenis van 'n groot deel van die bevolking is. Die veranderde situasie het die 

positiewe verhouding tussen kerk en staat ernstig in gedrang gebring. Jonker 

moet egter krediet ontvang as hy sê dat dit nie beteken dat art. 36 nou 

obsoleet geword het nie: "Die kerk bely immers nog steeds dat die Woord van 

God vereis dat alle aspekte van die menslike lewe volgens die wet van God 

ingerig moet word. Dit geld ook van die politieke lewe... Die kerk mag selfs die 

droom bly koester dat die owerheid daartoe sal kom om self die koningskap 

van Christus te erken en te bely, hoe vreemd dit ook al mag lyk om van so iets 

te droom in die situasie van 'n demokratiese staat waarvan die burgers tot 'n 

veelheid van geloofsoortuiginge behoort." (Jonker, 1994:87,88.) 

 

In die lig van Jonker se opmerking hierbo dat die owerheid die kerk as ‘n soort 

vrywillige organisasie sien, meen ek dat NGB artikel 28 in gedagte gehou 

moet word. In artikel 28 word bely dat elkeen verplig is om by die ware kerk 

aan te sluit. Die kerk is dus nie maar net nog 'n vrywillige organisasie waarby 

mense kan aansluit nie. Christus bevéél élkeen daartoe. Vir sover as wat 



 

 151 

mense vrywillig by die (ware) kerk aansluit, doen hulle dit in gehoorsaamheid 

aan God. 

 
● Konklusie ten opsigte van die “21 woorde”:  
Moes art. 36 verander word? Uit die voorafgaande blyk dit dat dit nie op ‘n 

eenvoudige “ja” of “nee” neerkom nie. Ek gee die skematiese voorstelling 

hieronder om primêr duidelik te maak watter partye van mening is dat art. 36 

inderdaad verander moes word en watter meen dat die oorspronklike 

bewoording behou moes word. Terselfdertyd toon ek ook die redes vir elke 

standpunt aan. Let daarop dat hoewel persone soms ten slotte dieselfde 

standpunte het in verband met die handhawing of verandering van art. 36 

bereik hulle dit op grond van botsende motiverings. Hierdie motiverings het te 

make met elkeen se verstaan van wat De Brès sou bedoel het en hoe hy die 

Skrif toegepas het. 

 
Verskillende antwoorde word dus op die volgende twee vrae gegee: “Het De 

Brès in art. 36 bedoel dat owerhede self afgodsdienaars aktief moes 
beveg (in uiterste gevalle en met gebruik van diskresie)?” en “Hoe moet 
art. 36 in die lig hiervan hanteer word?” Hierdie antwoorde kan skematies 

in vier kategorieë ingedeel word. (Sien skematiese voorstelling.)   

 
Let daarop dat die verskillende alternatiewe nie waterdig van mekaar te skei is 

nie, maar tog die nuanseverskille uitlig. Daar is byvoorbeeld nie een van die 

gereformeerdes wat meen dat die owerheid ketters voor die voet moet straf 

en doodmaak nie. Verder moet ook in gedagte gehou word dat art. 36, sover 

dit hierdie studie betref, in werklikheid twee keer verander is – eers in 1905 in 

Nederland en toe in 1982 in Suid-Afrika. Waar die verandering in Nederland 

direk met die inhoud te make gehad het, was die verandering wat in Suid-

Afrika aangebring is, veronderstel om slegs ‘n verandering van bewoording 

(na aanleiding van ‘n beter vertaling) te wees sonder om die inhoud te 

verander. Die nuwe Afrikaanse bewoording kom egter inderwaarheid op ‘n 

inhoudsverandering neer deurdat sake wat die GKSA volgens die ou 

bewoording eers as deel van die opdragte van die owerhede hanteer het, nou 

gestel word as deel van die doel waarmee die owerheid sy opdrag moet 

uitvoer (vergelyk ook Vorster, 1993:314; Jonker, 1994:84; Fourie, 2006:160).  
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● VIER OPSIES - SKEMATIESE VOORSTELLING 1: 
“Het De Brès destyds in art. 36 bedoel dat owerhede self afgodsdienaars 

aktief moes beveg (in uiterste gevalle en met gebruik van diskresie)?” En: 

“Hoe moet art. 36 dan in die lig hiervan hanteer word?” 

 

Destyds  Hedendaagse oordeel: Sedertdien:  Verteenwoordiger57 

1. Ja 

en dit is (in uiterste 

omstandighede) reg so 

(met inagneming van 

toerekeningsvatbaarheid) 

hou art. 36 

onveranderd. 
 

Polman, (Vonk) 

GKSA,  1913 - 1970 

(GKSA, 1949 sê: 

gee regte bedoeling) 

2. Ja maar dit was ‘n fout, 
verander  

art. 36. 

Kuyper, Sinode 

1905, Koopmans, 

CRC, Jonker  

(Doedes, Heyns) 

3. Nee 
dit was nooit die 

bedoeling nie, 

hou art. 36 

onveranderd, 

en gee regte 

verklaring. 

(Vonk) 

Visscher 

Van Bruggen  

4. Nee 
dit was nooit die 

bedoeling nie, 

Dit is vatbaar 

vir  

misverstand, 

verander om 

bedoeling 

beter weer te 

gee. 

GKSA  

(sedert 1982), 

(Visscher), Heyns 

 

Die partye in beide rye 1 & 2 sê: “Ja”; 

Die partye in beide rye 3 & 4 sê: “Nee, maar”; 

Hierteenoor: 

Die partye in rye 1 & 3 verkies art. 36 onveranderd; 

Die partye in rye 2 & 4 verkies art. 36 soos verander. 
                                            
57 Sekere name word in hakies aangedui omdat die persone of instansies se standpunte nie 

honderd persent binne een kategorie val nie en neig om ook binne die kategorie te val waar 
hulle name in hakies aangedui word. 
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•  VIER OPSIES - SKEMATIESE VOORSTELLING 2: 

“Het De Brès destyds in art. 36 bedoel dat owerhede self afgodsdienaars 

aktief moes beveg (in uiterste gevalle en met gebruik van diskresie)?” En: 

“Hoe moet art. 36 dan in die lig hiervan hanteer word?” (Hou in gedagte dat ‘n 

skematiese voorstelling soos hierdie uiteraard kripties is.) 

Antwoord 1:  
Polman, (Vonk: ja - 
maar nie in art. 36 
nie), GKSA tot 1982 
(Molenaar) 
 

De Brès het dit so 
bedoel – en dit is 

REG. 

(GKSA 1949: Owerhede moet met 
diskresie optree en toerekenings-

vatbaarheid verreken. Sinode 
beklemtoon regte verklaring)  

Ja,  
De Brès het dit so 

bedoel. 
 

       
 
 

Antwoord 2: 
Kuyper, Sinode 1905, 
Koopmans, CRC, 
Jonker (Doedes) 
 

De Brès het dit so 
bedoel, maar dit is 

VERKEERD. 

 
 

Behou  
art. 36 se bewoording 

 
 

 

VRAAG: Het De 
Brès in art. 36 
bedoel die 
owerhede 
moet self 

afgodsdienaars 
aktief beveg 

en is dit reg so? 

 
 

Verander  
art. 36 se bewoording 

 
 

Antwoord 3: 
Visscher, (Vonk: nie in 
art. 36 nie), Van 
Bruggen 
 
De Brès het dit nie so 

bedoel nie. Dit is 
egter oop vir 

misverstand. 

Gee daarom net 

die regte 
verklaring. 

Nee,  
De Brès het dit nie so 

bedoel nie. 

       
 
 

Antwoord 4: 
GKSA sedert 1982 
(Visscher), Heyns 
 
De Brès het dit nie so 

bedoel nie. Gee 
beter 

vertaling om 
regte bedoeling 
na vore te bring. 
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● ‘n Vyfde opsie: 

Uit De Brès se geskrifte blyk dit dat hy inderdaad gemeen het dat owerhede 

die taak het om self afgodsdienaars (in uiterste omstandighede, selfs met die 

swaard) aktief te beveg. Op dié punt ondersteun ek die standpunte van 

skrywers soos Kuyper, Koopmans, Polman en andere wat dit na my mening 

duidelik uit De Brès se geskrifte aangetoon het. Waar Polman egter meen dat 

De Brès korrek was hierin, stem ek saam met Kuyper en ander kommentatore 

dat De Brès verkeerd was. Ek onderskryf egter ook die standpunt Vonk wat 

aantoon dat de Brès hierdie mening nie konsekwent gehuldig het nie en 

belangriker, dat dit nie in art. 36 verwoord is nie. Artikel 36 praat byvoorbeeld 

nie van afgodsdienaars nie, maar van afgodery en valse godsdiens (die 

sisteme, nie die persone of die aanhangers nie). Ek stem ook saam met 

Visscher en Van der Merwe wat aangetoon het dat die frases waarvolgens die 

afgodery teengegaan moet word, nie take op owerhede lê nie, maar uitspel 

met watter doel die owerhede sy take moet uitvoer.   

 

Verder stem ek saam met Van Bruggen dat dit nie soseer saak maak wat De 

Brès sou bedoel het nie. Wat die Skrif ook al sê, is deurslaggewend en die 

belydenis moet hiermee ooreenstem. (Hiermee kom die vraag egter na vore 

of die gereformeerdes van destyds en vandag nog een is in belydenis?58) 

 

Die GKSA se beredenering (1913 – 1970) teen ‘n verandering van art. 36 was 

in ooreenstemming met die gedagtes van De Brès en Calvyn – en veral in 

soverre as wat laasgenoemdes hulle aan kerkdrywery skuldig gemaak het. Ek 

meen dat die swak vertaling van art. 36 die sinodes in hulle beredeneringe 

mislei het. Die beginsel is dat die belydenis se teks vasstaan totdat daar 

bewys is dat daar ‘n fout is (vergelyk GKSA, 1970:411). Die sinodes het 

gevolglik slegs bevestiging gesoek - sonder om die saak werklik de novo 

vanuit die Skrif te ondersoek. Op grond van die quia-standpunt59, kry die 

belydenis immers tereg die voordeel van die twyfel. Die onus was dus nie op 

                                            
58 Hierdie kwessie word as deel van die samevatting van die hoofstuk bespreek. 
59 Die GKSA  ondersteun die gedagte dat die belydenis aanvaar word omdat (quia) dit met die 

Woord ooreenstem. Hierteenoor is daar diegene wat meen dat die belydenis net aanvaar 
moet word in soverre as wat (quatenus) dit met die Skrif ooreenstem. 
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die sinode om te bewys dat die belydenis reg is nie, maar vir enige beswaarde 

om aan te toon dat dit verkeerd is.  

 

Met die beswaar wat teen art. 36 ingebring is, het die Skrif se getuienis egter 

wel duideliker na vore gekom sodat die Afrikaanse hervertalers van die 

belydenisskrifte hierdie getuienis uiteindelik in gedagte kon hou. In die proses 

het hulle nie net ‘n meer korrekte vertaling gegee nie, maar een wat die Skrif 

boonop beter verwoord en minder ruimte vir misverstand laat (vergelyk ook 

Vorster, 1993:314; Fourie, 2006:160). Teoloë soos Van der Merwe (en 

Visscher) moet krediet hiervoor kry. Op hierdie punt moet die gedagte van ‘n 

totale skeiding van kerk en staat (soos aangehang deur die CRC) ook 

verwerp word. Selfs in sy huidige formulering laat art. 36 steeds geen ruimte 

vir die gedagte van ‘n neutrale staat nie. Die laaste woorde van PARAGRAAF 

3 bly immers steeds onbetwis en onveranderd staan (my kursivering): “sodat 

God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel”. 

 

3.4.3.2. Verdere verklaring van kernfrases in PARAGRAAF 3 

Noudat daar duidelikheid oor die beste teks vir art. 36 is en dat daar hier nie 

bely word dat die owerheid self afgodery en valse godsdiens moet uitroei en 

veral nie op ‘n direkte, aktiewe wyse nie, bly die vraag waartoe die owerheid 

wel opgeroep word: Die owerhede het nie net die taak om aan die 

staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige 

Woordbediening te beskerm. Die sake wat in art. 36 na die woord “sodoende” 

genoem word, spel uit met watter doel die owerhede die taak wat aan hom 

opgedra is, moet uitvoer. 

 

● En dit is ... hulle taak  (om) ... ook .... die heilige Woordbediening te 
beskerm 

Daar is reeds hierbo gewys op die verskillende veranderinge wat hierdie frase 

ondergaan het. Volgens die huidige Afrikaanse bewoording het die owerheid 

die taak om die Woordbediening te beskerm en nié om dit byvoorbeeld te 
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bevorder60 nie. Die owerheid het nie die plig om toe te sien dat die Woord 

bedien word nie, maar slegs dat dit bedien kan word.   

 

“Woordbediening” moet egter nie tot prediking tydens eredienste verskraal 

word nie, maar ook verstaan word dat die kerk byvoorbeeld al die 

Skrifgefundeerde getuienis moet kan deurgee wat nodig is om alle afgodery 

en valse godsdiens met sy geestelike swaard teen te gaan en uit te roei, die 

ryk van die antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te 

bevorder.   

 

Hoekom word die “Woordbediening” spesifiek vir beskerming uitgesonder? 

Die Woordbediening is die maatstaf vir die ware godsdiens – “sodat God deur 

elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel”. Hierdie doelwit 

kan nie sonder Woordbediening bereik word nie. Hou ook in gedagte dat  

NGB artikels 2-7 juis die noodsaak van die Skrif as maatstaf vir die ware 

godsdiens uitspel. In artikel 29 word ook bely dat die suiwer bediening van die 

Woord ‘n vername ‘n merkteken van die ware kerk is. 

 

Die beskerming van die Woordbediening kom kortliks daarop neer dat die 

owerheid die ruimte moet skep waarbinne die kerk die Woord kan bedien. In 

die VSA, waar ‘n streng grondwetlike skeiding van kerk en staat geld, word  

die kerk tans toenemend gestrem in die openbare Woordverkondiging 

(vergelyk Vorster, 2002:277; Malherbe, 2008:271). Daar is al hoe meer 

pogings om “godsdiens” uit die “sekulêre sfeer” tot die private lewe te rangeer 

– asof sekularisme nie ook religieus is nie! (Vergelyk Van der Walt, 2005a:55.) 

Sodanige pogings druis teen die hele gees van art. 36 in. Die owerheid moet 

die kerk beskerm in sy taak om die Woord in die openbaar te (kan) bedien 

“sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel.” 

Die owerhede mag nie toegee aan druk om die Woordbediening na die private 

sfeer te rangeer nie.  

 

                                            
60 Let op dat “die koninkryk van Jesus Christus” wel volgens art. 36 “bevorder”  moet word – 

maar dan as deel van die doelstelling vir die owerheid se roeping om die Woordbediening te 
beskerm. Die frase volg op  “sodoende”. 
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Saam met Jonker (vergelyk hierbo) meen ek egter dat daar beswaarlik in alle 

omstandighede van elke owerheid geëis kan word om “suiwer 

Woordbediening” teen “die verkondiging van dwaalleer” te beskerm. Hoe sou 

‘n wêreldlike owerheid boonop kon oordeel wat waar en vals, suiwer en 

dwalend is? Dié oordeel lê buite die bevoegdheid van die wêreldlike 

owerhede as sodanig en kan slegs deur ‘n ware Christen gemaak word. Dit is 

’n persoon se mate van geloof (Rom. 12:3) wat tel, nie die feit dat hy in ‘n 

owerheidsposisie is nie. Selfs al sou die argument wees dat die kerk ‘n 

owerheid in sy oordeel kan lei (vergelyk Polman, s.j. b:282), sou die vraag 

tans wees: “Watter kerkverband?” Binne die sestiende eeuse corpus 

Christianum kon iemand nog probeer het om die owerheid na een van twee, 

of drie kante toe te oortuig. In NGB artikel 29 word immers duidelik uitgespel 

hoe om die ware kerk te herken en duidelik gemaak dat dit die Protestante is 

– nie die Rooms-Katolieke of Anabaptiste nie. In Hoofstuk 2 van hierdie studie 

is aangetoon dat die Nederlandse gereformeerdes inderdaad gemeen het dat 

die Nederlandse owerhede hulle bykans eksklusief as “die kerk” moes erken. 

Hoewel Christene vandag steeds tereg daarop aanspraak maak dat die 

Christelike geloof die énigste ware godsdiens is, is dit een ding om hierdie 

(korrekte) aanspraak te maak, en iets anders om hierdie oortuiging so uit te 

dra dat selfs nie-Christene dit sal aanvaar. Dan gaan dit hier nog nie eens oor 

die gereformeerde kerke se aanspraak om dié kerk binne die Christendom te 

wees waarna die owerhede moet luister om te weet wat suiwer 

Woordbediening is en wat nie. (Sien ook die konklusie van hierdie hoofstuk 

waar ek hierdie saak en argument verder belig.) 

 

Hoewel daar vanuit die geloof baie van elke owerheid verwag sou kon word 

(vergelyk Koopmans, 1939:262-265; Jonker, 1994:87,88), is dit dus nie 

noodwendig verantwoordelik om dit alles in die praktyk van elke owerheid te 

eis nie. Net omdat iemand deur die beskikking van die Here in ‘n 

owerheidsposisie gestel is, beteken nie dat so iemand bevoeg is om alles te 

doen wat van hom verwag word nie. Kerke moet gevolglik versigtig wees wat 

hulle van owerheidspersone eis aangesien ‘n betrokke persoon nie 

noodwendig kompetent sal wees om aan die kerk se verwagting te voldoen 

nie. 
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● Die vier frases ná “sodoende”  

Hoewel dit alreeds aangetoon is dat hierdie frases iets sê oor die doel 

waarmee die owerheid sy take moet uitvoer, is dit nog nie aangetoon van 

watter kardinale belang hierdie doelstellings is nie. Hierdie stellings is 

noodsaaklik om die optrede van die owerhede te rig. Anders as wat 

sekulariste die mensdom probeer wysmaak, is rasionele optrede soos die 

uitvoer van take, bykans altyd gerig op een of ander doel. Indien hierdie doel 

in art. 36 onuitgespel sou bly, sal die owerhede uiteindelik self doelwitte 

formuleer en hulle opgelegde take uitvoer om hiérdie selfgeproduseerde 

doelwitte te bereik. Weens die sondige aard van die mens, is dit dwaas en 

onverantwoordelik om dit aan owerheidspersone oor te laat om self te besluit 

met watter doel hulle hierdie take moet uitvoer (vergelyk Gen. 6:5, 8:21). Hall 

(1996:11) gaan so ver as om daarop te wys dat waar daar nie ‘n uitgespelde 

fundamentele waarheid (ultimate truth) is wat politieke aktiwiteit rig nie, idees 

en oortuiginge maklik op magsmisbruik kan uitloop.  

 
Aangesien hierdie frases al in ’n beduidende aantal teologiese werke 

bestudeer en beskryf is, gaan ek vervolgens bloot teties te werk en toon aan 

wat onder elke frases verstaan en in berekening gebring moet word. 

 
Hou hierby ook in gedagte dat die frases, soos aangetoon in die 

struktuurontleding, ‘n chiastiese konstruksie vorm wat ek nommer as: A1, A2, 

B2, B1. 

 

● “alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei” (A1)  

Afgodery en valse godsdiens is nie twee losstaande begrippe nie, aangesien 

afgodery tot valse godsdiens lei. Afgodery is om naas of in die plek van die 

Here iets of iemand anders as jou God, as die sentrale beherende mag in jou 

lewe te erken, lief te hê, te dien of te gehoorsaam (vergelyk HK. Sondag 34, 

veral vraag en antwoord 95). Valse godsdiens is om die ware God op ‘n 

verkeerde (valse) manier te dien. 

 

Wat art. 36 betref, is die kernprobleem egter of die klem hier op alle afgodery 

of op alle afgodery val. Gaan dit hier oor die afgodery wat byvoorbeeld deur 
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die Moslems, Hindoes en sulke groepe bedryf word? Of gaan dit hier oor die 

afgodery wat die Rooms-Katolieke bedryf het in die sin dat die Mis 

byvoorbeeld in die Heidelbergse Kategismus (Sondag 30, vraag en antwoord 

80) ‘n vervloekte afgodery genoem word. Wat presies moet dus teengestaan 

en uitgeroei word?  

 

Aangesien die hele fokus van die belydenis die onderskeid tussen die ware en 

valse vorm van die Christelike geloof is, glo ek dat art. 36 hier veral op die 

Rooms-Katolieke fokus en nié op alle afgodediens in die algemeen nie.  

(Vergelyk ook die standpunte van Polman en Vonk soos hierbo bespreek). Let 

dan ook daarop dat hier nie sprake is van afgodediens nie, maar van afgodery 

en valse godsdiens. Die Rooms-Katolieke is steeds as Christene beskou, 

maar as Christene wat afgodery bedryf en die Here op ‘n valse manier gedien 

het. Hierdie verklaring pas ook in by die kwessie van toerekeningsvatbaarheid 

wat reeds hierbo bespreek is. Volgens die beginsel kon daar veel strenger 

opgetree word teen afvallige Christene van wie verwag kon word om die Here 

reg te dien, as teen mense wat die Here nog glad nie eens ken nie. Om 

laasgenoemdes nou (selfs met die swaard) aan te val om hulle van die Here 

se liefde vir hulle (Joh. 3:16) te oortuig, sal tog nie deug nie. Ten slotte kan op 

die Heidelbergse Kategismus se omskrywing van afgodery gewys word 

(vergelyk vraag en antwoord 95). Daar word eers gepraat van “naas” en dan 

van “in die plek van” – eers van Christene wat naas die Here afgode ook dien 

en dan van mense (nie-Christene) wat iets of iemand dien en vertrou asof dit 

God is. 

 

● “die ryk van die antichris te vernietig” (A2)  

Soos by die vorige frase is hierdie ook ‘n frase wat in konteks verstaan moet 

word. Die woord “antichris” kom vier maal in die Bybel voor en “antichriste”, 

een maal61. Al vyf gevalle is 1 Johannes 2:18, 22; 4:3 en 2 Johannes 1:7. Die 

boek Openbaring (veral hoofstuk. 13 en verder), 2 Tessalonisense 2:3-10 en 

Markus 13:14-27 is egter ook ter sprake. Die antichris verwys na die 

teenstander van Christus. Die naam word in die Bybel hoofsaaklik in 

                                            
61 “Antichriste” kom net in 1 Joh. 2:18 voor.  
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eskatologiese sin gebruik. Hoewel hy sy mag en (wederregtelike) heerskappy 

kort voor die wederkoms sal uitbrei, sal Christus hom uiteindelik finaal oordeel 

en vernietig (Grundman, 1974:571), maar intussen stuur hy sy valse profete 

uit . 

 

Hoewel die Reformatore die pous soms as die antichris gesien het (vergelyk 

Institusie IV. 7.25), was dit nie konsekwent die geval nie (vergelyk Institusie 

III. 20.42) en is die antichris ten diepste gesien as ‘n verwysing na die satan 

as teenstander van Christus. Johannes waarsku egter dat die antichris se 

valse profete uit die midde van die kerk sal voortkom (1 Joh. 2:18,19). In  

hierdie lig gesien, asook in die konteks van die NGB verwys antichris hier in 

art. 36 na die Roomse pous – nie soseer in sy persoon nie, maar sy amp. Die 

pous was die leier van die valse kerk (vergelyk NGB artikel 29). Let egter op 

dat hier nie bely word dat die antichris self vernietig moet word nie, maar wel 

sy ryk. Dit is net Christus wat die mag en gesag het om die antichris self te 

vernietig.    

 

Hierdie beperkte verklaring van hierdie frase van art. 36 is uiters belangrik vir 

die korrekte vertolking van die ander frases wat deel van die betrokke groep 

uitmaak. Daar is goeie Bybelse gronde daarvoor dat die satan agter alle 

afgodediens sit (1 Kor. 10:20). Hierdie frases fokus egter nie op die feit dat die 

ryk van die antichris in die algemeen uitgeroei moet word nie. Hierdie frase 

dui spesifiek op die ryk van die antichris veral in soverre as wat die ryk binne 

die Roomse Kerk tot vergestalting gekom het. Gevolglik word die owerhede in 

hierdie frase slegs opgeroep om die ryk van die antichris te vernietig in sover 

dit veral in hierdie kerk tot stand gekom het en nié in sover dit in wêreld in die 

algemeen voorkom nie. 

 

● “die koninkryk van Jesus Christus te bevorder” (B2)  

Soos wat blyk uit die struktuurontleding is hierdie ‘n kernfrase in die chiasme 

in PARAGRAAF 3. 
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• “die koninkryk van Jesus Christus”62: “Koninkryk” dui ten diepste op 

heerskappy (Louw en Nida, 1988:479). Hoewel die frase “die koninkryk van 

Jesus Christus” ‘n eg Bybels is, kom die presiese frase nie in die Bybel voor 

nie (vergelyk egter 2 Pet. 1:11 en Ef. 5:5). Die Bybel gebruik hoofsaaklik “die 

koninkryk van God” of “die koninkryk van die hemel” of soms selfs net “die 

koninkryk”. In baie van hierdie gevalle is Jesus Christus egter self aan die 

woord. Aangesien die gevalle boonop voor sy Hemelvaart (troonsbestyging) 

plaasvind is, is dit verstaanbaar dat Hy nie praat van “die koninkryk van Jesus 

Christus nie”. Tydens sy verhoor praat Hy wel van “my Koninkryk” (Joh. 

18:36). 

 
Daar is egter nie ‘n wesentlike verskil in die betekenis van enige van hierdie 

frases nie (Ridderbos, 1962:19). Die Nuwe Testament is duidelik daaroor dat 

Jesus Christus Koning is en sedertdien inderdaad regeer. Anders as wat in 

die Roomse teologie gedoen word, gaan die NGB nie uit van ‘n identifisering 

van kerk en koninkryk nie. Christus regeer oor die hele wêreld; sy koninkryk 

omvat die hele skepping en die kerk is die sfeer waar sy heerskappy 

heelhartig en dankbaar erken word (vergelyk NGB artikel 27).  

 
Christus is dus nie net nog ‘n koning nie, maar die Koning van die konings, die 

Here van die heersers (1 Tim. 6:15; Op. 17:14). Met sy Hemelvaart sê Hy dat 

alle mag in die hemel en die aarde aan Hom gegee is. Behalwe die Vader, is 

alles en almal in die skepping aan Hom onderworpe en is almal 

gehoorsaamheid aan Hom verskuldig (1 Kor. 15:27). Sy koninkryk omspan 

dus die ganse lewe op aarde. Geen mens het daarom voor God die reg om 

Jesus se absolute gesag oor sý lewe asook oor dié lewe te misken nie. Met 

die wederkoms sal selfs die mense wat tot op daardie stadium nog geweier 

het om hulle tot Jesus Christus te bekeer, erken: Jesus Christus is Here (Fil. 

2:11).   

 
‘n Voorlopige konklusie waartoe Vorster (2002:389) ten opsigte van die begrip 

“die  koninkryk  van  God”  kom,  is  ook  vir  hierdie  uiteensetting  van  art. 36  

                                            
62 Vergelyk Vorster (2002:388 e.v.) vir ‘n toepaslike eksegetiese uiteensetting van die 

koninkryksbegrip in hierdie verband. 
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belangrik: “Die teosentriese karakter van die koninkryk bestaan daarin dat 

God in Christus sy koninklike heerskappy op aarde weer tot sy volle glorie 

kom herstel. Die koninkryk is ‘n openbaring van God se koningskap, almag en 

sy glorie.” Hierdie konklusie staan op een lyn met art. 36 wat daarmee begin 

dat Gód owerhede ingestel het en uiteindelik daarby uitkom dat hierdie 

owerhede medeverantwoordelik is vir die vestiging van Christus se koninkryk. 

Vorster wys terloops ook op die eskatologiese aard van die koninkryk. Daar is 

reeds hierbo aangetoon watter kardinale rol die eskatologie vir die verklaring 

van art. 36 speel deurdat hierdie artikel tesame met artikel 37 ‘n dubbele, 

klimaktiese slot vir die hele NGB vorm: die realiteit van die wederkoms en die 

eindoordeel. 

 
• “bevorder”: Hoewel die Bybel wel “bevorder” gebruik, kom dit nêrens voor 

dat die “koninkryk bevorder” word nie. Die naaste daaraan is waar Paulus aan 

die Filippense skryf dat sy gevangenisskap die evangelie bevorder het (Fil. 

1:12). Wat die koninkryk betref, verwys die Bybel eerder na die “koms” van die 

koninkryk (vergelyk Luk. 17:20, Mat. 6:10). Hierdie “koms” het ‘n “reeds-en- 

nog-nie” karakter (vergelyk onder andere 1 Kor. 13:12). Hoewel die koninkryk 

eers na die wederkoms ten volle sal kom (vergelyk Mat. 25:34) wanneer 

Christus kom om as Koning te regeer en die “koms van die koninkryk” beslis 

‘n eskatologiese begrip is, is dit nie uitsluitlik eskatologies nie (vergelyk Mark. 

9:1). In Matteus 12:28 sê Christus vir die Fariseërs in antwoord op hulle 

beskuldiging dat Hy sy wonderwerke deur die krag van Beëlsebul sou gedoen 

het “Aangesien Ek deur die Gees van God die bose geeste uitdryf, het die 

koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom.” Vorster (2002:391) toon aan 

dat hoewel daar ‘n dialektiese spanning tussen die “reeds”- en die “nog nie”-

karakter van die koninkryk is, daar nie sprake van twee koninkryke is nie, 

maar van verskillende fases waarin een koninkryk weer kom. 

 
Die koninkryk van Jesus Christus kom wanneer mense hier op aarde Hom as 

Here (begin) erken en dien. Op hoe meer lewensterreine mense sy 

Koningskap erken en Hom as koning dien, hoe meer kom sy Koninkryk. Sy 

koninkryk is daar waar geregtigheid geskied, waar ware vrede en blydskap is 

(Rom. 14:17) en waar mense leef soos wat God verwag (vergelyk Viljoen, 
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2009:663)63. Die koninkryk sal egter eers met die wederkoms ten volle kom. 

Die feit dat die koninkryk reeds aan die kom is én alreeds neerslag in hierdie 

lewe vind, bied geen utopiese vooruitsigte asof die lewe hier op aarde nou net 

sal verbeter totdat Jesus uiteindelik kom om alles af te rond nie. Die koms van 

die koninkryk moet nie met aardse voorspoed oraloor verwar word nie. Die 

Openbaring aan Johannes maak dit immers duidelik dat die tyd voor die koms 

van die koninkryk met groot lyding gepaard sal gaan. 

 

Geen mens kan egter die koninkryk laat kom nie. (Daarom dat Jesus ons 

beveel om die Vader te bid dat Hy sy koninkryk sal laat kom.) Dit is 

besmoontlik die rede waarom De Brès en al die hersieners en vertalers 

sedertdien gekies het om hier van “bevorder” te praat. Die koninkryk word 

bevorder wanneer iemand gehelp word om Jesus Christus se Koninklike 

gesag oor die ganse lewe (beter) te gehoorsaam. 

 

Deur te werk vir die bevordering van die koninkryk van Jesus Christus, Jesus 

die Messias, word erken dat die geen aardse staat of owerheid ‘n messias is 

wat die mense kan of moet verlos nie. Die staat moet toesien dat die 

evangelie van die koninkryk van Jesus Christus verkondig kan word 

aangesien Hy die enigste ware Verlosser is. Die Skrif het nie ruimte vir ‘n 

totalitêre owerheid wat die rol van ‘n universele vader speel nie (vergelyk Mat. 

22:21). Hoewel die Romeinse keisers hulleself as goddelike beskou het, noem 

Paulus hulle egter “dienaars van God” (Rom. 13:4,6).  

 

Hierteenoor verbind De Wet (2010) die koms van die Koninkryk ook met die 

bevryding vanuit slawerny. Waar die Koninkryk kom, is die owerheid ‘n 

dienaar, ‘n medewerker in die Koninkryk, maar geen slaaf nie en dus ook nie 

‘n slaaf van die kerk nie. 

 
 
                                            
63 Vergelyk ook Viljoen (2009:660) se uiteensetting van die onderskeid in die betekenis van 

dikaiosune soos wat dit in Matteus en die corpus Paulinium gebruik word. Waar die corpus 
Paulinium die begrip hoofsaaklik forensies-soteriologies gebruik, word die begrip in Matteus 
hoofsaaklik gebruik om menslike optrede in etiese terme te beskryf. 
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● “die Woord van die evangelie orals te laat verkondig” (B1)  

Hoewel in hierdie frase duidelik bely word dat die Woord verkondig moet word 

– en dit in die konteks van die NGB ‘n absolute kernsaak is - val die klem hier 

eerder op waar hierdie Woord verkondig moet word, naamlik oral. Die Woord 

moet oral verkondig word sodat die koninkryk oral kan kom en mense die 

Here oraloor en in alle aspekte van die lewe sal dien. In hierdie belydenis is 

die plig tot sendingwerk en Christelike opvoeding ook implisiet aanwesig. Dit 

is eers wanneer die evangelie van die koninkryk in die hele wêreld (ofte wel 

oral) verkondig is, dat Christus weer sal kom (vergelyk  Mat. 24:14) – soos 

wat in artikel 37 ook in die vooruitsig gestel word.   

 

Jesus is koning, dus het niemand (voor God) die reg om nie in Hom te glo nie. 

Voor mense het elkeen die reg om te glo wat hy glo. Maar voor God het 

niemand die reg om te glo wat hy uit sy eie wil nie. Voor God is elkeen verplig 

om te glo wat Hy wil hê ‘n mens moet glo. As hier bely word dat God se 

evangeliewoord oral verkondig moet word, beteken dit ook dat niemand (voor 

God) kan sê dat hy nie hoef te luister nie. In politieke terme gestel bestaan 

daar nie iets soos ‘n “Geen toegang” area vir die evangelie nie. 

 

Daar kan ten slotte met reg gevra word waarom De Bres juis hierdie vier sake 

as doelwitte vir die roeping van die owerheid ten opsigte van die 

godsdienstige lewe uitgesonder het. Hy kon tog ook ander doelwitte uit die 

rykdom van die Skrif geformuleer het. Gesien teen die agtergrond van die 

NGB se ontstaan, was hierdie sake kernbelangrik aangesien dit die kwessies 

was waarin die gereformeerdes uiteindelik die hulp van die owerhede nodig 

gehad het: Help ons om die afgodery en valse godsdiens teen te gaan sodat 

ons die ryk van die antichris (wat in sy Roomse gestalte) binne die kerk 

opgestaan het, kan vernietig. Maar dit kan net gebeur as ons die Woord van 

die (ware) evangelie oral kan verkondig. Beskerm daarom tog die 

Woordverkondiging, want waar mens die Woord van die evangelie hoor en glo 

en hulle van die afgodery en valse godsdiens bekeer, kom die ryk van 

Christus (weer) tot stand. Só gesien, bied dit ‘n bykomende motivering om te 

aanvaar dat hierdie frases eerder ‘n enger as wyer betekenis het.  Dit beteken 
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egter ook dat hierdie vier doelwitte nie die enigste is waarmee die owerheid sy 

plig om die Woordbediening te beskerm, moet nakom nie. 

 

● “sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord 
beveel.” 

In hierdie frase kom die Teokratiese ideaal baie duidelik en onverswak na 

vore: God regeer en almal moet Hom dien. Daarom gebruik Hy kerk sowel as  

staat. En al gebruik Hy elkeen met ‘n eie doelwit, gebruik Hy hulle albei vir 

dieselfde oorkoepelende doel: dat Hy uiteindelik deur alle mense geëer en 

gedien sal word – en wel soos wat Hy in sy Woord beveel.  

 
Die klem val hier egter nie daarop dat elkeen Hom sal eer nie – maar dat Hy 

deur elkeen geëer sal word – daarom word “God” hier vooropgestel in die 

frase en staan die frase in die lydende vorm. 

 

Let ook op die klem wat die Woordbediening uiteindelik in hierdie derde 

PARAGRAAF van art. 36 kry. Die owerheid “moet die Woordbediening 

beskerm ...  om sodoende die Woord orals te laat verkondig ... sodat almal 

Hom sal eer en dien soos Hy in sy Woord beveel”. Hier is geen plek vir 

eiesinnige godsdiens nie: Dien God en dien Hom op sy manier. 

 

Dit is in die laaste plek hier ook duidelik dat die skopus van art. 36 – wat 

mense betref - eerder nouer as wyer is. Dit gaan hier nie soseer daaroor dat 

almal wat lewe Hom moet dien nie, maar dat Hy gedien sal word. Daar is 

immers mense wat verlore gaan en Hom nooit sal dien nie. Maar Hy sal in alle 

ewigheid altyd gedien word. 

3.4.4 PARAGRAAF 4 
Verder, een ieder, van welke kwaliteit, conditie of staat hij zij, is 
schuldig zich den Overheden te onderwerpen, schatting te 
betalen, haar eer en eerbied toe te dragen, en haar gehoorzaam 
te zijn in alle dingen, die niet strijden tegen Gods Woord, voor 
haar biddende in zijne gebeden, opdat de Heere ze bestieren wil 
in al hare wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle 
Godzaligheid en eerbaarheid. 

Verder is elkeen verplig, van watter hoedanigheid, rang of stand 
hy ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, 
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belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, 
hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in 
stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen dat die Here hulle in 
al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en 
eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei (1 Tim 2:2). 

Waar dit hierbo gegaan het oor die amp van die owerheid, handel 

PARAGRAAF 4 oor die verantwoordelikheid van die onderdane van die vors; 

die burgers van die staat.  Hoewel hierdie gedeelte nie direk binne die skopus 

van hierdie studie val nie,  maak ek wel enkele opmerkings.  

 

Enersyds is hierdie paragraaf tekenend van die sobere balans in 

Reformatoriese denke64. Appèlle op die owerheid word gewoonlik deur eise 

aan die owerheid gekenmerk65. Ironies genoeg het De Brès nie net vir soverre 

dit die woorde betref met gedagtepare gewerk nie, maar hierdie hele 

paragraaf staan in balans met die vorige en balanseer die roeping van 

owerheid en onderdaan. Waar die owerheid verantwoordelikhede gehad het 

om die onderdane / burgers in staat te stel om God te kan dien, het die 

onderdane / burgers die verantwoordelikheid om ’n Godgegewe owerheid te 

gehoorsaam en te ondersteun – onder andere sodat die owerheid as 

owerheid kan funksioneer. 

 

As De Brès se motivering vir die opstel van die belydenis in ag geneem word, 

was dit vir hom noodsaaklik om hier daarop te wys dat elke onderdaan 

(burger) hom aan die owerheid moes onderwerp. Dit was juis sommige 

Anabaptiste – van wie De Brès homself en sy mede-gereformeerdes duidelik 

wou onderskei – wat verkeerdelik geweier het om die owerhede se gesag te 

erken en belasting te betaal. Hierdie frase bevestig egter ook die gesag wat 

wêreldlike owerhede gehad het oor die Roomse klerus wat gemeen het dat 

hulle nie onderworpe was aan die gesag van wêreldlike regters of landswette 

nie (De Groot, 1955:146).   

 

                                            
64 Vergelyk Witte (2007:62-76) se bespreking van Calvyn se gedagtes oor vryheid en die “wet 

van die staat” en vryheid en die “wet van die kerk”. 
65 Vergelyk byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse Handves van Godsdiensregte en –Vryhede 

(Voortsettingkomitee Suid-Afrikaanse Handves van Godsdiensregte en –vryhede, 2010). 
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Let daarop dat De Brès hierbo die stelling maak dat elkeen die owerhede 

moet gehoorsaam “in alles wat nie met die Woord van God in stryd is nie”. Dit 

was juis omdat God in sy Woord geopenbaar het dat Hy owerhede aanstel, 

dat almal in gehoorsaamheid aan God die owerhede moes gehoorsaam. Die 

gehoorsaamheid en onderdanigheid wat die owerhede kan eis, word egter 

duidelik beperk deur dit wat “nie in stryd met God se Woord is nie”. Hiermee is 

dit ook duidelik dat art. 36 nie die gereformeerde verwoording van die konsep 

van die sogenaamde “goddelike reg van konings”66 is nie.   

 
Deur eerder te praat van “wat nie met die Woord van God in stryd is nie” as 

van “alles wat met die Woord van God ooreenstem” of van “in alles waartoe 

God ons in sy Woord beveel”, is dit duidelik dat die owerheid se 

selfstandigheid erken word en hy die voordeel van die twyfel gegun word. Die 

owerheid kon dus byvoorbeeld self die belastingkoers bepaal sonder om ‘n 

Bybelvers ter motivering daarvoor te gaan soek. Dit was eers wanneer ‘n 

opdrag / wet van die owerheid met die Skrif gebots het, wat daar ruimte vir 

ongehoorsaamheid was.  

 
Hoewel art. 36 dus basiese gehoorsaamheid aan die owerhede eis, toon Witte 

(2007:3) aan hoe die gedagte van geregverdigde verset teen tirannie onder 

gereformeerdes ontwikkel het67. Calvyn was van mening dat onderdane wat 

deur die owerhede verontreg word, God om uitkoms moet smeek en geduldig 

moet wag op ‘n hartsverandering by die owerhede of dat God ‘n nuwe 

owerheid gee. Mettertyd het Beza (veral na die Bartholomeusnag-moorde) en 

Althusius nie net die reg tot ordelike verset geformuleer nie, maar dit later 

selfs as ‘n plig gesien. In art. 36 is daar egter nog nie sprake hiervan nie. 

 
Laastens eindig hierdie paragraaf – soos die vorige – ook met ‘n motivering.  

PARAGRAAF 1 eindig met: “en alles onder mense ordelik kan verloop”; 

PARAGRAAF 3 met: “sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy 

in sy Woord beveel” en PARAGRAAF 4 met: “sodat ons in alle godsvrug en 

eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei”. Waar alles ordelik verloop en God 

geëer word soos Hy in sy Woord beveel, kan mense verwag om in alle 
                                            
66 Vergelyk hoofstuk 4 waar hierdie konsep omskryf word. 
67 Hierdie saak word uitvoerig in hoofstuk 4 bespreek. 
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godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe te lei. Let ook daarop dat art. 

36 hiermee weereens die vertikale dimensie beklemtoon. In teenstelling 

hiermee word die verhouding tussen owerheid en burgers deesdae gewoonlik 

net in sekulêre (horisontale) terme gesien. 

 

3.4.5 PARAGRAAF 5 
En hierover verwerpen wij de Wederdoopers en andere oproerige 
menschen, en in het algemeen al degenen, die de Overheden en 
Magistraten verwerpen, en de Justitie om willen stooten, 
invoerende de gemeenschap der goederen, en verwarren de 
eerbaarheid, die God onder de menschen gesteld heeft. 

Hierin verfoei ons die Wederdopers en ander oproerige mense en 
in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en die regeerders 
wil verwerp en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die 
gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat 
God onder mense ingestel het, versteur. 

 

In die bespreking hierbo is gevra of ‘n belydenisskrif hoegenaamd ‘n artikel 

soos art. 36 behoort te bevat. Ek het dit hierbo gestel dat – in die lig van die 

hele bedoeling met die opstel van die NGB – hierdie belydenisskrif sonder 

artikel 36 soos ‘n stomp byl of soos ‘n pyl sonder ‘n punt sou wees. 

PARAGRAAF 5 vorm die voorste snykant van die byl. Alles wat De Brès tot 

op hierdie punt toe bely het, het hy bely om die kloof tussen die 

gereformeerdes en die Anabaptiste so duidelik as moontlik te maak, en die 

verskoning dat die gereformeerdes niks anders as anargistiese Anabaptiste 

was nie, die nek in te slaan. Die gereformeerdes was inderdaad nie Rooms 

nie, maar die owerhede het nie rede gehad om die gereformeerdes te vervolg 

asof hulle anargistiese Anabaptiste was nie. 

 

Osterhaven (1964:191) is oortuig dat die bedoeling nie hier is dat die 

“Wederdopers en ander oproerige mense ...” self verfoei word nie, maar dat 

dit oor hulle leerstellings gaan. In vandag se pluralistiese kerklike omgewing 

val hierdie woorde inderdaad swaar op die oor en sou ’n mens veel eerder 

teen die valse leer as teen die persone te velde trek. Maar wanneer iemand al 

self deur mede-Christene vervolg is en self beleef het hoe medestanders 
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wreed gemartel of om die lewe gebring is, is dit heel moontlik dat hy teen 

persone en nie net valse leer nie, te velde sal trek. As daar in ag geneem 

word hoeveel die skrywers wat ‘n in diepte ondersoek na De Brès se werke 

gedoen het, verskil oor wat hy met PARAGRAAF 3 bedoel het, is dit bitter 

moeilik om te sê wat hy inderdaad hier op die oog gehad het – of dit vir hom 

net oor die leer of ook oor die persone gegaan het. Wanneer die Bybelse 

beginsel dat God sondaars liefhet, maar die sonde haat, egter in ag geneem 

word, is dit beslis beter om eerder die leer as die persone te veroordeel. 

Insiggewend genoeg wys Vonk (1956:554) daarop dat De Brès oorspronklik 

nie self na die Wederdopers verwys het nie, maar dat dit eers in 1566 

bygevoeg is. Hiermee saam stem die slot van art. 36 ooreen met dié van 

artikels 12 en 13 waarin daar ook anatemiese uitprake gemaak word – maar 

dan duidelik teen die leer gerig. 

 

Die feit dat die Anabaptiste hier by name aangespreek word, beklemtoon die 

gerigtheid van art. 36 (en die hele NGB). Dit bevestig vir my die gedagte dat 

as hier in PARAGRAAF 3 na “valse godsdiens” en die “ryk van die antichris” 

verwys word, dit in die eerste plek op die Roomse kerk slaan – en nié soos 

wat mense vandag maklik kan dink, op die nie-Christelike godsdienste nie. 

Hou in gedagte dat De Brès die NGB as ‘n verweerskrif, in spesifieke 

omstandighede opgestel het, en nie met die gedagte om ‘n belydenisskrif in 

die algemeen op te stel nie. 

 

Koopmans (1939:249) wys daarop dat enige vorm van utopisme ook hier 

afgewys word aangesien utopisme nie genoegsaam met die sondigheid van 

die mens rekening hou nie. Hiermee maak art. 36 ‘n mooi organiese oorgang 

na artikel 37 waar dit juis oor die laaste dinge gaan en waar die millennialisme 

van die Anabaptiste by implikasie afgewys word. 

 

Artikel 36 verwys ten slotte na die “eerbaarheid wat God onder mense 

ingestel het” en wat nie versteur moet word nie.  Die gedagte van menseregte 

bou op hierdie eerbaarheid voort – hoewel met ‘n ander nuanse. Let egter 

daarop dat hier bely word dat God hierdie eerbaarheid ingestel het. 
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3.5 SAMEVATTING 

Waartoe roep die Here die wêreldlike owerhede? 

Watter middele gee Hy hierdie owerhede om hulle roeping te 
gehoorsaam? 

PARAGRAAF 3 stel die oorkoepelende taak van owerhede. God (Drie-enig) 

is die enigste God. Hy eis dat alle mense Hom sal liefhê en dien (Deut. 6:4; 

Eks. 20:3; Mat. 22:37; Rom. 12:1,2; ensovoorts). Hiermee saam eis Hy ook 

dat alle mense mekaar sal liefhê en in vrede met mekaar sal lewe (Mat. 22:39; 

Rom. 12:9 e.v. veral vers 18). Dit kan veral gebeur wanneer mense ‘n rustige 

stil lewe (kan) lei – 1 Timoteus 2:2.  

Kommentaar: Mense wat voortdurend (ter wille van oorlewing) moet vlug 

of veg, word belemmer in hulle godsdiens. Aan die 

anderkant waarsku Jakobus 1:11 ook dat ‘n (ryk) mens 

tussen al sy onbelemmerde bedrywighede deur sal 

vergaan. 

Weens ons sondige aard, tree mense egter losbandig op en word die ordelike 

lewe - wat nodig is om God stil en rustig te kan dien - versteur. God het 

owerhede ingestel met die taak om hierdie losbandigheid in toom te hou. 

Anders sou mense sélf wraak moes neem. Hierdie reg kom God egter alleen 

toe (Rom. 12:19-21). Daarom het Hy owerhede ingestel om te sorg dat daar 

orde en vrede is en dat geregtigheid geskied (Rom. 13:1 en verder). Onreg en 

wanorde voed mekaar.  

Kommentaar: God is ‘n God van orde en vrede (1 Kor. 14:33). Waar daar 

orde is, is daar vrede. Die koninkryk van Jesus Christus is 

immers ook ‘n koninkryk van geregtigheid (Rom. 14:17). 

Hoewel hierdie geregtigheid eers met die voleinding 

volkome sal word, kry dit reeds in hierdie lewe gestalte in 

sover Christus sy koninkryk laat kom en mense sy 

koningsheerskappy oor die ganse lewe erken en 

gehoorsaam – Filippense 2:11. (Vergelyk ook Louw en Nida 

(1988:744) se verklaring van diakaosune, “geregtigheid”, 
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sowel as Viljoen, 2009:660). Deurdat God, soos in 

PARAGRAAF 1 bely word, in sy wese goed is, doen Hy 

boonop geen mens ooit onreg aan nie. Voorts mislei sy 

gebooie mense dan ook nooit tot sonde nie (Rom. 7:12). 

Waar Hy enersyds verwag dat mense in onderlinge vrede 

sal lewe (Rom. 12:18), bly dit andersyds sý reg om wraak te 

neem op iemand wat onreg pleeg en die vrede versteur 

(Rom. 12:19). Hy verbied mense om self wraak te neem. In 

sy wysheid het Hy die owerhede ingestel en dit aan hulle 

opgedra om sy wraak tot uitvoer te bring (vergelyk Rom. 

13:4). 

Die owerheid het egter middele nodig om die taak wat die Here hom oplê, te 

kan uitvoer. Daarom gee God hom die swaard in die hand om kwaaddoeners 

te straf en die deugsames te beskerm.   

Kommentaar: In die lig van Romeine 12:17–13:4 bedoel ek hier met 

“kwaaddoeners” dié mense wat (by gebrek aan beter 

bewoording) in die oë van die wêreldlike owerhede kwaad 

doen of kriminele is. (Vergelyk kakon in Rom. 13:4 wat 

volgens Louw en Nida (1988:754) verwys na iets of iemand 

wat sleg, boos of skadelik is.) “Kwaaddoeners” verwys dus 

nié soseer na dwaalleraars, ketters of lasteraars, oftewel 

oortreders van die eerste tafel van die wet, nie. Die 

owerheid dra nie die swaard om dié wat aan die 

Woordbediening as sodanig ongehoorsaam is, te straf nie, 

maar dié wat die landswette oortree (vergelyk Hand. 23:29). 

Hoewel Romeine 12 begin met voorskrifte vir die lewe 

binne die Christelike gemeente, verskuif die fokus teen die 

einde van die hoofstuk na owerhede en mense in die 

algemeen. Hierdie landswette is veronderstel om aan die 

liefdesgebod te voldoen (vergelyk Rom. 13:9,10), maar dit 

gebeur nie noodwendig so nie en het, toe Romeine 13 

geskryf is, ook nie juis daaraan voldoen nie. 
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Wanneer owerhede kwaaddoeners straf en die deugsames beskerm, skep hy 

egter nog net die rustige lewe waarbinne God gedien kan word. Hierdie straf, 

beskerming en selfs die rustige lewe, sal mense egter nog nie per se 

aanspoor om God nou uit hulle eie te (begin) “eer en dien soos Hy in sy 

Woord beveel nie.” Ons sondige aard laat ons inteendeel eerder wegneig van 

God af (vergelyk NGB art. 14).  

Kommentaar: As mense met ‘n sondige geaardheid sal ons die 

geleentheid wat die rus en vrede ons bied, eerder misbruik 

om ons eie koninkryke te wil bou. Ek gee toe dat Calvyn 

met sy preke uit Deuteronomium 13 daarop wys dat die 

Here vrees in mense opwek om ongehoorsaamheid te 

verhoed. Op daardie stadium het die Here egter alreeds 

bekend gemaak wie Hy is en hoe Hy gedien moet word. Die 

vrees wat Hy opgewek het, moes die mense gehoorsaam 

hou, nie gehoorsaam maak nie. Deuteronomium 13 is ook 

eerstens gerig op mense wat deel was van die verbond – 

nie op heidene nie. 

Dit is daarom net wanneer mense die evangelie hoor en glo, dat hulle God sal 

ken en liefhê, eer en dien soos wat Hy in sy Woord beveel.  

Kommentaar: Ek stel dit kontra die Anabaptiste wat Woord en Gees 

geskei het asof die Gees mense se sondige natuur sou 

herskep sonder dat hulle die Woord hoef te hoor. 

Normaalweg werk die Gees die wedergeboorte en bekering 

deur middel van die bediening van die Woord. 

Die Here het die taak om die evangelie te verkondig aan die kerk gegee 

(vergelyk die sleutels van die koninkryk, Mat. 16:19) - nie aan die owerhede 

nie. Kwaaddoeners kan die kerk egter belemmer en selfs verhoed om hierdie 

taak uit te voer. Daarom moet die owerhede die Woordbediening beskerm 

deur die kwaaddoeners in die samelewing so in toom hou dat hulle nie die 

kerk belemmer om die Woord te verkondig nie. Die owerhede se taak om die 

Woordbediening te beskerm, vorm deel van die in bedwang hou van die 

losbandigheid in die samelewing (PARAGRAAF 1). Hoewel hierdie taak nie 
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deel vorm van die staatsbestuur nie (PARAGRAAF 3), maak dit ‘n uiters 

vername en noodsaaklike deel uit van die owerhede se oorkoepelende 

roeping (slot van PARAGRAAF 3), en een waaraan owerhede besondere 

aandag moet gee. Daar kan vir ‘n owerheid en selfs vir ‘n hele staat, niks 

beter wees nie as wanneer “God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy 

in sy Woord beveel” (slot van PARAGRAAF 3). Artikel 36 laat duidelik geen 

ruimte vir ‘n kerkstaat of ‘n neutrale staat nie. Uiteindelik roep God sowel die 

owerheid as die kerk om Hom te dien. 

Kommentaar: Daar is nie hier sprake van ‘n neutrale owerheid wat 

opgeroep word om bloot enige en elke “godsdiens” te 

beskerm nie. Artikel 36 gaan uit van die ‘n besliste 

onderskeid tussen diens aan God en aan afgode, selfs 

vanuit die onderskeid tussen die regte en verkeerde wyse 

om die enige ware God te dien (vergelyk afgodery en valse 

godsdiens). Artikel 36 onderskei tussen die ware en valse 

godsdiens, asook die egte vorm van die ware godsdiens 

teenoor die valse vorm daarvan. Hoewel daar volgens die 

huidige bewoording van art. 36 nie van die wêreldlike 

owerhede verwag word om hierdie onderskeid te (kan) tref 

nie, word owerhede wel opgeroep om minstens te erken dat 

hierdie onderskeid ‘n werklikheid is. 

 
Kommentaar: Let ook daarop dat art. 36 spesifiek die “heilige 

Woordbediening” noem. Artikel 36 is nie ‘n oproep tot die 

beskerming van die verkondiging van enige en elke 

(godsdienstige) oortuiging nie. Hoewel “heilige” hier gebruik 

word om Woordbediening te identifiseer en te kwalifiseer, 

word dit eerder gebruik om hierdie Woordbediening van 

“nie-heilige” as van “on-heilige” te onderskei. In die konteks 

waarin die NGB opgestel is, was “onheilige 

woordbediening” oftewel die verkondiging van nie-

Christelike geloof nie werklik in die oog nie68. Vergelyk ook 

                                            
68 Vergelyk ook die motivering hieronder. 
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die Nederlandse teks wat na “kerkediens” in onderskeid van 

wêreldlike of selfs “staats”-diens verwys. 

 
3.5.1 Die inhoud van die owerhede se opdrag – weer bekyk.  
Aangesien elke owerheidspersoon eendag aan God verantwoording sal moet 

doen, is dit noodsaaklik om so goed moontlik vas te stel wat Hy van owerhede 

eis. Bykomend by wat in PARAGRAWE 1 & 2 en die eerste fase van 

PARAGRAAF 3 bely word, stel die huidige formulering van art. 36 dat die 

owerhede “net” die Woordbediening moet beskerm (en nie byvoorbeeld ook 

die ryk van die antichris eiehandig moet vernietig nie). Behalwe vir die logies 

beredeneerde motivering hierbo, is die vraag of daar dus ook ‘n prinsipiële 

rede bestaan op grond waarvan die kerk in hierdie belydenis kan sê dat God 

van die owerhede verwag om slegs die Woordbediening te beskerm?  

 

Daar is geen uitdruklike opdrag(te) in die Skrif dat alle owerhede, desnoods 

met die swaard, “alle afgodery en valse godsdiens moet teengaan en uitroei, 

die ryk van die antichris moet vernietig en die koninkryk van Jesus Christus 

moet bevorder, die Woord van die evangelie orals moet laat verkondig...”, nie. 

Ek maak hierdie stelling mét inagneming van die eenheid tussen die Ou en 

Nuwe Testament. Hoewel die Ou Testamentiese konings soos Asa, Josia en 

Hiskia wel afgodediens uitgeroei het en daarby nog mét die swaard, en 

hoewel hulle daarvoor geprys word, was hulle koningskap as gesalfdes69 van 

die Here uniek en is dit in Jesus Christus vervul (vergelyk ook Vorster, J.M., 

2007:153). Daar is nêrens in die Skrif getuienis dat Jesus Christus hierdie 

taak sedertdien aan enige wêreldlike owerheid opgedra het nie. Op grond 

hiervan meen ek dat daar nie Bybelse gronde is om te verklaar dat die Here, 

sedert die koms van Christus, van wêreldlike owerhede verwag om as 

owerhede sélf, desnoods met die swaard, die “take” wat ná die “sodoende” 

vermeld word, te verrig nie. 

 

                                            
69 Hierdie salwing het o.a. ingehou dat hulle die leiding van die Gees gehad het. Hoewel die 

Gees al die OT konings wat so gesalf is, gelei het, het party egter nie aan hierdie leiding 
gehoor gegee nie en is hulle mettertyd vir hulle ongehoorsaamheid veroordeel. Regeerders 
word egter nie vandag meer so, in opdrag van die Here, gesalf nie.  
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• Die skrapping van die “21 woorde” en die invoeg van “sodoende”. 

In 1905 het die Gereformeerde Kerken die “21 woorde” geskrap. Hiervolgens 

het die kerk nie meer volgens art. 36 van die owerhede verwag om 

byvoorbeeld die ryk van die antichris eiehandig, desnoods met die swaard, te 

vernietig nie. In Suid-Afrika het die Gereformeerde kerke ‘n skynbaar minder 

drastiese verandering aangebring deur die omstrede woorde te behou en 

slegs die “sodoende” in te voeg. Hiermee het die kerke in Suid-Afrika egter 

oënskynlik ‘n deel van die roeping wat De Brès en sy mede-Reformatore op 

die ówerhede gelê het, in werklikheid na die kérk verplaas. PARAGRAAF 3 

fokus immer op  die taak van die owerhede.  

Kommentaar: Tydens die Reformasie het die wêreldlike owerhede 

(Rooms en Protestants) inderdaad die mense wat hulle as 

ketters gereken het, vervolg en selfs met die dood gestraf. 

Behalwe dat hierdie vervolging De Brès genoop het om die 

NGB op te stel, verwys hy ook in artikel 37 uitdruklik hierna: 

“... (met die eindoordeel) sal dit bekend word dat hulle saak, 

wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en 

goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God 

is...”  Die Reformatore het destyds nie soseer ‘n probleem 

daarmee gehad dat die wêreldlike owerhede ketters vervolg 

het nie, maar wel dat hulle in baie gevalle die verkeerde 

mense vir ketters aangesien en vervolg het.   

 

Kommentaar: Hou in gedagte dat as PARAGRAAF 3 verwys na “die 

afgodery en valse godsdiens” wat teengegaan en uitgeroei 

moet word, dit op die Roomse godsdiens betrekking gehad 

het. Dit het met ander woorde gedui op die valse vorm van 

die ware godsdiens. Die “ryk van die antichris” het verwys 

na die pous en sy gevolg. Onthou ook dat die NGB as 

verweerskrif in baie spesifieke omstandighede opgestel is – 

nie as ‘n abstrakte dokument wat apologetiese dogma in 

beginsel uiteen moes sit nie. Die gereformeerdes het die 

hulp of minstens die goeie gesindheid van die owerhede 



 

 176 

dringend nodig gehad. Die stryd met die Rooms-Katolieke, 

‘n stryd binne die Corpus Christianum, was by tye letterlik ‘n 

stryd om lewe en dood. Dit het nie hier gegaan oor 

afgodery in die algemeen nie. Die Jode, Moslems en ander 

mense wat afgode aanbid, was eenvoudig nie ter sprake 

nie. “Ons is almal Christene, ons dien almal die Here, help 

ons om die Here reg te dien. Dan sal julle in die proses ook 

ophou om slawe van die Roomse pous te wees en julle plek 

as volwaardige owerhede volstaan.” is met art. 36 vir die 

toenmalige owerhede gesê. 

 

Sedert 1982 word dit dan (skynbaar) van die kerk, wat die Woord moet 

bedien, verwag om die afgodery en valse godsdiens teen te gaan.  

Kommentaar: Ek stel dit dat die kerk nou skýnbaar sekere “take” wat 

blykbaar aan die owerheid opgedra was, oorgeneem het. 

Tot in 1982 het die GKSA die frases ná “sodoende” immers 

inderdaad as take hanteer. Van der Merwe het tereg 

aangetoon dat hierdie frases doelstellend is. Die frases spel 

die doel waarmee die owerheid die take hy wel opgelê is, 

moet uitvoer. Indien die frase ná die sodoende inderdaad 

nie maar net doelstellend van aard was nie, sou die invoeg 

van die sodoende dus nou take op die kerk wat die Woord 

moet verkondig, gelaai het. Dit is eintlik ‘n vraag vir ‘n 

volgende studie of die Here dit inderdaad aan die kerk 

opgedra het om byvoorbeeld die ryk van die antichris te 

vernietig en of Hy bloot van die kerk verwag om die Woord 

te verkondig en Hý dan die verkondiging gebruik om die ryk 

van die antichris sélf te vernietig. Dit is immers net die Here 

self wat ‘n mens se bose hart kan verander, jou lief kan 

maak vir Hom en jou die bose kan laat haat. 

 

Kommentaar: Hoewel mense soos die Jode en die Moslems, soos hierbo 

aangetoon, nooit regtig in die prentjie was vir sover dit die 
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opstel van art. 36 betref het nie, herinner die invoeging van 

die sodoende die kerk daaraan om almal wat die Here nie 

(reg) dien nie, tot bekering te roep – nie alleen die Rooms-

Katolieke nie, maar beslis die Jode, Moslems en 

byvoorbeeld sekulariste. Die kerk neem hierdie taak egter 

nou feitlik geheel en al op homself en verwag net dat die 

owerhede die ruimte sal skep waarbinne hy die Woord aan 

álmal kan bedien. Die kerk moet toesien dat die wáre 

godsdiens, en daarby nog die égte vorm daarvan, bedryf 

word. 

 

Al wat nou in PARAGRAAF 3 van die owerhede verwag word is om, tesame 

met die aandag aan die staatsbestuur, die Heilige Woordbediening te 

beskerm. Vervolgens is die vraag of daar ‘n direkte of minstens afgeleide 

Skrifopdrag is op grond waarvan die Here inderdaad van wêreldlike owerhede 

verwag om enersyds minstens net, of andersyds hoegenaamd, die heilige 

Woordbediening te beskerm – soos tans met art. 36 bely word? Die antwoord 

hierop is negatief, aangesien daar geen sodanige direkte opdrag bestaan nie. 

Daar is egter wel verskeie Skrifgedeeltes wat dit duidelik maak dat dit goed en 

noodsaaklik is dat die Here se Woord bekend gemaak moet word en dat die 

owerheid die Woordbediening op grond hiervan moet beskerm – vergelyk 

Spreuke 29:18.   

Kommentaar: Die Here eis dat álle mense Hom met hart en siel sal dien. 

Met die oog hierop het Hy die sleutels van die Koninkryk, 

die Woordbediening en die tug, aan die kerk gegee. Die 

Christelike tug is egter geestelik sodat niemand met die 

swaard tot gehoorsaamheid gedwing moet word nie. 

(Vergelyk die Kerkorde van die Gereformeerde Kerke in 

Suid-Afrika, artikel 71)  

 

Kommentaar: Hou ook in gedagte dat art. 36 nie volledig uitgewerkte 

opdragte aan die owerhede wil gee nie. Dit is byvoorbeeld 

vir die owerhede om vas te stel wat ordelik is en wat nie. 
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Met art. 36 wys die kerk die owerhede egter daarop dat hy, 

in sy poging om orde te handhaaf, spesifiek die 

Woordbediening móét beskerm. Artikel 36 gee ook nie ‘n 

blote lys opdragte nie – byvoorbeeld, hou die orde; straf die 

kwaaddoeners; beskerm die deugsames; beskerm die 

woordbediening; staan die ryk van die antichris tee, 

ensovoorts. Artikel 36 wil nie die “Tien Gebooie vir die 

owerheid” wees nie. 

 

● Is Gereformeerdes en die Reformatore steeds een in belydenis?  
Aangesien die Reformatore ‘n aktiewe rol (positief én negatief, bevorderend 

én bevegtend) vir die wêreldlike owerhede in “godsdienstige sake” gesien het, 

is die vraag of dit vir Gereformeerdes moontlik is om vandag steeds een in 

Belydenis te wees - noudat die verantwoordelikheid wat op die owerhede gelê 

is, deur die invoeg van “sodoende” opgehef is. Deel van gereformeerd-wees 

is tog om een in belydenis te wees of minstens te wil wees (vergelyk GKSA, 

1970:403). 

Kommentaar: Ek plaas “godsdienstige sake” in aanhalingstekens omdat 

sake wat vandag as “suiwer godsdienstig of kerklik” 

gereken sou word, binne die Reformatore se poging tot ‘n 

teokratiese bestel, as deel van die openbare lewe gesien is. 

Hoewel daar destyds ‘n skeidslyn tussen openbaar en 

privaat getrek is, was die skeiding tussen die kerk en die 

staat baie minder opsigtelik as vandag. Sal enige 

demokratiese owerheid iemand vandag nog teregstel 

omdat hy die Drie-eenheid loon soos wat Servet in Genève 

tereggestel is? Terloops, Servet sou destyds die doodstraf 

in omtrent enige Europese stad ontvang het (Alant, 

1986:194) en nie net in gereformeerde stede nie (vergelyk 

ook NGB artikel 37). 

 

Ek meen egter dat die huidige weergawe van art. 36 inderdaad die eenheid 

met die Reformasie bewaar en wel om twee redes: Die Reformatoriese 

beginsel van sola scriptura asook die beginsel van toerekeningsvatbaarheid. 
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● Die beginsel van Sola Scriptura:  
Hoewel Gereformeerdes vandag in terme van PARAGRAAF 3 ’n ander 

mening huldig as die Reformatore destyds, pas hulle egter nog steeds 

dieselfde beginsels toe, naamlik Sola Scriptura – ook wat die NGB betref 

(vergelyk NGB artikels 3-7). Dit is hierin wat Gereformeerdes steeds 

Reformatories is. Die ironie is dat wanneer die destydse Reformatore se 

interpretasies hanteer sou word asof dít kanoniek is, jy in dieselfde slaggat 

trap wat die Reformatore juis wou vermy en waarin die Rooms-Katolieke wel 

getrap het! 

 

Aangesien daar in die Bybel geen direkte opdrag is dat wêreldlike owerhede 

“die opdragte” moet uitvoer wat ná die woord “sodoende” in art. 36 genoem 

word nie, sal iemand wat ‘n Skrifbeginsel vra, na iets anders as ‘n direkte 

opdrag moet soek.  

 

● Die beginsel van toerekeningsvatbaarheid – ‘n Skrífbeginsel wat die 
Reformatore erken het:  

Uit De Brès en Calvyn (en andere) se geskrifte is dit duidelik dat die 

Reformatore die beginsel van toerekeningsvatbaarheid ten volle erken het 

(vergelyk ook Calvyn se preek oor Deut. 17:2-7 soos hierbo bespreek). In die 

lig van Skrifgedeeltes soos Matteus 11:20-24 is dit ‘n eg Bybelse beginsel. Let 

verder daarop dat die Here self ook, wanneer Hy ‘n opdrag gee, die middele 

voorsien wat nodig is om die opdrag uit te voer. Hy is, soos wat in art. 36 bely 

word, ons goeie God. 

 

Dit is duidelik dat die Reformatore van die owerhede wat in hulle tyd en 

omstandighede regeer het, verwag het om die Róóms-Katolieke te bestry. Let 

wel dat hulle dus nie verwag het dat die owerhede die Christendom as 

sodanig en in watter vorm ook al (Rooms, gereformeerd, Luthers, 

Anabaptisties) in die algemeen moes bevorder nie. In art. 36 het De Brès die 

owerhede opgeroep om die Roomse-Katolieke (en Anabaptiste) teen te gaan 

– selfs met die swaard, maar dan nie omdat hulle Rooms was nie, maar 

omdat hulle die goeie orde versteur het. Die Reformatore kon dit ook van die 

owerhede verwag aangesien die owerhede self uit Christene bestaan het en 
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De Brès daarby nog, voordat hy art. 36 gestel het, eers die hele 

gereformeerde leer in die vorige artikels duidelik uiteengesit het. Die 

owerhede aan wie die NGB as verweerskrif gerig is, was in De Brès se oë 

toerekeningsvatbaar vir hierdie opdrag. 

 

Aangesien meer as 75% van Suid-Afrika se bevolking Christene is 

(Government Communications and Information System, 2009:3), kan aanvaar 

word dat ‘n beduidende aantal van die Suid-Afrikaanse owerheidspersone 

Christene is. Protestante van gereformeerde belydenis vorm egter ‘n klein 

minderheid70. Die huidige Suid-Afrikaanse owerhede sal dus waarskynlik die 

kapasiteit (mate van geloof – Rom. 12:3) hê om te onderskei wat alles 

Christelik is en wat nie, maar nie die kapasiteit om te verstaan hoe 

gereformeerde Protestante die koninkryk van Christus dien en die Rooms-

Katolieke die ryk van die antichris sou bevorder nie. Die huidige Suid-

Afrikaanse owerhede het eenvoudig nie die (Geestelike) kapasiteit om 

afgodery en valse godsdiens te herken en te bestry soos wat dit aan die 

sestiende eeuse owerhede opgedra is nie. (Hiermee wil ek nie beweer dat 

daardie owerhede dit suksesvol gedoen het nie.) Om te redeneer dat die 

gereformeerde Protestante, met ‘n aanspraak op artikel 29 NGB, die 

owerhede sou kon lei, is in beginsel korrek, maar tans prakties moeilik 

uitvoerbaar. Hoe sou gereformeerde Protestante die huidige Suid-Afrikaanse 

owerhede kon oortuig dat alleen hulle as gereformeerdes hierdie 

onderskeidingsvermoë het. Dit sal net so haalbaar wees as om ‘n blinde (wat 

nie eens weet dat hy blind is of wat dit is om blind te wees nie, en ook nie 

weet wat dit is om te kan sien en dat jy kan sien nie) te oortuig dat jy kan sien 

en dat hy jou moet vertrou om namens hom te kyk. Boonop moet hy net vir 

jou vertrou aangesien daar baie ander blindes is wat verkeerdelik beweer dat 

húlle kán sien en (ook) vertrou moet word71. Die dilemma sou ook gestel kan 

                                            
70 Die syfer kan op minder as 15 persent van die bevolking gestel word (vergelyk Government 

Communications and Information System, 2009:3) Hou egter in gedagte dat hierdie syfers 
die nasionale prentjie skets en dat dit op provinsiale of munisipale vlak kan verskil. ‘n 
Dorpsraad sou byvoorbeeld baie meer homogeen kon wees ten opsigte van die geloof van 
sy lede. 

71 In die hele proses sal ‘n mens boonop moet sorg dat jy nie as arrogant beleef word nie, maar 
in liefde by die waarheid bly, ‘n liefde wat selfs liefde vir jou vyand insluit.  Hoewel sy 
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word in terme van die vraag hoe ‘n mens vir iemand wat lewenslank stokblind 

is en geen begrip van kleur het nie, kan verduidelik wat die verskil tussen 

byvoorbeeld wynrooi en maroen (bruinrooi) is. Totdat Suid-Afrikaanse 

owerhede oortuig is dat hulle hulle net deur gereformeerde Protestante moet 

laat lei, sou dit onverantwoordelik wees om te eis dat hierdie owerhede self 

valse godsdiens en afgodery en die ryk van die antichris as sodanig moet 

bestry. Dit sal onverantwoordelik wees om op hierdie owerhede staat te maak 

om die koninkryk van Christus aktief te bevorder. Bogenoemde sal geld 

solank as wat ‘n egte Bybelse standpunt nog nie as deurslaggewend beskou 

word om vas te stel wat die taak van die owerheid is nie. 

 

Hierby sluit ook die feit aan dat waar die owerhede ten tyde van die 

Reformasie relatief despoties regeer het, Suid-Afrikaanse owerhede deur die 

grondwet gebind word. Artikel 15 van die Suid-Afrikaanse grondwet waarborg 

godsdiensvryheid vir elkeen. Op die oog af verbied die grondwet die 

owerhede om ander godsdienste ter wille van die bevordering van die 

Christendom te beveg, wat nog te sê Roomse Christene ter wille van 

Protestantse Christene. 

 

Hoewel die Here van elke owerheidspersoon eis om die belange van sy 

Koninkryk voorop te stel, beteken dit nie dat daardie persoon noodwendig 

bevoeg is om die opdrag uit te voer nie. Is dit verantwoordelik om sekere 

optrede van iemand te eis wat duidelik nie bevoeg is daarvoor nie? In sy 

preek oor Deuteronomium 17:2-7 maak Calvyn (vergelyk Polman, s.j. b:278) 

dit duidelik dat hy nie dieselfde eis aan die stadsowerhede van stede (soos 

byvoorbeeld Basel waar die gereformeerde godsdiens nog nie gevestig was 

nie) kon stel nie, as aan die owerhede van Genève (onder wie die 

gereformeerde godsdiens wel gevestig was). 

 

                                                                                                                             
ampswerk veel meer omvat, het Christus hierin Self die voorbeeld gestel (Mat. 11:29, 21:5, 2 
Kor. 10:1). Vergelyk ook De Wet (2010). Boonop sal ‘n mens ook die waarskuwing in 
Jakobus 3:1 waarvolgens leermeesters strenger beoordeel sal word, in gedagte hou.  
Iemand wat ‘n byna “blinde gehoorsaamheid en vertroue” (effektief in hom) vra, neem ‘n 
geweldige verantwoordelikheid voor God. Mense wat meen dat hulle iets nie self (kan) 
verstaan nie, vertrou diegene wat leiding gee soms totaal en al en volg blindelings.  
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● ‘n Moontlike strategie waarmee die kerk die owerheid kan benader 
Indien die kerk sou oordeel dat die huidige Suid-Afrikaanse owerhede 

inderdaad nie in staat is om die take uit te voer wat voor 1982 aan die 

owerhede opgedra is nie, beteken dit egter nie dat die saak afgehandel is en 

die kerk daarmee vir lief moet neem nie. Die kerk durf nie, soos Pilatus 

destyds, sy hande in onskuld was en maak asof die saak nou uit sy hande is 

nie.  

Hoe sal die kerk die owerhede dus kan oortuig om minstens die bediening van 

die Woord (van die Drie-enige God) te beskerm – veral as in ag geneem word 

dat die owerhede byvoorbeeld bestaan uit heidene, of uit Christene wat aan ‘n 

sekulêre skeiding van kerk en staat glo?  

 

In Romeine 13 veral vers 5, moedig Paulus elkeen aan om die owerhede om 

minstens twee redes te gehoorsaam – omdat die owerhede deur God ingestel 

is (vers 1,2) en om straf te vermy (vers 3,4). Paulus voer dus nie net ‘n 

prinsipiële argument (vers 1,2) aan nie, maar ook een vanuit die praktyk (vers 

3,4). Selfs iemand wat uit beginsel daarmee sou verskil dat Gód owerhede 

ingestel het en hulle dáárom gehoorsaam moet word, sal instem dat dit 

prakties gesproke wys is om die owerhede te gehoorsaam en sodoende straf 

te vermy. As die kerk die owerhede wil oortuig dat die owerhede die 

Woordbediening moet beskerm, moet die argument sowel prinsipieel as 

prakties wees. Die kerk moet eerstens in gedagte hou uit wie die owerhede 

bestaan. Selfs ‘n owerheid bestaande uit heidene wat geen respek vir God het 

nie, wil gehoorsame burgers hê en in die lig van die vyfde gebod wil Christene 

ook gehoorsame burgers wees. Dink aan hoeveel moeite De Brès destyds 

gedoen het om die vyfde gebod by die gereformeerdes en die owerhede in te 

prent en hoeveel die gereformeerdes bereid was om te ly, eerder as om 

ongehoorsaam te wees aan die owerhede. Dit is met goeie rede dat art. 36 

nie by PARAGRAAF 3 eindig nie, maar dat daar in PARAGRAWE 4 en 5 bely 

word dat almal die owerhede moet gehoorsaam en dat die gereformeerdes 

diegene verfoei wat die goeie orde in die staat omver wil werp. Die owerheid 

moet dus kennis daarvan neem dat gereformeerdes gehoorsame burgers wil 
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wees. Gehoorsame, deugsame burgers is, uit ‘n praktiese oogpunt gesien, ‘n 

bate vir ‘n owerheid. 

 

Hoe meer Christene daar in die owerheid is en hoe groter hierdie mense se 

mate van geloof is (Rom. 12:3), hoe groter appèl kan daar op hulle gewete 

gemaak word om te erken dat hulle daar is deur die beskikking van die 

lewende God en aan Hom verantwoording sal doen. Daar sal dan ook voorts 

in al groter mate van sulke persone verwag kan word om rekening te hou met 

die realiteit van Christus se koningsheerskappy en sy wederkoms. (Sien ook 

artikel 37 NGB.) Dít is immers die werklikheid waarmee elke mens rekening 

behoort te hou – selfs al is daar baie mense wat dit nie weet of ken of wil 

aanvaar nie. Jesus Christus ís die Koning van die konings; Hy ís op pad na 

hierdie wêreld en Hy kom om te oordeel. Dit word soms gesê dat dit nie 

realisties is om te verwag dat Suid-Afrikaanse owerhede die roeping wat art. 

36 op hulle lê, sal nakom nie. Elke mens wat met die realiteit rekening wil hou, 

moet in die eerste plek met die realiteit van Christus en sy heerskappy 

rekening hou en sy besluite in die lig van hierdie realiteit neem. 

 

In die NGB het De Brès hierdie selfde dubbelloop-strategie gevolg. Aan die 

een kant het hy die gereformeerde leer uitgespel en wou hy aantoon dat die 

gereformeerdes nie as ketters vervolg moes word nie. Aan die ander kant het 

hy die owerhede se guns probeer wen deur daarop te wys dat die 

gereformeerdes gehoorsame burgers was – dus ‘n bate vir die owerhede. 

 

Alhoewel dit nie eenvoudig sal wees om ‘n owerheidspersoon te oortuig na 

wié se advies hy in die uitvoering van sy take moet luister nie, moet NGB 

artikel 29 wel in gedagte gehou word. Hierdie artikel spel immers uit hoe 

iemand die ware kerk – na wie geluister moet word om te wete te kom wat 

afgodery en valse godsdiens is en wat die ryk van die antichris behels - kan 

herken en van die valse kerk kan onderskei. As enige owerheidspersoon dus 

sou vra na watter kerk hy dan moet luister, moet artikel 29 deel van die 

antwoord wees – soveel te meer as hy die nodige mate van geloof het. Die 

artikel verwoord immers boonop ook hoe die egte vorm van die ware 

godsdiens lyk. 



 

 184 

Koopmans (1939:158) het baie klem daarop gelê dat Paulus en Jesus die 

geleentheid wat die regsproses hulle gebied het, benut het om die evangelie 

te verkondig. Vonk (1956:642) praat ook daarvan dat die owerheid in die 

“verbygaan” opgeroep is. Moet die kerk dus opportunisties wees? Dalk wel, 

want Jesus sê immers in Matteus 11: Dit sal julle geleentheid (opportunity) 

wees as julle voor konings gebring word. 

 

Waar ek in hierdie hoofstuk aandag gegee het aan die roeping van die 

owerhede, fokus ek in die volgende hoofstuk op die grondwetlike demokrasie 

– die raamwerk waarbinne die Suid-Afrikaanse owerhede hulle roeping moet 

volvoer. 
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4. DIE SUID-AFRIKAANSE DEMOKRATIESE BEDELING 

 
4.1 INLEIDING 
Die aanpak van hierdie studie kan vergelyk word met twee gedagtestrome wat 

ineenvloei: Enersyds die roeping van owerhede soos gesien in die lig van 

NGB art. 36 en andersyds die mandaat van Suid-Afrikaanse owerhede 

voortspruitend uit die demokratiese grondwet van die Republiek. Waar die 

vorige hoofstukke hoofsaaklik aandag gegee het aan die roeping van 

owerhede soos wat dit in art. 36 belig word, fokus hierdie hoofstuk op die 

demokratiese milieu waarbinne Suid-Afrikaanse owerhede hulle roeping moet 

en kan vervul. 

 

Die plek en funksie van hierdie hoofstuk binne die studie kan daarom ook 

verduidelik word deur middel van die metafoor van ‘n geraamde skildery: 

Waar die vorige hoofstuk ‘n prent geskilder het van waartoe owerhede in die 

lig van art. 36 NGB geroep word, vorm die demokrasie bedeling die raamwerk 

waarbinne die skildery moet inpas. In die volgende hoofstuk sal gekyk word 

na hoe gepas hierdie raam uiteindelik vir die skildery is of gemaak kan word.  

 

Vervolgens fokus hierdie hoofstuk op: 

• Van ‘n feodale sisteem tot die moderne era 

met besondere aandag aan: 

o Die ontwikkeling van “die staat” as sodanig. 

o Die ontwikkeling van demokrasie72 en modérne state. 

o Die rol van die Reformatoriese tradisie hierin 

• Die vestiging van demokrasie in Suid-Afrika 

met besondere aandag aan: 

o Die Suid-Afrikaanse grondwet en die waardes daarvan. 

o Die Handves van Regte en die artikels wat godsdiens raak. 

• Modelle wat die plek van godsdienste binne state aandui.  
                                            
72 Talle skrywers wys daarop dat die ontwikkeling van moderne demokrasie en die kapitalisme 

hand-aan-hand gegaan het (vergelyk Held, 2008; Baradat, 2003). Aangesien hierdie studie 
wat art. 36 betref, nie soseer die ekonomiese onderbou van die ontwikkeling van demokrasie 
raak nie, sal ek net waar nodig daarna verwys.  
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4.2 VAN DIE FEODALE SISTEEM TOT DIE MODERNE ERA 
Om te sê dat die NGB opgestel en aanvaar is in ‘n totaal ander era as waarin 

ons vandag lewe, is om dit baie ligtelik te stel. Voordat ek dan in besonder 

aandag gee aan die oorsprong en ontwikkeling van die staat, asook 

demokrasie en moderne demokrasieë, bespreek ek eers ander faktore wat vir 

die ontstaan van die moderne wêreld verantwoordelik was.  

 

4.2.1 ‘n Verandering in die innerlike ingesteldheid van die mens 
Die Renaissance het die einde van die Middeleeue ingelui, maar die moderne 

tyd sou egter eers ná die einde van die Reformasie werklik ‘n aanvang neem 

met die opkoms van moderne filosofie en wetenskap (Pillay, 1991:174). Met 

behulp van gedrukte boeke kon idees boonop versprei soos nog nooit 

vantevore nie. Waar die Middeleeuse wêreld fundamenteel religieus asook vol 

bygeloof was en deur die Katolieke kerk gedomineer is, het ‘n sekulêre gees 

begin posvat en het die kerk sy greep op die samelewing stelselmatig verloor. 

Nominalisme het reeds sedert die aanvang van die Renaissance die klem op 

die waarde van hierdie wêreld op sigself asook van die individu begin plaas 

(Botha, 1991a:129). Soos reeds in hoofstuk 2 aangetoon, het Luther die lewe 

buite die kerklike sfeer ‘n waarde op sigself begin gee. Politiek en ekonomie, 

om twee voorbeelde te noem, was nie minderwaardig ten opsigte van die 

“geestelike” aspek van die lewe nie en dit kon nagejaag word solank as wat 

dit ook tot eer van die Here gedoen is (Van Vuuren, 1996:24).  

 

Mettertyd het die filosofie en wetenskap die deterministiese religieuse 

denkraamwerk en die bygelowige aannames vir ‘n nuwe induktiewe logika en 

sintuiglike ervaring verruil; doelgerig en in terme van oorsaak en gevolg begin 

redeneer; eksperimente uitgevoer en nuwe tegnologiese uitvindings gemaak 

en ‘n groot vertroue begin vestig in die vermoë van die mens om self sy eie 

vryheid te bewerk. Galileo het empiries aangetoon dat Copernicus se 

heliosentriese aansprake korrek was. Newton het Galileo se werk bevestig; 

aangetoon dat die wêreld deur natuurwette (soos swaartekrag) beheers word 

en dat die aarde maar ‘n spikkel in die heelal is. Bygeloof én vertroue in God 

het hulle trekkrag verloor. In die moderne era, veral sedert die Verligting, sou 

alles gedomineer word deur die vertroue in die menslike rede en die 
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optimisme dat die mensdom hierdie lewe self kan organiseer en sy toekoms 

sodoende self kan bepaal. Die rede het openbaring as maatstaf vir waarheid 

en geldigheid vervang.  

 

4.2.2 Sosio-ekonomiese faktore  
Teen die middel van die 18de eeu het die nuwe wetenskaplike insigte 

ongekende tegnologiese ontwikkelinge gebring en die Industriële Revolusie 

ingelei. Van Vuuren (1996:33) meen dat die Industriële Revolusie die grootste 

transformator van die moderne era is. Afgesien van die verskil wat dit aan 

mense se lewensgehalte gemaak het, het dit ook nuwe klasse gegenereer (‘n 

middelklas en industriële werkers); direkte kapitalistiese beheer oor produksie 

gebring en die politieke struktuur fundamenteel verander. Waar die middelklas 

bo die groot (adellike) grondbesitters begin uitstyg het, het die werkers se 

samespanning (onderling en met die onderdrukte groepe), tot die verkryging 

algemene stemreg bygedra. Nasionalisme en kapitalisme het egter hand aan 

hand ontwikkel sodat die Industriële Revolusie die Europese moondhede in 

staat gestel het om groot dele van die res van die wêreld te koloniseer en te 

oorheers. 

  

4.2.3 Politieke veranderinge: konstitusionalisme en ‘n staatsamptenary  
In art. 36 word bely dat God owerhede ingestel het. Uit ‘n historiese oogpunt 

beskou, lê die oorsprong van die eerste owerhede in die gryse verlede en was 

daar millennia voor Christus al gemeenskappe wat in gesins-, familie- of 

stamverband georganiseer was. Mettertyd het state ontstaan73. “Die staat” is 

egter ‘n moderne konsep. In die vorige hoofstuk is aangetoon dat selfs die 

Reformatore nog nie juis met die abstrakte begrip: “die staat” te make gekry 

het nie, maar eerder met owerheidspersóne in gesagsposisies - met individue 

met wie hulle ‘n goeie of ‘n slegte verhouding gehad het. Dit is om dié rede 

                                            
73 Baradat (2003:50-55) bespreek 5 teorieë oor die ontstaan van state, naamlik weens ‘n 

natuurlike proses tot interaksie (Aristoteles, Thomas en Rousseau); weens mag / “force” 
(onder andere Hegel, Nietzsche); weens Goddelike verkiesing (Ambrosius, Augustinus, 
Gregorius); weens die goddelike reg van konings (Bodin. Baradat deel Luther en Calvyn 
egter ook by hierdie groep in) en weens die aangaan van ‘n sosiale kontrak (Hobbes en 
Locke. Baradat gee hier egter ook erkenning aan Calvyn). Let daarop dat hierdie teorieë nie 
waterdig van mekaar geskei kan word nie.  



 

 188 

dat daar byvoorbeeld in art. 36 nié bely word dat almal verplig is om hulle aan 

alle wettige gesag (‘n abstraksie) te onderwerp nie, maar aan die owerhede 

(persone).  

 

4.2.3.1 “Die staat” soos gefundeer deur Thomas Hobbes (1588 - 1679) 
Na afloop van en in reaksie op die burgeroorlog in Engeland, publiseer 

Hobbes in 1651 Die Leviatan. Hoewel hy nominaal Anglikaans was 

(Latourette, 1953:692), was hy volgens Bredenkamp (1996:100, 105) ‘n kind 

van die Hervorming en veral deur die Calvinisme beïnvloed. Hy wou dan ook 

rekening hou met die verdorwe aard van die mens wat tot voortdurende 

konflik gelei het. Hobbes gebruik hierdie Bybelse metafoor vir sy oproep om ‘n 

sterk sentrale regering. Hy meen dat ‘n gemeenskap ter wille van vrede en 

selfbehoud ‘n sosiale kontrak aangaan (Hall, 1996:257). Hiervolgens moet die 

koning (in gevalle waar die kontrak op ‘n monargie uitloop) sorg vir stabiele 

lewensomstandighede. Die onderdane moet ook hulle natuurlike regte 

(byvoorbeeld tot wraak) prysgee en hulle aan die koning onderwerp om 

onderlinge gevegte te voorkom – ‘n verstaanbare gedagte na die afloop van 

nog ‘n vernietigende Engelse burgeroorlog. Bredenkamp (1996:101) wys 

daarop dat wanneer iemand sy regte so prysgee, hy aan die hoogste sedelike 

norm sou beantwoord, naamlik om aan ander te doen soos hy aan homself 

gedoen wil hê. 

 

Let wel dat Hobbes die legitimiteit van die koning se gesag nie op die 

sogenaamde “goddelike reg van konings”74 baseer nie, maar daarop dat die 

                                            
74 Die Franse juris en politieke filosoof Jean Bodin (1530 – 1596) het die “goddelike reg van 

konings” op grond van bestaande Middeleeuse gedagtes en vanuit die Romeinse reg 
geformuleer om die gesag van die koning teen inmenging van die pous te verskans. Dit was 
veral konings soos (die Protestantse) Jakobus IV van Skotland / Jakobus I van Engeland en 
Ierland en (die Roomse) Louis XIV van Frankryk wat hulle op hierdie reg beroep het. Die 
implikasie van hierdie reg was dat opstand teen die koning gelykstaande is aan opstand 
teen God. Van Niekerk (1996:149) tipeer die siening van Bodin as een waarin die 
wetgewende mag van die staat soos vergestalt in die vors, onbeperk is. Die mag van die 
vors is die enigste, hoogste (en ondeelbare) mag oor alle mense en instansies op sy 
grondgebied, maar ook onbeperk wat taak en tyd betref. Die vors is aan geen wette 
gebonde nie aangesien dit onmoontlik is om aan wette gebode te wees wat op jou eie wil 
berus. Anders as byvoorbeeld Machiavelli, erken Bodin egter dat die mag van die vors wel 
gebonde is aan die goddelike reg en natuurreg en dat hy ook gebind is aan verdrae. Waar 
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onderdane dit vrywillig aan hom toeken. Hiervolgens het “die wil van die 

mense” vooropgestaan by die opstel van die ooreenkoms. Wanneer die terme 

van die kontrak egter eenmaal vasgestel was, het die mense hulle reg om die 

regeerder in toom te hou of teen te gaan, prysgegee en het hy bykans vrye 

teuels binne die ooreenkoms gehad. Op die vraag wie die sosiale kontrak in 

stand sou hou, het Hobbes ‘n eenvoudige antwoord: “Net die Leviatan.” Die 

Leviatan is watter persoon, groep of instansie die mense ook al vir hierdie 

taak sou aanwys – in die geval van destydse Engeland, volgens Hobbes, 

verkieslik ‘n koning. Die Leviatan is bo die wet verhewe en hoef dit nie te 

gehoorsaam nie aangesien hy nie die terme van die sosiale kontrak vasgestel 

het nie, maar slegs moet toesien dat sy onderdane hulle daarby hou. Hy moet 

almal wat oortree, straf (Sahakian, 1984:127).  

 

Die opsigtelike tekortkominge van Hobbes se gedagtes is nie hier ter sake 

nie, maar wel die grondslag wat hy vir die moderne konsep “die staat” en selfs 

vir “demokrasie” in sy moderne verskyningsvorm gelê het.  

 

Hoewel Hobbes in Engeland se geval ‘n monargie voorgestaan het, het die  

“wil van die mense” die plek ingeneem van die Reformatoriese gedagte 

waarvolgens God gesag gee en die owerheid se heerskappy legitimeer. 

Hierdie gedagtes sou uiteindelik ook vrug dra in die denke van filosowe soos 

Emmanuel Kant75 en selfs in die Franse Revolusie van 1789. 

 
Baradat (2003:70) meen dat Hobbes, tesame met Locke en Rousseau, die 

vernaamste bydraes gelewer het tot die vestiging van die teorie van ‘n sosiale 

kontrak76. Hierdie teorie spruit eerstens uit ‘n geloof dat die mens aanvanklik 

                                                                                                                             
die vors nie aan menslike wette onderworpe is nie, is hy wel gebind aan verdrae wat hyself 
aangegaan het aangesien dit met wedersydse instemming aanvaar is en slegs daarmee 
verander kan word. In ‘n verdrag is dit nie net die wil van die vors wat funksioneer of 
gefunksioneer het nie. Vergelyk ook Berman (1994:1667) wat sy werk uitvoerig bespreek. 

75 Vorster (2002:131 en volgende) gee ‘n goeie oorsig oor Kant se bydrae tot die ontwikkeling 
van menseregte wat hy op die mens se “innerlike reg op vryheid” gegrond het. 

76 Witte (2007:20) daag hierdie gedagte egter uit deur aan te toon watter grondliggende rol 
Reformatoriese gedagtes in die uiteindelike daarstelling van die konsep van ‘n sosiale 
kontrak gespeel het. Dit word hieronder in detail bespreek. Op hierdie punt moet egter ook in 
gedagte gehou word dat Hobbes, soos aangetoon, self Calvinistiese uitgangspunte 
ondersteun het. 
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in ‘n natuurlike staat geleef het waarin daar geen formele owerhede was nie. 

Owerhede is ‘n opsetlik, rasionele menslike skepping (invention) en die 

sosiale kontrak is dan die menslike aksie waardeur die struktuur en die mag 

van die owerheid tot stand gebring is. Tweedens  het bogenoemde filosowe 

ook ‘n (algemeen aanvaarde) geloof gehad in die bestaan van ‘n natuurwet 

(natural law) - ‘n stel waarhede wat absoluut, universeel en ewig is en 

waaraan menslike optrede gemeet kan word. Die wet is dus algemeen en 

gelykgeldend vir alle mense sodat alle mense aan dieselfde morele kode 

gebonde is en mense mekaar nie te na mag kom oftewel mekaar se 

natuurlike regte mag skaad nie. Dit is immoreel om gelykwaardiges (mense) 

ongelykwaardig te hanteer. Derdens het hulle ook geglo dat alle mense 

rasioneel is en daarom hulle probleme met behulp van die rede kan verstaan 

en oplos. Hiervolgens het die mensdom owerhede tot stand gebring as ‘n 

rasionele poging om probleme wat binne die natuurlike staat voorgekom het, 

te hanteer. 

 

4.2.3.2 Die opkoms van ‘n burokratiese amptenary binne die staat 
Van Vuuren (1996:26) wys daarop dat die nuwe intellektuele ingesteldheid 

wat hierbo bespreek is, mettertyd die besef van die algemene belang van die 

staat na vore gebring het en sodoende ‘n nuwe korps amptenare tot stand laat 

kom het: staatsamptenare wat die algemene belang gedien het deur hulle 

staatsdiens – ongeag hulle persoonlike verskille en lojaliteite. Hierdie 

amptenare kon hulle kollektief identifiseer met die “die staat” al was dit op ‘n 

baie abstrakte en simboliese vlak. Voor die Franse Revolusie het mense 

hulleself byvoorbeeld eerder as onderdane van ‘n sekere koning (of ander 

maghebber) gesien as burgers77 van ‘n staat of selfs as lede van ‘n nasie 

(Baradat, 2003:56). 

 

Van Vuuren (1996:26) meen dat die opkoms van die burokrasie die element is 

wat die grootste verskil tussen die Middeleeuse “state” en era van die 

moderne staat aandui. Namate die doeltreffendheid van die staatsdiens van 

die staatsamptenare die effektiewe mag van die staat verhoog het, het dit ook 
                                            
77 Bredenkamp (1996:97 en volgende) gee ‘n goeie oorsig van die ontwikkeling van die konsep 

van burgerskap as sodanig. 
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hulle eie mag en waarde verhoog. Mettertyd het daar ‘n breuk ontstaan tussen 

diegene wat hulleself eerstens lojaal geag het aan die politieke owerhede in 

wie se diens hulle was, en dié wat hulleself eerstens as stáátsamptenare 

beskou het in terme van die burokratiese siening van die staat. Hiervolgens 

besit die bekleding van ‘n staatspos (buro) ‘n eie morele waarde deurdat die 

algemene belang gedien word en nie soseer die belang van die politiese 

heerser nie.  

 

Die burokratisering van die staat het uiteindelik bygedra tot ‘n nuwe 

kontraktuele en grondwetlike begronding van staatsgesag. Middelklas 

regsgeleerdes het adellikes in Europa mettertyd as regeringsraadgewers 

vervang en wou die nuwe politieke gesagsverhoudinge op ‘n gesonde wetlike 

grondslag plaas. Anders as die hoë aristokrasie wat hulle gesagsposisies in 

terme van lojaliteit en gewyde beginsels gesien het, het die regsgeleerdes op 

‘n wetlik-gereëlde ooreenkoms aangedring. Volgens hierdie benadering is die 

gesag van wêreldlike owerhede op ‘n implisiete sosiale kontrak gegrond 

kragtens waarvan diegene wat daardeur regeer word, eers in ‘n politieke 

gemeenskap verenig is. Hobbes se staatsfilosofie het die teoretiese 

regverdiging hiervoor verskaf. Hoewel Hobbes sy teorie ontwerp het om die 

absolute monargie in Engeland te fundeer, het sy kontrakteorie die kiem van 

konstitusionalisme gedra. Uiteindelik sou die absolutistiese staat 

geliberaliseer en gedemokratiseer78 word om die hedendaagse liberaal-

demokratiese staat te word. 

 

4.2.3.3 John Locke (1632 - 1704), vader van die konsep: “die staat”  
Die Verligtingsfilosoof John Locke, wat onder andere voortgebou het op die 

fundamentele werk van Hobbes, word beskou as die vader van die abstrakte 

konsep wat vandag bekend is as “die staat”. Baradat (2003:73) toon aan hoe 

Locke sy idees as filosofiese onderbou vir die Glorious Revolution van 1688 

                                            
78 Van Vuuren (1996:29) beskryf die revolusie van 1640 in Engeland wat tot die sogenaamd 

Long Parliament gelei het as een van die eerste suksesvolle oorwinnings van die liberale 
konstitusionalisme oor die absolutistiese monargie.  Witte (2007:211) bespreek die rol wat 
die Calviniste in die vestiging daarvan gespeel het. 
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gepropageer het79: Ná die afsetting van Jakobus II het die Britse Parlement in 

1689 ‘n Handves van Regte (Bill of Rights) aanvaar, waarmee die mag van 

toekomstige konings ingeperk is en Engeland op die pad na ‘n moderne 

demokrasie geplaas het. Die koning sou hierdie beperkinge voortaan moes 

erken as synde ‘n verwoording van die “outentieke en onvervreembare regte 

van die mense van die ryk”.  

 

In sy Second Treatise on Government verduidelik Locke sy siening van die 

natuurwet (natural law). Hiervolgens het elke individu van nature regte en is 

mense van nature gelyk en elke individu van nature vry. Tog is elkeen nie 

daarom vry om eenvoudig te doen wat hy wil nie. Die natuurwet beheers die 

natuurlike staat en lê op elke mens die verpligting om na mekaar om te sien 

(vergelyk Vorster, 2004:44). Só gesien het “die staat” die plig om toe te sien 

dat die natuurwet uitgevoer word. Dit is noodsaaklik omdat individue (ook in 

die natuurlike staat) in botsing kon kom as hulle mekaar sou uitbuit of selfs net 

hulle regte wou uitoefen. Boonop sou die sterker party, eerder as die een wat 

die reg aan sy kant het, gewoonlik die stryd wen. In al hierdie gevalle is daar 

dan ‘n owerheid as ‘n onbevooroordeelde skeidsregter nodig om die dispuut 

op te klaar – én die toneel daarna te verlaat sodat die mense met hulle lewens 

kon aangaan (Baradat, 2003:77, 78).  

 

Vir Locke het die owerheid dus enersyds ‘n kardinale rol in die samelewing 

gehad en andersyds moes die owerheid se mag beperk word om die vryheid 

en (onvervreembare en outentieke) regte van die individu te beskerm. Van 

Vuuren (1996:31) wys daarop dat hoewel Locke, soos Hobbes, ook gemeen 

het dat die onderdane hulle regte aan die soewereine owerheid oorgedra het, 

dit volgens Locke net dié regte was wat op wetgewing en wetstoepassing 

betrekking gehad het. Die onderdane het hulle ander regte in beginsel behou. 

Vorster (2002:124) wys ook daarop dat ‘n owerheid beperk word deur die doel 

                                            
79 Vorster (2002:121) wys daarop dat Locke al byna twintig jaar voor hierdie revolusie aan 

hierdie geskrif begin werk het. Dit is gevolglik nie soseer ‘n verdediging van die revolusie nie, 
maar eerder ‘n filosofiese betoog teen absolutisme. Vorster verwys hier ook na die 
voorwoord wat Laslett vir sy uitgawe van Locke se geskrif geskryf het. Vorster toon ook aan 
hoe Locke sy gedagtes geopper het in teenreaksie op die patriargale argumente waarmee 
Robert Filmer die absolute monargie wou regverdig. 
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waarvoor dit ingestel word. Wanneer dit in tirannie sou verval en nalaat om 

die natuurlike regte van die onderdane te beskerm, en sodoende die vertroue 

skend wat in die owerheid geplaas is, kan die onderdane die kontrak verbreek 

en ‘n nuwe owerheid tot stand bring. 

 

Waar konings op daardie stadium die wetgewende sowel as die uitvoerende 

magte uitoefen het, was Locke dus ‘n vroeë voorstander van die skeiding 

daarvan. Op dié punt breek hy fundamenteel met Hobbes se absolutisme 

(Van Vuuren, 1996:30). Aangesien die wil van die meerderheid 

deurslaggewend was, moes die wetgewende mag volgens Locke in ‘n 

parlement setel. Die koning het die uitvoerende mag behou. Die regbank was 

ook aan die uitvoerende mag gekoppel om wetsoortreders te straf. ‘n Individu 

moes hom óf by die wil van die meerderheid soos vergestalt in die 

wetgewende gesag (die parlement) neerlê, óf die gemeenskap verlaat en 

hiermee tot die natuurlike staat terugkeer en die beskerming van die 

owerhede verloor.  

 

Locke bring dus ‘n belangrike wending in die siening van owerhede.  Sowel 

Hobbes as Locke meen dat die bestaan van owerhede voortspruit uit die 

“sosiale kontrak”. Die burgerlike gemeenskap is ‘n ooreenkoms tussen 

individue om mekaar se regte (voortspruitend uit die natuurwet) te beskerm. 

Op hierdie wyse groei die natuurlike staat tot “die staat” (Vorster, 2004:45). 

Waar Hobbes owerhede egter as “bo die gemeenskap” gesien het en gemeen 

het dat die gemeenskap die owerhede moet dien (soos tipies in ‘n monargie 

gebeur), beskou Locke die owerhede as dienaars van die gemeenskap. 

Volgens hom is die owerhede in werklikheid twee vlakke ónder die 

gemeenskap: Individue vorm ‘n gemeenskap deur die opstel van ‘n sosiale 

kontrak om hom te ondersteun en die owerhede is die diensknegte van die 

sosiale kontrak. Wanneer ‘n owerheid byvoorbeeld tot ‘n val kom, lei dit dus 

nie vanselfsprekend tot die val van die gemeenskap nie, maar eerder daartoe 

dat die gemeenskap ‘n ander stel dienaars kry. Die enigste doel van die 

owerheid is om individue op so wyse te dien dat hulle individuele regte en 

vryhede vermeerder. 
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Anders as Hobbes wat pessimisties oor die menslike natuur was en gemeen 

het dat die owerhede noodsaaklik was om mense teen mekaar te beskerm, is 

Locke optimisties oor die menslike natuur. Hy meen dat owerhede te veel 

beperkinge op mense plaas en dat mense veral vry is wanneer hulle aan 

hulleself oorgelaat (kan) word. 

 

Vorster (2004:45) wys daarop dat Locke se idees, wat die hoekstene vir die 

liberale staat gelê het en die weg vir verteenwoordigende regering voorberei 

het, nie populêr was in ‘n era van totalitêre state nie. Geen totalitêre owerheid 

wou sy gesag deur die aansprake van sy onderdane laat begrens nie 

(vergelyk Vorster, 2002:1250). Hoewel Locke se gedagtes groot invloed in 

Brittanje gehad het, was sy grootste invloed uiteindelik aan die ander kant van 

die Atlantiese oseaan, in Amerika en hulle stryd om vryheid. Thomas 

Jefferson het sterk op Locke gesteun. Die praktiese implikasies van Locke se 

opvattings is ook duidelik te sien in die onafhanklikheidsverklaring en 

grondwet van die VSA (Baradat, 2003:78). Filosowe soos Rousseau het ook 

op Locke se idees voortgebou.   

 

4.2.3.4 Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778): populêre soewereiniteit 
binne ‘n stelsel van direkte demokrasie80 

Na die dramatiese politieke ontwikkelinge in Engeland wat die 

voedingsbodem was vir die idees van Hobbes en Locke, het Engeland ‘n fase 

van konsolidasie binnegegaan. Die volgende opbloei van die moderne 

demokrasie sou in Frankryk wees. Hoewel Frankryk groot wetenskaplike en 

literêre vooruitgang gemaak het in die tydperk sedert Louis XIV (1638-1715) 

‘n absolute monargie gevestig het, was die politieke sisteem wreed, die 

sosiale struktuur in rigiede klasse verdeel en die staatsbestuur korrup en 

ongeërg teenoor die nood van die arm massa. Die tydsomstandighede het 

gesmag na ‘n stem om die onreg te verwoord – Jean-Jacques Rousseau het 

geantwoord. 

                                            
80 Held (2008:36 en volgende) toon aan hoe Rousseau voortgebou het op die gedagtes van die 

Renaissance-medikus-filosoof Marsilius van Padua wat in sy Defensor Pacis (1324)  
verantwoordelik was vir die eerste merkwaardige beskrywing van ‘n verkose regering en 
populêre soewereiniteit. Rousseau het veral deur middel van die werke van Machiavelli 
hiervan kennis geneem. 
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Rousseau het daarby aangesluit dat mense in hulle natuurlike staat81 ‘n 

sosiale kontrak sou gesluit het om daarmee ‘n gemeenskap te vorm: Mense 

het ‘n natuurlike geneigdheid om hulle kragte binne ‘n gemeenskapslewe 

saam te snoer. In die natuurlike staat was mense baie soos onskuldige diere, 

ten beste edele barbare. Dit was eers wanneer ‘n mens as burger82 (cotoyen) 

aan die gemeenskapslewe begin deelneem het, dat jy werklik mens geword 

het en jou volle potensiaal kon bereik83. Die bestaan van die gemeenskap het 

egter slegs ‘n morele lewe moontlik gemaak, maar nie noodwendig ‘n 

aangename, edele lewe gewaarborg nie. Die onreg van die era het 

laasgenoemde stelling vir Rousseau onderstreep.   

 

Aangesien dit vir mense onmoontlik was om na die natuurlike staat terug te 

keer (omdat hulle daarmee hulle morele lewe sou prysgee84), moes nuwe 

strukture gevestig word waarin elkeen sy eie belang volkome moes opgee om 

‘n nuwe liggaam te vorm: ‘n “publieke persoon”85. Hierdie publieke persoon 

sou deur die algemene wil gerig word en so sou ‘n morele lewe vir almal 

verseker word. Dit is danksy ‘n individu se lidmaatskap van die gemeenskap 

dat hy sy welsyn, kommunikasievorme (taal) en selfs sy privaatbesit kon 

geniet en nie andersom nie (Bredenkamp, 1996:105). Vorster (2002:127) wys 

hier op die belang wat versoening vir Rousseau gespeel het om sowel die 

individu as die gemeenskap teen mekaar te beskerm: byvoorbeeld die 

                                            
81 Vorster (2002:126) wys daarop dat die natuurlike staat vir Rousseau ‘n blote denkkonstruksie 

was aangesien die Bybel se verhaal van die sondeval ons volgens Rousseau geleer het dat 
daar in werklikheid nooit so ‘n staat bestaan het nie.  

82 Hierdie gedagte hang saam met Rousseau se geloof aan die gelykheid van die mens en dat 
die samelewing nie in owerhede en onderdane verdeel moes wees nie, maar dat almal 
eerstens burgers van een gemeenskap was. Dis is reeds hierbo genoem dat mense hulleself 
vantevore eerder as onderdane van byvoorbeeld ‘n koning gesien het, as burgers (citizens) 
van ‘n gemeenskap. 

83 “Human beings must be made citizens before they can be made men. But in order that they 
can be made citizens, governments must give liberty under law, must provide for material 
welfare and remove gross inequality in the distribution of wealth, and must create a system 
of public education, by which children are accustomed to regard their individuality only in 
relation to the body of the state.” Rousseau soos vertaal deur Sabine en weergegee in 
Bredenkamp (1996:106). 

84 Vergelyk egter ook Vorster (2002:126) wat die rol wat privaatbesit en sosiale afhanklikheid 
hier speel, belig. 

85 Bredenkamp (1996:105) praat hier alternatiewelik  van ‘n “morele persoon”. Vorster 
(2002:128) praat van ‘n “kollektiewe persoon”. 
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versoening van individuele vryheid met die gemeenskap se behoefte aan 

sosiale orde; en die versoening van die eiebelang van die individu en die 

algemene belang van die gemeenskap.  

 

Hoewel Rousseau egter meen dat individue deur onderlinge instemming 

legitimiteit aan die staat verskaf, verwerp hy die siening dat hierdie individue 

hulle soewereiniteit enigsins aan enige persoon of instansie sou oordra en 

daarmee aan die kontrak onderworpe word. Rousseau het ‘n direkte vorm 

demokrasie voorgestaan waarvolgens daar nie verteenwoordigers gestuur 

word nie, maar die gesag in die mense gesetel bly wat telkens gesamentlik 

besluite neem (Van Vuuren, 1996:32). Dié uitgangspunt is in ooreenstemming 

met sy klem op gelykheid. 

 

Omdat die wil van die meerderheid (gesetel in die publieke persoon en 

verwoord as wette) self bepaal wat reg en goed is, kan die meerderheid nie 

verkeerd wees nie en moet elkeen wat sou verskil, hom aan 

meerderheidsbesluite onderwerp. Baradat (2003:82) wys daarop dat waar 

Hobbes meer as ‘n eeu vantevore die monarg van die bevolking en effektief 

van die kerk geskei en moraliteit as’t ware in die monarg (as Leviatan) 

gevestig het, het Rousseau die (sekulêre) gemeenskap, die publieke persoon, 

nou die bron van moraliteit gemaak.  

 

Hoewel Rousseau ‘n voorstander van vryheid, gelykheid en broederskap was, 

het sy idees daartoe gely dat ‘n absolute monargie bloot met ‘n ander 

totalitêre sisteem vervang is waarbinne iemand wat nie vry wou wees nie, 

daartoe gedwing sou word86. Sy siening van demokrasie het dan ook nie 

werklik ruimte gelaat vir die vorming van politieke partye wat ‘n inherente deel 

van die parlementêre tradisie was nie. Rousseau het egter wel die aandag 

daarop gevestig dat die toenmalige liberale staatsbestel nie werklik só 

demokraties was nie. ‘n Jaar voor sy dood het die Britse parlement 

                                            
86 Vorster (2002:130) met verwysing na J.D. Van der Vywer se werk Die juridiese sin van die 

leerstuk van menseregte, meen dat hoewel Rousseau baie doen om burgerregte te 
verwoord, hy nie kanale skep waarmee dit beskerm kan word nie en uiteindelik die individu 
uitlewer aan die wil van die meerderheid wat nie verkeerd kan wees nie. 
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byvoorbeeld ‘n wetsontwerp wat stemreg aan alle mans sou uitbrei, verwerp – 

dit terwyl vrouens nog geen stemreg gehad het nie.  

 

Rousseau se filosofie het die onderbou help vorm vir die Franse Revolusie 

wat enkele jare na sy dood uitgebreek het. Sahakian (1984:168) bespreek 

Rousseau se wye invloed op die ontwikkeling van die filosofie. Hy noem dat 

Kant onder andere sou erken het dat, alvorens hy Rousseau se gedagtes oor 

demokrasie gelees het, hy gedink het dat die mening van die oningeligte 

massa maar geïgnoreer kon word! 

 

4.2.4 Die modérne staat87: van feodalisme tot die nasionale 
demokrasieë 

Wiechers en Bredenkamp (1996:6) wys, naas owerheid en onderdane as 

partye in die sosiale kontrak, op die derde konstituerende element van die 

moderne staat, naamlik ‘n eie grondgebied88. Sedert die Vrede van Wesfale89 

(1648) het die konsep begin posvat van nasieskap wat direk gekoppel was 

aan ‘n fisiese domein. Tydens die 17de eeu het die fokus dus begin verskuif 

van die kliënt-gebaseerde feodale sisteem na ‘n afgebakende grondgebied 

wat vir die owerhede die vaste basis van ‘n omlynde nasie gebied het. Hoewel 

daar sedert die 20ste eeu weer ‘n verskuiwing weg van die belang van ‘n blote 

fisiese grondgebied gekom het, is die territorium waaroor ‘n staat volledig 

gesag het, selfs vandag nog ‘n voorvereiste vir internasionaal erkende 

soewereiniteit. 

Wiechers en Bredenkamp noem dus drie elemente wat ‘n moderne staat 

konstitueer: Eerstens ‘n eie grondgebied; tweedens ‘n eie burgery wat ‘n 
                                            
87 Van Vuuren (1996:24) toon aan dat daar in werklikheid nie so iets soos “die moderne staat” 

bestaan nie. “Die moderne staat” is dus ‘n konsep wat geabstraheer is vanuit die spesifieke 
kenmerke wat nasionale state oor die algemeen in die moderne tydperk vertoon.  

88 Bennet (1996:71-96) bespreek hoe die konsep van dominium oor ‘n sekere territorium (‘n 
grondgebied wat mettertyd die see en die lugruim begin insluit het) vanuit die Romeinse reg 
ontwikkel het, daarna uitgebrei is en uiteindelik in die volkereg reg gevestig is. Hy toon ook 
aan hoe hierdie kwessie die huidige Suid-Afrika raak.  

89 Die sogenaamde “Vrede van Wesfale” (Duits: Westfalen,  Engels: Westphalia) wat bykans 
die hele Europa geraak het, verwys na ‘n reeks vredesooreenkomste wat onderteken is ter 
beëindiging van die vernietigende Dertigjarige Oorlog binne die Heilige Romeinse Ryk, 
sowel as die Tagtigjarige Oorlog tussen Nederland en Spanje. Frankryk en Swede het ook 
van die verdrae onderteken. Vergelyk ook Cairns (1996:348). 
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burgerlike kultuur vestig en ‘n burgerlike samelewing uitbou en derdens ‘n eie 

owerheid gegrond op die (grondwetlike) reg. Waar die eerste twee elemente 

wesentlik is, vloei die derde as’t ware uit hulle voort. Die burgers van die staat, 

asook die wesensaard van hulle burgerskap, is uiteindelik die mees kardinale 

elemente. Die beskikbaarheid van ‘n territorium, die orde wat ‘n regering bring 

en die wetlike inperking van ’n regering se magsmisbruik, moet die welsyn 

van die burgers dien. In die moderne staat gaan dit oor die mense – of dit is 

ten minste die veronderstelling. Waar die mens dus in die fokus van die 

moderne staat staan en ook sentraal staan in die vorming en uitbou daarvan, 

rus daar in werklikheid ‘n swaar verpligting op die burgers om gestalte te gee 

aan ‘n samelewing waarbinne elkeen sy talente kan benut en sinvol kan 

voortbestaan. In die burgerlike kultuur van die moderne staat word die strewe 

na die modernisering van sosiale en tegniese sisteme met bestaande 

tradisionele waardes verbind. Hiermee word ‘n pluralistiese kultuur 

voortgebring wat op kommunikasie en oorreding, konsensus en 

verskeidenheid gebaseer is - ‘n politieke kultuur wat verandering moontlik 

maak, maar die gevolge daarvan temper.  

 

In die Bybel verwys die leviatan in ‘n negatiewe lig na ‘n verwoestende 

(see)monster. Wiechers en Bredenkamp (1996:11) stel die moderne staat 

egter in ‘n positiewe lig: “Indien die staat weldadig en toereikend is en aan die 

behoeftes van sy ingesetenes voldoen, dan word die staat die Leviatan wat sy 

burgers vrede en beskerming bied”.   

 

Aanvanklik het hierdie beskerming neergekom op beskerming teen aanvalle 

van buite die grondgebied. Mettertyd het die klem egter op interne beskerming 

begin val, byvoorbeeld die gelykberegtiging van alle burgers en die opheffing 

van sosiale wantoestande op ‘n basis van gelykheid, geregtigheid en vryheid. 

Waar die beskermingstaak aanvanklik negatief en in vredestye selfs byna 

passief was, is hierdie taak sedertdien meer aktief en positief. Die moderne 

staat begin toenemend verantwoordelikheid neem vir die vestiging van 

welvaart, gelykheid en regverdigheid binne ‘n eg demokratiese staat. Die 

veiligheid van hierdie staat word die beste bevorder wanneer dit goed gaan op 

die mees basiese vlak van menslike bestaan en daar byvoorbeeld 
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toereikende (openbare) gesondheid, ekonomiese groei en ‘n kerngesonde 

gesins- en gemeenskapslewe is. 

 

4.2.5 Samevatting 
Die NGB is aanvaar in ‘n feodale era toe daar ‘n besonder hegte verhouding 

tussen die kerk en die wêreldlike owerhede was. Die samelewing was in 

klasse verdeel en is deur die adellikes oorheers. Polities gesproke het mense 

hulleself as onderdane van ‘n vors beskou. Verder het “die staat” en nasionale 

state ook nog nie in die moderne sin van die woord bestaan nie. Die 

rasionalisme van die Verligting en die geloof aan ‘n natuurwet het egter nuwe 

stukrag gegee aan die proses van sekularisasie wat reeds met die 

Renaissance en Reformasie begin het. Op grond van die werk van veral 

filosowe soos Hobbes, Locke en Rousseau het die idee posgevat dat ‘n 

samelewing op ‘n sogenaamde sosiale kontrak berus. Hiermee is die 

fondament gelê vir die opkoms van grondwetlike state (vergelyk die Engelse 

Bill of Rights). Die sentrum van gesag, wat reeds vanaf die kerk na die 

wêreldlike heersers verskuif het, het toenemend na die breë bevolking begin 

verskuif. Voortaan sou ‘n owerheid net legitiem wees indien die mense 

tevrede is daarmee.  

 

Locke het dan ook die owerhede as die gemeenskap se dienaars eerder as sy 

heersers gesien. Waar mense hulleself voor die Franse Revolusie as 

onderdane van ‘n vors beskou het, het hulle hulle daarna eerder as burgers 

van ‘n staat (wat ‘n bepaalde grondgebied beheers) begin sien. Daar is al hoe 

meer klem gelê op die individu (wat deur die Renaissance en die Reformasie 

in die fokus geplaas is) en sy natuurlike regte. Die burgers het al hoe meer 

inspraak in die regering gekry terwyl die deelname van die adel beperk is. 

Tesame hiermee het ‘n staatsdiens ontstaan waarin amptenare in belang van 

“die staat” eerder as in belang van ‘n vors gewerk het. Die Industriële 

Revolusie het boonop ‘n nuwe invloedryke middelklas daargestel. Saam met 

die groei van die mag van “die staat”, het die verwagtinge van wat die magtige 

staat alles vir sy burgers moet voorsien, ook toegeneem. Waar die staat 

aanvanklik die verantwoordelikheid gehad het om beskerming teen aanvalle 
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van buite te bied, is daar toenemend van moderne state verwag om die 

welvaart van ál sy burgers te verseker.  

 

4.3 DEMOKRASIE: DEFINISIE EN ONTWIKKELING  
Hoewel demokrasie ‘n algemeen bekende woord is, is dit glad nie so 

eenvoudig om demokrasie te definieer nie. Soos wat daar nie iets soos dié 

standaardbetekenis van NGB art. 36 is wat maar net verduidelik kan word nie, 

maar eerder die betekenisse van die verskillende weergawes van art. 36 – so 

is daar ook nie ‘n enkel aanvaarde definisie van demokrasie nie en moet daar 

eerder gepraat word van die verskillende definisies van demokrasieë 

(vergelyk Held, 2008:X, 1). Held meen selfs dat daar daarom ook nie iets soos 

die geskiedenis van demokrasie is nie, maar ook eerder die geskiedenisse 

van demokrasieë. Baie eenvoudig gestel, definieer Wiechers en Bredenkamp 

(1996:12) ‘n demokratiese staat dan as ‘n staat wat sy bestaansregverdiging 

en voedingsbron terugvind in die wil van die volk. 

 
Daar word algemeen aanvaar dat demokrasie sy oorsprong in die Griekse 

stadstate gehad het; dat dit met die koms van die Middeleeue verdwyn het en 

toe weer met die revolusies in Nederland, Engeland, die VSA en Frankryk na 

vore getree het90. Daar word ook algemeen aanvaar dat demokrasie eers in 

1994 hier Suid-Afrika gevestig is (Wiechers, 1996:63).  

 

In hierdie onderafdeling gee ek vervolgens ‘n omskrywing van demokrasie(ë) 

en die beginsels daarvan. Ek fokus op die totstandkoming van belangrike 

moderne demokratiese state soos die VSA en Frankryk91 en in besonder op 

van die dokumente wat die onderbou van hulle demokratiese karakter en 

waardes help vorm het. Uiteindelik gee ek aandag aan die vestiging van 

demokrasie in die Republiek van Suid-Afrika om daarmee die demokratiese 

mandaat van Suid-Afrikaanse owerhede te kan bepaal. Ondertussen sal ek 
                                            
90 Vergelyk ook Witte (2007:21). Ek gee hieronder weer aandag daaraan.  
91 Hoewel Engeland en Nederland ook van die vroegste moderne demokrasieë is, het 

demokrasie in die VSA en Frankryk (soos in die RSA) op grondwetlike demokrasieë 
uitgeloop, terwyl Engeland en Nederland konstitusionele monargieë is. Gevolglik 
konsentreer ek op die VSA en Frankryk waar demokrasie ‘n republikeinse gestalte gekry het 
en ideologies nader is aan Suid-Afrika wat ook ‘n republiek is. Waar ter sake verwys ek wel 
na die demokratiese ontwikkelinge in Nederland en Engeland. 
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egter ook fokus op die bydrae wat die Christendom tot die ontwikkeling van 

die demokrasie gelewer het omdat hierdie bydrae, soos hieronder bespreek, 

soms misken word. 

 

4.3.1 Die ontwikkeling van demokrasie in die VSA en Frankryk  
Voorts gee ek aandag aan die revolusies wat plaasgevind het in die VSA 

(1776)92 en Frankryk (1789). Hoewel die gebeure self nie vir hierdie studie 

belangrik is nie, is sekere van die dokumente wat hieruit voortgespruit het en 

veral die waardes wat daarin vervat is, wel belangrik. Die ter sake dokumente 

is in besonder: Die Amerikaanse Grondwet (1787) en gepaardgaande 

Handves van Regte (1791) en die Franse Deklarasie93 van die Regte van die 

Mens en Burger van 1789. 

 

4.3.1.1 Demokrasie in die VSA  
Die vestiging van demokrasie in die VSA het ‘n lang aanloop waarin verskeie 

persone (waaronder die “founding fathers94”) en gebeure (waaronder die 

oorlog om onafhanklikheid van die Britse koning en parlement, 1775-1783) en 

dokumente ‘n belangrike rol gespeel het. In 1787 aanvaar die Constitutional 

Convention te Philadelphia ‘n grondwet vir die VSA (United States National 

Archives and Record Adminstration, s.j. a). Die grondwet word in 1789 van 

krag nadat ‘n genoegsame aantal state dit geratifiseer het. Die grondwet vorm 

die hoogste wet vir die VSA en is die bron en fondament vir die wetlike gesag 

waarop die VSA gebou is. Hoewel hierdie wet deur die jare geamendeer is, 

bly dit die oudste, geskrewe, gekodifiseerde nasionale grondwet wat steeds 

van krag is en daarom is dit steeds grondliggend aan demokrasie. Al die 

bepalings van die grondwet is nie soseer vir hierdie studie belangrik nie. Let 
                                            
92 Ek kies hierdie datum aangesien die Amerikaanse kongres die kolonies in Julie / Augustus 

van hierdie jaar formeel onafhanklik verklaar het.  
93 Ek verkies om hier eerder van ‘n “deklarasie” as ‘n “verklaring” te praat aangesien 

“verklaring” bloot na ‘n verduideliking kan verwys. Ek sal voorts waar toepaslik ook die 
afkorting DRMB vir hierdie deklarasie gebruik. 

94 Die naam fouding fathers is ‘n losse, maar algemeen aanvaarde verwysing na die persone 
wat ‘n leidende rol in totstandkoming van die VSA gespeel het. James Maddison, Thomas 
Jefferson, George Washington, John Adams en Benjamin Franklin is seker van die 
bekendstes onder hierdie groep. Die amptelike webwerf van die VSA se National Archives 
and Record Adminstration (NARA) verskaf ‘n lys asook inligting oor die lede van hierdie 
groep (United States National Archives and Record Adminstration, s.j. b).  
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egter op hoe daar voorsiening gemaak word vir die verdeling95 van die 

wetgewende (artikel 1), uitvoerende (artikel 2) en regsprekende (artikel 3) 

magte binne ‘n federale republiek96 (artikel 4).  

 
Die beroemde aanhef van die grondwet verklaar (United States National 

Archives and Record Adminstration, s.j. a): “We the People of the United 

States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure 

domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general 

Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, 

do ordain and establish this Constitution for the United States of America.” Dit 

is duidelik dat die gesag en legitimiteit hiervolgens in die wil van die mense 

setel en nie in die wil van ‘n persoon soos byvoorbeeld ‘n koning nie – ook nie 

in God of sy Woord nie. Die grondwet is verder opgestel met die doel om 

geregtigheid, rus en vrede, beskerming, voorspoed en die voordele wat 

vryheid vir hulleself en hulle nageslag bied, te verseker.  

 

Tydens die sittings van die eerste kongres van die VSA het James Madison 

begin om ‘n aantal amendemente in te dien. Die eerste tien amendemente 

staan vandag as die Bill of Rights van die VSA bekend (United States 

National Archives and Record Adminstration, s.j. c).  

• Die eerste artikel reël die reg op godsdiensvryheid (“establishment clause” 

en “freedom of religion”); die reg op die vrye beoefening daarvan (“free 

exercise clause”); die reg op vrye spraak, ‘n vrye media, vryheid van 

byeenkoms en van protes.  

• Die tweede amendement beskerm die reg op fisieke selfverdediging.  

                                            
95 Charles de Secondat, baron de Montesquieu (1689-1755), wat ook bloot as Montesquieu 

bekend is, en wat volgens Hall (1996:264) ‘n Calvinis was, het die beginsel dat 
owerheidsmagte verdeel moet word, bepleit in sy opspraakwekkende werk L'esprit des lois 
(The Spirit of the Laws) van 1748. Hierdie beginsel moes dien as teenvoeter vir die feit dat 
mense, weens hulle sondige natuur, geneig is om mag te misbruik.  

96 Hoewel die VSA normaalweg eerder as ‘n federasie (vergelyk die welbekende frase: The 
Federal Government of the United States of America) as ‘n republiek bekend staan, is die 
VSA republikeins in die sin dat daar nie ‘n koning of keiser of soortgelyke persoon is wat die 
land regeer nie. Boonop vaardig die stemgeregtigde burgers demokraties verkose 
verteenwoordigers namens hulle af – ‘n tipiese kenmerk van ‘n republikeinse sisteem. Waar 
daar na die VSA as ‘n federasie verwys word, dui dit op die verhouding tussen die state en 
die nasionale owerheid. 



 

 203 

• Die vierde amendement waarborg eiendomsreg.  

• Die vyfde en sesde waarborg die reg op ‘n regverdige juridiese proses 

waarvolgens elkeen onder andere die reg op spoedige en openbare 

verhoor het.  

Volgens die aanhef is hierdie regte aanvaar om wangedrag en magsmisbruik 

asook die onregmatige inperking van regte te voorkom.  

 

4.3.1.2 Die Franse Revolusie 
Dit is reeds hierbo aangetoon hoe filosowe soos Locke en veral Rousseau die 

ideologiese aanvoorwerk (ten opsigte van veral die konsep van ‘n sosiale 

kontrak en populêre soewereiniteit) vir die Franse Revolusie gedoen het. 

Weereens is die verloop97 van die revolusie nie soseer vir hierdie studie 

belangrik nie. Ek fokus eerder op die impetus wat dit vir die ontwikkeling van 

demokrasie gebied het – veral soos verwoord in die Deklarasie van die Regte 

van die Mens en Burger (DRMB) oftewel die Déclaration des droits de 

l'Homme et du Citoyen van 178998. Hoewel die deklarasie opgestel is om as 

basis te dien vir die te skrywe Franse grondwet, wou dit nie net die regte van 

Franse burgers verwoord nie maar van alle mense99. Die deklarasie bestaan 

uit ‘n inleidende verklaring (aanhef)100 waarop sewentien artikels volg.  

                                            
97 Waar die Revolusie teen die wêreldlike owerheid gemik was, moet in gedagte gehou word 

dat die Rooms Katolieke kerk steeds baie heg met die Franse owerheid verbind was. Die 
Roomse hiërargiese sisteem het die feodale stelsel weerspieël. Die meeste van die hoëre 
klerus is uit die adellikes aangewys. Bykans die helfte van alle eiendom in Frankryk het aan 
die Roomse kerk behoort. Die kerk het boonop belastings van die bevolking geïn. Ná afloop 
van die revolusie en die gepaardgaande aftakeling van die Roomse kerk, het die staat baie 
sosiale funksies van die kerk oorgeneem (Pillay, 1991:188). 

98 Die datum is belangrik om hierdie dokument te onderskei van ‘n gelyknamige dokument wat 
in 1893 geformuleer is 

99 Hoewel die deklarasie veronderstel was om die regte van álle mense te verwoord, was die 
regte van vroue effektief hierby uitgesluit en is slawerny ook nie as sodanig aangespreek 
nie! 

100 Aangesien daar nie ‘n outentieke Afrikaanse vertaling bestaan nie, gee ek die aanhef hier 
vrylik vertaal weer. Ek maak egter ook gebruik van ‘n Afrikaanse weergawe wat Prof. 
Marinus Wiechers (nie-amptelik) aan my verskaf het:  

“Die verteenwoordigers van die Franse volk, gekonstitueer in ‘n Nasionale Vergadering, het – 
met inagneming dat onkunde, vergeetagtigheid en die minagting van menseregte die enigste 

oorsake van publieke ellende en korrupsie deur owerhede is – besluit om in ‘n plegte 
deklarasie die natuurlike, onvervreembare en heilige regte van die mens uiteen te sit, sodat 

hierdie deklarasie, wat gedurig aan al die lede van die maatskaplike korps (alt: Sosiale 
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Die eerste vier artikels verwoord die mens se basiese, natuurlike vryhede:  

• Alle mense word vry gebore en bly vry en gelyk ten opsigte van hulle regte. 

Sosio-maatskaplike onderskeid (klasse) mag slegs getref word vir sover as 

wat dit op algemene belang gegrond is (vergelyk artikel 1).  

• Die doel van enige politieke assosiasie is om natuurlike en onvervreembare 

regte van die mens te beskerm, naamlik die reg op vryheid, eiendom, 

veiligheid en verset teen onderdrukking (vergelyk artikel 2).  

• Soewereine gesag setel in beginsel in die nasie en geen individu of 

liggaam mag enige gesag uitoefen wat nie uitdruklik vanuit die nasie 

voortspruit nie (vergelyk artikel 3).  

• Vryheid is om enige iets te doen wat ander nie skaad nie. Die uitoefening 

van elke mens se natuurlike regte word dus net daardeur begrens dat 

ander lede van die gemeenskap dieselfde regte moet kan geniet. Hierdie 

grense word alleen deur die wet vasgelê (vergelyk artikel 4).  

 

Die volgende vyf artikels sluit organies by die vierde artikel aan en raak die 

kwessie van vryheid binne en gelykheid voor die wet asook pogings om die 

misbruik van die wet te voorkom - iets waaronder gewone mense erg gely het: 

• Die wet is daar om enige aksies wat die samelewing kan skaad, te 

voorkom. Niemand mag iets doen wat die wet verbied nie. Niemand kan 

gedwing word om iets te doen wat die wet nie eis nie (vergelyk artikel 5).  

• Die wet is uitdrukking van die algemene wil101. Elke burger kan (persoonlik 

of via verteenwoordiging) in die totstandkoming van die wet deel. Dieselfde 

wet moet vir almal geld en almal gelykelik beskerm én straf. Alle burgers is 

gelyk voor die wet en het dus gelyke toegang tot alle waardigheid, 

                                                                                                                             
liggaam) voorgehou word, hulle aanhoudend sal herinner aan hulle regte en verpligtinge: met 

die doel dat die handelinge van die wetgewende mag, asook die van die uitvoerende gesag, te 
elke oomblik met die doelstelling van elke politieke instelling vergelyk kan word en dus 

gerespekteer (sal) word; en sodat die eise (alt: griewe) van die burgers, van nou af gegrond op 
eenvoudige en onbetwisbare beginsels, (sal) draai om die Grondwet en die geluk van almal te 
handhaaf. Gevolglik bevestig en verklaar die Nasionale Vergadering, in die teenwoordigheid 
van en onder die beskerming van die Allerhoogste (Alt: Almagtige) Wese, die volgende regte 

van die mens en burger:..” 
101 Die sesde artikel is feitlik ‘n direkte verwoording van Rousseau se gedagtes. 
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openbare posisies en werkgeleenthede, volgens elkeen se bekwaamheid 

en sonder enige ander onderskeid, behalwe vir elkeen se deugde en 

talente (vergelyk artikel 6).  

• Niemand mag onregmatig beskuldig, gearresteer en gevange gehou word 

nie – behalwe waar die wet dit eis. Enige iemand wat egter wettig ontbied, 

gedagvaar of gearresteer word, moet dadelik en sonder verset daaraan 

gehoor gee (vergelyk artikel 7).  

• Strawwe moet wetlik gereël en toegepas word. Niemand kan gestraf word 

vir ‘n oortreding waarteen geen wet bestaan of bestaan het nie (vergelyk 

artikel 8).  

• Almal word as onskuldig beskou totdat hulle wettig skuldig verklaar is. En 

as dit onvermydelik is om iemand te arresteer, moet enige dwang wat nie 

nodig is om sy fisiese teenwoordigheid te verseker en te beveilig nie, ten 

strengste deur die wet verbied word (vergelyk artikel 9).  

 

Waar die vorige artikels vryheid in die lig van die toepassing van wet 

geformuleer het, raak die volgende artikels sake soos die vryheid van mening 

(artikel 10); van spraak (artikel 11); beveiliging (artikel 12), die plig om 

belasting te betaal (artikel 13 en 14) en om jou te verantwoord as jy vir die 

aanwending daarvan verantwoordelik is (artikel 15). Eiendomsreg, wat as ‘n 

onaantasbare en heilige reg gesien word, word ook gereël: Iemand mag net 

van sy eiendom ontneem word waar die publieke noodsaak dit duidelik vereis, 

dit wetlik bepaal word en die eienaar regverdig vergoed word (artikel 17). 

Artikel 16 maak die algemene uitspraak dat enige samelewing se grondwet 

waardeloos is indien die oppergesag van die wet en gehoorsaamheid daaraan 

nie gerespekteer word nie en die verdeling van magte nie vasgestel is nie. 

 

Die aspek wat vir hierdie studie van besondere belang is, word in artikels 10,  

11 en 12 gereël. Volgens artikel 10 het elkeen die reg op sy eie mening – 

insluitend sy godsdienstige oortuigings. Elkeen het die reg om hierdie 

menings bekend te maak vir solank as wat die praktiese implementering 

daarvan nie die publieke orde, soos vasgelê in die wet, skaad nie. In artikel 11 

word gestel dat reg op die vrye kommunikasie van gedagtes en menings, een 

van die mees kosbare regte van die mens is. Daarom het elke burger die reg 
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om sy gedagtes en menings vryelik uit te spreek, te skryf en te (laat) druk. 

Elkeen sal egter verantwoordelik gehou word vir die (wetlik bepaalde) 

misbruik van hierdie regte102. In artikel 12 word gestel dat die regte van die 

mens en burger sodanige beskerming vereis dat ‘n publieke (polisie en 

militêre) mag vereis word. Verder stel artikel 12 dat sodanige mag ingestel 

word om álmal te baat en nie net om aan dié wat die mag het, gedienstig te 

wees nie103. 

 

Die deklarasie gaan dus uit van die geloof aan die natuurreg op grond 

waarvan daar universele regte aan elke mens toegeken word en wat oral en 

in alle omstandighede geld. Soos in die geval van die VSA spruit legitimiteit 

hieruit voort en word dit ook nie gekoppel aan die status en gesag van ‘n 

koning, keiser of ‘n soortgelyke owerheidspersoon nie - en in Frankryk se 

geval beslis ook nie aan die Drie-enige God en sy Woord nie104. Die 

deklarasie verwys wel in die aanhef in onpersoonlike terme na die 

“Allerhoogste Wese” (Être suprême) in wie se teenwoordigheid en onder wie 

se beskerming die verklaring afgelê word105.  

Let daarop dat die deklarasie ook begin met ‘n verwysing na die ellende 

waarin die bevolking verkeer asook die wandade en korrupsie waaraan die 

owerhede hulle skuldig maak. Die ellende, wandade en korrupsie spruit voort 
                                            
102 Vier maande na die aanvaarding van die deklarasie is vryheid van aanbidding en volle 

burgerskap aan die Hugenote toegestaan. Gedurende die volgende jaar is soortgelyke 
regte ook toegestaan aan Lutherane, die Switserse Protestante asook die Jode (Pillay, 
1991:188).  

103 Hiermee word die kwessie van die swaardmag en die funksionering daarvan binne die 
gemeenskap dus aangeraak. 

104 Dit is egter ironies dat die deklarasie self na aanleiding van ‘n bekende ortografie van die 
Tien Gebooie afgedruk is!  In plaas van God kyk die sogenaamd alsiende oog vanuit die 
sonlig egter op die verklaring neer. 

105 In die VSA is die bestaan en gesag van die Here egter steeds andersins erken. Dit word 
vergestalt in die eed wat Amerikaners vandag nog aflê (“So help me God”), asook in die 
woorde “In God we trust” wat op sekere geldstukke en note van die VSA verskyn. Hierdie 
verskil in uitgangspunt kan myns insiens toegeskryf word aan die rol wat godsdiensleiers in 
die onderskeie lande gespeel het. Hoewel die VSA ‘n skeiding tussen kerk en staat 
ingevoer het, het Protestante ‘n leidende rol in die onafhanklikheidswording gespeel. Die 
beeld wat die Franse massas egter van die Here gehad het was ‘n karikatuurbeeld soos 
vergestalt deur die Roomse Kerk. Dit is verstaanbaar dat die gereformeerdes (vergelyk art. 
36!) hulle so hierteen verset het en die pous as ‘n verskyning van die antichris gesien het 
(vergelyk hoofstuk 2). 
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uit die feit dat owerhede die natuurlike (en daarom onvervreembare, 

onaantasbare) regte van die mens vergeet, ignoreer of minag. Die deklarasie 

verwoord ten diepste eerder ‘n visie as die toenmalige realiteit. Dit was juis die 

skreiende omstandighede waarin die gewone mens hom bevind het, wat 

hierdie versugtinge na vore gebring het. Dit is ook juis hierdie onreg wat met 

behulp van die deklarasie herstel moes word – onder andere deur die 

samelewing voortdurend aan sy regte én verpligtinge te herinner (vergelyk die 

aanhef van die DRMB). 

 

Die deklarasie wil balans tussen die regte en pligte van burgers bring: Artikels 

7 en 9 stel byvoorbeeld die beginsel dat almal onskuldig geag word totdat 

hulle wettiglik skuldig bevind en verklaar word. Hierteenoor het elkeen egter 

die plig om hom aan ‘n wettige verhoor te onderwerp waar daar grondige rede 

bestaan. Waar daar van die owerhede verwag word om die wet toe te pas en 

die burgers te beskerm (vergelyk artikel 12), het die burgers die plig om 

belasting te betaal om die owerhede in staat te stel om hulle verpligtinge na te 

kom. Hiermee verkry die owerhede ook nie onbeperkte reg op die in van 

belasting nie en het die burgers inspraak in wat noodsaaklik en billik is 

(vergelyk artikel 14). Aan die een kant is die deklarasie dus daarop uit om elke 

mens se regte te verwoord, maar aan die ander kant om ook die billike 

beperking daarvan uit te spel. In alle gevalle speel die wet (as uiting van die 

wil van die mense) ‘n kardinale rol.  

 

Voorts wil die deklarasie billikheid bevorder. Vergelyk artikel 8 wat bepaal dat 

iemand nie veroordeel kan word vir ‘n oortreding van ‘n wet wat ten tye van sy 

optrede (nog) nie bestaan het nie. Die deklarasie het hoë agting vir die 

waarde van die wet, maar wil die toepassing daarvan temper. In alles wil die 

deklarasie geregtigheid probeer verseker. Onreg lê vryheid en ‘n vreugdevolle 

lewe aan bande (vergelyk artikel 4).  

 

Die verreikende invloed van hierdie deklarasie is duidelik wanneer ‘n mens 

besef dat die aanhef van die huidige Franse grondwet, soos aanvaar in 1958, 

steeds erken dat hierdie deklarasie grondliggende beginsels vervat wat 

steeds gehonoreer moet word wanneer wette gemaak en besluite geneem 
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word. UNESCO (2009) verklaar boonop: “This fundamental legacy of the 

French Revolution formed the basis of the United Nations Declaration of 1948 

and is of universal value”. Hierdie deklarasie, die beginsels daarvan en regte 

wat daarin verwoord is, sou uiteindelik fundamenteel wees vir die opstel van 

die 1993 en 1996 grondwette van Suid-Afrika – veral met betrekking tot die 

kernwaardes daarvan: menswaardigheid, gelykheid en vryheid. 

 

4.3.2 Die rol van die Christendom in die oorsprong en ontwikkeling van 
demokrasie 

Hoewel die demokratiese bestel in Suid-Afrika unieke eienskappe het, is 

demokrasie as sodanig geensins ‘n Suid-Afrikaanse uitvinding nie. Die woord 

“demokrasie” se oorsprong lê in die Grieks en kom vanaf die samestelling van 

“demos” (die mense van die land - vergelyk Liddell & Scott, 1983:183) en 

“kratos” of “krateo” (krag, mag, om sterk te wees, mag te hê, te regeer – 

vergelyk Liddell & Scott, 1983:448). Held (2008:1) wys daarop ‘n mens jou nie 

deur hierdie skynbaar eenvoudige etimologie moet laat mislei nie. Dis 

byvoorbeeld glad nie vanselfsprekend presies wié “die mense”106 is en wat 

“regeer” alles inhou nie. Deur die eeue is daar wyd uiteenlopende antwoorde 

hierop gegee en het mense met teenoorstaande politieke uitgangspunte 

hulleself “demokrate” genoem.   

 

Demokrasie as regeringsvorm het sy oorsprong in die Griekse stadstate van 

die vyfde eeu voor Christus. Filosowe soos Plato en Aristoteles het 6 basiese 

regeringsvorme geïdentifiseer: ‘n monargie en ‘n tirannie as die verwording 

daarvan; ‘n aristokrasie met ‘n oligargie as die verworde vorm daarvan; ‘n 

grondwetlike republiek en demokrasie (Koyzis, 2003:125). Waar Plato self 

enersyds ‘n goedgunstige diktator verkies het - aangesien so iemand die orde 

die beste sou kon handhaaf - het hy andersyds neergesien op demokrasie107. 

Demokrasie sou volgens hom vryheid en anargie verwar asook dapperheid en 

brutaliteit. Die gulsigheid wat uit demokrasie se oordrewe klem op vryheid 

                                            
106 Dit is byvoorbeeld reeds daarop gewys dat waar die DRMB alle mense se regte wou 

verwoord, dit eintlik net sekere manlike burgers se omstandighede aangespreek het. 
107 Koyzis (2003:125) wys daarop dat daar sedert die antieke tye gemeen is dat waar ‘n 

grondwetlike monargie, aristokrasie en demokrasie vermeng het, dit die voordeligste vir ‘n 
samelewing was.  
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spruit, lei tot wanorde108 en onreg - die teelaarde vir ‘n tirannie, volgens Plato 

(en Aristoteles) die mins aanvaarbare regeringsvorm. Op sy beurt het 

Aristoteles gemeen dat waar ‘n morele einddoel (moral end) ontbreek, ‘n staat 

tot ‘n blote alliansie verval. Wette verval tot blote konvensies sonder die 

sekuriteit om mense teen onreg te beskerm en die krag om mense deugsame  

mense te maak. 

 

Mettertyd het die Romeine die Grieke as oorheersende mag vervang. Die 

Romeinse politieke stelsel het baie demokratiese trekke vertoon – selfs in die 

tydperk van die Romeinse ryk wat die Romeinse republiek in 27 v.C. vervang 

het. Die Romeinse senaat wat veronderstel was om die heersers in toom te 

hou en gewoonlik redelik goed daarin geslaag het, het byvoorbeeld reeds  

ontstaan voordat die eerste koning die troon in 753 v.C. bestyg het. Met die 

val van die Romeinse ryk in 476 n.C. was die senaat steeds in werking.  

 

Hall (1996:102,111) bespreek die werke van Plato (vergelyk die utopiese 

gemeenskap op die denkbeeldige Magnesia wat Plato in Nomoi, Die Wette 

beskryf) en Aristoteles. Hy wys voorts daarop dat daar ‘n groot verskil is in wat 

destyds as demokraties gesien is, en wat selfs binne die hedendaagse breë 

interpretasie daarvan as “demokraties” aanvaar sal word. Hy kom tot die 

konklusie dat:  

“Christianity, rather than Greek thought, ushered in significant alteration 

of her own in matters of state. ... Christianity brought with it, not only 

change to the individual soul, but also change to the polis. The 

democratic and republican impulses that would become associated with 

Christianity were indeed spawned by Christianity, not by some of the 

pre-Christian philosophies. Frequently assertions are made that ancient 

Greece with its city-states and Rome with its Senate are the true 

precursors of modern democracies. A stronger case can be made to the 

                                            
108 Wat hierdie studie betref, is Plato se opmerking oor die dryfkrag agter demokrasie belangrik 

in die lig daarvan dat daar in art. 36 bely word dat God owerhede ingestel het om 
losbandigheid in toom te hou terwyl demokrasie volgens Plato juis onbeperkte vryhede wil 
opeis. 
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contrary, that modern democracies are more beholden to Christianity 

than to Greco-Roman innovations in government.”  

 

Hall (1996:198) wys daarop dat dit die Middeleeue - die tydperk toe die 

Christelike geloof denke in Europa oorheers het – was “who nourished the 

institutions of free government, in contrast to the ideas and customs of the 

ancients.” Hall sê hierop selfs: “Conversely, it was the rejection of medieval 

doctrine at the Renaissance that put all Western liberties at hazard, leading to 

autocracy in Europe and despotic practice in the modern era.” Om sy 

standpunt te staaf verwys hy onder andere na die Magna Carta – ‘n laat 

Middeleeuse dokument uit 1215 (dus beslis pre-Renaissance) waarin 

vryhede, regte en beskermingsmaatreëls gelys word. Die dokument het egter 

ook ‘n sterk Christelike inslag. Die inleiding van die Magna Carta verwys nie 

net daarna dat die owerheid formeel by die kerklui vir raad kan aanklop nie, 

maar begin met duidelik Christelike taal: “John, by the grace of God, King of 

England...” en vervolg ook met: “We, in the presence of God, and for the 

salvation of our souls, .... to the honour of God and the exaltation of the holy 

Church....” Die Magna Carta het byvoorbeeld bepaal dat verhore regverdig 

moet wees, dat boetes nie vir beuselagtighede gehef mog word nie; dat 

persoonlike eiendom nie sonder vergoeding gekonfiskeer kon word nie – alles 

baie “demokraties”. Na my mening moet die beweerde rol wat die Christelike 

geloof sou gespeel het, egter ook nie oorbeklemtoon word nie. Hóé edel die 

bepalings van die Magna Carta ook al mag wees, is slawerny byvoorbeeld 

eers bykans 600 jaar later afgeskaf in die Britse ryk. 

 

Die feit dat moderne demokrasie dus spesifiek Christelike wortels het, is egter 

belangrik vir hierdie studie – om minstens twee redes. Eerstens: Hoewel 

verskeie definisies van demokrasie die stelsel op horisontale vlak, oftewel 

“van onder en gerig op hierdie wêreld” en in immanente terme definieer, het 

NGB art. 36 (steeds) ‘n besliste vertikale inslag en word erken dat die 

vestiging van owerhede en hulle gesag “van Bo” (transendent) geskied. 

Boonop eindig NGB art. 36, PARAGRAAF 3 steeds met “sodat God deur 

elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel”. In die lig van die 

Christelike wortels van die demokrasie, mag die “van Bo” en die “na Bo” 
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(transendente) perspektief nie sonder meer as niksseggend of onbenullig 

afgemaak word nie. Tweedens: Hoewel die Suid-Afrikaanse grondwet vryheid 

van godsdiens onder artikel 15 waarborg, en die Christendom een van 

verskeie godsdienste in Suid-Afrika is, behoort die demokrasie die 

Christendom by uitstek te koester - minstens ter wille van die demokrasie se 

Christelike wortels (vergelyk ook Venter, 2007:1210). Hall (1996:14), met 

verwysing na Evans se historiese analise ten opsigte van die vrugte wat 

godsdienste op staatkundige gebied voortgebring het, is van mening dat die 

Christendom in die beste resultate opgelewer het (vergelyk ook Van der Walt, 

2005b:340,348). 

 

4.3.2.1 Die Reformatoriese tradisie en die ontwikkeling van 
demokrasie.  

Witte (2007:21) bring ‘n bykomende perspektief op die ontwikkeling van die 

erkenning van mense se regte. Hy voer aan – met verwysing na die werk van 

Leo Strauss – dat die persepsie algemeen (maar ten onregte) bestaan dat 

voor die werk van Verligtingsdenkers soos Hobbes en Locke, regte slegs in ‘n 

objektiewe sin hanteer is: Gemeet aan een of ander objektiewe standaard 

(byvoorbeeld die Bybel) is iemand se optrede as reg of verkeerd geag. Waar 

reg tot voor die Verligting dus as ‘n byvoeglike naamwoord gebruik is wat ‘n 

kwaliteit uitgedruk het, het die Verligtingskrywers begin om reg as ‘n 

naamwoord te hanteer: Hulle was volgens Strauss die eerstes om te sê dat 

daar nie net gekyk moet word of iets of iemand reg ís nie, maar na die reg wat 

‘n mens hét. Witte meen dus dat die persepsie dat die Verlígtingskrywers 

hierdie nuwe perspektief op reg gebring het109, skeefgetrek is. Hy merk ook op 

dat baie van die konserwatiewe Calviniste110 ironies genoeg die persepsie 

deel dat die erkenning van die reg wat mense het, uit die Verligting voortspruit 

en hulle daarom baie skepties teenoor menseregte staan. Hierdie Calviniste 

sal stellings maak soos: “Ons het nie regte nie, net voorregte”. Verder lei die 

(wan)persepsie dat die erkenning van die reg wat ‘n mens het uit die 

Verlígting voortspruit, daartoe dat diegene wat hierdie wanopvatting steun, 

                                            
109 Vergelyk byvoorbeeld ook Bredenkamp (1996:117). 
110 Vergelyk Vorster, N. (1999:61) wat hier na Greidanus verwys. Andersyds gee hy hier ook ‘n 

bespreking van die Bybelse “gronde” vir die konsep van mense regte. 



 

 212 

neersien op enige godsdienstige (“pre-Verligtings”) argumente asof dit die 

tradisie van die Verligting en Rasionaliteit sou verraai. 

 

Witte (2007:23) meen egter dat daar genoegsaam bewyse is om te kan 

verklaar dat Liberalisme nié die vader van vryheid was nie: “There was liberty 

long before Liberalism.” Verskeie moderne menseregte is ook gekonstateer 

vóórdat talle revolusies in die naam daarvan geveg is. Hy gee toe dat die 

ondersoek na die ontwikkeling van reg in die Westerse denke nog aan die 

gang is, maar wys daarop dat dit reeds duidelik is dat sowel die Verligting as 

die Reformasie slegs hoofstukke van die totale verhaal vorm. Die 

Verligtingskrywers het, soos die Reformatore, meer regte by hulle 

voorgangers ontvang as wat hulle self geformuleer het. Witte (2007:23-37) 

wat self ‘n gerekende regsgeleerde is, gee dan ook ‘n deeglike oorsig van die 

ontwikkeling van reg. Hy begin by die keerpunt wat alreeds deur die klassieke 

Romeinse reg teweeggebring is, waar die term uis (reg) sy oorsprong het en 

waar reg toé reeds in objektiewe én subjektiewe sin gebruik is. Hoewel elke 

persoon se regte op daardie stadium aan sy status in die samelewing 

gekoppel was, het selfs die kind van ‘n slaaf regte gehad. Dit was byvoorbeeld 

net sy eienaars of sy ouers, en nie sommer enige iemand (met ‘n hoër sosiale 

status) nie, wat hom regtens vir ’n misstap kon tug. 

 

Vir hierdie studie is dit egter belangrik om daarop te let dat demokrasie en 

menseregte nié ‘n uitvindsel van die Verligting was nie en dat iemand wat 

Reformatoriese oftewel religieuse argumente aanvoer (ten opsigte van die 

roeping van die owerhede) en byvoorbeeld NGB art. 36 wil betrek, dus nie 

sonder meer as onwetenskaplik of naïef afgemaak kan word nie. (Hiermee 

impliseer ek allermins dat die Verligtingsdenke a-religieus is.) Witte (2007:31) 

toon dan ook aan dat hoewel die grondwet van die VSA baie suksesvol met 

behulp van Verligtingsargumente verdedig is, die regte wat daarin vervat is al 

‘n goeie tweehonderd jaar vantevore deur verskeie Calviniste geformuleer 

is111. Dit is byvoorbeeld veral Calvyn se beklemtoning van die feit dat die 

                                            
111 Witte (2007:57) gee ‘n bladsylange lys van frases wat Calvyn byvoorbeeld gebruik het: “die 

algemene regte van die mensdom”, “die natuurlike reg van persone”, “die gelyke regte en 
vryhede”, “die regte van Christelike vryheid”, “die reg van burgerskap van die koninkryk”, 
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mens na die beeld van God geskep is wat die grondslag vir die reg op 

menswaardige behandeling vorm (Vorster, J.M. 1999:211)112. 

 

●     Die bydrae van Calvyn  

Vorster (2004:25) wys daarop dat daar, hoewel met verskille, algemeen erken 

word dat Calvyn ‘n belangrike rol gespeel het in die ontwikkeling van die 

demokrasie113 en die vestiging van burgerregte. Sy invloed is byvoorbeeld te 

sien onder die Engelse Puriteine asook op die juris Hugo de Groot, vader van 

die moderne internasionale reg. Witte (2007:3) toon aan hoe Calvyn se 

gedagtes ook ‘n kardinale rol gespeel het met die opstel van verskeie 

fundamentele dokumente waaronder die Edik van Nantes in Frankryk (1598), 

die Handves van Regte114 en Akte van Toleransie (albei 1689) in Engeland 

asook verskeie grondwetlike stukke in Amerika tussen 1641 – 1780. Hy wys 

daarop dat Calvyn, te midde van sy respek vir die wette van die land, 

demokratiese praktyke binne die kerk gevestig het. Hy het nie alleen die kerk 

met behulp van ‘n kerkorde sinvol teen inmenging van die owerhede (asook 

van ‘n kerklike hiërargie) verskans nie (Witte, 2007:71), maar ook die 

bevoegdhede van elke besondere amp (predikant, ouderling, diaken en 

professor) verdeel. Hy het gemeentes byvoorbeeld geleer om self ‘n keuse te 

maak wie in watter dienste moes staan en wie na meerdere vergaderings 

afgevaardig moes word. Hierdie praktyke het die geleentheid geskep vir 

voortdurende herbesinning en evaluering. So is daar ruimte geskep vir die 

besef dat verandering kan en soms moet plaasvind – semper reformanda 

ecclesiae.  

 

Verder het Calvyn ook die vryheid van assosiasie, van samekoms, van 

aanbidding, debat, ensovoorts bevorder. Witte (2007:5,41,56) gee toe dat 
                                                                                                                             

“die reg van aanneming”, “die reg om te woon”, “eiendomsregte”, “die reg op kompensasie” 
vir arbeid, “die reg om goedere te verkoop”, “die reg om eiendom te vererf en te erf”,  “die 
reg om jou mense te begrawe”, en verskeie ander voorbeelde. Uiteindelik merk Witte op dat 
hoewel Calvyn na verskeie individuele regte en vryhede verwys, soms uitdruklik en soms 
meer terloops, hierdie uitsprake oor verskeie geskrifte versprei is. As dit netjies georden 
was, was dit dalk meer bekend en sou mense eerder daarmee rekening gehou het. 

112 Vergelyk ook NGB art. 36 PARAGRAAF 5 se verwysing na “eerbaarheid”. 
113 Vergelyk ook Witte (2007:39-41). 
114 Dit is hierbo aangetoon in watter mate Locke hierop voorgebou het. 
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Calvyn baie van hierdie vryhede in sy later jare wou inperk (vergelyk ook 

Naudé, 2009a:612, asook 2009b:615 en volgende). Op daardie stadium was 

die saad egter reeds gesaai. Calvyn het nie net sy respek vir wet (en 

verantwoordelikheid) en vryheid sinvol binne die kerk gekombineer nie, maar 

ook gemeen dat die wêreldlike owerhede by ‘n soortgelyke model kon baat. 

Die soepelheid waarmee Calvinistiese gemeenskappe in verskillende 

omstandighede kon aanpas, het Calvyn se navolgers in staat gestel om 

verskeie modelle te ontwikkel. 

 

Witte (2007:76) wys ook daarop dat hoewel Calvyn sy gedagtes op Luther se  

Twee-ryke leer voortgebou het, sy siening van die onderskeid tussen kerk en 

staat nie ooreenstem met die hedendaagse Amerikaanse weergawe daarvan 

nie. Calvyn het glad nie ‘n geheel sekulêre wêreld waarin die amptenare geen 

geestelike verantwoordelikhede het, in gedagte gehad nie. God gebruik sowel 

die kerk as die staat om Hom te help om ‘n morele gemeenskap daar te stel. 

Voorts gebruik God die morele wet met drie doelwitte in gedagte: Hy hou die 

morele wet op soos ‘n spieël waarin alle mense hulle eie gebrokenheid sal 

leer ken; Hy gebruik die morele wet as ‘n harnas om ongelowiges (gedryf deur 

hulle sondige begeertes en drange) in toom te hou; en as ‘n leerboek om 

gelowiges te leer hoe om heilig voor Hom te lewe (Witte, 2007:59,60). Deur 

die pligte, oftewel morele wet (soos saamgevat in die Tien Gebooie), op alle 

lede van die samelewing van toepassing te maak, het Calvyn algemene 

beskerming aan elke lid van die gemeenskap gebied – ‘n samelewing waarin 

niemand (mag) steel of moor of lieg nie. (Vergelyk DRMB artikel 6 

waarvolgens álmal gelyk is voor die wet, asook artikel 12 waarvolgens die 

maghebbers nie die swaardmag bloot ter wille van hulle eie belange mag 

aanwend nie.) Hiermee het Calvyn vir sy opvolgers die grondslag gelê om sy 

uitgangspunte in terme van demokratiese regte te stel: As niemand my 

goedsmoeds mag doodmaak nie, het ek die reg op lewe. (Vergelyk DRMB 

artikel 9 wat die sekuriteit van persoon reël.) As niemand my eiendom 

goedsmoeds mag vat nie, het ek die reg op privaatbesit. (Vergelyk DRMB 

artikel 17 wat eiendomsreg reël.) As die lede van die aardse koninkryk hierdie 

Godgegewe verantwoordelikhede vir ‘n gesonde gemeenskap respekteer, 
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word elkeen se burgerlike vryheid goed verskans. (Vergelyk DRMB artikel 16 

asook die aanhef van die DRMB.)   

 

● Die bydrae van Beza  

Die Bartholomeusnag-moorde (1572) het die Franse Calviniste in ‘n krisis 

gedompel (De Jong, 1987:211; Cairns, 1996:309). Die wet – wat hulle wou 

respekteer – het gehoorsaamheid aan die owerhede vereis. Nou het hulle 

ówerhede egter duisende wetsgehoorsame burgers óf self begin vermoor, óf 

hulle vervolging gekondoneer. Waar Beza tot op hierdie stadium Calvyn se 

standpunt gedeel het dat onderdane die owerhede normaalweg moet 

gehoorsaam, het, hy nou sy standpunt begin verbreed.   

 

Aanvanklik het Beza ook met Calvyn se siening oor die verhouding van kerk 

en owerheid en die roeping van die owerheid binne die Christelike 

gemeenskap saamgestem. Hy het die verhouding tussen kerk en staat en die 

rol wat wette en bevoegdheid daarin speel, egter in meer besonderhede 

uitgewerk (vergelyk Witte, 2007:89-94). In teenstelling met byvoorbeeld die 

ondersteuners van die Inkwisisie het Beza, net soos Calvyn, die reg op 

vryheid van gewete erken.  Beza en Calvyn het die reg daarby nog vir álle 

mense erken. Soos Calvyn het hy aanvanklik ook gemeen dat hierdie reg nie 

veronderstel het dat ‘n mens dus noodwendig ook vry was om in die openbaar 

volgens jou gewete op te tree of die Here daarvolgens te dien nie. Elkeen 

moes die Here volgens die Tien Gebooie dien en die staat en die kerk moes 

mekaar bystaan om toe te sien dat mense volgens die Tien Gebooie lewe. In 

ooreenstemming hiermee het Beza die owerheid se reg om ketters te vervolg, 

verdedig115. Waar die kerk ‘n ketter wat in sy dwaalleer volhard het, mettertyd 

moes afsny (ekskommunikeer), moes die staat so iemand dan ook uit die 

gemeenskap verban.  

 

                                            
115 Witte (2007:94-102) gee ‘n goeie oorsig oor Beza se siening van die tragiese vervolging van 

Michael Servet, Bernard Ochino en Jean Morély (vergelyk ook Aland, 1986:191). Witte merk 
ook op dat Gereformeede kongresionaliste party van dieselfde gedagtes ten opsigte van 
vryheid en demokrasie waarvoor Morély veroordeel is, mettertyd as kernargumente in hulle 
eie stryd aan albei kante van die Atlantiese oseaan sou gebruik. 
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Beza het egter ook ‘n onderskeid getref tussen Christene116 wat in die geloof 

onderrig is en heidene by wie hierdie kennis ontbreek het. Aangesien nie-

Christene in elk geval nie werklik ‘n integrale deel van die destydse 

(Christelike) gemeenskap was nie en daarom nie veel skade daarin kon doen 

nie, kon hulle maar redelik met rus gelaat word. ‘n Ketter wat in die hart van 

die gemeenskap geleef het, was veel gevaarliker. Die kerk sowel as die staat 

moes die gemeenskap teen so iemand beskerm. Let daarop dat bogenoemde 

die standpunte was wat Beza gehuldig het voordat die Christelike owerhede 

begin het om die Protestantse Christene in Frankryk in hulle duisende weens 

hulle geloof te vervolg. Hou ook in gedagte dat Beza vantevore self uit 

Frankryk gevlug het. Hoewel Beza dus uiteindelik van standpunt sou 

verander, is dit belangrik om daarop te let dat hy alreeds op hierdie stadium 

gemeen het dat elke mens die reg op vryheid van gewete het; die reg om die 

ware godsdiens uit te leef, en dat hy toerekeningsvatbaarheid in ag wou 

neem.  

 

Afgesien van die Bartholomeusnag-moorde, het die gebeure te Magdeburg117 

in die Saksiese keurgebied en die konfessie118 wat na aanleiding daarvan in 

1550 opgestel is (vergelyk Kolb, 2008:402; Olson: 1972:1), ‘n ontwikkeling 

teweeggebring in Beza se gedagtes ten opsigte van die reg van verset teen ‘n 

tiran asook die reg om volgens jou (vrye) gewete op te tree (vergelyk Olson, 

                                            
116 Beza het ook voorsiening gemaak vir Chistene wat wel ’n dwaalleer aangehang het, maar 

eerder uit kleingeloof, onkunde of “luiheid” en nie soseer omdat hulle hulle willens en 
wetens teen die ware leer verset het nie.  

117 Keiser Karel V het die Augsburgse Interim benut om verskeie Protestantsgesinde gebiede 
vir Rome terug te wen en om die besluite van Trent dan daarin af te dwing (De Jong, 
1987:206, Aland 1986:145). Die Lutherse inwoners van Magdeburg het egter vasgeskop. 
Hierop het die Roomsgesinde hoëre magistrate geredeneer dat Magdeburg ‘n bedreiging vir 
‘n ordelike (Roomse) Christelike gemeenskap ingehou het en daarom met geweld oorwin 
moes word. Ironies genoeg was dit min of meer hoe Beza aanvanklik geredeneer het oor 
waarom die owerhede teen ketters soos Servet moes optree – behalwe dat Beza uiteraard 
die gereformeerde godsdiens as die ware godsdiens wou beskerm en nie die Roomse 
godsdiens nie.  

118 Die dokument, wat ook bekend is as die Magdeburg Bekentenis, begin met die volgende 
samevatting: “Wanneer  (iemand met) hoë gesag (hom) ten onregte voorneem om nie 
alleen sy onderdane nie, maar ook hulle goddelike of natuurlike regte met geweld te vervolg 
(persecute), en wanneer so iemand die ware leer en godsdiens opskort of vernietig, dan is 
die laere magistrate onder ‘n goddelike verpligting om hulleself en diegene waaroor hulle 
gesag het, so goed as wat hulle kan, te verdedig.” Vergelyk Olson (1972:71). 
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1972:78). Beza se geskrif Die regte van regeerders (1574)119 is ‘n kernbron 

om die gedagtes wat hy in dié verband gehad het, na te spoor. 

 

Verset was geen ligtelike saak nie. Behalwe dat die vyfde gebod daarop 

neerkom dat ‘n mens almal wat wetlik gesag oor jou het, moet gehoorsaam en 

respekteer (vergelyk Heidelbergse Kategismus Sondag 39), beveel Jesus ook 

dat elkeen aan die keiser moet gee wat hom toekom (vergelyk ook 1 Pet. 

2:13-17 en Rom. 13:1-7). Hoe kon iemand wat Christus volgens sy Woord (in 

besonder die Tien Gebooie) wou dien, hom nou met ‘n skoon gewete teen die 

owerheid verset? Beza het begin onderskei tussen wettige leiers en ‘n tiran 

wat die mag wederregtelik bekom het, of ‘n wettige leier wat mettertyd soos ‘n 

tiran begin optree het (Witte, 2007:104):  

• Vanuit Romeine 13 het hy, soos meeste Calviniste tot op daardie stadium, 

geredeneer dat die onderdane hulle owerhede as dienaars van God moes 

gehoorsaam omdat owerhede tot die onderdane se beswil regeer (vergelyk 

Rom. 13:4). Wanneer ‘n owerheidspersoon egter sy bevoegdheid oorskry 

en mense byvoorbeeld wederregtelik verbied om God te dien soos Hy in 

die Tien Gebooie beveel, tree hy nie meer as dienaar van God op nie. Op 

hierdie punt kan ’n mens jou teen so ‘n persoon verset soos teen enige 

ander gewone onderdaan en dan is dit ook nie meer “opstand teen God” 

nie (vergelyk Rom. 13:2 asook Friedeburg, 2001:372)120.  

• Die vyfde gebod beloof dat iemand wat gehoorsaam lewe, se lewe verleng 

sal word en impliseer met ander woorde dat die gesagdraers die 

omstandighede vir so ’n lewe sal skep en beskerm. Indien die owerheid jou 

lewe egter nou wederregtelik begin bedreig, het jy die reg om jou te verset, 

maar slegs wanneer jy jouself moet verdedig.  

• Verder moet elkeen ook beslis aan die keiser gee wat hom toekom. Indien 

die keiser egter van jou eis wat aan Gód behoort, moet jy jou teen hom 

verset (Witte, 2007:109).  

                                            
119 Ek maak gebruik van die internetweergawe soos vertaal deur Gonin en geredigeer deur 

Poole (vergelyk Beza, s.j. a)  
120 Friedeburg (2001:372) wys daarop dat hierdie uitgangspunt nie uniek Calvinisties was nie 

en dat Duitse juriste dit ook ondersteun het. Friedeburg stel dit treffend: ‘n Magistraat wat 
die wet van die politieke gemeenskap verbreek, word ‘n tiran. 
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Mettertyd het Beza (in navolging van John Knox) gesê dat ‘n mens jou nie net 

teen sulke wederregtelike optrede mag verset nie, maar dat jy dit inderdaad 

moet doen (Beza, s.j. a)121. Hy het voorts elkeen wat ‘n duidelik tirannieke 

owerheid ondersteun deur sy opdragte uit te voer of belasting te betaal, as 

medepligtig beskou122 (Witte, 2007:112).   

 

Beza is egter nie net deur John Knox beïnvloed nie, maar ook deur van die 

ander Britse ballinge wat in Geneve kom skuil het. Christopher Goodman, 

vantevore van Cambridge, het in 1558 ‘n traktaat opgestel waarin hy die reg 

van die owerhede beperk het (Goodman, s.j. a). Hy het ook aangevoer dat die 

magistrate moes toesien dat die onderdane nie te min of te veel vryhede het 

of verkry nie (Goodman, s.j. b)123. God sou eenvoudig nie enduit toelaat dat 

die “regte en vryhede wat Hy aan alle mense gegee het, van hulle vervreem 

word nie” (Witte, 2007:121). Volgens Goodman is hierdie onvervreembare 

regte in albei tafels van die Tien Gebooie uiteengesit. Die opdragte wat God 

hier gee, gee elkeen die reg om dit te doen (Goodman, s.j. c)124: 

• So gee die vierde gebod elke mens die reg om die sabbat te heilig en geen 

owerheid mag ‘n wet maak om hom dit te verbied nie.  

• Voorts het elke mens die reg om God te aanbid soos Hy beveel en kan 

geen owerheid hom dwing om beelde hierin te gebruik nie omdat die 

tweede gebod dit verbied.  

• Die feit dat God diefstal verbied, gee elke mens die reg op privaatbesit.  

• Die feit dat Hy moord verbied, gee elke mens die reg op lewe.  

Teen die einde van sy lewe het Calvyn van ‘n soortgelyke standpunt as 

Goodman uitgegaan, maar nie een van hulle het die politieke implikasies 

daarvan bereken nie. Vir Beza was Goodman se argumentasie egter ‘n nuwe 

beginpunt. 

 

                                            
121 Vergelyk Beza (s.j. a): “But if the tyrant forbids what God commands, you should not at all 

judge that you have performed your duty if you have merely refused to obey the tyrant...” 
122 Daar sal later teruggekom word op die onderskeid tussen die legaliteit en die legitimiteit wat 

‘n owerheid het. 
123 Vergelyk veral die sewende paragraaf (van hoofstuk IX van die traktaat). 
124 Vergelyk veral die tiende paragraaf (van hoofstuk XII van die traktaat)  
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Calvyn het gemeen dat verset teen ‘n wettige owerheid slegs veroorloof was 

wanneer die betrokke owerheid die eerste tafel van die Tien Gebooie 

aangetas het. Oortredinge ten opsigte van die tweede tafel moes bloot verdra 

word. Die Magdeburg Konfessie het egter ook in laasgenoemde gevalle grond 

vir verset gebied. Waar hierdie verset op noodweer en die reg op  

selfverdediging berus het en dus eintlik net in noodgevalle toepaslik was, het 

Beza gemeen dat hy die reg op verset beter kon begrond deur vanuit sy 

siening van ‘n sogenaamde politieke verbond (in werklikheid ‘n sosiale 

kontrak) 125 te redeneer. Beza het dan ook terme soos kontrak en grondwet 

hiervoor gebruik (Witte, 2007:124). 

 

Aangesien God owerhede beskik om tot die onderdane se beswil oor hulle te 

regeer, is daar altyd drie partye hierby betrokke: die owerhede wat regeer, die 

onderdane oor wie regeer word en God wat die eintlike Regeerder en Regter 

is; wat gesag aan die owerheid opdra en aan wie elkeen uiteindelik 

verantwoordelik is. God se bedoeling is dat die owerhede so sal regeer dat 

almal in rus en vrede kan lewe in alle toewyding aan Hom (vergelyk 1 Tim. 

2:1,2). Hy sou die owerhede én onderdane seën en beskerm vir solank elkeen 

volgens sy Tien Gebooie geleef het. Hy het owerhede ook die bevoegdheid 

gegee om onderdane wat die Tien Gebooie oortree het, te straf. 

 

Hoewel alle gesag van God af kom (vergelyk Rom. 13), gebruik Hy mense om 

leiers en owerhede aan te wys (vergelyk Beza, s.j. c)126. Volgens Beza het die 

geskiedenis aangetoon dat dit nog altyd die geval was. Selfs ‘n prins wat sy 

vader as koning opgevolg het, het met sy ampsaanvaarding (gewoonlik voor 

die Here) beloof om die onderdane se belange te bevorder (vergelyk Beza, 

s.j. c)127. Ter wille hiervan moes die owerhede hulle aan die “wet van God en 

                                            
125 Sonder om te wil beweer dat die idee van ‘n sosiale kontrak oorspronklik van Beza af kom, 

is dit duidelik dat Hobbes, Locke en Rousseau ook nie die vaders hiervan is nie. Met sy 
insig in die Bybelse verbondskonsep het Beza hierdie gedagte egter beduidend uitgebou. 

126 Vergelyk Beza (s.j. c) waar hy verwys na die Spanjaarde se uitroep teenoor hulle koning: 
“We who are of like worth with you and who are stronger than you, elect you king on such 
and such conditions; between you and us (there is) One with greater authority than you.” 
(Let wel dat Beza sy sesde vraag in hierdie geskrif na beredenering, herformuleer en dat die 
verwysing deel van sy antwoord op sy hergeformuleerde vraag uitmaak.) 

127 Vergelyk Beza (s.j. c): Paragraaf XII: Examples from the Holy (Roman) Empire 
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die natuur” hou (vergelyk Beza, s.j. a). Vir Beza was die twee tafels van die 

Wet die beste bron vir die “wet van God en die natuur” aangesien dit die 

grondwetlike grondslag vir ‘n Christelike gemeenskap gebied het (Witte, 

2007:127). Die owerhede moes dus nie net die Tien Gebooie in ag neem nie, 

maar ook die natuurwet en die algemene sin vir natuurlike geregtigheid. Beza 

het die Reformatoriese standpunt gedeel dat daar ná die sondeval ‘n besef 

van natuurlike beginsels in elke mens oorgebly het – ongeag hoe sondig 

iemand sou wees (vergelyk NGB artikel 14). Verder moes die owerhede ook 

die regte, vryhede en voorregte van hulle onderdane bevorder. Want soos wat 

Beza (s.j. b) tot sy roem gestel het: “Die owerhede was daar ter wille van die 

onderdane en nie die onderdane ter wille van die owerhede nie.” Dit is hierbo 

aangetoon hoe Locke op hierdie kardinale punt nie net van Hobbes verskil het 

nie, maar in wese by Beza se uitgangspunt aangesluit het. (Vergelyk ook 

DRMB artikel 2 wat van dieselfde beginsel uitgaan.)  

 

Volgens Beza moes die owerhede in die eerste plek die onderdane se reg op 

godsdiensvryheid bevorder. Hierdie reg het onder andere ook die reg ingesluit 

om nie met geweld tot ‘n geloofstandpunt gedwing te word nie; die reg om 

sendingwerk te doen; die reg om van geloof te verander nadat jy deur die 

verkondiging van die Evangelie daartoe oortuig is; die reg op vermaning; die 

reg om by die kerk van jou keuse aan te sluit, na die Woord te luister; die reg 

om jou kinders op te voed; die reg om te emigreer (Witte, 2007:128). Die 

vrede van Augsburg (1555) het hierdie reg net aan Katolieke en Lutherane 

toegestaan en nie aan byvoorbeeld die Calviniste nie (De Jong, 1987:207; 

Cairns, 1996: 347). In Die regte van regeerders het Beza betoog waarom 

Calviniste ook hierdie reg moes kry.  

 

Op hierdie punt was daar dus ‘n belangrike wending in Beza se gedagtes. 

Soos hierbo gestel, het hy vantevore gemeen dat die reg op gewetensvryheid 

nie veronderstel het dat jy noodwendig ook die reg gehad het om die Here 

daarvolgens te dien nie. Vervolgens moes die kerk ketters nie net uiteindelik 

afsny van die gemeente nie, maar moes die owerheid so iemand mettertyd 

ook uit die Christelike gemeenskap verwyder - soms selfs met die swaard. Dit 

was algemene praktyk in Katolieke Europa (vergelyk NGB artikel 37 wat 
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uitdruklik hierna verwys). As gevolg van die ontwikkeling in Beza se eie denke 

asook die vervolging van Protestantse Christene deur die Christelike 

owerhede (vergelyk veral die verskriklike Bartholomeusnag-moorde) het hy 

nou nie net die reg op gewetensvryheid erken nie, maar ook elkeen se reg om 

die Here volgens sy gewete te dien. Die implikasie was dat indien die kerk 

iemand se optrede veroordeel het, die kerk hom nog steeds kon afsny, maar 

dat die owerhede nie meer teen so iemand kon optree nie. Indien die 

dwaalleer tot misdade aanleiding gegee het, moes die owerhede steeds 

ingryp om dit te straf – maar kettery op sigself was nie (meer) ‘n misdaad nie.  

 

Saam met hierdie godsdienstige regte het Beza ook die reg op vryheid van 

spraak erken, asook die reg van elke onderdaan om in sy privaat 

hoedanigheid die owerhede ten opsigte van politieke aangeleenthede te 

kritiseer, tereg te wys en te verkla (Witte, 2007:129). 

 

Deurdat God mense gebruik het om owerhede aan te wys; en deurdat die 

owerhede daar was ter wille van hulle onderdane128 (en nie die onderdane ter 

wille van die owerhede nie); en deurdat die owerhede beloof het om die 

onderdane se belange op die hart te dra, was die implikasie dat die 

onderdane die owerhede wat hulle ampseed verbreek het, kon vervang omdat 

sulke owerhede die verbond (wat gehoorsaamheid en getrouheid vereis) 

verbreek het (Witte, 2007:7, 85). Wanneer ‘n owerheid boonop sy 

bevoegdheid totaal misbruik en sy onderdane hulle mees basiese regte, 

naamlik die reg op vryheid van gewete en die reg op die vrye uitleef van die 

godsdiens, ontneem het, tree hy tiranniek op. Hiermee het hy ook sy 

aanspraak op beskerming as dienaar van God tot sy onderdane se beswil 

(vergelyk Rom. 13), verloor. Die verset moes egter ordelik geskied sodat hier 

geen grond vir revolusie of anargie was nie. Die Geuse het hulle in hulle stryd 

teen Spanje (sien hoofstuk 2) juis op hierdie reg van ordelike verset teen ‘n 

tiran beroep. 

 

                                            
128 Let daarop dat Locke, soos hierbo aangetoon, ook hierdie standpunt gehuldig het. Vergelyk 

ook DRMB artikel 15 waar dit duidelik is dat amptenare aan die gemeenskap 
verantwoordbaar bly.  
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As die onderdane gemeen het dat daar rede vir verset was, moes die laere 

magistrate129 dit onder andere in die lig van die owerhede se ampseed 

beoordeel en dienooreenkomstig reageer. Dit was veral Beza se werk oor 

kontrakte en die huwelik, wat tot hierdie uitgangspunt gelei het. Dit was 

enersyds verkieslik dat ‘n huwelik gesluit sou word tussen twee mense wat 

hulle vryelik aan mekaar verbind, andersyds kon ‘n huwelik egter ook weens 

ontrou regtens ontbind word. Dit moes egter ordelik gebeur aangesien die 

hele gemeenskap belang by ‘n huwelik het en nie net die twee huweliksmaats 

nie. Dit is waarom Beza die laere magistrate wou betrek. Beza het ook ‘n 

ooreenkoms gesien in die bevestiging van ‘n huwelik waar die partye voor die 

Here beloftes teenoor mekaar aflê en die ampsaanvaarding van ‘n regeerder 

wat ‘n ampseed voor die Here en ten opsigte van sy onderdane sweer. Die 

analogie van ‘n huwelik moet egter nie te ver gevoer word nie. Waar ‘n 

huwelik veronderstel is om ‘n lewenslange verbintenis te wees, word 

regeerders, soos byvoorbeeld presidente, normaalweg juis nie lewenslank 

verkies nie. 

 
● Die bydrae van Althusius 

Soos in hoofstuk 2 aangetoon, was die Nederlande se stryd om 

onafhanklikheid sowel religieus as polities. Maar selfs al was die Calviniste 

verenig in hulle stryd teen die Rooms-Katoliekgesinde Huis van Habsburg en 

Spanje, het dit nie beteken dat hulle onderling oor alles saamgestem het nie. 

Let byvoorbeeld op hoe Beza, soos hierbo bespreek, mettertyd van standpunt 

verwissel het. Dis immers ook nie in die aard van Protestante wat vryheid en 

individualiteit hoog ag, om oor alles heelhartig saam te stem nie. Wat 

godsdiensvryheid in besonder betref, het ‘n reformator soos Datheen hom 
                                            
129 Aangesien Beza die Erastiaanse sisteem (asook die anargie van die Anabaptiste, soos 

beskryf in hoofstuk 2) verwerp het, het hy tesame met Calvyn ‘n sisteem voorgestaan 
waarin laere magistrate ‘n buffer tussen die gemeenskap en die hoëre owerhede gevorm 
het. Beza het twee groepe laere magistrate onderskei: Eerstens was daar die aristokratiese 
amptenare van die ryk: regters, goewerneurs, hertoë, grawe, baronne en ander amptenare 
wat vir sensitiewe sake aangestel is. Hierdie magistrate het hulle gesag via die strukture 
van ‘n oppermagistraat (byvoorbeeld ‘n koning) ontvang en het ook ‘n ampseed afgelê. 
Tweedens was daar die (demokraties) verkose verteenwoordigers en afgevaardigdes wat 
aan ryksdae, rade en parlemente deelgeneem het. Al hierdie laere magistrate moes help 
om wet en orde (rule of law) in die gemeenskap te handhaaf soos hulle met hulle ampseed 
onderneem het.  
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daarvoor beywer dat die staat die Calvinisme as die enigste wettige 

godsdiens sal erken en ondersteun (Van der Zwaag, 1999:177). Phillips 

Marnix van St. Aldegonde het egter ‘n sterk pleidooi daarvoor gelewer dat 

gewetensvryheid op sigself waardeloos is sonder die reg op vrye aanbidding, 

spraak, assosiasie en opvoeding: “Daar is geen verskil tussen die 

sogenaamde vryheid van gewete sonder openbare aanbidding, en die ou 

edikte van die Spaanse Inkwisisie nie” (Witte, 2007:149). Philliipe Du Plessis 

Mornay130 het ook gemeen dat as iemand met geweld of selfs net kunsmatig 

gedwing word om gereformeerd te wees, jy eerder huigelary bevorder 

(vergelyk De Groot, 1955:176, 182). 

 

Teen die einde van die 16de eeu het die stemme van die argitekte van die 

Hollandse Republiek al duideliker begin opklink terwyl dié van die verdedigers 

van die bevryding al flouer geword het. Een van die vernaamste van hierdie 

argitekte131 was die regsgeleerde, Johannes Althusius132 (1557-1638). Soos 

kenmerkend van Calviniste, het hy voortdurend in die Skrif gronde vir sy 

argumente gesoek (vergelyk Laursen, 1995:182). Hy het egter ook ‘n 

magdom Reformatoriese, Roomse en antieke werke geraadpleeg en georden 

om sy uiteindelike standpunte te ondersteun. ‘n Deel van sy bydrae lê juis in 

die demonstratiewe teorie wat hy ontwerp het. Hiermee wou hy ‘n 

                                            
130 Phillipe Du Plessis Mornay het ‘n kardinale rol gespeel het in die opstel van die Edik van 

Nantes (1598) wat godsdiensvryheid vir die Franse Hugenote gewaarborg het. Dit is 
moontlik dat hy ook die opsteller van die Vindiciae Contra Tyrannos (1579) kon gewees het 
(vergelyk Laursen, 1995:3). 

131 Witte (2007:150) gee ‘n formidabele lys.  
132 Johannes Althusius (Duits: Johann Althaus) is in Diedenshausen, ‘n Calvinistiese gedeelte 

van Wesfale gebore. Hy is in Keulen, Parys, Basel en later Genevè opgelei in die regte, 
teologie en filosofie.  Hy was ook, veral later in Emden, aktief in die politiek betrokke waar 
hy sy insigte gebruik het om die inwoners teen magsmisbruik van die adel te beskerm. De 
Benoist (1999:27 en volgende) wat goeie biografiese inligting oor Althusius verskaf, beskryf 
Emden as die Genevè van die Noorde. Althusius is egter veral bekend vir die werk wat hy 
gedoen het nadat Willem van Oranje se broer Johan hom in 1584 as regsdosent aan die 
Akademie van Herborn aangestel het. In 1603 publiseer hy die eerste uitgawe van sy 
destyds omstrede werk Politica wat ook as Politica methodice digesta bekend is. Die 
volledige titel is Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata. 
Althusius het sy belangrikste werk dus gedoen lank voordat Descartes, die sogenaamd 
vader van moderne filosofie, en sy beroemde / berugte Discource in Method IV in 1637 op 
die toneel verskyn het. Ironies genoeg het Descartes die grootste deel van sy volwasse 
lewe in Nederland deurgebring. Thomas Hobbes se Leviatan sou ook eers in 1651 verskyn. 
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fundamentele ooreenstemming blootlê tussen Christelike en klassieke, 

Bybelse en rasionele leerstellings ten opsigte van die wet en gesag (Witte, 

2007:157; vergelyk ook Laursen, 1995:185; Friedrich, 1964133).  

 
Althusius het ook ‘n simbiotiese teorie van die menslike natuur ontwikkel 

(vergelyk Koch, 2009:77; Althusius, 1964)134. Hiervolgens wil ‘n mens van 

nature in ‘n verhouding met God, sy naaste en die gemeenskap lewe. Hy het 

voorts gemeen dat mense onvervreembare soewereine regte het (vergelyk 

DRMB artikel 1). Die uitoefening van hierdie regte is egter - binne ‘n verbonds 

/ kontraktuele verhouding - aan die toesig van die owerheid en sy wette 

onderworpe (Friedrich, 1964; Althusius, 1964b; Witte, 2007:153; vergelyk ook 

Koch, 2009:77). 

 

Althusius oor wette: Althusius het daarvan uitgegaan dat daar ‘n 

fundamentele ooreenstemming is tussen Bybelse en rasionele,asook tussen 

Christelike en Klassieke leerstellings ten opsigte van die aard en bedoeling 

van die wet. In sy Theory of Justice (1617) het hy sowel die Roomse as die 

Protestantse indelinge van wette tot ‘n tweedeling vereenvoudig. Hiervolgens 

het alle wette in een van twee kategorieë geval: Wette was of natuurlik of 

positief – dit wil sê daargestel deur die mens (Witte, 2007:157). 

 

Althusius oor natuurlike wette: Natuurlike wette het al die wette ingesluit wat 

God met die skepping gegee het, asook die Tien Gebooie en die gemene reg 

(ius gentium) van gemeenskappe (vergelyk Koch, 2009:76; Friedrich, 1964; 

Althusius, 1964a). God het hierdie wette in die mens se gewete en hart ingelê 

                                            
133 Friedrich (1964) stel: “The divine law of the Decalogue makes explicit what reason could 

teach the natural man. As is well-known, this doctrine goes back through St. Augustine to 
St. Paul. ... Such special laws are seen as 'explaining' the Decalogue, and as 
'accommodating' it to the circumstances of place, time, and so forth. They may somewhat 
depart (recedere) from the moral law, as stated in the Decalogue, adding or detracting, but 
they must not be wholly contrary to natural law and moral equity.” 

134 Carney bied ‘n beknopte (abridged) vertaling van Althusius se Politica. Vergelyk hier veral 
Althusius (1964a en 1964c). Althusius (1964a) meen byvoorbeeld: “The symbiotes are co-
workers who, by the bond of an associating and uniting agreement, communicate among 
themselves whatever is appropriate for a comfortable life of soul and body. In other words, 
they are participants or partners in a common life.” 



 

 225 

sodat elkeen ‘n basiese besef van goedheid en regverdigheid gehad het 

(Althusius, 1964d; Witte, 2007:157)135,136. 

 

Althusius meen dat hierdie wette deur die eeue verskeie klassieke en 

teologiese name gekry het: die Goddelike wet; morele wet; natuurwet, 

natuurlike geregtigheid; wet van die rede; die wet binne mense, en vele meer.  

Hoewel God hierdie wette in elke mens se hart en gewete ingegee het, was 

die kernvraag hoe ‘n mens hierdie wette sou leer ken, aangesien 

sondaarmense sonder hierdie parate kennis gebore word137. Almal ken 

hierdie wette dan uiteindelik ook nie ewe goed nie en gevolglik sal mense se 

sin vir byvoorbeeld geregtigheid verskil138. Hy het egter gemeen dat die Bybel 

die vernaamste kenbron was om die natuurlike wette te ontdek. Toe God die 

Tien Gebooie gegee het, sou Hy nie ‘n wet aan Moses gegee het wat in 

botsing is met die wette wat Hy met die skepping van die wêreld daargestel 

het nie (Witte, 2007:159). Daar kon egter ook in die tradisie en die rede na 

hierdie wette gesoek word.  

 

                                            
135 Vergelyk DRMB artikel 6 waarvolgens élke mens die reg het om deel te neem aan die 

totstandkoming van wette. 
136 Althusius (1964d) skryf: “By the knowledge imprinted within us by God, which is called 

conscience, man knows and understands law (ius) and the means to be employed or 
avoided for maintaining obedience to law. By this innate inclination, or secret impulse of 
nature, man is urged to perform what he understands to be just, and to avoid what he 
knows to be wicked. 'When gentiles who do not have the law do by nature what the law 
requires, they are a law unto themselves, even though not having the law, because they 
show forth service to a law written on their hearts. Their conscience bears witness to it, and 
their thoughts alternately accuse and even excuse them.' Other witnesses of scripture also 
make clear that conscience duly excuses a man when he acts uprightly, and disturbs and 
accuses him when he deserves condemnation for acting wickedly.... In this common law 
(ius commune) is set forth for all men nothing other than the general theory and practice of 
love, both for God and for one's neighbour.”  

137 Koch (2009:76) meen dat die oorsprong van hierdie gedagte in Aristoteles se denke 
teruggevind moet word. Hoewel Althusius inderdaad bekend was met Aristoteles se 
gedagtes, meen ek dat hy sy uitgangspunt eerder neem vanuit die in-sonde-gevallenheid 
van die mens en die verlies wat dit meegebring het (vergelyk HK So. 3). Hoewel die feit nie 
op sigself deurslaggewend is nie, was Althusius en Olevianus wat die Heidelbergse 
kategismus opgestel het, kollegas te Herborn. 

138 Althusius was welbekend met die Skolastieke begrip synderesis wat die destydse antwoord 
op die vraag verskaf het. “Synderesis” verwys kortweg na die natuurlike aanleg van elke 
mens om intuïtief te begryp wat ten diepste die beginsels vir heilsame optrede sou wees. 
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Althusius sluit myns insiens hier in werklikheid aan by die gedagte in NGB 

artikel 2 waarvolgens daar net een openbaring is: Dat God Homself eerstens 

in sy skepping, regering en onderhouding van die wêreld openbaar en 

tweedens duideliker en meer volkome139 in sy Woord. Dit is dieselfde 

openbaring, dieselfde waarheid wat God net duideliker in sy Woord gee. Uit ‘n 

teologiese oogpunt loop Althusius egter die gevaar om ‘n natuurlike teologie 

te bedryf indien die klem op die voorrang van die Bybel sou vervaag. As ‘n 

mens egter by sy siening van die verhouding van kerk en staat kom, is dit 

duidelik hoe hy hierdie gevaar probeer vermy het: Hoewel hy mense se reg op 

godsdiensvryheid erken, wou hy steeds voorkeur aan die Calvinisme gee. Ek 

meen dat die rede vir sy keuse daarin lê dat die Calvinisme hom rig op die 

openbaring in die skepping sowel as die Woord en veral op laasgenoemde. 

Nie-Calvinistiese groepe is geneig om gradueel minder op die Woord en meer 

op die skepping te fokus óf om Biblisisties te werk te gaan. (Hiermee wil ek 

geensins beweer dat Calvinistiese groepe hulle nie ook aan sulke mistastinge 

kan skuldig maak nie.) 

 

Althusius oor positiewe wette: Volgens Althusius is daar in elke gemeenskap 

mense wie se verstand genoegsaam verlig is om die natuurlike wette te snap 

en vir hulle eie omstandighede te konkretiseer asook om toepaslike wette en 

norme te formuleer. As gevolg hiervan sal een gemeenskap se wette van ‘n 

ander een s’n verskil na gelang van elkeen se omstandighede. Daar is egter 

ook groot ooreenstemming tussen die wette van verskillende gemeenskappe. 

“As Aristoteles en Moses, Cicero en Christus, Plato en Paulus ooreenstem 

oor ‘n betrokke beginsel oor hoe om reg en goed te lewe, moet hierdie 

beginsel dan as rigtinggewend beskou word in die mens se soeke na die 

inhoud van die natuurwet.” (Witte, 2007:161.) Hoewel die wette van 

gemeenskappe sal verskil, het Althusius, soos hierbo gestel, gemeen dat 

geen wet in botsing met die Tien Gebooie mag wees nie. 

 

In die lig van die ooreenstemming wat Althusius tussen die Tien Gebooie en 

die Klassieke leerstellinge gesien het (vergelyk Friedrich, 1964), vorm die Tien 

                                            
139 Let wel: nie meer “volledig” nie. 
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Gebooie vir hom die duidelikste en omvattendste bevestiging en kodifisering 

van die natuurlike wet; van elke mens se innerlike natuurlike sin vir vroomheid 

en geregtigheid; vir geloof en orde en van ‘n mens se liefde tot God en jou 

naaste. In die verband vra Althusius dan: “Want wat sal die lewe wees sonder 

die vroomheid van die eerste tafel en die geregtigheid van die tweede?” 

(Witte, 2007:162). Hy meen dan ook dat die wette van Moses vandag steeds 

geld – nie soseer omdat hulle in die Bybel geskryf is nie, maar omdat hulle 

sinvolle positiveringe is van die natuurwet140.  

 

Hierdie uitgangspunte van Althusius is belangrik vir hierdie studie omdat hy 

hiermee ‘n basis skep op grond waarvan Christene en nie-Christene met 

mekaar kan kommunikeer oor wat sake soos geregtigheid, menswaardigheid, 

gelykheid en vryheid inhou – dieselfde aspekte van die lewe wat veronderstel 

is om deur die demokrasie beskerm te word.  

 

Althusius oor godsdienstige en sosiale regte en vryhede: Sy 

demonstratiewe metode (soos ondersteun deur die ordening van sy literêre 

bronne) het Althusius in staat gestel om verskeie regte te formuleer waarvan 

elke mens se natuurlike regte en vryhede die belangrikste was. (Vergelyk die 

aanhef van die DRMB wat ook wys op die voorrang van “die natuurlike, 

onvervreembare en heilige regte van die mens”.) Althusius het elke mens se 

regte en vryhede verdeel in:  

• geestelike / godsdienstige regte en vryhede – oftewel die regte van die siel 

(waarop veral die eerste tafel van die Tien Gebooie van toepassing is); en 

•  tydelike / burgerlike regte en vryhede – oftewel die regte van die 

gemeenskap (waarop veral die tweede tafel van toepassing is).  

Let goed daarop dat Althusius gemeen het dat albei stelle regte en vryhede 

fundamenteel was (Witte, 2007:169). 

                                            
140 Ek vermoed dat Althusius hier wesentlik dieselfde idee in gedagte gehad het, wat in die 

Neo-Calvinisme tot die idee van waarheidsmomente in ander godsdienste sou ontwikkel. Ek 
meen voorts dat ander godsdienste waarheid sou kon bied, maar nie ekslusiewe sekerheid 
nie, en daarom ook nie geloof nie, aangesien geloof ‘n gewisse (sekere) kennis is. Hierdie 
saak raak ook egter die vraag oor die toepaslikheid van albei tafels van die wet: ‘n nie-
Christen sal baie makliker saamstem dat die tweede tafel van die wet vir almal geld as wat 
hy dit oor die eerste tafel sal toegee. 
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Althusius oor Godsdienstige regte en vryhede: Geen owerheid of kerk mag 

iemand verbied om God volgens die eerste tafel van die Tien Gebooie te dien 

nie (Witte, 2007:170). Niemand mag gedwing word om God deur middel van 

beelde te aanbid of om ‘n valse eed af te lê nie. Let op dat Althusius hierdie 

regte in ‘n negatiewe sin formuleer. Niemand mog iemand verbied om God 

volgens die eerste tafel te dien nie. Dit is iets anders as om te sê dat die 

eerste tafel ingehou het dat almal verplig was om God te dien en nie afgode 

nie. Die rede vir hierdie formuleringswyse was dat Althusius elke mens se reg 

op vryheid van gewete volkome wou erken (vergelyk DRMB artikel 10). Vir 

Althusius was ‘n mens se gewete ‘n soewereine gebied wat geen ander mens 

kon indring nie, maar net God alleen141. Dit was dan ook net God wat ‘n mens 

se hart kon verander en jou (soos Eks. 20:2 impliseer) van die 

slaweheerskappy van die sonde kon bevry. Daarom mag niemand probeer 

om iemand anders tot geloof te dwing nie, maar moes mense oorreed word 

sodat hulle vrywilliglik daartoe sou instem. Wanneer die owerheid die 

natuurlike vryheid van elke mens se gewete gerespekteer het, was dit nie ‘n 

gevaar vir die Christelike geloof nie, maar juis ‘n bevestiging van die 

oortuigingskrag en egtheid daarvan. Die waarheid kan op sy eie voete staan 

(vergelyk Van der Walt, 2005b:353). 

 

Hoewel Althusius elke mens se reg op vryheid van gewete volkome erken het, 

het hy het egter ‘n mens se reg om God daarvolgens te dien, beperk. Hy het 

gemeen dat dit die gemeenskap skade sou doen as elke mense toegelaat sou 

word om altyd volgens sy gewete op te tree en te doen wat hy glo reg is142. 

                                            
141 Althusius het hiermee nie net by byvoorbeeld Calvyn aangesluit nie, maar ook gemeen om 

dit vanuit die openingswoorde van die Tien Gebooie te begrond: “Ek is die Here jou God 
wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het”. Althusius (1964e) skryf: “A 
magistrate in whose realm the true worship of God does not thrive, should take care that he 
not claim imperium over that area of the faith and religion of men that exist only in the soul 
and conscience. God alone has imperium in this area. To him alone the secrets and 
intimate recesses of the heart are known. And he administers his kingdom, which is not of 
this world, through his ministers of the Word. For this reason, faith is said to be a gift of God, 
not of Caesar.” 

142 Althusius (1964d) skryf: “In this administration of justice the magistrate should always and 
regularly observe that moderation is exercised, and that the right of each member of the 
commonwealth is conserved, neither diminished nor increased to the detriment of 
another...” 
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(Vergelyk DRMB artikel 10 en 11 wat die regte ook beperk.) Daarom was die 

kernvraag hoe die magistraat die gemeenskap teen so ‘n gevaar moes 

beskerm? Uiteindelik was Althusius se antwoord dat die magistraat alle 

(valse) gelowe moes verdra tot op die punt dat iemand God daarmee beledig 

het, of die eenheid en integriteit van die kerk, of die algemene welsyn van die 

samelewing in geheel, bedreig het (Witte, 2007:172; Althusius 1964e143). 

Althusius wou myns insien beslis rekening daarmee hou dat hoewel die 

verskil tussen die ware en valse godsdiens, of die verskil tussen die ware en 

valse kerk nie vir almal ewe duidelik was nie, daar wel ‘n wesentlike verskil is. 

Selfs al moet ‘n mens die manier waarop hy hiermee rekening gehou het (en 

dus ‘n staatskerk voorsien het) kritiseer, moet hy krediet kry daarvoor dat hy 

dit gedoen het, asook dat dit nie teenstrydig was nie met sy siening van die 

mate van kennis en insig wat elke mens van die natuurlike wet sou hê. 

 

Só gesien, het Althusius dus gemeen dat die owerhede Calvinisme as 

staatskerk moes ondersteun, terwyl ander groepe verdra moes word – 

behalwe wanneer hulle openlik growwe ketterse gedagtes verkondig het of 

God gelaster het of sy bestaan ontken het. So moes die owerheid dan ook 

daadwerklik optree teen onder andere Arminiane, sektariërs, alchemiste, 

okkultiste en ander “goddelose mense wat verraad en vernietiging in die naam 
                                            
143 Althusius (1964e) skryf: “I also consider that a pious magistrate can in good conscience 

permit Jews to live in his dominion and territory, and to dwell and engage in business with 
the faithful. But I do not think that magistrates should permit Jews to have synagogues. 
However, the theologians Peter Martyr and Jerome Zanchius conclude that even this can be 
done if the Jews are content to read the Bible and offer prayers in them, and not to 
blaspheme Christ or the church. Their reason is that Christ and the apostles are known to 
have gone into synagogues and to have conferred with the Jews. In the civil life of Jews 
with inhabitants, the most prudent and pious consider that the following precautions ought to 
be observed: (1) that the faithful not enter into wedlock with Jews, and (2) that they not 
share in their religion or their rites, cultivate too close friendship with them, or live familiarly 
with them. The Jews should have separate quarters, as is the case in Frankfurt, and bear 
insignia or marks by which they are easily recognized by all.... The theologians determine 
how far it is permitted to have private contacts with infidels, atheists, impious men, or 
persons of different religions by distinguishing between the learned, the faithful, the 
uneducated, and the weak, and the purposes for which the contacts are to be held. The 
same can be said about papists born in the territory of the magistrate or having homes 
there. The magistrate can in good conscience permit them to live within the boundaries of 
the realm if the pious do not partake of their superstitions, live familiarly with them, or 
contract marriages with them. Furthermore, the magistrate ought not to permit them temples 
for the practice of their idolatrous worship.” 
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van hulle afgode bevorder het en die publiek met hulle boosheid geterroriseer 

het; en teen mense wat die fondamente van die geloof verskeur en die 

liggelowiges verlei het om die Sabbat te ontheilig, of die artikels van die geloof 

betwyfel het”. (Witte, 2007:174.)144 Koch (2009:84) wys egter daarop dat 

Althusius tog onderskei het tussen dwalinge soos die Arianisme wat die 

fondament van die Christelike geloof aangetas het, en die Novatianisme wat 

minder ernstig van die egte leer afgewyk het. Die owerheid moes die erns van 

die dwaalleer en die impak daarvan op die gemeenskap in ag neem wanneer 

daar teen ‘n ketter opgetree word, asook hoe die ketter op die tugprosedure 

reageer (vergelyk ook Althusius, 1964f). Witte pleit voorts vir ‘n versigtige 

beoordeling van die konklusie waartoe Althusius uiteindelik gekom het nadat 

hy volgens Witte “so belowend begin het”. Hy meen dat Althusius baie 

toegeeflik was vir sy tyd. Op daardie stadium was staatskerke oral die norm 

en het owerhede afvalliges baie min ruimte gegun en hulle maklik vervolg, 

verban of gedood145. Witte wys verder daarop dat Althusius se uitgangspunte 

ook baie meer toegeeflik was as dié van Locke soos verwoord in sy beroemde 

Letter of Toleration (vergelyk Locke, s.j.) wat hy eers ‘n goeie 75 jaar later in 

1689 geskryf het! 

 

Althusius oor sosiale regte en vryhede:  Waar die eerste tafel van die Tien 

Gebooie elke mens se godsdienstige regte veranker het, is elke mens se 

sosiale regte en vryhede in die tweede tafel veranker. Tipies Calvinisties, het 

Althusius hierdie regte en vryhede met verantwoordelikhede en verpligtinge 

gebalanseer (vergelyk die aanhef van die DRMB waar die belang  van  hierdie 

balans ook onderstreep word) en die gebooie een vir een hanteer en 

gepositiveer. Die vernaamste hiervan was die reg op natuurlike lewe en 

fisieke (liggaamlike) sekuriteit146. Dit het ook die reg ingesluit tot voeding, 

versorging, selfverdediging en selfs die reg om ‘n wapen daarvoor te dra 

(vergelyk die 2e amendement van die grondwet van die VSA). Verder het 

                                            
144 Witte gee hier verskeie verwysings na Althusius se oorspronklike werk. 
145 Vergelyk hoofstuk 2 van hierdie studie. 
146 Hierdie beginsel speel uiteindelik ‘n kardinale rol in die Suid-Afrikaanse grondwet. Vergelyk 

artikel 12 van die 1996 -grondwet as ook die belang van vryheid soos veranker in 
menswaardigheid as grondwetlike waarde. 
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hierdie reg jou teen goedsmoedse aanranding of onregmatige gevangenskap 

beskerm. (Vergelyk DRMB artikels 7 en 9.)  

 

Voorts erken Althusius op grond van die sewende gebod die reg op ‘n rein en 

skoon lewe. Op grond van die agste gebod erken hy die reg van privaatbesit  

(vergelyk DRMB artikel 17) en om die vrug van jou arbeid te mag geniet 

(vergelyk die inleding tot die grondwet van die VSA). Op grond van die 

negende erken hy die reg op ‘n goeie naam / reputasie en vryheid van 

naamskending. (Vergelyk DRMB artikel 7 en 9 wat crimen injuria reël 

waarvolgens iemand nie goedsmoeds belaster mag word nie.) In ‘n 

klasgedrewe samelewing was ‘n mens se goeie naam uiters belangrik – so 

ook vandag waar handelsmerke so ’n groot rol speel. Althusius praat van jou 

naam of reputasie as jou tweede self wat op baie plekke rondgaan waar jy 

nooit fisiek kom nie. Op grond van die vyfde gebod erken hy die reg op ‘n 

familie, om te trou en kinders te verwek en hulle op te voed en te beskerm. 

Verder erken hy ook die reg op (ordelike) egskeiding. Hoewel Althusius 

gemeen het dat alle mense van nature hierdie regte gehad het en daarom 

gelykwaardig was (vergelyk DRMB artikel 1), het hy tussen gelykwaardigheid 

en gelykheid onderskei. Die verskille wat daar in die samelewing van sy tyd 

bestaan het, was volgens hom belangrik om die orde daarin te handhaaf 

(vergelyk egter DRMB artikel 6). Die vyf basiese natuurlike regte binne die 

sosiale lewe, soos veranker in die tweede tafel van die Tien Gebooie het dan 

ook volgens Althusius die onderbou gevorm vir die verskeidenheid van 

publieke, openbare en prosedurewette (Witte, 2007:177)147.  

 

Althusius oor samelewing en politiek: Althusius se teorie oor die rol wat 

politiek binne die samelewing speel, het hom gehelp om sy standpunt oor 

wette te aktualiseer. Soos Calvyn en vele ander, neem hy ‘n vertrekpunt 

vanuit die menslike natuur. God het die mens na sy beeld geskep en sy wette 
                                            
147 Hoewel Althusius se standpunt hier skynbaar in botsing is met DRMB artikel 1 is dit nie 

noodwendig so nie. Hierdie artikel stel maatskaplike onderskeiding ondergeskik aan 
gelykheid en eis dat enige sodanige onderskeid die algemene belang van die gemeenskap 
moet dien. Hoewel ‘n mens met Althusius kan verskil, het hy gemeen dat die klasse-
onderskeid juis die orde in die gemeenskap gedien het. Vergelyk ook PARAGRAAF 5 van 
NGB art. 36. 
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in die mens se hart gelê. Gevolglik is die mens ‘n morele wese en geneig tot 

gehoorsaamheid (vergelyk Althusius, 1964e)148. Tog word ‘n mens, soos 

hierbo gestel, sonder hierdie kennis gebore en leer ‘n mens soos jy opgroei 

dat jy ‘n simbiotiese wese is wat in gemeenskap met God en ander mense wil 

lewe. As volwassene sluit ‘n mens vrywillig by verskillende assosiasies aan. 

Althusius het drie tipes onderskei: 1) privaat natuurlike, 2) privaat vrywillige en 

3) publieke of politieke assosiasies.  Assosiasie word deur ‘n konkrete kontrak 

/ verbond / verbintenis / stigtingsakte (founding charter) / grondwet 

(consensual constitution) tot stand gebring (Witte, 2007:183; vergelyk ook 

Thompson, 1986:113). Vir Althusius was dit noodsaaklik dat die terme van 

hierdie onderlinge ooreenkomste duidelik en in detail en op skrif uitgespel sou 

word en algemeen bekend sou wees sodat dit met gemak as maatstaf kon 

dien. Elke sodanige ooreenkoms word beheers deur die natuurwette vir 

saamleef (lex symbiosis) en het die magte en regte van die betrokke party 

beskerm en beperk. (Hierdie is myns insiens Althusius se verwoording van die 

beginsel van soewereiniteit in eie kring. Vergelyk ook Van der Vyver, 

2006:234; Strauss, 2008:39.)149 

 

Hoewel natuurlike assosiasies soos die huwelik en die gesin (wat sowel 

natuurlik as vrywillig is) in lyn met die vyfde gebod, die hoeksteen van ‘n 

gesonde samelewing vorm, en die plek is waar mense die eerste keer met 

gesag kennis maak, is dit vir hierdie studie noodsaaklik om eerder op die 

politieke assosiasies te konsentreer. 

 

Althusius oor publieke oftewel politieke assosiasies: Soos hierbo genoem, het 

Althusius die Bybel as ‘n uiters geskikte bron vir die vorming van sy teorieë 

                                            
148 Althusius (1964e) skryf: “When God as Lord of everything created the world, he prescribed 

for all creatures, even for trees, springs, rivers, and other created things, princes 
appropriate to their kind. Thus bees acknowledge and follow their king...  Therefore, 'to rule, 
to direct, to be subjected, to be ruled, to be governed are agreeable to the natural, divine, 
and human law'....”.  

149 Van der Vyver (2006:235) toon aan hoe Groen van Prinsterer hierdie beginsel ‘n goeie 300 
jaar later na aanleiding van die insigte van Althusius geformuleer het. Waar Groen die 
beginsel veral op die verhouding tussen kerk en staat van toepassing gemaak het (Van der 
Vyver, 2006:236), het Kuyper en Dooyeweerd dit uitgebou om alle sosiale instellings te 
omvat (Van der Vyver, 2006:237). 
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beskou. Hy het hierdie standpunt gehuldig nie net omdat hy oor die algemeen 

‘n getroue Calvinis was nie, maar ook omdat daar vir hom ‘n fundamentele 

ooreenstemming was tussen wat ‘n mens in die Bybel en uit God se 

onderhouding van die skepping kon leer. Vervolgens was daar drie 

kernbelangrike politiese lesse uit die geskiedenis van Israel te leer:  

 

Eerstens sien hy ‘n parallel in hoe Abraham en Sara en hulle gesin deur 

verskillende fases tot die volk Israel gegroei het en hoe gemeenskappe oor 

die algemeen volgens dieselfde soort patroon ontwikkel. Let daarop dat 

Althusius gemeen het dat elke nuwe fase in Israel se geskiedenis ingelui is 

deur die sluiting van ‘n nuwe drievoudige verbond waartoe elkeen van die 

partye hulle vrywillig verbind het. Althusius wys op die vestiging van die 

koningskap  toe God ingestem het om vir die mense ‘n koning te gee soos wat 

hulle wou gehad het. Hierdie konings moes egter met hulle ampsaanvaarding 

belowe om ten bate van hulle onderdane te regeer (Witte, 2007:188). Die les 

wat hieruit te leer was, was dat sowel die Bybelse as die natuurlike wet die 

beginsel gekondoneer het dat mense die natuurlike en soewereine reg gehad 

het om hulleself te regeer en om verteenwoordigers met die oog daarop aan 

te wys. (Vergelyk DRMB artikel 3 & 6.) 

 

Die tweede les wat Althusius uit die geskiedenis van Israel voorhou, is dat 

daar vier fases in die totstandkoming van politieke verbonde is. Mense het 

eerstens onderling (direk of deur middel van verteenwoordigers) met mekaar 

ooreengekom om ‘n verbond aan te gaan. Tydens die proses is dan ook 

besluit watter vorm die regeringstelsel moes aanneem. In die tweede fase het 

die mense ‘n ooreenkoms met die gekose / aangewese regeerder aangegaan 

waarin elkeen se regte en pligte uitgespel is. In die derde fase het die 

regeerder met sy inhuldiging ‘n ampseed afgelê waarin hy voor God 

onderneem het om sy verpligtinge teenoor die mense, maar ook teenoor God 

self na te kom.  Laastens is die gesagstruktuur georganiseer deur die daarstel 

van hoëre en laere magistrate en is elkeen se verantwoordelikhede en 

lojaliteite uitgespel om teen tirannie (die oorskryding van wettige 

bevoegdheid) te waak. Vir Althusius was die les dat sulke opskrifgestelde 

ooreenkomste die beste waarborg was dat geregtigheid sou geskied: “Rule by 
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law” lei tot “rule of law”150 (Witte, 2007:191). Althuisus skryf voorts: “Geskrewe 

grondwette het die beste mure gebied om die grense van ons lewe te 

beskerm en ons te plaas op die daargestelde pad na wysheid, geluk en vrede 

in die samelewing” (Witte, 2007:192). 

 

Die derde les wat vanuit die Bybelse geskiedenis van Israel geleer moes 

word, was dat wanneer die verbond eenmaal gesluit was, ‘n nuwe politieke 

entiteit / liggaam met sy eie lewe en eie gees en karakter tot stand gekom 

het151. (Vergelyk Rousseau se gedagte van ‘n publieke persoon soos hierbo 

bespreek). Die magistraat (byvoorbeeld die koning van die land, of provinsiale 

goewerneur, of die burgemeester van die stad) was die formele hoof. Die lede 

het bestaan uit die laer assosiasies wat byeengekom het om die nuwe entiteit 

te vorm. Vir Althusius was dit duidelik dat die lede van die nuwe entiteit nou 

nie meer individuele mense, families of private assosiasies was nie, maar nou 

in die laere politieke assosiasies van die nuwe entiteit gefunksioneer het. Dit 

het egter nie beteken dat die mense nou hulle soewereiniteit en regte totaal 

verloor het nie, maar dat hulle dit slegs aan die magistrate gedelegeer het - en 

dus weer kon terugneem. (Vergelyk DRMB artikel 3.) Hierdie onvervreembare 

regte het aan elkeen behoort (Vergelyk die aanhef tot die DRMB). So het die 

reg van nasionale soewereiniteit aan al die mense saam behoort – nie net aan 

‘n paar nie. Dit het dus beslis nie net aan die koning behoort nie. Al het die 

mense sekere regte gedelegeer, het elkeen bevoegdheid in sy eie kring 

                                            
150 Wanneer ek aandag gee aan die verskil tussen legaliteit en legitimiteit sal ek weer hieraan 

aandag gee - Rule by law” sal net “rule of law” bevorder wanneer die onderhoriges die wette 
as goed en legitiem beskou – andersins gaan die legaliteit van die optrede bitter min werd 
wees. 

151 “Beginning with the family as such a natural and co-organic entity, he suggested that on 
successive levels of political community those who live together in order and harmony and 
whom he called 'symbiotes' are united by a pact, expressed or implied, to share things in 
pursuit of common interests and utility. The village was for him a federal union of families, 
as was the guild; the town a union of guilds; the province a union of towns and villages; the 
kingdom or state a union of such provinces; and the empire a union of such states and free 
cities. In a sense, this was a concept which transformed into a cooperative constitutional 
order the feudal hierarchy of successive levels of lord and vassal as mirrored in the 
medieval writings already alluded to.... The key to this concept of federalism is that on all 
levels the union is composed of the units of the preceding lower level. Thus, when we arrive 
at the top, the members of a state are neither individual persons nor families, but are 
politically organized collectivities, namely, the provinces and cities.” (Friedrich, 1964). 
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behou. Om deel van so verbond te word, het nie beteken dat soewereiniteit 

prysgegee is nie, maar het juis die reg daartoe bevestig.  

 

Althusius se aandrang op die behoud van plaaslike politieke soewereiniteit 

(vergelyk King, 2005:640), het saam met sy opvatting oor die regte van ‘n 

soewereine nasionale staat, ‘n kritiese rol gespeel in die verdediging van die 

Nederlandse konstitusionalisme van sy tyd (Witte, 2007:194; vergelyk ook 

Friedeburg, 2001:371)152 asook in die ontwikkeling van federalisme (vergelyk 

ook Friedrich, 1964). Die term federalisme is afgelei vanaf foedus, die Latyn 

vir verbond. Sy aandrang op die behoud van plaaslike politieke soewereiniteit, 

het voorts ook gehelp om die komplekse onderlinge politieke en ander 

verhoudinge binne die destydse Heilige Romeinse Ryk uit te sorteer. Sy 

sienings was egter ook duidelik in konflik met die heersende absolute 

monargieë en met die siening van nasionale soewereiniteit soos voorgestaan 

deur byvoorbeeld Jean Bodin (vergelyk Laursen, 1995:182), Louis XIV van 

Frankryk en Jakobus 1 van Engeland.  

 

Saam met sy federalisme het Althusius gemeen dat daar ook ‘n verdeling van 

magte moes wees, maar op so manier dat die verskillende sfere van die 

owerheid steeds saamgewerk het. (Vergelyk die artikels 1–4 van die grondwet 

van die VSA; asook DRMB artikel 16 en die aanhef daarvan.) Hy het ‘n 

gemengde regering verkies wat die monargale, aristokratiese en demokraties 

verkose elemente gekombineer het, maar die uitvoerende, wetgewende en 

regterlike magte geskei het. Hiervolgens sou elke party ‘n mate van beheer 

oor die ander uitoefen maar ook van mekaar se steun afhanklik wees. Alle 

party was egter onder die gesag van die wet – veral dan die grondwet. 

(Vergelyk DRMB artikel 6.) Elke party moes sy mag versigtig tot voordeel van 

almal aanwend en dit was veral belangrik dat die mag van die koning nie so 

uitgebrei sou word dat dit die vryheid en soewereiniteit van die mense 

aangetas het nie. Soos Calvyn, Beza en andere was Althusius ook ‘n 

                                            
152 Friedeburg (2001:371) wys daarop dat Althusius gemeen het dat die natuurwet bepaal het 

dat ‘n gemeenskap waarin wet en orde gegeld het, die reg gehad het om hom teen 
tirannieke oorheersing te verdedig. Gevolglik was die Nederlanders se stryd teen Spaanse 
oorheersing legitiem. 
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voorstander van die idee van die sogenaamde (politieke) opsigters oftewel 

ephors153 (vanuit die Grieks: ephoroi). Hy het egter baie verder gegaan om 

hulle te identifiseer, te kategoriseer en hulle rol op alle vlakke van die 

samelewing (insluitend die kerk) uit te spel (Witte, 2007:196). Friedeburg 

(2001:371) wys daarop dat Althusius gemeen het dat die keurvorste van die 

Heilige Romeinse Ryk ook ephors was wat verplig was om hulle gebiede en 

gemeenskappe teen onregmatige inmenging te beskerm. 

 

Althusius oor kerk en staat: Ek gee toe dat die Deklarasie van die Regte 

van die Mens en Burger die Chrístelike karakter wat Althusius deurlopend aan 

die erkenning van regte gegee het, uiteindelik afgestroop het. Op hierdie 

stadium behoort dit egter duidelik te wees hoeveel sake wat vandag as 

kernaspekte van demokrasie erken word, alreeds deur Althusius verwoord is -

en dit dekades vóór die aanvang van die verligting of die Amerikaanse en 

Franse Revolusies. 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie moet daar nog laastens aandag gegee 

word aan Althusius se siening van kerk en staat en kortliks aan sy mening oor 

die reg van verset teen tirannie. 

 

Vir Althusius het die kerk veral drie gestaltes aangeneem: ‘n privaat 

vereniging; ‘n onderdeel van die staatregtelike owerheid; of ‘n liggaam wat 

onafhanklik van die staatregtelike owerheid bestaan het. 

 

In sover as wat die kerk net ‘n privaat vereniging was, kon die lidmate hulle 

self organiseer, hulle eie gesagsfigure kies en self hulle geloof bepaal – alles 

sonder hulp of inmenging van die owerheid. Vir Althusius het die Lutherane, 

Spiritualiste, Mennoniete, Jode, Rooms-Katolieke en ander vreedsame 

groepe hierdie gestalte van die kerk gehad154. 

Althusius het ook ‘n plek vir die kerk binne die Erastiaanse sisteem gesien 

waar die kerk - as ‘n onderdeel van die staatregtelike owerheid - onderworpe 

                                            
153 Koch (2009:81) gee ‘n skematiese voorstelling van die posisie wat die ephors in die 

samelewingstrukture moes inneem. 
154 Vergelyk aanhaling hierbo, Althusius (1964e).  
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aan owerheidsbeheer was en die owerheid se beskerming en voorkeur geniet 

het. Die hoëre magistraat het die finale verantwoordelikheid gehad vir wat in 

die kerke gebeur het (vergelyk Koch, 2009:83). Hy moes byvoorbeeld toesien 

dat daar net een (openbare) godsdiens in sy magsfeer was; wette maak om 

mense krimineel te kan vervolg vir dwaalleer en afwykende liturgie; 

belydenisskrifte en leerboeke bekragtig, kerklike byeenkomste saamroep en 

hiermee wette daarstel en afdwing. Hy moes voorts toesien dat predikante 

wettiglik verkies, beroep en bevestig word. Hy moes toesien dat die kerkrade 

gereeld saamkom en bevoeg was vir hulle take. Hy moes, wanneer nodig 

selfs mindere en meerdere vergaderings soos klassisse en sinodes 

byeenroep. Hy moes inspekteurs uitstuur om seker te maak dat almal binne 

die neergelegde wette bly. Hy moes selfs ondersoekers en sensors uitstuur 

om oortreders te tug en te stigmatiseer (sic). Hy moes dwaalleer en ander 

siektes wat die liggaam van Christus kon binnedring en beskadig, wegsny uit 

die kerk (Witte, 2007:197). Hoewel Althusius die kerk in hierdie gestalte 

herken het, was dit egter nie wat hy vir die ware kerk in sy verhouding tot die 

staat in gedagte gehad het nie. 

 

Witte (2007:197) identifiseer ook by Althusius ‘n derde gestalte van die kerk – 

‘n liggaam wat afsonderlik van die staatregtelike owerheid bestaan en ‘n eie 

gesag en wetsbevoegdheid het in sover dit die geestelike en godsdienstige 

lewe van die gemeenskap aangaan. Dit was die gestalte wat Althusius vir die 

Calvinistiese kerk gereserveer het – terwyl ander groepe slegs as privaat 

instellings kon funksioneer sonder enige openbare of politieke rol. Hierteenoor 

is die Calvinistiese kerk as ‘n privaat sowel as ‘n publieke entiteit gesien met 

ooreenstemmende geestelike en tydelike asook kerklike en politieke 

bevoegdhede. Hierdie kerk moes regeer word volgens Calvyn se kerkorde 

(1541) waarvolgens elke gemeente self sy bedienaars gekies en ook self na 

meerdere vergaderings afgevaardig het. Die bedienaars moes hulle 

geestelike mag uitoefen deur die Woord en sakramente te bedien; toesig te 

hou oor lidmate se lewens; lidmate diakonaal te versorg en die wat nog 

belydenis moes doen, te onderrig. Althusius het ook gemeen dat die 

predikante in die openbare lewe as geestelike opsigters (ephors) moes optree 
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om in die geestelike behoeftes en nood van die gemeenskap in die algemeen 

te voorsien. 

 

Let ook daarop dat wanneer Althusius hierdie openbare taak van die 

predikante omskryf, hy verskeie pligte op hulle lê wat hy reeds aan die hoëre 

magistrate opgedra het – naamlik die vestiging van die korrekte vorm van 

`aanbidding, liturgie, leerstellings en tug, asook die oprigting van skole, 

biblioteke, welsynskantore en sensuurrade (Witte, 2007:198). Volgens Witte 

het Althusius later verduidelik dat hoewel die hoëre magistraat die finale 

verantwoordelikheid voor God gedra het vir die geestelike welstand en lewens 

van ál die mense onder sy gesag, hy uiters versigtig moes wees om alle sake 

self te hanteer. Die hoëre magistraat moes sommige sake aan die kerklike 

bedienaars opdra met wie hy in ‘n onderlinge verhouding gestaan het - 

soortgelyk aan dié van Moses en Aäron. Althusius se siening van die 

verhouding tussen die kerk en die staatregtelike owerheid was in wese steeds 

Calvinisties. Witte (2007:199) is egter van mening dat alhoewel Althusius sy 

wetlike, politieke en sosiale teorieë breed en in baie detail uitgewerk het, sy 

siening van die verhouding tussen kerk en staat onvolledig en sonder ‘n 

netjiese samehang was. 

 

Althusius oor Tirannie: Hierdie kwessie is om verskeie redes ter sake. 

Behalwe dat ek hiermee verder wil aantoon hoe die konsep van regte deur die 

Reformatoriese tradisie ontwikkel is, is grondwette en verklarings soos die 

DRMB juis opgestel met die uitdruklike bedoeling om tirannie te voorkom. 

(Vergelyk die aanhef van die DRMB.) 

 

“‘n Tiran is iemand wat die fundamentele wette en regte van ‘n gemeenskap 

of die natuurlike wette en regte waarop dit gebaseer was, misken, 

omvergewerp of vernietig het.” (Witte, 2007:200.) Witte wys daarop dat hierdie 

definisie teen die begin van die 17de eeu algemeen aanvaar was deur die 

meeste Calviniste asook verskeie ander Christene. Althusius was egter nou in 

staat om ‘n regeerder se politieke optrede met groter akkuraatheid te 

beoordeel as wat sy voorgangers kon, aangesien hy nou in baie meer detail 

uitgespel het wat hierdie onaantasbare fundamentele regte en natuurlike 
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wette was (vergelyk ook Friedeburg, 2001:370).  Afgesien van die argumente 

wat sy Calvinistiese voorgangers alreeds geopper het, het Althusius daarop 

gewys dat tirannie in wese ‘n grondwetlike skending was. Dit was ‘n 

aantasting van die politieke ooreenkoms wat die openbare verhouding gedra 

het waarin die regte en verpligtinge – waartoe die owerhede en die onderdane 

hulle albei vrywillig verbind het – uitgespel was. In die lig van sy siening van 

die ooreenstemming van wette kon hy uiteindelik verklaar dat ‘n tiran iemand 

was wat (aanhoudend, opsetlik, willens en wetens) onwettig en onnatuurlik 

opgetree het en daarmee die verbond tussen God, homself en die mense 

verbreek het (vergelyk ook Laursen, 1995:185). 

 

Althusius se siening is belangrik aangesien dit ruimte bied om die onderskeid 

tussen ware en valse godsdiens in berekening te bring. In sover as wat ‘n 

tiran iemand is wat sy Godgegewe bevoegdheid oorskry, tree ‘n owerheid wat 

‘n valse godsdiens wil afdwing tiranniek op – maar ‘n owerheid wat die ware 

Christelike godsdiens bevorder, nié. 

 

Ter samevatting word daarop gewys dat Althusius nie net die kerngedagtes 

van Calvyn, Beza en hulle geesgenote gesistematiseer en uitgebrei het nie, 

maar hy het ook beginsels neergelê wat uiteindelik aksiomaties vir Westerse 

konstitusionalisme en menseregte sou word. Hy het Beza se siening van die 

verbondsverhouding tussen owerheid en onderdaan uitgebrei en veral op die 

staatkunde toegepas.  

 

Althusius het gemeen dat die aard en bepalings van hierdie verhouding fisies 

neergeskryf  moes word in ‘n gedetailleerde grondwet waarin die oppergesag 

van die wet (rule of law) en die oppergesag van regte (“rule of rights”) albei 

permanent vasgelê is. Hiermee wou hy rekening hou met sowel die 

sogenaamde simbiotiese karakter van die mens (wat daartoe gelei het dat 

mense verhoudings stig en onderhou) as sy totaal bedorwe aard wat tot 

vergrype binne en teen hierdie verhoudings lei. Sulke assosiasies word dan 

ook die lokus van gesag en vryheid vir sowel die owerheid as die onderdaan, 

en beskerm voorts die soewereiniteit en identiteit van elke lid asook elkeen se 

natuurlike regte en vryhede.  
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● Die bydrae van John Milton 

Waar Althusius nog ‘n staatskerk ondersteun het, het Milton155 (1608 - 1674) 

fel en goed gefundeerde kritiek hierteen gehad. Gebaseer op die onderskeid 

tussen die innerlike en uiterlike mens, meen hy volgens Witte (2007:241) dat 

die owerhede slegs beheer oor uiterlike dinge kan uitoefen en dit nooit ter 

wille van godsdienstige redes mag doen nie. Hierteenoor bly ‘n mens se 

innerlike onaantasbaar – beslis vir enige amptenaar van die staat. Die kerk 

mag hom ook net met behulp van oorreding tot die innerlike mens rig en nooit 

met uiterlike dwang of ander maatreëls nie. Hy meen dat Konstantyn die 

Christendom al mislei het om te glo dat wettiging van die Christelike geloof 

(the establishment of Christianity by law) asook die staatlike beheer oor en 

onderhoud van die kerk, die voorspoed van sowel die kerk  as die staat sal 

verseker (Milton, 1808:8,12,424).  

 

Milton verwerp dus die samesmelting (conflation) of vermenging van kerk en 

staat asook van wet en geloof en bepleit ‘n skeiding: Die Christelike geloof het 

nie wette nodig om te oorleef nie. Die kerk het ook nie die staat nodig om te 

blom nie (Witte, 2007:239). Die staat is deur God ingestel en deur politieke 

ooreenkoms daargestel om die uiterlike orde en vrede te bewaar en die “regte 

en vryhede van die mens” te handhaaf. Hierdie regte en vryhede het mense 

se godsdienstige regte en vryhede ingesluit. Milton het hierdie regte en 

vryhede egter aanvanklik tot dié van Protestantse Christene beperk en 

gemeen dat die owerhede wel ketters (waaronder veral die Roomse klerus) 

moet vervolg156. 

 

                                            
155 Witte (2007:220) noem verskeie Calviniste wat ook die gedagtes wat Milton uiteindelik 

verwoord het, ondersteun het. Hy meen egter dat Milton dit die voortreflikste gedoen het en 
daarom die meeste impak gehad het.  Witte (2007:272) gee ook toe dat sekere van Milton 
se gedagtes oor die dogmatiek, die huwelik, ens. hom eerder ‘n Anabaptis en ‘n 
Remonstrant as ‘n stoere 17de-eeuse Calvinis maak. Wat sy bedrae tot die ontwikkeling 
van menseregte betref, staan hy volgens Witte egter op stewige Calvinistiese voete. 

156 Hierdie uitgangspunt moet gelees word teen die agtergrond van die politieke ontwikkelinge 
in Engeland tydens die middel van die 17de eeu waarin die Roomse hiërargie en tot ‘n mate 
die Anglikane ander Christene hulle bestaansreg feitlik ontsê het.  Milton wou nie die 
Katolieke leke oor dieselfde kam skeer nie en het hulle reg op aanbidding erken. 



 

 241 

Witte (2007:247) meen dat Milton se bydrae tot die ontwikkeling van die reg 

op godsdiensvryheid daarin lê dat hy (tesame met die erkenning wat hy gegee 

het aan die reg op gewetensvryheid en die vrye beoefening van godsdiens) 

hom beywer het vir die erkenning van die gelykheid van (Protestantse) 

godsdienste voor die wet, vir die skeiding van kerk en staat asook vir die 

opsegging van ‘n nasionale godsdiens. 

 

Hoewel Milton hom ook vir ander sosiale vryhede beywer het, is dit die moeite 

werd om vir ‘n oomblik te let op hoeveel die omstandighede van destyds van 

die huidige demokratiese milieu verskil. Milton se werk oor die huwelik157 het 

byvoorbeeld mettertyd tot fundamentele veranderinge aan die Britse 

huwelikswet bygedra. Tog het die parlement destyds opdrag gegee dat sy 

geskrifte verbrand moes word. Vryheid van spraak was eerder ‘n droom as ‘n 

realiteit. Die waarheid was destyds nie iets wat gedebatteer is nie, maar bloot 

van owerheidsgedomineerde platforms afgekondig is: “Hear thee...”.  Vryheid 

van spraak is feitlik net binne die parlement toegelaat. Toe Edward Coke 

hierdie vryheid boonop in 1621 teen sensuur van die koning wou beskerm, 

aangesien die parlement die stem van tien duisende mense is, is hy en sy 

ondersteuners in die gevangenis opgesluit (Berman, 1994:1651,1677).  

 

‘n Privaat persoon kon ook nie ‘n boek laat druk sonder ‘n lisensie van die 

owerheid en met kerklike sanksie daarvoor nie. Hiersonder is dit as ‘n 

strafbare vervalsing beskou en mog niemand so ’n werk koop, verkoop of 

besit nie. Milton het dit nie alleen betreur nie dat lisensiëringsowerhede baie 

keer werke moes beoordeel wat buite hulle intellektuele vermoë geval het, 

maar hy het ook aangetoon dat die pogings om publikasie te beheer, op die 

lang duur dwaas sowel as onuitvoerbaar was. In die lig daarvan dat ‘n mens 

sy siel in ‘n boek uitstort, het Milton gemeen: “To kill a book, was as good as 

to kill a man. Who kills a man, kills a reasonable creature, the image of God. 

But who ever destroys a good book, kills reason itself... Censorship is a kind 

of homicide. Even a kind of a massacre.... Man is both saint and sinner, simul 

iustus et picator, and his writings will invariably reflect both qualities. To 

                                            
157 Witte (2007:250-259) gee ‘n deeglike bespreking hiervan. 
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censure a book is also to deny the nature of human judgment” (McDowell & 

Smith, 2009:213,230; Witte, 2007:265 en volgende). 

 

Waar Milton een van sy uitgangspunte daarop gebaseer het dat élke Christen 

‘n profeet, priester en koning was (op grond waarvan hy enige vorm van 

kerklike hiërargie verwerp het) en daarom geregtig was om die Bybel sélf te 

lees en te interpreteer, het hy hierdie uitgangspunt op die publieke terrein 

toegepas om die reg op vrye spraak te begrond (Schwartz, 1990:233). Die 

profeet, priester en koning van die kerk, moes ook ‘n profeet, priester en 

koning binne die staat wees.  

 

Hoewel Milton nie self baie aandag daaraan gegee het om al die burgerlike 

vryhede wat hieruit voortgespruit het, te verwoord nie, het baie van sy mede 

Puriteine dit wel gedoen. Weens die politieke verwikkelinge in Engeland het 

min van hierdie gedagtes onmiddellik vrug gedra. Mettertyd het hulle egter hul 

weg gevind tot in die Bill of Rights (1689) waarna reeds hierbo verwys is en 

wat ‘n spruit van die Glorious Revolution is. Hierdie gedagtes het ook neerslag 

gevind in die grondwette van verskeie Amerikaanse state; asook Locke se 

Letter Concerning Toleration158 van 1689 wat ‘n groot invloed gehad het op 

die gedagtes van leiers soos Thomas Jefferson (Witte, 2007:269, 274). Dit het 

voorts gelei tot die erkenning van die reg om politieke amptenare demokraties 

te verkies; die reg op beswaar ten opsigtse van verkose amptenare; die reg 

om – deur middel van verteenwoordigers – oor belastings te besluit en 

instemming te gee tot oorlog; die reg op oorsig oor die howe om te voorkom 

dat howe tiranniek optree; die reg om politici te vervang; die reg op private 

assosiasie (waaronder huwelike, kerke, klubs, politieke partye of ter wille van 

ekonomiese aktiwiteit); die reg op ‘n behoorlike opvoeding en toegang tot 

                                            
158 Vergelyk Locke (s.j.). Hierin het Locke Milton se  argumente van die veertiger en vyftiger 

jare van die sewentiende eeu verwoord en onder andere bepleit dat die sake van die kerk 
en die gemeenskap duideliker van mekaar onderskei en die grense daartussen duidelik 
vasgestel moes word (Witte, 2007:274). “Die kerk is ‘n vrywillige gemeenskap wat uit eie 
oortuiging saam kom om God te dien op die manier wat hulle meen Hom pas...” Witte gaan 
voort om verskeie beroemde stellings van Locke aan te haal en sluit dan daarmee af dat 
elkeen daarvan netsowel uit Milton aangehaal sou kon word. 
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biblioteke, die reg om deur ‘n jurie saamgestel uit jou eweknieë (peers) 

beoordeel te word.  

 

Vir Milton het die belang van die waarheid (wat hy eintlik met ‘n hoofletter wou 

spel) voorop gestaan (vergelyk ook Van der Walt, 2005b:356). Om hierdie 

rede wou hy die waarheid op alle lewensterreine (en veral waar dit die 

godsdiens en antropologie geraak het) die geleentheid bied om self na vore te 

kom en op sy eie bene te staan (vergelyk Van der Walt, 2005b:353).   

 

4.3.2.2 Konklusie: Die belang van die rol van die Christendom en in 
besonder die Calvinistiese / Reformatoriese tradisie se bydra 
tot die ontwikkeling van die moderne demokrasie.  

In sy openingstoespraak op 7 Januarie 2009 tydens Calvin College se Calvyn 

500 herdenkingsvieringe, kom John Witte (2009) tot die volgende konklusies 

rakende die bydraes van Calvyn en sy navolgers tot die vestiging van 

demokrasie: “Teen 1640 (met ander woorde alreeds ‘n eeu en ‘n half voordat 

die Amerikaanse handves in 1791 aanvaar is) het Calviniste elke een van die 

regte wat daarin genoem word, gedefinieer, verdedig en selfs voor gesterf”. 

Vergelyk ook Hudson (1946:178,179) se komplimenterende beoordeling van 

die bydrae van die Calviniste in hierdie verband. Hudson verwerp byvoorbeeld 

die gedagte dat die Calviniste bloot ter wille van hulle eie selfbehoud vir hulle 

regte moes veg; dat dit nie vanuit die kern van hulle teologie voortspruit nie en 

dat hulle dit net vir ander gun omdat hulle dit vir hulleself opeis. Hoewel Witte 

tot dieselfde konklusie as Hudson kom, verskaf hy ‘n baie deegliker en 

omvattender begronding daarvoor. 

 

Calvyn het op ‘n vindingryke manier binne die kerk gestalte gegee aan en 

respek gekweek vir die beginsels van vryheid, die oppergesag van die wet en 

demokratiese prosesse. Demokratiese prosesse het verhoed dat (oordrewe) 

respek vir die oppergesag van die wet alles uiteindelik laat verstar. Gesonde 

respek vir die oppergesag van die wet het voorkom dat demokrasie dinge laat 

hand uitruk. Die respek vir individuele vryheid moes verhoed dat korporatiewe 

oorheersing deur middel van die demokratiese wil van die meerderheid, 

minderhede en individue tiranniseer. Respek vir hierdie beginsels het die kerk 
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toegelaat om ‘n gesonde balans te vind tussen wet en vryheid; tussen 

struktuur en gees; orde en vernuwing; beginsel- en middelmatige sake (Witte, 

2009).  

 

Calvyn en sy navolgers het voorts gemeen dat die hele gemeenskap daarby 

sou baat as hierdie beginsels en die respek daarvoor ook in die gemeenskap 

gevestig kon word. Gevolglik het sy navolgers oor die volgende eeue sy 

insigte in die aard van korporatiewe bestuur omvorm tot ‘n robuuste 

grondwetlike teorie vir ‘n republikeinse bestel met respek vir die oppergesag 

van die wet, demokratiese prosesse en individuele vryheid as fondament van 

die teorie (Witte, 2009).  

 

Verder het Calvyn en sy navolgers deeglik rekening gehou met die sondigheid 

van die mens, die gebrokenheid van hierdie lewe en die gepaardgaande 

behoefte om hierteen beskerm te word sodat die mense wat die mag het, dit 

nie misbruik nie. Wie ook al gesag gehad het (veral binne die kerk of die 

staat), moes dit nie ten koste van dié oor wie hulle gesag gevoer het misbruik 

deur hulleself onregmatig te verryk of te bevoordeel nie, maar moes hulle 

gesag gebruik ter wille van dié wat onder hulle gesag gestaan het. Met die 

oog hierop het die Calviniste verskeie demokratiese middele ingestel om 

gesagsdraers verantwoordbaar te hou. Eers wanneer dit uitgeput was, kon 

daar oorgegaan word tot (selfs gewelddadige) opstand teen tirannie. 

Calviniste was uiteindelik ook in die hart van die groot revolusies van die 17de 

en 18de eeue in Nederland, Engeland, Frankryk en Amerika – ter wille van 

demokrasie, grondwetlike reg en vryheid (Witte, 2009). 

 

Laastens het Calviniste ook nog altyd betoog dat daar voortdurend ‘n balans 

tussen regte en pligte, tussen wet en vryheid moet wees. Die een sonder die 

ander lei mettertyd tot chaos, onreg en vernietiging. Regte sonder verpligtinge  

verword tot eiegeregtigheid. Verpligtinge sonder die reg om hulle na te kom, 

verander in ‘n bron van frustrasie en skuld. Daarom is godsdienstige en 

burgerlike regte interafhanklik van mekaar. Die reg om God volgens jou 

gewete te dien, is byna betekenisloos sonder byvoorbeeld die reg op 

openbare aanbidding. Sonder godsdienstige regte, is burgerlike regte 
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grootliks sonder inhoud en legitimiteit. Baie van die sake wat sedertdien as 

menseregte gereken word, is huidige vergestaltinge van ewige beginsels 

(Witte, 2009). 

 

Dit behoort op hierdie punt heeltemal duidelik te wees watter kardinale rol 

Reformatoriese denke gespeel het in die totstandkoming van demokrasie  in 

verskeie lande. Calvyn se gedagtes (wat soos aangetoon ook grondliggend 

was vir die formulering van art. 36) het dan uiteindelik ook ‘n betekenisvolle 

bydrae gelewer tot die politieke denke en grondwetlike ontwikkeling in Suid-

Afrika. In sy beoordeling van Calvyn se rol gee Vorster (2004:41) in 

ooreenstemming met Ritschl toe dat ‘n mens te ver gaan as jy hom as die 

vader van menseregte beskou.  ‘n Mens kan hom, veral as jy na die einde van 

sy werksaamhede kyk, beswaarlik as ‘n groot demokraat probeer voorhou. 

Calvyn het egter twee beginsels daargestel wat revolusionêr was in sy 

politieke en godsdienstige milieu, naamlik die gedagte dat owerheidsgesag 

beperk is en dat die onderdane regte het. Deur hierdie beginsels deeglik 

teologiese-eties te begrond, het hy en veral sy navolgers bygedra tot die 

ontstaan van grondwetlike demokrasie.  

 

As die rol van die Reformasie in die ontwikkeling van die demokrasie 

beoordeel word, kan daar selfs verder gegaan word as om (soos hierbo 

aangetoon) te beweer dat die demokrasie die Chrístelike geloof moet koester: 

Die demokrasie behoort die Reformatoriese tradisie selfs nog nader aan sy 

hart te bewaar as wat hy met die Christendom in die algemeen doen. 

 

‘n Demokrátiese owerheid moet dus twee keer dink voordat hy ‘n 

Reformatoriese profetiese stem159 ignoreer, want dit was juis die 

Reformatoriese stem wat die betrokke owerheid se demokratiese identiteit 

help vorm het. Sonder Calvyn en sy navolgers sou enige demokratiese 

owerheid heel waarskynlik veel minder demokraties gewees het.  

 

                                            
159 Vergelyk Vorster (2002) vir ‘n deeglike uiteensetting van hierdie profetiese roeping. 
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In die bespreking van Althusius se bydrae tot die ontwikkeling van regte, het 

ek toegegee dat die spesifiek Christelike inhoud wat hy en ander Calviniste 

daaraan gegee het, in die DRMB afgestroop is. Alhoewel hierdie afstroping 

teen die agtergrond van Roomse magsmisbruik en misleiding verstaan moet 

word, vertoon dit ‘n ondankbare miskenning van die historiese wortels van die 

demokrasie. Hierdie afstroping is des te meer skreiend as daar in gedagte 

gehou word dat die aanhef van die DRMB dit openlik, maar met ‘n 

geïnsinueerde beskuldiging, stel dat vergeetagtigheid en nalatigheid tot die 

miskenning van menseregte en die bevordering van onreg bydra.  

 

Argumentshalwe kan hier egter gevra word: As gereformeerdes dan soveel 

grondwerk vir die ontwikkeling van demokrasie en die kultuur van menseregte 

gedoen het, waarom was hierdie kerke dan ook die grootste ondersteuners 

van die (ondemokratiese) apartheidsisteem? (Vergelyk Vorster, 2002:91.) 

Hierdie kerke het nie apartheid ondersteun omdat hulle gereformeerd was nie, 

maar omdat hulle myns insiens nie gereformeerd genoeg was nie. (Vergelyk 

ook Van der Walt, 2005b:348; Naudé, 2009b:616)160,161 Indien hierdie kerke 

meer getrou was aan hulle eie belydenis en byvoorbeeld die belangrike 

Skrifbeginsel van menswaardigheid162 beter deurgrond en toegepas het, sou 

die kerke se siening van die apartheidsbeleid myns insiens fundamenteel 

anders gewees het. 

 

                                            
160 Naudé (2009b:615), wat tot ‘n komplimenterende  gevolgtrekking kom, wys daarop dat 

teoloë soos Beyers Naudé en Allan Boesak wat voorgeloop het in die stryd teen apartheid, 
via Kuyper by Calvyn wou aansluit – hoewel dan by laasgenoemde se vroeëre gedagtes.  

161 Die vestiging van ‘n sisteem met ‘n soewereine parlement moet in dieselfde lig gesien word. 
Die Afrikaner wou homself eers van Britse oorheersing bevry en sy vryheid beskerm met 
behulp van so ‘n sisteem. In die proses is daar egter te veel op horisontale vlak gefokus 
asof dit hoofsaaklik oor die beskerming van een volk / nasie teen oorheersing deur ‘n ander 
gegaan het. Indien art. 36 werklik (korrek) verstaan en toegepas  is, sou dit duidelik gewees 
het dat die eintlike bedreiging eerder geestelik van aard is en dat daar in die eerste plek 
teen enige vorm van onreg gewaak moes word – wat imperialisme  insluit. Hier moet 
Wiechers se analise van die ontwikkeling van die rol van die staat as sodanig ook in 
gedagte gehou word. Hy het hierbo aangetoon dat state se aanvanklik rol was om die 
burgers teen bedreiging van buite die landsgrense te beskerm. Dit is later omvorm in ‘n 
roeping tot die opbou van die land sodat enige onreg wat ‘n owerheid binnelands gepleeg 
het, hiermee meer in die oog gekom het.  

162 Vergelyk NGB, veral  artikel 14 en 36 (PARAGRAAF 5). 
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4.3.3 Demokrasie in die 20ste en 21ste  eeu 
Koyzis (2003:125) wys daarop dat demokrasie selfs aan die begin van die 

20ste eeu hoegenaamd nie so ‘n algemeen aanvaarde norm was as wat dit 

vandag is nie. In 1917 het die Amerikaanse president, Woodrow Wilson vir sy 

landsburgers gesê dat die VSA in die Eerste Wêreldoorlog betrokke was om 

“die wêreld ‘n veiliger plek vir demokrasie te maak”. Volgens Koysis sou 

hierdie uitspraak op daardie stadium egter vreemd op Europeërs se ore geval 

het. Demokrasie het eers na die Tweede Wêreldoorlog en die globale 

veranderinge wat daardeur teweeggebring en ontketen is, op die voorgrond 

getree as ‘n poging om magsmisbruik te bekamp en vrede te bewaar. Dit is in 

hierdie klimaat dat die Verenigde Volke Organisasie (voortaan: VVO) in 1945 

gestig is en dat hierdie organisasie in 1948 die Universele Deklarasie van 

Menseregte aanvaar het. (Vergelyk ook Vorster, 2004:5 en volgende.) Vorster 

(2002:139) ondersoek die ontwikkeling van die konsep van menseregte en 

wys daarop dat hoewel die konsep reeds eeue vantevore omskryf is, daar nie 

genoegsame middele geskep is om hierdie regte te beskerm nie. Dit het 

daartoe bygedra dat hierdie konsep eers ná die Tweede Wêreld oorlog weer 

‘n leidende rol begin speel het met demokrasie as bondgenoot163.  

Koyzis (2003:126) identifiseer sewe kenmerke wat Westers-georiënteerde 

demokrasieë vandag vertoon:  

• Algemene stemreg vir alle burgers bo ‘n vasgestelde ouderdom ongeag 

klas, ras, afkoms, geloof, geslag of godsdiens. 

• Stemgeregtigdes se stemme weeg dieselfde. Iemand van ‘n sekere stand 

of met ‘n sekere hoeveelheid besittings se stem dra nie byvoorbeeld meer 

gewig nie.  

• Besluite word geneem op grond van die wil van die numeriese meerderheid 

en weereens nie byvoorbeeld op grond van die voorkeur van ‘n sekere klas 

nie. 

                                            
163 Heine (2008:85 en volgende) bespreek hoe godsdiensvryheid ná 1945 as grondwetlike reg 

gevestig is en watter rol Christelike organisasies soos die Wêreldraad van Kerke (WRK) 
gestig 23 Aug. 1948, en die Ekumeniese bewing hierin gespeel het. Hy toon ook aan dat die 
kern van artikel 1 (insake die reg op vryheid van denke, gewete en godsdiens) van die VVO 
se Universele Deklarasie van Menseregte (soos aanvaar op 10 Desember 1945) deur die 
WRK daargestel is. 
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• Almal wat stemreg het, het ook die reg om hulle verkiesbaar te stel met die 

gevolg dat daar oor posisies gekompeteer mag word.  

• Daar bestaan wye respek vir persvryheid, vryheid van spraak en mening 

om die stemgeregtigdes in staat te stel om ‘n ingeligte keuse te maak. 

• Burgers se regte, en dié van minderhede word spesifiek erken en in 

meeste gevalle ook in ‘n handves omskryf. 

• Die oppergesag van die reg word erken164 en in meeste gevalle in ‘n 

geskrewe grondwet omskryf. 

 
4.4 DIE VESTIGING VAN DEMOKRASIE IN SUID-AFRIKA 

In hoofstuk 2 is daarop gewys dat die Nederlande aan die begin van die 16de 

eeu eerder ‘n geografiese as politieke begrip was. Tot en met die stigting van 

die Unie van Suid-Afrika in 1910 kan dieselfde van Suid-Afrika gesê word. Tot 

op daardie stadium het “Suid-Afrika” min of meer dieselfde betekenis gehad 

as wat “Suider-Afrika” vandag het en was daar verskeie (meer en minder 

formele) state binne hierdie gebied. Dit is gevolglik nie eenvoudig om aan te 

toon wanneer demokrasie in Suid-Afrika gevestig is nie. Volgens Wiechers 

(1996:63) het dit in werklikheid eers in 1994 gebeur. Wiechers se stelling blyk 

akkuraat te wees as ‘n mens die pre-1994 Suid-Afrikaanse politieke opset 

beoordeel in die lig van die kenmerke van demokrasie soos uiteengesit deur 

Koyzis hierbo: Voor 1994 is stemreg beperk tot sekere gebiede en bepaalde 

groepe burgers binne hierdie gebiede. Waar sekere swartmense, wat aan 

bepaalde vereistes voldoen het, by tye in die Kaap en Natal wel kon stem 

(vergelyk Davenport, 1988:101,108,115), is stemreg prakties tot witmense 

beperk. Boonop kon hierdie stemgeregtigde swartmense nie self verkies word 

nie. Hulle stemme het ook nie dieselfde gewig as witmense s’n gehad nie 

deurdat hulle vir ‘n beperkte aantal verteenwoordigers gestem het en by tye 

op ‘n aparte kieserslys geregistreer is. Voor 1994 was daar wel geskrewe 

grondwette, maar geen handves van menseregte of enige formele erkenning 

                                            
164 Koyzis gee toe dat volke, soos dié van Mesopotamië, hierdie beginsel al respekteer het nog 

lank voordat daar enige demokrasieë was. Hy wys egter daarop dat hierdie beginsel 
noodsaaklik is om te verhoed dat demokrasie in anargie verval. Hy meen dan ook dat die 
oppergesag van die reg, van al die eienskappe van ‘n hedendaagse demokrasie, een van 
die mees fundamentele vir die voortbestaan daarvan is. 
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daarvan nie. In die lig hiervan kan ‘n mens sê dat sekere van die stelsels wat 

voor 1994 in Suid-Afrika gefunksioneer het, hoogstens meerdere of mindere 

trekke van demokrasie vertoon het, maar nog nie volwaardig demokraties was 

nie.  

 
Toe die VVO in Desember 1948 die Universele Deklarasie van Mensregte 

sonder teenstem aanvaar het, was Suid-Afrika een van die 8 lande wat buite 

stemming gebly het. Vroeër in daardie jaar het die Nasionale Party met 

behulp van sy beleid van Apartheid aan bewind gekom. Volgens Devenish 

(1999:1) was hierdie beleid daarvoor verantwoordelik dat Suid-Afrika nie 

saamgevoer is in die respek wat toe wêreldwyd vir menseregte aan die 

toeneem was nie. In hierdie proses het demokrasie, wat in hierdie tydperk ook 

wêreldwyd oor verskillende lande (spesifiek ook in Afrika) begin spoel het, 

Suid-Afrika aanvanklik  onaangeraak gelaat165. 

 

In die uiteindelike vestiging van ‘n volwaardige demokrasie in Suid-Afrika in 

1994 het verskeie faktore ‘n rol gespeel. Hierdie faktore het ook ‘n bepalende 

invloed gehad op die spesifieke aard wat die Suid-Afrikaanse demokratiese 

grondwet en gepaardgaande handves van mense regte, vertoon.  

 

Historiese en politieke faktore: Dit is onmoontlik en onnodig om aan al hierdie 

faktore aandag te gee. Uit ‘n historiese en politieke oogpunt moet die 

volgende egter in gedagte gehou word: Teen 1994 was daar verskillende 

groepe wat al eeue lank in Suid-Afrika gewoon het (Hofmyer, 2002:116)166 - 

elk met ‘n eie geskiedenis, tradisie, godsdiens, ensovoorts. Hierdie mense is 

boonop deur verskillende owerhede, elkeen volgens ’n eie sisteem en 

politieke bestel, regeer. Die tydperk is ook gekenmerk deur konflik en 

                                            
165 Vir die direkte verband tussen menseregte en demokrasie in Suid-Afrika sedert 1996: 

Vergelyk Afdeling 7 van die 1996-grondwet wat uitdruklik verklaar dat die handves van 
menseregte (soos vervat in hoofstuk 2) ‘n hoeksteen van die demokrasie in Suid-Afrika is. 

166 Hoffmeyr (2002:116-119) gee ‘n oorsig van watter verskillende groepe die afgelope 2000 
jaar in Suid-Afrika woon en hoe elkeen hier betrokke geraak het. 
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geweld167 tussen die groepe oor en weer - wat tot verskeie 

mensregtevergrype aanleiding gegee het168.  

 
Teen 1910 is al die inwoners van die toenmalige Britse kolonies, die Kaap en 

Natal, asook die Vrystaatse en Zuid-Afrikaanse Republieke in die Unie van 

Suid-Afrika saamgesnoer. Hiermee het Suid-Afrika vir die eerste keer ‘n 

enkele sentrale owerheid gekry. ‘n Nasionale parlementêre sisteem is 

ingevoer. Soos hierbo vermeld, het slegs sekere inwoners (hoofsaaklik 

witmense) stemreg en beduidende parlementêre verteenwoordiging gehad. 

Die witmense se politieke houvas is mettertyd verstewig en uitgebrei oor al die 

inwoners – veral met die beleid van apartheid en die totstandkoming van die 

Republiek van Suid-Afrika in 1961. Volgens die regering se tuislandbeleid 

moes swartmense hulle eie gebiede hê waarbinne hulle seggenskap sou hê. 

Hierdie tuislande (en selfregerende gebiede) het egter nooit tot soewereine 

state ontwikkel nie. ‘n Stryd (struggle) van baie dekades169 wat duisende 

mense se lewens gekos en honderde duisende meer se lewenskwaliteit 

geraak het, het uiteindelik op ‘n onderhandelingsproses170 uitgeloop wat 

geboorte aan die grondwet van 1996 gegee het (Coetzee, 2004:336).  

 
Die 1996-grondwet is voorafgegaan deur die eerste volwaardig-demokratiese 

verkiesing in 1992 waaraan Suid-Afrikaanse burgers van alle rasse vir die 

eerste keer kon deelneem, asook deur ‘n onderhandelde oorgangsgrondwet 
                                            
167 Vergelyk die oorsig wat Coetzee (2004:335-338) gee, asook Madise (2002:276-284) wat ‘n 

geveg wat deel van die Mfecane uitmaak, bespreek. 
168 Vorster (2002:11-118) gee ‘n oorsig oor die geskiedenis van menseregte in Suid-Afrika. 
169 Die ANC, wat mettertyd die leiding in die stryd geneem het, is in 1912 gestig nadat die 

politieke belange en aspirasies van swartmense grootliks geïgnoreer is met die 
totstandkoming van die Unie, twee jaar vantevore (vergelyk ook Davenport, 1988:261). 
Hoewel die probleem duidelik was, is gemeen dat die nuwe Unie-regering die saak moes 
oplos. Behalwe dat die saak onopgelos gebly het, het die posisie van swartmense verder 
verswak toe die Nasionale Party die bewind in 1948 met die apartheidsbeleid oorgeneem 
het. Kort hierna het die struggle nuwe momentum gekry met die aanvaarding van die 
Freedom Charter en die besluit om ‘n gewapende stryd te begin.170 Leon Wessels (2007:16-
24), ‘n regsgeleerde en voormalige menseregtekommissaris, en iemand wat persoonlik in 
die hart van die proses was, gee ‘n oorsig oor die verloop daarvan – in besonder vanuit ‘n 
menseregte-oogpunt. 
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van 1993171. Die huidige 1996-grondwet kan nie reg geïnterpreteer word, 

sonder om die geskiedenis daaragter in ag te neem nie172. Dit is met goeie 

rede dat die aanhef van die grondwet (met my kursivering) lui:  

 

“Ons173, die mense van Suid-Afrika, 

erken die ongeregtighede van ons verlede; 

Huldig diegene wat vir geregtigheid en vryheid in ons land gely het; 

Respekteer diegene wat hul beywer het om ons land op te bou en te 

ontwikkel; 

En glo dat Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon,  

verenig in ons verskeidenheid. 

Daarom neem ons, deur ons vryverkose verteenwoordigers,  

hierdie Grondwet aan as die hoogste reg van die Republiek ten einde –  

Die verdeeldheid van die verlede te heel 

en ’n samelewing gegrond op demokratiese waardes,  

maatskaplike geregtigheid en basiese menseregte te skep; 

Die grondslag te lê vir ’n demokratiese en oop samelewing waarin 

regering gegrondves is op die wil van die bevolking en elke burger 

gelyk deur die reg beskerm word; 

Die lewensgehalte van alle burgers te verhoog  

en die potensiaal van elke mens te ontsluit; en 

’n Verenigde en demokratiese Suid-Afrika te bou wat sy regmatige plek 

as ’n soewereine staat in die gemeenskap van nasies kan inneem. 

 

Mag God ons mense beskerm. Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba 

sa heso. God seën Suid-Afrika. God bless South Africa. Mudzimu 

fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.”  

 

                                            
171 Hoewel hierdie grondwet eers in 1994 formeel aanvaar is, staan dit algemeen as die 1993-

grondwet, die interimgrondwet of die oorgangsgrondwet bekend. 
172 Presies hoe die geskiedenis geïnterpreteer moet word en wat alles in ag geneem moet 

word, is egter ‘n totale studieveld op sy eie en die vraag sal waarskynlik nog baie jare lank 
gedebatteer word. Dit is slegs ‘n uiters bondige oorsig wat hier gegee is. 

173 Hierdie woorde herinner aan die invalshoek van die Amerikaanse grondwet van 1787: “We, 
the people....” (Venter,  1998:17).  
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Feitlik elke woord en frase is gelaai met betekenis. Daar is egter ook 

veelseggende weglatings. Daar word byvoorbeeld nie (meer) in die aanvang 

van die aanhef plegtig erkenning gegee aan God en sy almag of 

soewereiniteit nie. Sy seën word wel teen die einde afgebid. 

 
● Die produk van verskeie prosesse  

Die 1996-grondwet is die uiteindelike produk van ‘n lang proses waarin daar 

gestreef is om reg en orde in Suid-Afrika te bring. Bredenkamp (1996:103) 

meen dat die proses verstaan kan word in terme van Hobbes se siening van 

die aangaan van ‘n sosiale kontrak. Hierdie proses kan ook beskryf word in 

terme van die vier fases wat Althusius geïdentifiseer het vir wanneer ‘n 

owerheid tot stand kom wat wettig én legitiem is. Hierdie fases was egter van 

toepassing telkens wanneer ‘n (enkele) regeerder aan bewind gekom het. 

Hoewel ál vier fases steeds in die geval van die totstandkoming van die Suid-

Afrikaanse demokrasie toepaslik is, het die proses hier ’n meer komplekse 

verloop gehad. Alhoewel daar sedert 1994 al meer as een persoon aan die 

hoof van die regering gestaan het, is Althusius se basiese logika egter steeds 

geldig. In die lig hiervan gee ek vervolgens ‘n inleidende oorsig waarin die 

toepaslikheid van die verskillende fases vir Suid-Afrika aangetoon word. 

Hierna bespreek ek die belang van elke fase in meer detail. Soos wat ek 

hieronder verduidelik, bespreek ek die tweede en vierde fases egter 

gelyktydig. 

 
● Die vestiging in terme van die fases wat Althusius geïdentifiseer het 
Volgens Althusius word ‘n ooreenkoms oor die staats- en regeringsvorm 

tydens die eerste fase aangegaan. Hoewel dit lank geduur het voordat daar 

uiteindelik met onderhandelinge174 vir die grondwet begin is, is daar tydens 

hierdie proses ooreengekom dat Suid-Afrika ‘n republiek sal bly en ‘n 

regstaat175 moet wees waarin die oppergesag van die grondwet176 sou geld. 

                                            
174 De Waal et al. (2003:2 en volgende) gee ‘n oorsig van die verloop van hierdie proses soos 

gesien vanuit ‘n grondwetlike oogpunt. 
175 Vorster, N. (2008:377) wys daarop dat hoewel die 1996-grondwet dit nie meer uitdruklik stel 

dat Suid-Afrika ‘n regstaat is nie, hierdie grondwet steeds volkome aan die vereistes vir ‘n 
regstaat voldoen. Volgens, N. Vorster (2008:376) dui die konsep van ‘n regstaat op ‘n 
standaard “according to which the balance, fairness and effectiveness of a certain state 
dispensation can be measured.” Voorts dui dit nie soseer op ‘n regeringsvorm nie, maar 
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Dit is verkies bo ‘n (Westminister177) sisteem waarin die oppergesag van ‘n 

parlement geld en wat sedert die totstandkoming van die Unie (1910) en veral 

die Republiek (1961) in Suid-Afrika gefunksioneer het (vergelyk Venter, 

1998:5). Hierdie fase is van kardinale belang vir die legitimiteit van ‘n 

owerheid. Hoewel die Suid-Afrikaanse owerhede van 1910 tot 1994 ‘n wettige 

owerheid was, was hy, gemeet aan Wiechers en Bredenkamp (1996:12) se 

definisie van ‘n demokratiese staat hierbo, sonder genoegsame legitimiteit. 

 

Die tweede fase raak volgens Althusius die terme van regering. Na die 

verkiesing van 1992, het die verkose regering van nasionale eenheid die 

oorgangsgrondwet vroeg in 1994 aanvaar. Hiermee is die terme waarvolgens 

die owerheid moet regeer, vasgestel en is onder meer ooreengekom dat die 

uiteindelike grondwet aan 34 ooreengekome beginsels moes voldoen 

(vergelyk Venter, 1998:9). Tydens die derde fase kom die nuwe owerheid 

formeel tot stand. Volgens Althusius se (verbondmatige178) siening van die 

verhouding tussen die owerheid en die burgers, moet daar – soos met ‘n 

                                                                                                                             
verwys dit eerder na die manier waarop die regsisteem binne ‘n staat funksioneer. Venter 
(1998:5) wys daarop dat niemand seker is hoe die gedagte van ‘n regstaat in die 
onderhandelingsproses betrek is nie! Hy bespreek ook die historiese wortels van die 
regstaat asook hoe dit van die Engelse siening van “rule of law” verskil. In die regstaat gaan 
dit veral daaroor dat die owerheid die hoëre waardes moet nastreef en so sal regeer dat 
geregtigheid in die hand gewerk word. Die begrip “rule of Law” word in werklikheid gebruik 
om bloot die ordelike regsregulering van die gemeenskap aan te dui en dan wel in 
teenstelling met die arbitrêre uitoefening van owerheidsgesag. Hy gee ook verdere basiese 
beginsels waaraan ’n staat moet voldoen om as regstaat te kwalifiseer (Venter, 1998:8,10). 
Laastens betreur hy dit ook dat daar nie werklik in Engels ‘n gepaste term vir ‘n regstaat 
(wat vanuit die Duits stam) is nie en meen hy dat “constitutional state” die beste alternatief 
is. Hou ook in gedagte dat waar Afrikaans byvoorbeeld tussen “die reg” en “die wet” 
onderskei, Engels “the law” vir albei gebruik. Smit (2009:476 e..v) bespreek die ontstaan 
van Duitse regstaat begrip en toon ook aan hoe dit godsdiensvryheid raak. 

176 Devenish (1999:10) bespreek die implikasie wat die oppergesag van die reg binne die Suid-
Afrikaanse grondwetlike demokrasie inhou. 

177 Vorster (2002:105) toon aan dat hierdie sisteem nie net makliker tot magsmisbruik lei nie, 
maar dat dit in Suid-Afrika se geval inderdaad gebeur het. Devenish (1999:5) merk dan ook 
in hierdie verband op: “Constitutional democracy is patently more than mere majority rule.”  

178 Soos aangetoon het Althusius hier voortgebou op Beza se siening van die huwelik. Hoewel 
hierdie metafoor diensbaar en verhelderend is, moet die analogie nie oordryf word nie. 
Waar ‘n huwelik veronderstel is om ‘n lewenslange verbintenis te wees, word ‘n regeerder in 
die meeste demokrasieë slegs vir ‘n voorafbepaalde termyn verkies. Probleme ontstaan 
gewoonlik juis wanneer so iemand hierdie termyn onregmatig wil verleng of dit lewenslank 
wil beklee sonder die vrye instemming van die stemgeregtigdes. 
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huweliksluiting – ‘n geleentheid wees waartydens die staatshoof sy 

bevoegdhede en verpligtinge teenoor die burgers formeel aanvaar en erken. 

In die geval van die post-1994 Suid-Afrika, het hierdie geleentheid 

plaasgevind toe Nelson Mandela op 10 Mei 1994 as president ingehuldig is. 

Met sy ampsaanvaarding het hy ‘n eed179 afgelê en dit hierna op die 

Staatsbybel onderteken. Die vierde fase het betrekking op verdere praktiese 

implementering. Hoewel daar al vordering in hierdie fase gemaak is, is dit in 

werklikheid steeds aan die gang, veral aangesien Suid-Afrika nog ‘n relatief 

jong demokrasie is.  

 
Al vier hierdie fases is van belang vir hierdie studie. Die eerste fase is 

belangrik omdat dit die legitimiteit van die owerheid bevestig. Die tweede fase 

is belangrik aangesien dit help om die gesag van die grondwet en die 

formulerings daarbinne te beoordeel. Die derde fase  is van besondere belang 

aangesien dit die kontraktuele (verbonds) verhouding tussen die owerhede en 

die burgers belig en dit binne ‘n transendente konteks plaas. Die vierde fase is 

belangrik omdat dit die moontlikhede en beperkinge van die situasie verwoord 

waarbinne die ideale wat in NGB art. 36 bely word, gekonkretiseer moet word. 

Aangesien fase 2 die terme van regering raak en aangesien die feit dat 

hierdie terme nie net in die reeds aanvaarde grondwet uitgespel word nie, 

maar ook verder deur uitsprake van (veral die grondwetlike) hof verhelder 

word, gaan ek soos hierbo gestel, fase 2 en 4 gelyktydig bespreek. Hou dit 

daarom ook in gedagte dat elke keer wanneer ‘n volgende staatshoof 

ingesweer word, hy die terme van regering soos wat dit tot op daardie stadium 

vasgestel is, aanvaar. 

 

4.4.1 Die legitimiteit van die Suid-Afrikaanse owerhede (Fase 1) 
In die lig van Wiechers en Bredenkamp (1996:12) se definisie van ‘n 

demokratiese staat as ‘n staat wat sy bestaansregverdiging en voedingsbron 

terugvind in die wil van die volk, hoef daar nie (in hiérdie sin) aan die 

legitimiteit van die 1996-grondwet getwyfel te word nie. 

 

                                            
179 Indien hy dit verkies het, sou hy bloot ‘n plegtige verklaring kon doen. Die enigste verskil in 

bewoording is dat slegs die eed afgesluit word met die woorde: “So help my, God” 
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Die feit dat die grondwet eindig met die aanroep van die Here, is vir Devenish 

(1999:178) bewys genoeg dat die grondwet nie ‘n godsdiensneutrale 

dokument is nie. Hy wys egter daarop dat hierdie woorde ‘n aanhaling uit die 

nasionale lied is en daarom in werklikheid gelaai is met ‘n bepaalde betekenis 

en dus nie vir byvoorbeeld ateïste of agnostici ‘n probleem behoort te wees 

nie.  

 

Hierteenoor het feit dat die aanhef van die 1996-grondwet, anders as die 

Suid-Afrikaanse grondwet van 1983, nié na die Drie-Enige God verwys nie, en 

NGB art. 36 dit eksplisiet stel dat (die Drie-enige) God owerhede aangestel 

het, sommige Christene juis laat vra óf die huidige bestel inderdaad legitiem 

is. (Vergelyk Coetzee, 2006:152) Die vraag is des te meer geldig in die lig 

daarvan dat daar aanvaar kan word dat ‘n goeie 75% van Suid-Afrikaners 

Christene is (Government Communications and Information System, 2009:3).  

 

Op hierdie punt moet daar myns insiens onderskei word tussen 

godsdienstige, juridiese en politieke legitimiteit. In die lig van Wiechers en 

Bredenkamp se definisie hierbo, is daar nie ‘n politieke legitimiteitsprobleem 

nie. Hoewel daar wel ‘n probleem met die legitimiteit soos gesien vanuit ‘n 

godsdienstige oogpunt kan wees, moet daar in gedagte gehou word dat ‘n 

grondwet primêr ‘n regsdokument is en nie ‘n godsdienstige dokument nie. 

Selfs al sou Suid-Afrikaners God openlik in die grondwet erken, sal dit in 

regsterme geen praktiese waarde hê nie. Venter (2007:1204) wys op die 

uitspraak waarin die Konstitusionele Hof die grondwet van die Wes-Kaap in 

1997 gesertifiseer het. Hierdie grondwet bevat wel die frase: “in nederige 

erkenning van die Almagtige God”. Vir sy uitspraak het die hof eers die 

sogenaamde “ceremonial deism”-begrip vanuit die Amerikaanse reg 

oorgeneem. Hierop het die hof verklaar dat die aanroep van ‘n godheid nie 

enige grondwetlike betekenis het nie. Daarom maak dit dus nie werklik saak 

of “Die Almagtige God” openlik in die grondwet erken word of nie. Hoewel ‘n 

mens oor die etiese aanvaarbaarheid van so ’n standpunt kan redeneer, 

meen Venter uiteindelik dat dit gepas is om godsdienstige uitsprake wat die 

burgery kan verdeel, eerder weg te laat uit dokumente soos hierdie. Sodanige 

weglating is sensitief ten opsigte van die (toenemende) religieuse pluraliteit en 
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help die owerheid om godsdienstig “neutraal” te bly in sy hantering van sake. 

Die kwessie van neutraliteit (onpartydigheid) sal hieronder verder beredeneer 

word.   

 
Hoewel ‘n grondwet ‘n regsdokument is en die openlike erkenning van God  

dan nie regskrag sou hê nie, kan hier egter verwys word na die huidige 

grondwet van Duitsland. Na aanleiding van die vergrype deur die voormalige 

Nasionaal-Sosialistiese regering – wat aanvanklik mét Protestantse sanksie 

gepaard gegaan het (vergelyk Vorster, 2004:202 met verwysing na Blei) –   

word uitdruklik erken dat die Duitse owerheid nie soewerein is nie. Hierdie 

stelling word nie gemaak in terme van Duitsland se verhouding met ander 

state nie, aangesien Duitsland hierin wel soewereiniteit het. In die lig van die 

voormalige (byna religieuse) vertroue wat die Duitsers in “Deutschland uber 

alle” gestel het en die vergrype wat uit hierdie selfverheffing voortgespruit het, 

erken die Duitsers hiermee dat hulle nie soewerein is ten opsigte van die lewe 

self nie – juis om sodanige magsmisbruik in toom te probeer hou. Hoewel 

skrywers van die Suid-Afrikaanse grondwet, veral in die lig van Suid-Afrika se 

eie verlede, myns insiens inderdaad iets by die Duitse voorbeeld kon geleer 

het, het die skrywers besluit om die onreg, soos hierbo in die aanhef 

aangetoon, eerder op ‘n ander wyse aan te spreek. 

 
Verder meer ek dat die fundamentele rol wat die Freedom Charter in die 

politieke doelwitte van die ANC speel, ook hier in gedagte gehou moet word. 

Die formulering van die grondwette van 1993 en 1996 bou duidelik voort op 

die Freedom Charter (1955) asook die DRMB180 (1789). Hoewel daar in die 

DRMB erkenning aan “Die Almagtige” gegee word, laat die Freedom Charter 

so ‘n erkenning wég. Dis gevolglik verstaanbaar dat die ANC-gedomineerde 

regering dit ook nie in die formulering van die oorgangs- of finale grondwet 

laat opneem het nie. 

 
4.4.2 Vasstelling van die terme van regering (Fase 2 en 4) 
Die feit dat die Republiek van Suid-Afrika ‘n grondwetlike demokrasie is, het 

besliste gevolge vir die mandaat en bevoegdheid van Suid-Afrikaanse 
                                            
180 Deklarasie van die Regte van die Mens en Burger (Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen) soos hierbo bespreek. 
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owerhede. Dit is reeds hierbo genoem dat Suid-Afrika met die aanvaarding 

van die 1993-grondwet van ‘n parlementêre na ‘n grondwetlike demokrasie 

oorgeskakel het. Die belang van hierdie ingrypende verandering kan volgens 

Devenish (1999:10) moeilik oorbeklemtoon word. Currie & De Waal (2005:2) 

noem hierdie paradigmatiese verskuiwing tereg ‘n “grondwetlike revolusie”. 

Hiermee het die grondwet (en nie meer die besluite van die parlement of die 

kabinet nie) die status van die hoogste reg in die land verkry. (Vergelyk artikel 

4 van die 1993-oorgangsgrondwet, asook artikel 2 van die 1996-grondwet.)  

 

Hoewel demokrasie op meerderheidsregering gebou word, temper die 

grondwet die politieke wil van die verkose owerheid en beperk dit sy 

wetgewende én uitvoerende mag: “Constitutional democracy is patently more 

than mere majority rule. It is a complex phenomenon of political morality in 

which the majority, minorities and individuals have rights and obligations, 

which the courts must interpret, apply and protect. In doing so a constitutional 

democracy must give expression to the universal values embodied in the bill 

of rights and the constitution.” (Devenish, 1999:5.) Devenish bespreek hier 

byvoorbeeld die Konstitusionele Hof se opspraakwekkende besluit om die 

doodstraf ongrondwetlik te verklaar (S v Makwanyane) as ‘n voorbeeld van 

waar die grondwetlike reg oor die populêre mening geseëvier het.  

 

Dit is duidelik dat die reg; die howe wat dit moet toepas; asook die 

onderliggende morele waardestelsel, nou tesame met die wetgewende en 

uitvoerende gesag, ‘n kardinale rol binne die Suid-Afrikaanse demokrasie te 

speel het. Dit is egter naïef om te redeneer dat howe die wet eenvoudig net 

objektief moet toepas en niks met moraliteit en waardes te make moet hê nie 

aangesien laasgenoemdes persoonlik, subjektief en relatief sou wees (vgl. 

Van der Walt, 2005a:60, 2005b:329). Wette is juis ‘n vergestalting, ‘n 

konkretisering van waardes en moraliteit181. Daarom is die fundamentele 

waardes waarop die Handves van Regte (vergelyk hoofstuk 2, oftewel artikels 

7-39 van die grondwet) gegrond is, ook binne die grondwet verskans. 

                                            
181 Devenish (1999:616) meen byvoorbeeld ook dat publieke moraliteit ‘n bron vir die reg is en 

in die interpretasie van die grondwet in ag geneem moet word. 
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Gevolglik kan die bepalings daarvan, slegs met ‘n 75% meerderheid verander 

word. (Vergelyk Venter, 2001:335; asook artikel 74(1) van die grondwet.)   

4.4.2.1 Grondwetlike waardes 

Gesien vanuit artikel 1 van die grondwet, is die fundamentele waardes van die 

grondwet:  

• die konsep en praktyk van menswaardigheid,  

• die bereiking van gelykheid, en  

• die uitbou van mense se regte en vryhede. 

• Tesame hiermee wil die Handves ‘n nie-rassistiese, nie-seksistiese 

Suid-Afrika daarstel. Verder moet daar algemene stemreg vir 

volwassenes wees, ‘n enkele nasionale kieserslys, verkiesings wat 

gereeld plaasvind en ‘n veelpartystelsel wat bydra tot ‘n samelewing 

waarin respek vir menswaardigheid en vryheid geld en wat gekenmerk 

word deur verantwoordbaarheid en openheid182.   

 

Devenish (1999:9) wys daarop dat die grondwet die owerheid noop om nie net 

die regte van sy burgers te beskerm nie, maar om hierdie regte aktief te 

bevorder (vergelyk artikel 7(2)). Artikel 1 praat immers ook van die “bereiking” 

van gelykheid en die “uitbou” van regte en vryheid. Gevolglik bied die 

Handves ‘n impetus vir die owerheid om – in die lig van die Suid-Afrikaanse 

verlede - gelykheid binne Suid-Afrika te vestig. Hy wys ook daarop dat ‘n 

grondwet in wese eerder preskriptief as deskriptief is en daarom eerder ideale 

as die bestaande werklikheid verwoord (Devenish, 1999:17). Soos hierbo 

aangetoon, is dit ook die geval met die DRMB en is dit boonop in 

ooreenstemming met die gedagtes van Althusius. Tesame met hierdie 

idealistiese karakter moet ook in gedagte gehou word dat die grondwet teen 

die agtergrond van Suid-Afrika se besondere omstandighede geformuleer is – 

juis in ‘n poging om reg te laat geskied waar ‘n besondere onreg so lank 

oorheers het. 

                                            
182 Venter (2000:143) meen dat menswaardigheid die kernwaarde is; dat gelykheid en vryheid 

ondersteunende waardes is; dat demokrasie en die oppergesag van die reg strukturele of 
prosedurele waardes is; en dat nie-rassisme asook nie-seksisme afgeleide waardes 
uitmaak. Sien ook Venter (2001:339). 
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Vervolgens gee ek dan aandag aan die fundamentele waardes183 van die 

grondwet. 

 

● Menswaardigheid as fundamentele waarde van die grondwet  
Die grondwet lê groot klem op gelykheid en die bereiking daarvan (vergelyk 

artikel 1). Gelykheid word byvoorbeeld reeds in artikel 9 omskryf en 

menswaardigheid eers in artikel 10. Menswaardigheid is egter die eerste 

grondwetlike waarde wat die 1996-grondwet aangryp in sy poging om Suid-

Afrika as ‘n moderne demokratiese staat te vestig: “Die Republiek van Suid-

Afrika is een, soewereine, demokratiese staat gegrond op die volgende 

waardes: (a) menswaardigheid, ...”  

 

Vorster, N. (2002:168, asook 2007:1) wys myns insiens tereg daarop dat daar 

soms ‘n dialektiese spanning tussen gelykheid en vryheid is wat die 

interpretasie van die grondwet dus kan bemoeilik. Anders as met die 1993-

grondwet wat gelykheid en vryheid as kernwaardes erken het, is hierdie 

spanning in die 1996-grondwet gerelativeer deur menswaardigheid voorop te 

stel en gelykheid en vryheid hierin te veranker184 (vergelyk Venter, 2001:339). 

Currie en De Waal (2005:273) argumenteer voorts tereg dat menswaardigheid 

die basis vir die reg op gelykheid verskaf: Aangesien élke mens gelykwaardig 

is as méns, moet elke mens met gelyke respek behandel word.  

 

                                            
183 Let hier op die onderskeid tussen menseregte, fundamentele regte en grondwetlike waardes 

(Vorster, 2002:251; Venter, 2001:342). Waar menseregte universele ideale is wat 
regsdenke lei, is fundamentele regte subjektiewe, afdwingbare en gekonkretiseerde regte 
wat ‘n sentrale rol binne die grondwet speel. Hierdie fundamentele regte word egter deur 
grondwetlike waardes onderlê. Hierdie waardes verskaf fundamentele riglyne vir die 
interpretasie en toepassing van die grondwet.  

184 NGB artikel 14 stel dat die mens as beeld van God geskep is: “Ons glo dat God die mens ... 
volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed, regverdig en heilig, sodat 
hy met sy wil in alles met die wil van God kon ooreenstem.” Al drie die begrippe 
(menswaardigheid, gelykheid, vryheid) word dus hierin vervat. Waar menswaardigheid aan 
die mens se beeldskap gekoppel kan word, dui die feit dat artikel 14 bloot na “die mens” 
verwys op gelykheid. Verder is vryheid nie ongebondenheid nie. ‘n Mens is juis vry wanneer 
jy in alles met God se wil ooreenstem – veral dan ten opsigte van jou persoonlikheid, 
gesindheid en optrede. Wat die belang van ‘n korrekte mensbeeld vir hierdie studie betref, 
hoef daar dus nie op hierdie punt ‘n botsing te wees tussen die Skrif se uitgangspunte oor 
die mens en dié van die grondwet nie.  
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Die voorrang wat menswaardigheid in die grondwet geniet, blyk ook uit die 

rangorde wat in artikels 1, 7(1), 36(1) en 39(1) voorkom. Regter Chaskalson 

(vergelyk S v Makwanyane [144]) het die reg op menswaardigheid alreeds in 

1995 (m.a.w. gedurende die oorgangstydperk) in die Konstitusionele Hof se 

uitspraak oor die doodstraf as die belangrikste reg uitgesonder (vergelyk ook 

Vorster, 2002:254). Hierdie reg geld ook vir persone wat byvoorbeeld 

beskuldig of gearresteer of aangehou word (vergelyk artikel 32(5)(3)). Artikel 

10 omskryf die reg op menswaardigheid: “Elkeen het ‘n ingebore waardigheid 

en die reg dat daardie waardigheid gerespekteer en beskerm moet word.”   

 

Venter (2001:340) wys egter daarop dat waar artikel 10 dit stel dat (my 

kursivering) “elkeen ingebore waardigheid het”, die grondwet die bestaan van 

menswaardigheid hier bloot erken en nie ‘n reg daarop skep nie. Die grondwet 

kan nie mense intrinsiek menswaardig maak nie. Die grondwet eis wel dat 

mense menswaardig behandel sal word. Uiteindelik sê hy (my kurisvering): 

“This constitutional acknowledgement of dignity as a self-evident185 human 

attribute, certainly cannot be understood to be the creation of a legally 

enforceable subjective right.” Soos hierbo aangetoon, neem artikel 10 immers 

elkeen se waardigheid as uitgangspunt: “Elkeen het ‘n ingebore 

waardigheid...” Venter (2001:341) meen voorts dat waarde van 

menswaardigheid, eerder as die reg daarop ongetwyfeld die hoeksteen van 

die grondwet is. Artikel 36 van die grondwet verwys byvoorbeeld ook nie na 

menswaardigheid as reg nie, maar as ‘n waarde van ‘n oop en demokratiese 

samelewing. 

                                            
185 Let daarop dat menswaardigheid as aspek van menswees slegs binne bepaalde filosofiese 

raamwerke (soos byvoorbeeld die Reformatoriese en Liberale filosofieë) self evident is. 
Hoewel menswaardigheid binne albei hierdie sisteme self evident is, verskil die fundering 
daarvoor egter. Vanuit ‘n Liberale oogpunt is elke mens se menswaardigheid in die blote feit 
van sy menswees veranker. Uit ‘n Reformatories- Christelike oogpunt gesien, is elkeen se 
waardigheid ten diepste geleë daarin dat God hom na sy beeld geskep het (vgl. NGB artikel 
14). Aangesien daar dus verskillende filosofiese uitgangspunte ten opsigte van die 
verskillende grondwetlike waardes bestaan, is dit noodsaaklik om die bestaan van hierdie 
verskille te verreken. Dit is voorts ook noodsaaklik om daarmee rekening te hou dat elkeen 
se interpretasie van die grondwetlike waardes deur sy voorwetenskaplike vertrekpunte en 
diepste oortuiginge beïnvloed word. Selfs die uitsprake van die regters van die 
konstitusionele hof word dus hierdeur gekleur. Sien voetnoot 205. Hoewel die grondwet ‘n 
juridiese dokument is, berus dit op etiese waardes. 
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Om akkuraat te definieer wat menswaardigheid is en wat presies deur die reg 

hiertoe beskerm moet word, is meer gekompliseerd as om die voorrang 

daarvan of die reg daartoe te stel. Albei word internasionaal volkome erken 

deurdat die reg daartoe byvoorbeeld in die eerste artikel van die Universele 

Deklarasie van Menseregte (1948)186 omskryf word. Tog bied selfs ‘n 

internasionale blik ook min lig ten opsigte van ‘n definisie van 

menswaardigheid. Na ‘n ondersoek hiervan, beskryf Devenish (1999:80) die 

aard van menswaardigheid as “intrinsically imprecise and deceptively elusive”. 

De Waal et al. (2003:231) omskryf menswaardigheid wel as “dit wat ‘n mens 

intrinsieke waarde gee”, maar spel nie uit wat hierdie “dit” is nie.  

 

Die feit dat die reg op menswaardigheid boonop met ander regte (byvoorbeeld 

die reg op privaatheid, om nie wreedaardig gestraf te word nie, die reg op ‘n 

veilige omgewing)187 oorvleuel, kompliseer ‘n omskrywing verder. Devenish 

(1999:82) wys egter tereg daarop dat menswaardigheid nie met status of rang 

verwar moet word nie. Self iemand met geen sosiale188 status of rang nie, 

besit steeds ‘n menswaardigheid wat gerespekteer en beskerm moet word. In 

hierdie verband merk Devenish ook op dat “die staat bestaan ter wille van die 

individu” en nie andersom nie. In die lig van die ontwikkeling van die konsep 

van menseregte binne die Reformatoriese tradisie en die Verligting soos 

hierbo beskryf, is hierdie opmerking veelseggend. 

 

Weens die beperkte vermoë van die staat, is die owerheid nie noodwendig 

altyd in staat om menswaardigheid, veral in sover dit sekere derde-

generasie189 regte raak, volledig te kan beskerm nie. Iemand se aanspraak op 

                                            
186 Vergelyk ook artikel 5 van die Afrika Handves van Menseregte (Arthur W. Diamond Law 

Library, 2010), asook die huidige Duitse grondwet en regspraak (Devenish, 1999:79 en 
volgende). 

187 Devenish (1999:83) bespreek die eerste, tweede en derde generasie regte wat deur die reg 
op menswaardigheid geraak word. 

188 Ek gebruik “sosiaal” hier in die wye sin van die woord om onder andere ekonomiese, 
politiese, etniese, genetiese, historiese dimensies in te sluit. 

189 Burgelike en poltieke regte soos die reg op gelykheid, persoonlike vryheid, eiendom, vrye 
spraak en assosiasie word tradisioneel as “eerste generasie” regte beskou. Hierdie regte is 
geformuleer om iemand teen magsmisbruik deur die owerheid te beskerm. Die 
sogenaamde “tweede generasie” regte word in positiewe taal geformuleer en dui op 
verpligtinge wat die staat teenoor sy burgers het om byvoorbeeld opvoeding, mediese sorg, 
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sy grondwetlike regte kan volgens artikel 36 van die grondwet regtens beperk 

word. Die voorrang van menswaardigheid word egter verder onderskryf deur 

die feit dat die reg daartoe selfs in ‘n noodtoestand nie opgeskort mag word 

nie. ‘n Noodtoestand is myns insiens in wese juis bedoel om 

menswaardigheid te beskerm. Hiermee word die voorrang van die mense bo 

die staat of die owerheid boonop verder beklemtoon. Die staat vind sy 

bestaansreg in die beveiliging en bevordering van mense se waardigheid en 

lewenskwaliteit.  

 

Currie en De Waal (2005:274) belig die implikasie van menswaardigheid vir 

die verhouding tussen die moderne demokratiese staat en sy burgers verder 

deur op die burgers se politieke regte te wys. Die erkenning van algemene 

stemreg spruit juis voort uit die respek vir elke mens se vermoë om individuele 

keuses te kan maak. In dié verband het die Konstitusionele Hof opgemerk dat 

“die stem (vote) van elke landsburger ‘n skild (badge) van waardigheid en 

persoonskap (personhood)” is. (Currie en De Waal, 2005:275.) 

 

Dié siening van menswaardigheid en die reg daarop binne ‘n moderne 

demokratiese staat, is mettertyd deur vele hofuitsprake toegelig190. Een van 

die vernaamste uitsprake in die verband is dié van die Konstitusionele Hof in 

S v Makwanyane191 in 1995 waarin die doodstraf ongrondwetlik verklaar is. 

Waar van die regters gemeen het dat die doodstraf iemand se reg op lewe 

aantas, het regter Chaskalson (wat die uitspraak geskryf het) daarop gewys 

dat die doodstraf ‘n wrede aantasting van iemand se menswaardigheid is 

(Currie en De Waal, 2005:282).  

 

Menswaardigheid was ook gedeeltelik in die fokus toe die Konstitusionele Hof 

die wet op die Keuse van die beëindiging van swangerskap in 1996 getoets 
                                                                                                                             

en die beskikbaarheid van voedsel, water en woonplek te voorsien (vergelyk Currie en De 
Waal, 2005:566).  Die “derde generasie” regte het veral te make met die reg om binne ‘n 
heilsame omgewing te kan lewe waar besoedeling byvoorbeeld bekamp word. Venter 
(2000:130) bespreek die klassifikasie van die regte en veral die kontroversie aangaande die 
belang en erkenning van die derde generasie regte. 

190 Vorster (2002:254 en volgende) bespreek verskeie van hierdie sake en die hantering 
daarvan uit ‘n etiese oogpunt.  

191 1995 (6) BCLP 665 (CC) 
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het. Die uitspraak het uiteindelik daarop berus dat ‘n fetus nie intrinsieke 

menswaardigheid sou besit nie en daarom nie grondwetlike beskerming 

geniet nie (Currie en De Waal, 2005:288). Artikel 28, wat die regte van kinders 

omskryf, maak byvoorbeeld nie eens melding van ‘n fetus (of enige sodanige 

regte) nie. Afgesien van die kritiek wat hy vanuit ‘n regsoogpunt noem, meen 

Vorster (2002:261) myns insiens tereg dat die kwessie van menswaardigheid 

nie genoegsaam in hierdie saak in aanmerking geneem is nie is nie. 

 

● Gelykheid as fundamentele waarde van die grondwet 
Dit is hierbo aangetoon dat en waarom “gelykheid” in sover dit die 1996-

grondwet betref, in werklikheid vanuit “menswaardigheid” voortvloei. Hoewel 

die reg op gelykheid192 in die grondwet omskryf word voordat die reg op 

menswaardigheid omskryf word (vergelyk artikels 9 & 10)193, bespreek ek 

“gelykheid” om hierdie rede ná “menswaardigheid”. Hoewel menswaardigheid 

meer fundamenteel is, het die miskenning van menswaardigheid in Suid-

Afrika juis tot ongelykheid bygedra. Dit verklaar waarom hierdie waarde so 

swaar in die grondwet weeg en waarom die reg daarop, dan selfs voor die reg 

op menswaardigheid uitgestippel word. 

  

Op hierdie punt moet ook in gedagte gehou word dat die pre-1994 bedeling 

nie net rassisties was nie, maar ook andersins onregverdig teen sekere 

mense gediskrimineer het. Vorster (2002:263) wys op uitsprake van die 

Konstitusionele Hof wat byvoorbeeld ook onregverdigbare 

geslagsongelykheid aan die kaak  gestel het. Dis is juis in dié verband dat 

                                            
192 Bredenkamp (1996:115-117) gee ‘n goeie oorsig oor die ontwikkeling van die konsep van 

gelykheid en toon aan dat die konsep ontstaan het in die Griekse filosofie en aanvaar en 
beskerm is deur die Romeinse reg. Hy toon ook aan watter deurslaggewende rol die 
Christendom gespeel het om die konsep te ontwikkel en algemeen te vestig. Die moderne 
leer van die gelykheid van alle mense het eers finaal beslag gekry met die revolusies van 
die 17de en 18de eeu in Engeland, Amerika en Frankryk. Hiermee het die burgers die reg 
verkry om hulle eie sake te bestuur en is die bevoorregte posisie van sekere klasse en 
families is afgeskaf. Soos hierbo aangetoon, het die Christendom hierin ‘n kardinale rol 
gespeel. Bredenkamp wys laastens daarop dat die aandrang op die regverdige toepassing 
van die reg en op die regte van die burger as individu wat die reg het op medeseggenskap 
in sake wat hom raak, die regstreekse gevolg was van die teoretiese besinning van denkers 
soos Hobbes en Rousseau (wat ook hierbo bespreek is). 

193 Venter (2001:339) bespreek die historiese redes vir hierdie volgorde. 
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artikel 1 uitdruklik daarna verwys dat die grondwet ook ‘n “nie-seksistiese 

Suid-Afrika” daar wil stel. (Die vraag of Suid-Afrika ook ‘n ongelyke 

godsdiensverlede het en hoe hieroor geoordeel moet word, sal hieronder 

bespreek word.) 

 

Dit is ietwat eenvoudiger om “gelykheid” te definieer as wat dit die geval met 

“menswaardigheid” is. Currie en De Waal (2005:230) omskryf gelykheid as:  

volg: “...(the) moral idea that people who are similarly situated in relevant 

ways should be treated similarly”. Gelykheid as grondwetlike waarde hou dus 

in dat mense wat sekere relevante aspekte met mekaar deel, dieselfde 

behandel moet word: Hoewel mense manlik of vroulik en ‘n volwassene of ‘n 

kind kan wees, is almal gelykwaardig wat hulle menswees betref, maar 

stemreg word slegs aan volwasse manlike en vroulike burgers toegeken en 

nie ook aan kinders nie.  

 

Die grondwet wil egter tussen formele en substantiewe194 gelykheid 

onderskei. Met inagneming van die ongelyke omstandighede wat tot die 

aanvaarding van die grondwet aanleiding gegee het, is dit nie genoeg om 

bloot filosofies of formeel te erken dat mense gelykwaardig is nie. Gelykheid 

moet prakties herstel word. Daarom tref die grondwet verskeie maatreëls met 

die oog hierop (substantiewe gelykheid). Vergelyk hier weereens artikel 1 wat 

die bereiking van gelykheid uitdruklik ten doel stel. Gelykheid as grondwetlike 

waarde word nie net in artikel 9 in terme van regte verwoord nie. Artikel 39 

stel voorts dat ‘n hof, vir die uitleg van die regte soos in die Handves vervat, 

die waardes wat ‘n oop en demokratiese samelewing ten grondslag lê, moet 

bevorder. Soos in artikel 1 identifiseer artikel 39 gelykheid hier tesame met 

menswaardigheid en vryheid.  

 

Die nood aan substantiewe gelykheid, vereis dat gelykwaardige mense in 

sekere gevalle verskillend hanteer moet word: Alle kinders is gelykwaardig en 

het die reg op opvoeding. ‘n Kind wat leergestremd is, het egter meer hulp as 

                                            
194 Sien Devenish (1999:43 en volgende) en Currie en De Waal (2005:232 en volgende) vir ‘n 

bespreking van substantiewe gelykheid vanuit ‘n regsoogpunt en Vorster (2002:264) vir ‘n 
bespreking vanuit ‘n teologies-etiese oogpunt. 
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ander kinders nodig. So moet mense wat onregmatig teruggehou is (vergelyk 

die aanhef: “ons erken die ongeregtighede van ons verlede,”), ook ekstra 

beskerming kan kry om weer hulle regmatige plek  te kan in neem. Om 

gelykwaardige mense, wat weens besondere omstandighede in ‘n ongelyke 

posisie verkeer, die nodige beskerming te kan bied, moet daar dus soms 

tussen mense onderskei oftewel gediskrimineer kan word. In dié verband laat 

die grondwet ruimte vir geregverdigde (billike) diskriminasie (vergelyk artikels 

9(3) en 9(5)195. Hoewel die grondwet hierdie reg erken, gaan dit steeds 

daarvan uit dat mense gelykwaardig is. Dit is waarom diskriminásie, eerder as 

gelyke behandeling, telkens geregverdig moet kan word om geldig oftewel 

billik te wees (vergelyk artikel 9(5)). Onregverdige / onbillike diskriminasie 

word uitdruklik verbied (artikel 9(4)). Vorster (2002:269) kom dan tot die 

gevolgtrekking dat die Suid-Afrikaanse grondwet as egalitaristies getipeer kan 

word aangesien dit ‘n uitkomsgebaseerde gelykheid probeer bevorder196.  

                                            
195 Sien Currie en De Waal (2005:243-272) asook Devenish (1999:45-76) vir ‘n bespreking van 

diskriminasie vanuit ‘n regsoogpunt en Vorster (2002:267) vir ‘n bespreking vanuit ‘n 
teologies-etiese oogpunt. 

196 Die volgende metafoor kan myns insiens hier verhelderend wees: As gelykheid in terme van 
‘n wedloop tussen verskillende groepe beskou word, is dit duidelik dat party deelnemers in 
Suid-Afrika teen 1996 voor en ander agter was en dat die grondwet juis hierdie ongelykheid 
wil herstel. ‘n Mens kan ook sê dat party deelnemers tydens die wedloop bevoordeel en 
ander benadeel is. Hoewel sekere van die bevoor- en benadeling beslis onregmatig is of 
was (vergelyk kolonialisme), is sommige egter bloot bevoor- of benadeel deur natuurlike 
omstandighede waaraan mense geen juridiese skuld (gehad) het nie (vergelyk byvoorbeeld 
die verskil in verskillende groepe se tegniese vermoëns teen byvoorbeeld die middel van 
die sewentiende eeu). Vir sover as wat ‘n mens die metafoor van ‘n wedloop wil gebruik, 
moet daar ook in gedagte gehou word dat almal in Suid-Afrika dus ook nie destyds die 
wedloop by dieselfde wegspringpunt begin het nie. Dit is egter ook uiters noodsaaklik om in 
gedagte te hou dat hierdie gerealiseerde ongelykheid nié enige iemand se 
minderwaardigheid of ongelykwaardigheid bepaal sover dit die persoon (of groep) se 
menswaardigheid aangaan nie. Ongelyke mense is ewe menswaardig. Vanuit ‘n Liberale 
oogpunt beskou is daar geen rede om ongelykheid (wat nie onregmatig teweeggebring is 
nie) te herstel nie. Daar is nie twee mense wat van nature in alle opsigte presies gelyk is 
nie. Die Christelike etos, waarin naasteliefde vooropstaan, bied wel ‘n dwingende motivering 
om lyding – en dan ook selfs dié wat deur (natuurlike) ongelykheid veroorsaak word – te 
verlig: Doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê – ongeag of dit so iemand se 
(natuurlike) reg is om so heilsaam behandel te word of nie. Die naaste wat die Liberalisme 
daaraan kom om individue se (nie-onregmatige) ongelykheid te herstel, is om te redeneer 
dat die lyding van ‘n individu die groep (kan) benadeel. In die praktyk beteken dit egter baie 
keer dat die individue en hul regte eenvoudig liefdeloos opgeoffer word ter wille van die 
welstand van die groep.  
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● Vryheid as fundamentele waarde van die grondwet 
Die Suid-Afrikaanse grondwet beskou vryheid as die derde fundamentele 

waarde. Hoewel vryheid, soos menswaardigheid en gelykheid alreeds in die 

aanhef en artikel 1 beklemtoon word, en die reg daarop in verskeie artikels 

uitgespel word197, weeg vryheid die ligste van hierdie drie grondwetlike 

waardes. Wanneer die waardes van vryheid en menswaardigheid met mekaar 

in konflik kom, gee die howe eerder voorrang aan die handhawing van ‘n 

mens se inherente menswaardigheid (Vorster, 2002:271) en kan vryheid dus 

ingeperk word.  

 

Oor die algemeen interpreteer die Konstitusionele Hof menswaardigheid en 

vryheid egter as onlosmaaklik aan mekaar verbonde. Menswaardigheid het 

min waarde sonder vryheid198. Menswaardigheid impliseer voorts onder 

andere ook dat elke mens ‘n inherente individuele outonomie besit en ‘n reg 

op vrye identiteitsvorming het (Vorster, 2002:272). Devenish (1999:120) wys 

daarop dat vryheid nie net in negatiewe sin (as die vryheid van...) verstaan 

moet word nie, maar ook in ‘n positiewe sin (as die vryheid om te...). Daarom 

hang die erkenning van vryheid wesentlik saam met die erkenning van hierdie 

individuele outonomie en die reg op selfbeskikking en selfrealisering. 

Laasgenoemde reg gaan in wese daaroor dat elkeen die reg het om sy eie 

identiteit te ontwikkel199 en wel sonder inmenging van die staat (Vorster, 

2002:275). De Waal et al. (2003:261) sê in die verband dat die reg op vryheid 

en sekerheid van die persoon (vergelyk artikel 12), as ‘n kernverwoording van 

vryheid as grondwetlike waarde, ten diepste neerkom op die reg om met rus 

gelaat te word (“the right to be left alone”). Daar moet egter voortdurend met 

                                            
197 Vergelyk ook artikel 1(d), 7(1), 12(1)(a), 39(1), en andere. 
198 Vergelyk die uitspraak van Regter Ackerman van die Konstitusionele Hof in Ferreira v Levin 

NO [49]. De Waal et al. (2003:250 en volgende) bespreek wanneer die inperking van 
iemand se vryheid deur hetsy ‘n wet of owerheidsoptrede regmatig is.  

199 Let daarop dat hierdie reg nie net vir individue geld nie, maar ook vir regspersone en art. 36 
NGB direk raak. NGB artikel 36, in sy oorspronklike Afrikaans formulering, het gestel dat die 
owerheid “die hand moet hou aan die heilige kerke diens” ens. en sou die moontlikheid laat 
dat die owerheid die kerk se identiteit vir hom wou kon vasstel. Behalwe dat die nuwe 
formulering dit baie moeiliker maak om sodanige inmenging te regverdig, word die kerk oor 
deur die reg op selfidentifikasie daarteen beskerm. Hierdie reg geld egter vir alle kerke en 
godsdiensgroepe en nie net vir dié wat in die lig van NGB artikel 29 ware kerke is nie.  
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mense se natuurlike interafhanklikheid rekening gehou word sodat die regte 

wat individuele vryhede beskerm, nie ander individue of die gemeenskap 

skaad nie (Vorster, 2002:273). Die bekende uitspraak van regter Holmes lui 

immers: Die reg om my vuis te swaai, eindig immers by die punt van jou neus 

(vergelyk Trachtman, 2009:87). Daarom kan sekere vryhede, soos hierbo 

gemeld, ingeperk word – hoewel dan net volgens die bepalings in die 

grondwet. Hierdie beperkings word hieronder in detail bespreek.  

 
Artikels 12 (vryheid en sekerheid van persoon), 13 (vryheid van slawerny, 

knegskap en dwangarbeid) en 14 (reg op privaatheid) verwoord die regte wat 

individuele outonomie beskerm. Artikel 12 bou voort op artikel 10 

(menswaardigheid) en 11 (die reg op lewe). So wil artikel 12(1) individue 

beskerm teen byvoorbeeld arbitrêre arrestasie, aanhouding sonder verhoor, 

geweld en marteling. Artikel 12(2) reël elke mens se reg op liggaamlike en 

psigiese integriteit. Aangesien ‘n aantasting van die reg op hierdie vryhede op 

‘n aantasting van iemand se menswaardigheid sal neerkom, word artikels 

12(1)(d,e) en 2(c) deur die tabel van nie-aantasbare regte as onaantasbaar 

uitgesonder. Artikel 12(2) is belangrik vir hierdie studie – veral in sover dit elke 

mens se reg op psigiese integriteit betref, aangesien die reg op vryheid van 

gewete en oortuiging ten nouste hieraan verbonde is. Die reg op privaatheid 

(artikel 14) is ook belangrik vir hierdie studie aangesien godsdiens en die 

beoefening daarvan ‘n besliste private komponent het.  

 
Artikels 15 tot 22 verwoord vervolgens die mens se reg op selfrealisering deur  

die volgende vryhede te beskerm: vryheid van godsdiens, oortuiging en 

mening; en van uitdrukking; assosiasie, beweging, verblyf, bedryf, beroep en 

professie; die reg op vergadering, betoging, linievorming en petisie; 

burgerskap en die bedryf van politiek. Al hierdie regte en vryhede stel die 

individu in staat om aan ‘n kommunikasieproses deel te neem en so sy 

potensiaal op godsdienstige, ekonomiese, openbare en politieke terrein te 

verwesenlik en sy unieke identiteit te kan uitbou (Vorster, 2002:276). Die reg 

op selfrealisering kan egter ingeperk word wanneer die gemeenskap hierdeur 

bedreig word. Die reg op godsdiensvryheid (en die gepaardgaan regte) sal 

hieronder in besonderhede verder bespreek word. 
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Vryheid impliseer egter nie ongebondenheid nie. Die beskerming wat die 

grondwet ten opsigte van vryheid wil bied, het voorts ‘n substantiewe en ‘n 

prosedurele komponent. Met verwysing na ‘n uitspraak van die 

Konstitusionele Hof in die saak De Lange v Smuts, wys Currie en De Waal 

(2005:293) daarop dat ‘n vergryp wat die substantiewe komponent raak, 

plaasvind wanneer die doel waarmee die owerheid iemand se vryheid inperk, 

onregmatig is. Dit kan egter ook gebeur dat die owerheid ‘n aanvaarbare doel 

vir inperking het, maar dit op ‘n onregmatige wyse verrig en daarom wil die 

grondwet ook beskerming op prosedurele vlak bied. Indien ‘n persoon kan 

aantoon dat sy vryheid deur ‘n wet of optrede van die owerheid aangetas 

word deurdat hy ontneem word van óf die substantiewe óf prosedurele 

beskerming wat die grondwet hom bied, het die owerheid die 

verantwoordelikheid om die aantasting onder die beperkingsklousule te 

regverdig. 

 
In die lig van NGB art. 36 is die reg op godsdiensvryheid duidelik van 

besondere belang vir hierdie studie. Hoewel hierdie reg self, soos verwoord in 

artikel 15, later behandel word, word die implikasie van die grondwetlike 

waarde van vryheid ten opsigte van godsdiens, hier bespreek: 

 
● Vryheid en godsdiens: ‘n onpartydige owerheid 
Vorster (2002:276) toon aan dat waar die politieke bedeling van voor 1994 

Christelik teokratiese eienskappe vertoon het, die huidige grondwet Suid-

Afrika ‘n neutrale staat maak wat nie ‘n bepaalde morele sisteem of godsdiens 

op sy burgers afdwing nie200. Suid-Afrika is egter nie ‘n sekulêre staat wat die 

openbare beoefening van godsdiens verbied nie. Die grondwet plaas die reg 

op godsdiensvryheid egter nie hoog op die leer van grondwetlike regte nie 

(Vorster, 2002:277, met verwysing na Venter). Dit is die geval ten spyte 

daarvan dat Venter (2007:1193) daarop wys dat hierdie reg die oudste 

erkende reg is. Dit is ook ten spyte daarvan dat Coertzen (2008b:61) selfs 

                                            
200 Waar Vorster hier bedoel dat die grondwet byvoorbeeld nie iets soos ‘n Christelike of 

Moslem moraliteit wil afdwing nie, dwing die grondwet myns insiens inderdaad sy eie 
moraliteit (gegrond op die waardes van menswaardigheid, gelykheid en vryheid) op die 
samelewing af.  
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meen godsdiensvryheid is die vernaamste mensereg en Fourie (2006:165) dit 

as die sjibbolet van ‘n staat se verbondenheid aan demokrasie sien.  

 
Die grondwet sit nie self die inhoud van godsdiensvryheid uiteen nie, maar 

stel bloot die reg daartoe. In die saak S v Lawrence, S v Nagel, S v Solberg201 

(voortaan: “S v Lawrence”) het die Konstitusionele Hof dit duidelik gemaak dat 

die grondwet geensins ‘n sogenaamde “(dis)establishment clause” bevat nie 

(De Waal et al. 2003:290). Gevolglik is die owerheid nie verplig om homself 

van enige godsdienstige aktiwiteite te disassosieer nie. Vorster (2002:277) 

wys tereg daarop dat die wyse waarop die Amerikaanse howe hulle 

“disestablishment clause” soms toepas, godsdiensvryheid ondermyn deur 

godsdiens uit die openbare lewe te druk (vergelyk ook Malherbe, 2008:271; 

Van der Walt, 2005a:73). In werklikheid word sekularisme hiermee op die 

samelewing afgedwing. Hierteenoor wys Malherbe (2008:271) daarop dat 

artikel 7(2) van die grondwet die staat verplig om positief op te tree om 

individue in staat te stel om hulle regte, soos vervat in die Handves, optimaal 

uit te oefen. “Dit beteken dat die staat nie ten opsigte van die godsdiens ‘n 

hande-tuis benadering kan volg nie, maar positief moet optree om die ruimte 

en atmosfeer te skep waarbinne die reg op godsdiensvryheid uitgeoefen kan 

word.” (Malherbe, 2008:272.) 

 

Soos in Amerika, bevat die Suid-Afrikaanse grondwet wel ‘n sogenaamde 

“free exercise”-bepaling (vergelyk artikel 15(2)). Hierdie bepaling maak dit 

moontlik dat godsdienstige aktiwiteite in Suid-Afrika in die openbaar, soos 

byvoorbeeld in skole en die veiligheidsdienste, tot sy reg kan kom.  

 

Waar die owerheid se ingesteldheid teenoor godsdiens vanaf 1994 aanvanklik 

as “neutraal” beskryf is (vergelyk die verwysing hierbo na Vorster, 2002:276), 

word dit sedertdien eerder “onpartydig” genoem (vergelyk Heine, 2008:238)202 

en selfs godsdiensonpartydig (Smit, 2009:475). “Onpartydig” is myns insiens 

meer akkuraat asook meer gepas. Waar “neutraal” die wanindruk kan skep 
                                            
201 1997 (4) SA 1176 (CC). Vergelyk hier veral paragraaf 101 van die uitspraak. Vergelyk ook 

Venter (2007:206) se bespreking van hierdie saak. 
202 Heine bespreek “onpartydigheid” met verwysing na onder andere die standpunte van Van 

der Vyver en Malherbe. 
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dat die owerheid niks met godsdiens te make moet of mag hê nie, dra 

“onpartydig” die nuanse dat die owerheid wel betrokke is, maar sonder om 

iemand egter onregmatig bo ‘n ander te bevoordeel203. Hiermee kan dieselfde 

doel bereik word as waarmee “disestablisment”-klousules in die eerste plek 

opgestel is, terwyl die onvoorsiene negatiewe effekte daarvan (soos die 

genoemde bevordering van sekularisme) vermy kan word. Laastens wys 

Malherbe (2008:272) op die beginsel van nie-inmenging in leerstellige 

kwessies (die sogenaamd “non-entanglement doctrine”) wat die owerheid 

verbied om byvoorbeeld in die kerk se outonome sfeer in te meng204. Du 

Plooy (2008:250) gee ook sy steun aan hierdie beginsel. 

 

● Samevatting: Menswaardigheid, gelykheid en vryheid 
Na sy ondersoek van die kernwaardes van die grondwet, kom Vorster 

(2002:281) tereg tot die konklusie dat die Suid-Afrikaanse grondwet en die 

howe se uitleg daarvan, aansluit by die outonome mensbeeld van die 

klassieke liberalisme205. Hiervolgens besit elke mens inherent regte bloot 

deurdat hy of sy mens is en vorm die individu die uitgangspunt. Groepsregte 

                                            
203 Venter (2007:1193-1195) bespreek die onderskeid tussen die terme “neutraal”, “sekulêr”, 

“nie-sektaries” in die lig van hoe hierdie terme gebruik word om die owerheid se houding 
ten opsigte van godsdiens te beskryf. Hy wys ook daarop dat al hierdie terme hulle eie 
voorveronderstellinge saamdra. 

204 Aangesien daar tot onlangs toe nog nie werklik regspraak in die verband was nie, meen 
Malherbe (2008:272) dat Suid-Afrikaanse owerhede die Amerikaanse voorbeeld hier 
behoort te volg. Eerder as om byvoorbeeld te probeer beslis watter faksie die ware kerk 
verteenwoordig of die suiwere leer aanhang, behoort die howe geskille eerder op grond 
van die administratiefregtelike, kontraktuele, arbeidsregtelike of ander toepasbare 
regsgronde te beslis. Du Plooy (2008:248 en volgende) beredeneer egter waarom kerke 
nie sonder meer op grond van die kontraktereg beoordeel behoort te word nie. 

205 Malherbe (2008:274 en volgende) sluit by Vorster se konklusie aan en verwys ter verdere 
ondersteuning ook na die saak Christian Education South Africa (CESA) v Minister of 
Education, 2000 10 BCLR 1051 (CC) waarin die Konstitusionele Hof lyfstraf sonder meer 
aan geweld gelykgestel het. In die saak Minister of Home Affairs v Fourie (2006 3 BCLR 
355 (CC),  vergelyk paragraaf 50 en 54) oor selfdegeslaghuwelike het die hof in 2006 
bevind dat die voorkeur van die individu hierin deurslaggewend is. Betoë op grond van die 
Bybelse siening van ‘n huwelik as ‘n verhouding tussen ‘n man en ‘n vrou, is as onmenslik 
afgemaak. Malherbe (2008:275) meen voorts dat hoewel die hof die indruk skep om bo 
enige nie-juridiese sentimente verhewe te wees, hy in werklikheid godsdienstige 
oorwegings van die tafel vee en die speelveld vir net een benadering ooplaat – die 
humanistiese.  
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word dus nie per se beskerm nie, maar eerder deur beskerming van die 

individue wat die betrokke groep vorm.  

 

Omdat elke mens waardigheid hét, oftewel menswaardig ís bloot omdat hy 

mens is, moet elke mens vry wees om sy volle potensiaal te bereik. Weens 

onregmatige inmenging en die ongelykheid wat hierdeur teweeggebring is, is 

almal in Suid-Afrika nie in ‘n gelyke posisie om hierdie vryheid te geniet nie. 

Die grondwet wil juis mense se waardigheid en vryheid herstel deur almal in ‘n 

gelyke posisie te stel.  

 

Dit is reeds hierbo gestel dat menswaardigheid die swaarste van die drie 

kernwaardes van die grondwet weeg. Dit is ook reeds gestel dat gelykheid 

swaarder as vryheid weeg. Hoewel laasgenoemde verhouding nie uniek aan 

die Suid-Afrikaanse Handves van Regte is nie, is dit wel ongewoon, veral as 

hierdie Handves met dié van byvoorbeeld die VSA, die DRMB asook die 

Universele Deklarasie van Menseregte (1948) vergelyk word waarin vryheid 

swaarder as gelykheid weeg. Die Suid-Afrikaanse posisie moet egter verstaan 

word met inagneming van die agtergrond waaruit dié Handves gebore is. 

Waar ander handveste hoofsaaklik geformuleer is om burgers (of onderdane) 

teen magsmisbruik van hulle owerhede te beskerm, was die konflik in Suid-

Afrika nie net tussen owerheid en burger nie. Die apartheidsbeleid het 

bykomende ongelykheid tussen groepe burgers teweeggebring. Gevolglik wil 

die Suid-Afrikaanse grondwet in die eerste plek hierdie ongelykheid tussen 

burgers regstel en dan die (gelykgestelde) burgers se vryheid beskerm teen 

magsmisbruik van die owerheid en ander sentra van mag. Die voorrang wat 

gelykheid bo vryheid het, het egter belangrike konsekwensies vir die 

godsdiens.  

 

● Menswaardigheid, gelykheid, vryheid en godsdiens  
Indien ’n mens sou redeneer dat daar nie in die verlede op godsdienstige 

gebied onregmatig teen mense gediskrimineer is nie, kan jy aanvoer dat die 

openbare terrein reeds gelyk is sover dit godsdienste betref. Gevolglik sou die 

klem dan hoofsaaklik op die reg op vrye godsdiens val. Hoewel geen 
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godsdiens ooit formeel as staatsgodsdiens vir Suid-Afrika verklaar is nie206, is 

die Christelike godsdiens ongetwyfeld bo ander bevoordeel (Heine, 

2008:238). Fourie (2006:162) meen selfs dat daar nie voor 1994 werklik van 

godsdiensvryheid sprake was nie, maar dat die nie-Christelike godsdienste 

bloot verdra is.  

 

Die vraag is egter of hierdie bevoordeling regmatig was of nie. In die 

beantwoording hiervan is minstens twee aspekte ter sprake: die waarde van 

die verskillende godsdienstige sisteme ten opsigte van mekaar, asook die 

menswaardigheid van die aanhangers daarvan. Indien daar aangetoon kan 

word dat die Christelike godsdiens ‘n hoër waarde as ander sisteme het, sou 

bevoordeling op grond daarvan geregverdig kon word. Hoewel godsdienstige 

sisteme beslis sekere vergelykbare wesenseienskappe vertoon en daar selfs 

regskriteria bestaan waarvolgens bepaal kan word of ‘n verskynsel inderdaad 

as ‘n godsdienstige sisteem gereken kan word (vergelyk Van der Schyff, 

2001:38), lei die transendente element van godsdienstige sisteme daartoe dat 

hulle uiteindelik aan die greep van ‘n finale waardering ontsnap. Dit is dus nie 

moontlik om binne die regsomgewing akkuraat aan te toon hoe die waarde 

van verskillende godsdienstige sisteme per se teen mekaar opweeg nie. 

 

In die soeke na ’n antwoord op die vraag of die Christelike godsdiens 

onregmatig bevoordeel is, val die soeklig vervolgens op die aanhangers van 

die verskillende godsdienste. Aangesien hierdie aanhangers uit die oogpunt 

van die grondwet almal gelykwaardige mense is, het elkeen die gelyke reg om 

sy eie godsdiens aan te hang en te bedryf. Artikel 15 stel dit ook so. In sover 

daar onregmatig gediskrimineer is ten opsigte van die reg op vrye 

godsdiensbeoefening, was dit teen die áánhangers en nie teen die 

godsdienstige sisteme as sodanig nie. Aangesien die intrinsieke waarde van 

die godsdienstige sisteme egter nie teenoor mekaar gemeet kan word nie, en 

die Suid-Afrikaanse grondwet gelykheid en die behoefte daaraan in 

                                            
206 Die gevalle hiervan wat byvoorbeeld wel in die ZAR voorgekom het, het almal voor 

Uniewording in 1910 plaasgevind en was nie op Suid-Afrika in geheel van toepassing nie. 
Fourie (2006:162) wys egter tereg daarop dat die Nederduitsch Gereformeerde Kerk egter 
dikwels as die de facto staatskerk beskou is. 
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waardigheid veranker, kan daar nie op grond van die grondwet beweer word 

dat godsdienstige sisteme ook gelyk hanteer moet word nie. Elke aanhanger 

het egter wel ‘n gelyke reg om sy eie godsdiens aan te hang en te bedryf, 

aangesien aanhangers gelyke waarde (menswaardigheid) het.  

 

Hierdie onderskeid is belangrik omdat dit ‘n Suid-Afrikaanse burger verplig en 

toelaat om sy medeméns, wat (‘n ander) godsdiens bedryf, op grond van 

laasgenoemde se menswaardigheid te respekteer. Eersgenoemde persoon 

hoef egter geensins dieselfde respek vir laasgenoemde se godsdienstige 

sistéem te betoon nie. Hoewel gelykheid in die grondwet swaarder weeg as 

vryheid, is hierdie verhouding dus nie van toepassing op die verhouding 

tussen godsdienstige sisteme nie en is ‘n aanhanger van een godsdiens vry 

om ‘n ander godsdienstige sisteem te verag – mits hy die aanhanger daarvan, 

respekteer. In grondwetlike terme gesien, het ‘n Hindoe dus byvoorbeeld die 

reg om te sê dat die Christelike geloof vals is en dat daar nie net een God is 

soos in die Christelike geloof bely word nie. Van der Schyff (2001:113) wys 

daarop dat die grondwet die draers van die reg op godsdiensvryheid beskerm 

en nie wie deur hulle aanbid word nie. Hoewel dit hierbo gestel is dat 

menswaardigheid sonder vryheid min betekenis het, kan vryheid, soos ook 

hierbo gestel, wel ingeperk word sonder om menswaardigheid aan te tas. 

 

4.4.2.2 Die funksionering en reikwydte van die Handves van Regte 
Soos wat in die hoofstuk hierbo aangetoon is, het die behoefte aan ‘n 

instrument om onderdane teen die magsmisbruik van hulle heersers te 

beskerm, bygedra tot die ontstaan van die konsep van ‘n grondwet en ‘n 

gepaardgaande Handves van Regte (vergelyk ook Malherbe, 2008:265). 

Hieruit blyk dit ook dat sulke handveste oorspronklik vertikaal gefunksioneer 

het. Waar die 1993-grondwet ook slegs vertikaal wou funksioneer, 

funksioneer die 1996-grondwet op vertikale én horisontale vlak (vergelyk veral 

artikels 8(1) en 8(2)). Wat sy vertikale reikwydte betref, is die Handves van 

toepassing op alle landswette (waaronder bepalings van die gemenereg, 
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gewoontereg, statutêre reg, ensovoorts) en bind dit die wetgewende, 

uitvoerende en regsprekende owerhede sowel as alle staatsorgane207 (organs   

of state).  

 

Die implikasie van die horisontale funksionering is dat die Handves van Regte 

ook van toepassing is op privaat persone in hulle onderlinge verhoudinge, en 

in sekere gevalle ook op regspersone208. Voorts oordeel Devenish (1999:30) 

dat howe hiervolgens die bevoegdheid het om privaat verhoudings te 

ondersoek om te bepaal of die Handves geskend is. Hierdie is ‘n belangrike 

kwessie vir hierdie studie: Enersyds word godsdiens deesdae maklik tot die 

private sfeer van die lewe gerangeer en beperk (Van der Walt, 2005a:59,60; 

Coertzen, 2008b:61; Fourie, 2006:162,170). Andersyds meen mense dat hulle 

godsdiens ‘n private saak is waaroor niemand anders enige sê het nie209. Die 

owerheid eien homself egter die reg toe om byvoorbeeld ‘n kerk se besluite, 

optrede, ensovoorts ook aan die Handves te meet (vergelyk Strydom v 

Nederduits Gereformeerde Gemeente Moreleta Park210). Geen individu of 

regspersoon sal dus sonder meer die greep van die Handves kan ontglip 

nie211. Artikel 38 van die grondwet laat die Konstitusionele Hof verder ook toe 

                                            
207 Rautenbach en Malherbe (1999:334 en volgende) bespreek artikel 239 van die grondwet 

wat hierdie instellings omskryf in detail.   
208 Die saak Strydom v Nederduits Gereformeerde Gemeente Moreleta Park (2008) soos 

hieronder bespreek, bied ‘n goeie voorbeeld van hoe die vertikale funksionering van die 
grondwet burgers (en organisasies van die burgerlike samelewing) onderling raak. 

209 Vergelyk die saak Christian Education SA v Minister of Education 2000 10 BCLR 1051 (CC) 
waarin deel van die strekking van CESA se argument was dat die toepassing van lyfstraf 
op Bybelse gronde ‘n private saak is waarin die owerhede nie moet inmeng nie. (Vergelyk 
byvoorbeeld paragraaf 7 van die uitspraak) 

210 In hierdie saak, 2009 (4) SA 510 (T), het die Hoë hof – Gauteng, beslis dat die kerk Strydom 
onregmatig op grond van sy homoseksuele lewenstyl ontslaan het (vergelyk veral 
paragraaf 26). Die saak en die belang daarvan vir hierdie studie word hier onder in meer 
detail bespreek.  

211 Die posisie van vroue binne kerke – veral binne dié kerke wat vroue op grond van geslag 
van leiersposisies uitsluit, bied ‘n voorbeeld van nog ‘n vraagstuk wat hier ter sprake sou 
kon kom. Hoewel dit ‘n duidelik geval van diskriminasie is, sal die vraag veral wees of die 
diskriminasie geregverdig is of nie (vergelyk ook Coertzen, 2008b:66). Hier moet ook in 
gedagte gehou word dat die grondwet die owerhede nie net noop om menseregte te 
beskerm nie, maar om dit, soos hierbo aangetoon, te bevorder en onregmatige 
diskriminasie teen te werk. Du Plooy (2008:250) meen egter dat die owerheid nie 
noodwendig die reg het om die kerk te verbied om (op hierdie wyse – my byvoeging) teen 
vroue te diskrimineer nie. Vergelyk ook Landman (2006:173 en volgende). 
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om ‘n persoon die locus standi te gee om die grondwetlikheid van wette of 

optrede van byvoorbeeld ‘n kerk te bevraagteken.  

 

Uit bogenoemde is dit reeds duidelik dat die grondwet sekere regte aan alle 

natuurlike persone binne Suid-Afrika toeken. Van der Schyff (2001:45) wys 

daarop dat natuurlike persone hier verwys na burgers sowel as nie-burgers 

wat hulle binne Suid-Afrika sou bevind en dat dit hiermee in ooreenstemming 

met internasionale reg is212. Die grondwet bepaal in artikel 8(4) uitdruklik dat 

regspersone ook in sekere gevalle sekere regte dra. Hoewel ‘n regspersoon 

nie ‘n reg soos die reg op lewe of menswaardigheid dra nie, kan ‘n 

regspersoon soos ‘n kerk wel in bepaalde gevalle die reg op privaatheid en 

eiendom besit (Malherbe, 2008:267). Van der Schyff (2001:42 en volgende) 

bespreek die draers van godsdiensregte in detail. Hy wys daarop dat artikel 

15(1) na “elkeen” verwys. “Elkeen” het ‘n wyer betekenis as “alle persone”. 

Gevolglik ken hierdie artikel self die regte wat hy omskryf, aan meer as net 

individuele persone toe. Artikel 31(1)(b) erken voorts die reg om 

godsdienstige organisasies te vorm en dat sulke organisasies die reg op 

vryheid van assosiasie (vergelyk artikel 18) geniet. Verder kan sodanige 

organisasie self besluit watter vorm sy regspersoonlikheid aanneem213 en 

geniet die organisasie ‘n wetlike bestaan wat selfstandig is tot die van sy 

individuele lede (Van der Schyff, 2001:50).  

 
● Bepalings moet in samehang gelees word 
Die grondwetlike bepalings is nie veronderstel om in isolasie hanteer te word  

nie. Wanneer artikel 15, waarin die reg op godsdiensvryheid by uitstek 

verwoord word, onder oê geneem word, kom sekere ander regte soms ook ter 

sprake: die reg op vrye assosiasie; op opvoeding; op gelykheid; op 

administratiewe geregtigheid; op eiendom; op uitdrukking; op beweging; op 

privaatheid; op politieke regte; op menswaardigheid; ensovoorts.  

 
Met soveel regte wat gelyktydig geraak kan word, gebeur dit dat sommige 

regte soms in konflik met mekaar kom. Daarom is die regte wat in die 
                                            
212 Devenish (1999:21 en volgende) bespreek die saak ook in detail.  
213 Van Coller (2008:151) bespreek die regspersoonlikheid van kerke en dui aan watter 

verskillende soorte regspersone kerke kan aanneem. 
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Handves beskerm word, in beginsel beperkbaar. Artikel 36 van die grondwet 

hanteer hierdie beperkings in die algemeen. Sekere artikels bevat ook hulle 

eie beperkingsklousules. Die regte wat artikel 15 verwoord, word beperk in 

artikels 15(2), 15(3)(a) en 15(3)(b). Verder is artikel 9(4) as interne 

toepassingsklousule van die gelykheidsbeginsel en artikel 31(2) ook van 

toepassing. Laastens moet artikel 39, wat die uitleg van die bepalings in die 

Handves reël, ook altyd in ag geneem word. Hierdie artikel bepaal onder 

andere ook dat internasionale reg in ag geneem moet word, terwyl 

buitelandse reg in ag geneem mag word. Hoewel ek in die bespreking van 

artikel 15 na die tersaaklike beperkings sal verwys, ondersoek ek die 

beperkings op die reg op godsdiensvryheid nadat ek die reg daarop 

uiteengesit het. Die gestelde regte is immers primêr en die beperkinge daarop 

sekondêr. 

 
4.4.2.3 Grondwetlike bepalings ten opsigte van die reg op vrye 

godsdiensbeoefening 
Hoewel daar meer as een artikel is wat godsdiens raak, word godsdiensregte 

hoofsaaklik in artikel 15214 verwoord:  

 
Vryheid van godsdiens, oortuiging en mening 

15.  (1) Elkeen het die reg op vryheid van gewete, godsdiens, denke,       

oortuiging en mening. 

(2) Godsdiensbeoefening kan by staats- of staatsondersteunde 

instellings geskied, mits – 

(a) daardie beoefening reëls nakom wat deur die tersaaklike 

     openbare gesag gemaak is; 

(b) dit op billike215 grondslag geskied; en 

(c) bywoning daarvan vry en vrywillig is. 

(3)  (a) Hierdie artikel belet nie wetgewing wat erkenning verleen 

      aan – 

                                            
214 Die 1993-grondwet het hierdie regte onder artikel 14 gereël. Devenish (1999:164) en Van 

der Schyff (2001:58) bespreek die veranderinge. Nie een daarvan is egter wesentlik vir 
hierdie studie nie. 

215 Die Engelse teks gebruik hier “equitable”. 
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(i) huwelike wat aangegaan is kragtens enige tradisie, of 

’n stelsel van godsdiens-, persone of familiereg nie; of 

(ii) stelsels van persone- en familiereg kragtens enige 

tradisie, of wat nagevolg word deur persone wat ’n 

besondere godsdiens aanhang nie. 

(b) Erkenning ingevolge paragraaf (a) moet met hierdie artikel 

en die ander bepalings van die Grondwet bestaanbaar wees. 

 

Vervolgens gee ek aandag aan die skopus van artikel 15: 

 
● Die skopus van artikel 15(1)  

Artikel 15 beskerm elkeen216 se reg op die vryheid van gewete, godsdiens, 

denke, oortuiging en mening. Hiermee wil die artikel ’n baie wye beskerming 

van elke mens se innerlike bied en word godsdienstige sowel as sekulêre 

oortuiginge beskerm. Mense het immers ook oortuiginge wat nie noodwendig 

godsdienstig is nie. Hoewel hierdie artikel volgens Malherbe (2008:267) op 

gódsdiensvryheid fokus, sluit dit ook die vryheid van gewete, wat wyer as 

vryheid van godsdienstige oortuiging strek, in (vergelyk Devenish, 1999:182). 

Let egter daarop dat hierdie artikel nie die inhoud van die oortuiging as 

sodanig beskerm nie, maar wel elkeen se reg om die bepaalde inhoud van sy 

godsdienstige keuse te huldig. Gevolglik kan agnostici, ateïste, humaniste, 

ensovoorts hulle ook op hierdie artikel beroep. Artikel 15 is hiermee ook in 

ooreenstemming met verskeie buitelandse wetgewing en internasionale 

instrumente (vergelyk Van der Schyff, 2001:60).  

 

Vryheid van godsdiens (freedom of religion) sluit egter nie vryheid “teenoor” 

godsdiens (freedom from religion) in nie. In die saak Wittmann v Deutscher 

Schulverein217 van 1998 moes die hof uitmaak of ‘n leerder verplig was om sy 

skool se godsdiensonderrig by te woon (Malherbe, 2006:189). In die kontrak 

wat die ouers aangegaan het, is bepaal dat bywoning verpligtend was. In sy 

uitspraak het Regter Van Dijkhorst die belang van artikel 15 vir hierdie saak 

geweeg en hierop onder andere verklaar: “The atheist and agnostic is 
                                            
216 Sien die bespreking van “elkeen” hierbo. 
217 1999 1 BCLR 92 (T) 
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afforded his protection under the freedom of thought, belief and opinion part of 

this section. There is conceptually no room for him under the freedom of 

religion part of the artcle. Freedom of religion does not mean freedom from 

religion.” (Van der Schyff, 2001:61.)  

 

● Die skopus van artikel 15(2)  
Uit hierdie artikel is dit duidelik dat Suid-Afrika nie ‘n “ondeurdringbare muur  

tussen kerk en staat” wil oprig soos wat in Amerika die geval is nie218.  Waar 

15(1) die breedste moontlike waarborg vir godsdiensvryheid wil bied, belig 

15(2) ‘n bepaalde aspek daarvan. Let ook daarop dat die sub-artikel na 

“godsdiensbeoefening”219 verwys, wat iets anders is as “godsdienstige 

onderrig”. Artikel 15(2) verwys voorts na “staats- of staatsondersteunde 

instellings”: Hoewel dit nie alle instansies wat staatsondersteuning ontvang 

insluit nie (vergelyk Currie en De Waal, 2005:351)220, wil hierdie artikel 

godsdienstige aktiwiteite by instellings soos skole, hospitale en gevangenisse 

en andere beskerm. 

 

Waar artikel 15(2) ruimte bied vir die beoefening van godsdiens, word hierdie 

reg beperk deur drie sub-bepalings, naamlik 15(2)(a), 15(2)(b) en 15(2)(c). 

Wanneer iemand godsdiens by ‘n staats of staatsondersteunde instelling wil 

beoefen, mag die beoefening nie bots met die reëls soos gemaak deur die 

tersaaklike openbare gesag nie.  

 

Artikel 15(2)(b) en (c) is uiters belangrik vir hierdie studie. Hiervolgens moet 

godsdiensbeofening aan ‘n staats of staatsondersteunde instelling op ‘n billike 

grondslag geskied. Waar die Afrikaanse teks van die grondwet na “billike 

grondslag” verwys, gebruik die amptelike Engelse teks “equitable basis”. 

Myns insiens is daar ‘n belangrike nuanseverskil en het “billik” ‘n wyer 

betekenis as “equitable”. Hoewel “billik” ooreenstem met die gedagte dat die 

                                            
218 Van der Schyff (2001:63) verwys hier na verskeie bronne. Vergelyk ook Malherbe 

(2006:189) en Venter (2007:1206). 
219 Van der Schyff  (2001:37-41) bied kriteria op grond waarvan bepaal kan word of ‘n sekere 

aktiwiteit ‘n godsdienstige aktiwiteit is en dus onder hierdie artikel beskerm word. 
220 Currie en De Waal verwys hier ook spesifiek na die uitspraak in 1998 in die saak Wittmann 

v Deutscher Schulverein 1999 1 BCLR 92 (T) rakende die Duitse skool in Pretoria. 
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grondwet geregtigheid in die algemeen moet bevorder, dra “equitable” in dié 

verband ‘n meer substantiewe betekenis deurdat dit aan elkeen gelyke 

toegangsreg tot die betrokke instelling wil verseker. Devenish (1999:177) wat 

in sy verklaring van die grondwet met die amptelike Engelse teks werk, 

voorsien dat bepaling 15(2)(b) tot probleme kan lei. Volgens die voorbeeld wat 

hy gebruik sou ‘n Moslem-imam hom op hierdie bepaling kon beroep en 

daarop kon aandring om ‘n Moslem saalopening by ‘n (staatsondersteunde) 

Joodse skool waar te neem. Die waarskynlikheid daarvan dat so ’n geval kan 

voorkom is nie ter sake nie, maar slegs die moontlikheid wat artikel 15(2)(b) 

hiertoe bied. In dié verband bied die gebruik van “billik” in die Afrikaanse teks, 

myns insiens beslis ‘n beter beskerming van die eintlike doel wat met artikel 

15 in geheel bereik wil word. Artikel 15(2)(c) bepaal dat indien daar 

godsdienstige aktiwiteite by ‘n staats- of staatsondersteunde instelling 

geskied, deelname hieraan vrywillig moet wees. 

 

● Die skopus van artikel 15(3)  
Hierdie bepalings bevestig dat elke se reg soos uiteengesit in artikel 15(1) ook 

die erkenning van sisteme van persoonlike en familiereg soos deur die 

verskillende godsdienste bedryf, insluit. Hierdie erkenning geld egter slegs in 

sover die sisteme bestaanbaar is met die bepalings van die grondwet. Die 

erkenning bied dus nie ‘n skuiwergat (claw-back clause) teen ‘n grondwetlike 

ondersoek nie. Van der Schyff (2001:68) meen dat ‘n owerheid egter nie 

goedsmoeds  wetgewing in die verband sal maak nie. Gevolglik sal sosiale, 

religieuse en politieke stemwerwery (lobbying) moet plaasvind om dit ingestel 

te kry. Die Suid-Afirkaanse Handves van Godsdiensregte en -Vryhede, soos 

formeel aanvaar op 21 Oktober 2010 te Johannesburg is ‘n poging in hierdie 

verband (Voortsettingkomitee Suid-Afrikaanse Handves van Godsdiensregte 

en –vryhede, 2010) 

 

4.4.2.4 Algemene aspekte van die reg op godsdiensvryheid 
In sy deeglike uiteensetting van die reg op godsdiensvryheid, identifiseer Van 

der Schyff (2001:69-78) verskeie aspekte wat godsdiensvryheid raak: 
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• Positiewe en negatiewe221 aspekte: Wat die positiewe aspek betref, 

beskerm artikel 15 elkeen se reg om self te kies om te glo of nie te glo nie 

(Malherbe, 2008:267). Die negatiewe aspek verwys na die plig van die partye 

wat die draer se reg op godsdiensvryheid moet respekteer. Van der Schyff 

(2001:71) meen dat dit te beperkend is om laasgenoemde bloot te sien in 

terme daarvan dat ‘n owerheid ‘n plig het om iemand nié te dwing (coerce) om 

‘n sekere oortuiging te huldig nie (vergelyk ook Currie en De Waal, 2005:339). 

Behalwe dat ‘n owerheid hom inderdaad van sodanige dwang moet weerhou, 

het die owerheid volgens Van der Schyff (2001:71) ook die taak om die 

omstandighede binne die samelewing te skep waarin godsdiensvryheid kan 

blom. Let egter daarop dat Van der Schyff hier na godsdiensvryheid verwys 

en nie na godsdienstige sisteme nie. Die owerheid het dus die plig om die 

openbare terrein vir almal ewe toeganklik te hou – of te maak as dit nie is nie. 

Dit is egter die aanhangers, en nie die owerhede nie, wat die plig het om hulle 

godsdienste op die openbare terrein te beoefen. 

 

• Individu, groep en instituut: ‘n Individu het die reg om sy godsdiens 

geheel en al op sy eie aan te hang en te bedryf. Die regte vervat in artikel 15 

sou egter verswak word indien dit tot individue beperk sou wees. Artikel 31 

erken daarom die reg van individue om hulle godsdiens gesamentlik te bedryf 

en om formele assosiasies soos ‘n kerk te vorm. Currie (2003:478) wys egter 

daarop dat hoewel artikel 15 byvoorbeeld ‘n ateïs die reg gee om sy ateïstiese 

oortuigings te huldig, ateïste nie sodanig ‘n gemeenskap vorm dat hulle deur 

artikel 31 beskerm sou word nie. Hy bespreek in detail wie as groepe onder 

artikel 31 erken sou kon word 

 

• Statiese en dinamiese aspekte: Elkeen het die reg om aspekte van sy 

godsdiens te bewaar sowel as te verander. So kan ‘n individu ook besluit om 

deel van ‘n geloofsgemeenskap te bly, sy lidmaatskap te verander, of om hom 

heeltemal te onttrek (vergelyk Malherbe, 2008:268). Van der Schyff (2001:75) 

beklemtoon die reg op verandering aangesien daar godsdienste en 
                                            
221 Van der Schyff (2001:72) meen myns insiens tereg dat dit verwarrend is om in hierdie 

verband na positief en negatief te verwys. Hy verkies om eerder te verwys na die reg om te 
glo en daarvolgens op te tree, en die reg om nie te glo nie en om dáárvolgens op te tree. 
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denominasies is wat hulle lede verbied om hulle te verlaat. Malherbe 

(2006:181) wys daarop dat godsdiensvryheid binne die Islam byvoorbeeld nie 

beteken dat Moslems die vryheid het om van geloof te verander nie en dat so 

’n verandering in verskeie Moslemlande strafbaar is met die dood. Sodanige 

verbod sou binne Suid-Afrika dus ongrondwetlik wees.  

 

• Interne en eksterne aspekte: Die interne aspek raak in werklikheid die 

essensie van godsdiensvryheid deurdat dit na die individu se innerlike 

integriteit verwys wat in sy bepaalde godsdiensbeoefening tot uiting kom in 

byvoorbeeld belydenis, sang, skriflesing, gebed en kleredrag. Waar die 

interne aspek feitlik onaantasbaar en dus ook onbeperkbaar is, is die 

(ekterne) uiting daarvan wel beperkbaar. Van der Schyff (2001:76) wys op 

beskerming wat buitelandse wetgewing en die internasionale reg bied aan 

sowel die interne as die eksterne aspekte van godsdiensvryheid. Na 

aanleiding van die saak van saak KwaZulu-Natal MEC of Education v Pillay222 

wys Malherbe (2008:268) daarop dat die beskerming wat artikel 15 bied, 

vrywillige godsdienstige praktyke insluit. Die beskerming is dus nie beperk tot 

praktyke wat deur ‘n betrokke godsdienstige gemeenskap voorgeskryf word 

nie. 

 

• Private en openbare aspekte: Hierdie aspekte is verwant aan die 

eksterne aspek sodat elkeen die reg het om sy godsdiens in sowel privaatheid  

as in die openbaar te bedryf. Artikel 15(2) waarborg die openbare aspek 

uitdruklik deur godsdiensbeoefening by staats- en staatsondersteunde 

instellings toe te laat. Van der Schyff (2001:77) meen dat artikel 15(2) hiermee 

die inherent publieke element van artikel 15(1) bevestig. Die private sowel as 

die openbare aspekte geniet beskerming in buitelandse wetgewing en die 

internasionale reg.  

                                            
222 Sien: CCT 51/06 (vergelyk byvoorbeeld paragraaf 86).  In hierdie saak het die Grondwetlike 

Hof ‘n leerder (Sunali Pillay) se skool verplig om haar toe te laat om ‘n neusring ter wille 
van  godsdienstige redes te dra. Du Plessis (2009:20 en volgende) bespreek hierdie saak 
asook die belang daarvan vir godsdiensvryheid. 
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4.4.2.5 Die inhoud van die reg op godsdiensvryheid 
 
● Die reg op gelyke behandeling deur die owerheid 
In die saak S v Lawrence moes die Konstitusionele Hof hom onder andere 

daaroor uitgespreek of ‘n bepaling van die Drankwet (27/1989) wat die 

verkoop van drank op dae soos Kersfees en Goeie Vrydag verbied het, op ‘n 

onregmatige bevoordeling van die Christelike geloof neergekom het. Die 

meriete van die saak is nie hier belangrik nie, maar wel dat die uitspraak 

gemeld het dat die owerheid verskillende godsdienste in beginsel gelyk moet 

hanteer (vergelyk Currie en De Waal, 2005:347 en volgende wat die hofsaak 

en die uitspraak in detail bespreek).  

 

● Die reg op outonomie 
Daar bestaan verskeie modelle wat die verhouding tussen owerhede en 

godsdiens(te) belig223. Die Suid-Afrikaanse grondwet beskou nie die 

godsdienstige groepe binne die staat as die staat of die owerhede se vyande 

nie, maar voorsien ‘n vreedsame en wedersyds voordelige interaksie binne 

die grondwetlike omgewing (Van der Schyff, 2001:93). Verder het die 

grondwet eerder samewerking tussen die owerheid en godsdienstige 

instellinge ten doel as ‘n rigiede skeiding soos in Amerika of ‘n beherende 

betrokkenheid soos binne ‘n Erastiaanse sisteem. Die owerheid behoort 

eerder ‘n onpartydige houding teenoor godsdiens in te neem en is verplig om 

die outonomiteit van groepe om hulle self te definieer224 en eie sake te reël, te 

erken solank hierdie reëlings nie met die grondwet bots nie. Smit en Du Plooy 

(2008:53) wys verder daarop dat die reg op selfdefiniëring een van die 

belangrikste regte is wat deur godsdiensvryheid gewaarborg word en dat ‘n 

kerk byvoorbeeld die reg het om homself en sy eie interne kerklike dienste te 

definieer. 

 
Outonomie in terme van die reg om eie sake te reguleer: Hieronder word 

die volgende regte erken (vergelyk ook Malherbe, 2008:269):  

                                            
223 Ek hanteer hierdie hele kwessie hieronder in detail. 
224 Coertzen (2008a:225) wys in die verband daarop dat kerke nie moet toelaat dat die 

owerhede hulle as blote vrywillige organisasies sal beskou en hanteer nie. 
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- Om eie sake en leer te reguleer225; 

- Om sy leer in eie belydenisdokumente te verwoord226; 

- Om self ampsdraers aan te wys227; 

- Om eie organisasies tot stand te bring228, te onderhou en te 

organiseer229; 

- Om self riglyne vir lidmaatskap, dissipline230 en die aanstel van 

werknemers daar te stel231;  

                                            
225 Malherbe (2008:268) spreek hier die mening uit dat die owerheid nie leerstellige sake moet 

probeer reguleer nie en dat howe nie oor leerstellige sake uitspraak behoort te gee nie. 
Vergelyk die beginsel van “nie inemenging” soos hierbo bespreek. Coertzen (2008b:61) 
beklemtoon hoe belangrik dit vir godsdienstige organisasies is om hierdie reg uit te oefen. 
Indien ‘n kerk seker is van sy standpunt oor ‘n betrokke saak, sal die owerhede dit veel 
eerder respekteer as wanneer ‘n kerk onderling verdeeld op die betrokke punt: “If these 
questions are not answered satisfactorily churches can be delivered to an embodiment of 
freedom of religion which is in contrast with the uniqueness of the church.”  

     Sien ook die bespreking ten opsigte van artikel 15 3(aii)(b). 
226 Die leer wat ‘n kerk aanhang, speel byvoorbeeld gewoonlik ‘n leidende rol in die struktuur 

waarmee hy homself organiseer.  In die saak Christian Education South Africa v Minister of 
Education het regter Liebenberg egter ook onder andere bevind dat ‘n hof nie ‘n uitspraak 
oor die “aanvaarbaarheid, logika, konsistensie of volledigheid” van geloofsoortuiginge mag 
maak nie (Van der Schyff, 2001:99).  In die lig hiervan wys Van der Schyff daarop dat ‘n hof 
nie ‘n uitspraak mag maak oor watter godsdiens of denominasie waar en eg is of bo ‘n 
ander oortuiging verkies moet word nie. 

227 In die lig van die Investituurstryd van die laat Middeleeue is hierdie reg uiters belangrik.  
228 Artikel 31(1) gee die aanhangers van ‘n betrokke godsdiens die reg om hulle godsdiens 

byvoorbeeld gesamentlik te beoefen. Indien die owerheid nie sulke regte respekteer nie, 
sal die regte wat artikel 31 stel, min waarde hê. 

229 Elkeen moet self kan besluit watter interne regeringsvorm hy byvoorbeeld verkies en of hy 
‘n nasionale of internasionale struktuur behoort te hê. 

230 Malherbe (2008:272) wys hier op die saak Taylor v Kurstag (2005) waarin die hof beslis het 
dat ‘n geloofsgemeenskap die reg het om die integriteit van hulle geloof te beskerm en ‘n 
lid wat nie daarmee wil konformeer nie, kan afsny. In hierdie geval was die hof se mening 
dat die tug wat toegepas is, wel ‘n intergrale deel van die gemeenskap se geloof was. Van 
Wyk (2006:215,217) bespreek ook die lig wat hierdie saak op die interpretasie van die 
grondwet werp, en  wys daarop dat godsdiensgemeenskappe nie onbeperkte outonomie 
ten opsigte van dissiplinêre aangeleenthede het nie.  Sien ook die bespreking van die saak 
Christian Education South Africa v Minister van Opvoeding hieronder as ‘n voorbeeld van 
hoe die howe ‘n leerstellige aanspraak in dié geval hanteer het. Du Plooy (2008:246) wys 
nie net op die noue verband tussen die Christelike leer en tug nie, maar hoedat hierdie 
aspekte ook tydens die Reformasie gesamentlik ontwikkel het. 

231 Van der Schyff (2001:101 en volgende) gee ‘n uitvoerige bespreking van verskeie regsake 
en kwessies wat hier ter sprake is. Die saak Strydom v Nederduits Gereformeerde 
Gemeente Moreleta Park (2008), waarna reeds verwys is en hieronder verder bespreek 
word, bied hier ‘n voorbeeld van ‘n meer resente geval van hoe hierdie reg egter beperk 
kan word.  
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- Om kontak met individue en organisasies, plaaslik en internasionaal te 

maak en te onderhou; 

- Om self eiendom op te rig, te besit en te onderhou, sowel as om die 

eiendom te vervreem232. 

 

Outonomie in terme van die reg op waardigheid: Waar artikel 10 

menswaardigheid omskryf, verwoord artikel 15 hierdie waardigheid in terme 

van godsdiensvryheid. Artikel 10 erken voorts die waardigheid van natuurlike 

persone. Artikel 15 ken die godsdienstige regte egter toe aan natuurlike 

persone (individueel en kollektief), sowel as aan regspersone en sekere 

assosiasies (Malherbe, 2008:267). Dis myns insien belangrik om daarop te let 

dat die regte wat die (godsdienstige) waardigheid beskerm, slegs mense 

(individueel, kollektief, verenig in ‘n regspersoon, ensovoorts) wil beskerm en 

nie die waardigheid van godsdienstige praktyke, gewoontes, inhoud, 

ensovoorts, as sodanig nie. Voorts is dit ook die waardigheid van die 

aanhangers wat beskerm word en nié die waardigheid van wie en wat 

aangehang word nie.  

 

Met die sertifisering van die 1996-grondwet het die Konstitusionele Hof 

spesifiek daarop gewys dat geen bepaling oor “Godslastering” in die Handves 

opgeneem is nie233. Van der Schyff (2001:112) meen egter tereg dat dit 

essensieel is om elkeen se waardigheid ten opsigte van sy godsdiens te 

beskerm om die vervlakking van die res van die reg te voorkom.  

 

Outonomie in terme van die reg op politieke aktiwiteit: Die draers van 

godsdienstige regte, dra ook politieke regte. Hoewel die owerheid onpartydig 

ingestel behoort te wees ten opsigte van godsdiens, beteken dit nie dat die 

aanhangers van ‘n godsdiens hulle uit die politieke sfeer moet onttrek nie. 

Vorster (2002) belig in sy proefskrif die profetiese roeping van die kerk ten 

opsigte van die owerheid. Soos hierbo aangetoon mag dit soms vir ‘n persoon 
                                            
232 Van der Schyff (2001:233) bespreek uitsprake wat hier ter sake is en verwys onder andere 

na die kontroversiële saak van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Afrika (OVS) v die 
Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (1999). 

233 Vergelyk 1996 (CCT 23/96) [1996] ZACC 26; 1996 (4) SA 744 (CC); 1996 (10) BCLR 1253 
(CC) (6 September 1996), paragraaf 104(F). 
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noodsaaklik wees om sy saak by die owerheid te beding (lobby) om sekere 

wetgewing wat sy godsdiensvryheid sou raak, aanvaar te kry. 

 

Outonomie ten opsigte van finansiële sake: Hoewel godsdienstige 

organisasies soms van sekere belastings vrygestel word, word dit nie 

uitdruklik in die grondwet gereël nie. Van der Schyff  (2001:117-119) meen 

egter dat die owerheid, as deel van sy verantwoordelikheid om 

godsdiensvryheid en die algemene belang van die gemeenskap te bevorder, 

baie toeskietlik behoort te wees.  Volgens (Malherbe, 2008:269) het 

godsdienstige organisasies die reg om vrywillige en ander vorme van 

ondersteuning en bydraes te werf en te ontvang. Sulke organisasies het 

voorts ook die reg om liefdadigheidswerk binne gemeenskappe te doen, 

liefdadigheidsorganisasies te stig en daartoe by te dra (Malherbe, 2008:269). 

Die Welsynskantore van die Nederduits Gereformeerde Kerke bied ‘n goeie 

voorbeeld hiervan. (Vergelyk NG Welsyn, s.j.) 

 

● Die reg op vryheid van keuse: 

Vryheid van keuse en die reg om ‘n godsdiens aan te hang: Binne die oop 

en demokratiese samelewing wat die grondwet daar wil stel, speel die reg om 

keuses wat in ooreenstemming met ‘n mens se gewete is vryelik te kan 

uitoefen, ‘n deurslaggewende rol. Hiermee kan elkeen boonop sy identiteit 

vorm en uitbou. Die reg om die godsdiens van jou keuse vryelik te kan 

aanhang, maak een van dié belangrikste elemente van godsdiensvryheid uit 

(Van der Schyff, 2001:119). Hierdie keusereg geld nie net vir die keuse van ‘n 

bepaalde godsdiens nie, maar ook ten opsigte van die keuse van ‘n bepaalde 

stroming, denominasie of selfs spesifieke gemeente daarvan. Volgens Fourie 

(2006:164) het godsdiensvryheid juis die beskerming van godsdiensdiversiteit 

in die oog. 

 

Dit moet toelaatbaar wees vir die draers van hierdie reg om godsdienstige 

sake te oordink, te bespreek en te debatteer – en boonop op sowel ‘n formele 

as informele wyse. Dit moet ook vir hierdie draers toelaatbaar wees om hulle 

eie materiaal te skep en te gebruik. Volgens Van der Schyff (2001:120) moet 
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dit selfs moontlik wees vir ‘n nuwe godsdiens of denominasie om (hieruit) te 

kan ontstaan. 

Die reg op vryheid van keuse sluit verder ook die reg in om van standpunt of 

oortuiging te verander (the right tot change one’s mind); om van godsdiens, 

denominasie of gemeente te verander en by ‘n ander gemeenskap (of nêrens 

nie) aan te sluit (vergelyk Malherbe, 2008:268). Hoewel die reg op 

verandering nie uitdruklik in die grondwet gestel word nie, wys Van der Scyff 

(2001:121) daarop dat die reg wel voorkom in die Universele Deklarasie van 

Menseregte. Volgens Bauer (1996:5) het hierdie dokument al effektief die 

status van internasionale reg verkry. Na ‘n ondersoek van verskeie bronne 

kom Van der Schyff (2001:121) tot die volgende gevolgtrekking: “Die reg om 

jou godsdienstige oortuiginge te verander, is ‘n gevestigde beginsel in 

nasionale én internasionale wetgewing, aangesien die non-erkenning daarvan 

die realisering van godsdienstige uitdrukking wat vry is van dwang en vrees, 

sal negeer.” Aangesien die owerheid nie net die regte en vryhede van sy 

burgers moet beskerm nie, maar dit moet uitbou, behoort die owerheid ‘n 

omgewing daar te stel wat die onbelemmerde en grondwetlike uitoefening van 

godsdienstige keuses bevoordeel.  

 
Vryheid van keuse en die reg op beswaar: Artikel 15 beskerm die reg op 

die huldiging van oortuigings in ‘n wye sin van die woord (Currie en De Waal, 

2005:338). Elkeen het dus die keuse om aan godsdienstige of ander 

aktiwiteite deel te neem, óf om hom daarvan te weerhou as dit nie in 

ooreenstemming met sy gewete is nie. Iemand sou byvoorbeeld op grond van 

godsdienstige redes kon weier om militêre diensplig te doen. Hoewel die 

owerheid so ‘n oortuiging sou kon respekteer en ‘n alternatiewe plig daar kon 

stel, stel blote gewetensbesware iemand egter nie outomaties vry van sy 

wetlike verpligting nie.    

 
Vryheid van keuse en die reg op eedswering: Die aflê van ‘n eed is al eeue 

lank ‘n gewigtige saak. Die persoon wat die eed sweer, roep God tot ‘n getuie 

sodat eedswering beslis ‘n religieuse element bevat. Die grondwet maak egter 
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ook daarvoor voorsiening dat iemand wat nie ‘n eed wil sweer nie, slegs ‘n 

plegtige verklaring kan aflê. (Vergelyk Bylaag 2, artikel 1 van die grondwet.)234  

 
Vryheid van keuse en die reg op privilegie: Hoewel die godsdienste waarin 

skulderkenning ‘n groot rol speel, klem op vertroulikheid lê, bied die wet min 

beskerming ten opsigte van privilegie. Van der Schyff (2001:130 en volgende) 

argumenteer dat waar skuldbelydenis godsdienstig gemotiveerd is, daar meer 

wetlike beskerming ten opsigte van privilegie behoort te wees – soveel te 

meer aangesien die owerheid die plig het om godsdiensvryheid uit te bou. 

Mense wat die reg hiertoe ontsê word, mag minder geneig wees om hulp te 

soek en kan dieper in wandade of misdaad verval. Die reg op privilegie 

behoort eerder beperk as totaal ontsê te word sodat dit nie misbruik sou kon 

word om die effektiewe toepassing van die reg bloot te frustreer nie (Van der 

Schyff, 2001:132). 

 
● Die reg op onderhouding  (observance) 

Onderhoud en die reg om ‘n bepaalde godsdiensstelsel na te volg235: Die 

reg op godsdiensvryheid sluit nie net die reg op godsdienstige oortuiging in 

nie, maar ook die reg om daarvolgens op te tree (Currie en De Waal, 

2005:339). Vorster, J.M. (2007:149) verwys hier na resolusie 36 wat die VVO 

in 2004 geneem en waarin hierdie reg ook uitdruklik erken word. Godsdienste 

skryf oor die algemeen reëls vir hulle navolgers voor236. Die grondwet erken 

die reg hierop, maar verwag dat die reëls nie in botsing met die grondwet sal 

wees nie237.   

Die saak Prince v the President of the Law Society of the Cape of Goodhope 

(1998) bied ‘n tekenende voorbeeld238. Regter Friedman het geoordeel dat 

                                            
234 Ek bespreek hierdie saak ook hieronder. 
235 Devenish (1999:181) bespreek die bepaling ten opsigte van sake rakende die persoonlike 

en familiereg wat ook in artikel 15(3)(ii) aangespreek word. 
236 Du Plooy (2008:245) wys daarop dat die kerk ‘n interne gesag en reg het wat hy nie aan die 

staat ontleen nie, maar wat voortspruit uit die kerk as samelewingsverband. Du Plooy wys 
voorts ook op die nou verband tussen die leer en tug van ‘n kerkgemeenskap en hoe dit 
byvoorbeeld tydens die Reformasie op ‘n interafhanklike wyse binne die gereformeerde 
kerke ontwikkel het.  

237 Vergelyk artikel 15(3)(b) 
238 Let wel dat Prins se saak in die Kaapse Hoë Hof (1998), die Appèlhof (2000) en die 

Konstitusionele Hof (2002) aangehoor is. Pete (2004:149) bespreek die verloop van die 
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hoewel Rastafariërs opreg is in hulle aanspraak dat hulle dagga as deel van 

hulle godsdiens gebruik, die skade wat dagga doen selfs internasionaal erken 

word. Op grond hiervan moet die reg op godsdiensvryheid in hierdie geval 

onder artikel 36 beperk word (vergelyk De Waal et al. 2003:296). Toe die saak 

op appèl geneem is, het die hof regter Friedman gelyk gegee. Die hof het 

bygevoeg dat om ‘n uitsondering vir die Rastafariërs te maak, dit vir die 

owerhede prakties onmoontlik sou maak om die misbruik van dagga te 

bekamp. 

 

Op grond van artikel 15(3)(a)(ii) het kerke byvoorbeeld die reg om ‘n eie 

kerkorde op te stel239. Hierdie reg word egter deur artikel 15(3)(b) beperk. Die 

vraag is dus of artikel 15(3)(b) nie te veel reg aan die owerheid verleen om 

byvoorbeeld in ‘n kerk in te meng nie – veral as dit gelees word saam met 

artikels 8(2) en 9(4). Uit die geskiedenis van NGB art. 36 was die vrees vir 

soortgelyke inmenging juis deels verantwoordelik vir die kontroversiële 

veranderinge wat in 1905 in Nederland aangebring is240. Vorster (2002:280) 

beredeneer die saak deeglik voordat hy tot die gevolgtrekking kom dat hierdie 

artikels in die praktyk nie ‘n probleem vir kerke hoef te skep nie. Hy meen 

egter, myns insien met goeie rede, dat artikel 9(4) die deur oopmaak vir 

staatsabsolutisme en dus wel ‘n bedreiging vir godsdiensvryheid kan inhou241. 

Heine (2008:240) vereenselwig hom dan ook met Coertzen wat meen dat 

kerke die owerheid in verband met hulle reg op hulle eie kerkordes, 

gesamentlik moet nader aangesien kerke syns insiens, volgens hulle eie reg 

bereg moet word en nie bloot volgens die regsreëls vir private verenigings nie. 

(Vergelyk ook Suid-Afrikaanse Handves van Godsdiensregte en –vryhede, 

artikel 9.) 
                                                                                                                             

hele kwessie asook die belang daarvan vir godsdiensvryheid in detail. Venter  (2007:1207) 
bespreek ook die saak. 

239 In sy artikel: “Kerkorde en grondwet – in die lig van God se koninkryk” bespreek Du Plooy 
(2008:243) die verhouding waarin kerkordes en die grondwet tot mekaar staan, in detail. 

240 Vergelyk hoofstuk 3 van hierdie studie. 
241 Du Plooy (2008:250) wys daarop dat dit verkeerd is om artikel 9(4) te interpreteer asof dit 

die owerhede die reg gee om die kerk te verbied om teen vroue te diskrimineer (indien die 
kerk byvoorbeeld sou besluit dat vroue nie tot ouderlinge verkies mag word nie en die 
owerheid dit as onregmatige diskriminasie sou sien. Let daarop dat hierdie my eie 
voorbeeld is wat ek op grond van my interpretasie van Du Plooy verskaf het.). Vergelyk 
egter ook Landman (2006:173 en volgende) wat wel na hierdie voorbeeld verwys. 
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Heine (2008:242) wys daarop dat kerke artikel 36 kan benut om hulle interne 

vryhede te verskans: “Vir elke kerk en godsdiensgroepering sal dit vra dat 

enige beperking van regte teologies verantwoordbaar moet wees na 

aanleiding van die geloofsidentiteit van daardie gemeenskap.” Landman 

(2006:173), wat op daardie stadium ‘n kommissaris van die Kommissie vir die 

Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- en 

Taalgemeenskappe242 was, deel Heine se standpunt, en stel uitdruklik: “Dit is 

nie die owerheid se funksie om dit (naamlik interne reëls wat sy unieke 

bestaan verwoord) namens die organe van die burgerlike samelewing te 

formuleer nie.” Hy waarsku egter dat die owerheid hom wel hiermee sal 

bemoei indien godsdienstige organisasies nalaat om hulle sake in orde te kry. 

In sy ondersoek wys Heine (2008:242) daarop dat die Suid Afrikaanse reg243 

die outonomie van kerke as vrywillige verenigings244 beskou en hulle reg 

erken om besluite op grond van hulle eie insig te neem.   

 

Onderhoud en die reg om te aanbid en rituele uit te voer: 
Godsdiensvryheid gee elkeen die reg om te aanbid en godsdienstige rituele 

uit te voer – hetsy individueel of kollektief, privaat of in die openbaar. Artikel 

15(2) laat, onder sekere voorwaardes, die gebruik van die fasiliteite van 

staats- en staatsondersteunde instellings hiervoor, uitdruklik toe. Let daarop 

                                            
242 Vergelyk Landman (2006:177). 
243 Sien Heine (2008:243) vir ‘n opsomming van hoe howe kerklike sake in die praktyk hanteer 
244 Soos hierbo aangetoon, waarsku Coertzen (2008a:225) dat kerke die owerheid moet 

verhoed om hulle as ‘n blóte vrywillige organisasies te sien en so ‘n kerk se unieke aard te 
misken. Du Plooy (2008:248) skryf die feit dat die owerheid die kerke nog altyd as vrywillige 
verenigings hanteer het, toe aan ‘n ongelukkige vermenging van die Romeins-Hollandse en 
Engelse regskonsepte. Hy meen voorts dat die owerheid kerke nie moet sien as vrywillige 
verenigings wat gebaseer is op hulle kerkordes as onderlinge kontrakte nie, maar eerder as 
‘n gemeenskaplike regspersoon gebaseer op interne verbandsreg. Verder meen Du Plooy 
(2008:250) dat die owerhede ‘n kerkorde nie as ‘n blote onderlinge kontrak tussen die lede 
van die kerk kan beskou nie, maar daarmee rekening moet hou dat die kerkorde in die lig 
van die Skrif en belydenis opgestel is om die praktyk van kerkwees te dien. Hoewel lidmate 
die kerkorde inderdaad vrywillig aanvaar, dui die binding aan Skrif en Belydenis daarop dat 
die kerkorde nie op grond van die “vrye” wil van die lidmate opgestel is nie. Vergelyk hier 
ook Van Coller (2008:154) en die onderskeid wat die howe ten opsigte van vrywillige 
verenigings volgens hom tref. Hiervolgens word ‘n kerk as ‘n universitas (wat op interne 
verbandsreg berus) beskou en nie as ‘n societas (wat op ‘n onderlinge kontrak berus) nie. 
Van Coller meen ook dat dit verkeerd sou wees om ‘n kerkorde as kontraktueel van aard te 
klassifiseer en toon aan watter foute howe in die verband begaan (het).  
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dat een van hierdie voorwaardes is dat niemand onregmatig bevoordeel mag 

word nie en dat elkeen gelyke toegang moet geniet. Dit bly egter die betrokke 

owerheid se verantwoordelikheid om die goeie orde te bepaal (vergelyk 

Malherbe, 2008:268). 

 

Die reg op aanbidding sluit ook die reg in om self die styl daarvan te kies, 

sowel as die vervaardiging en gebruik van toepaslike middels, soos boeke, 

wyn, klere, kerse, ens. Hierdie reg hang ook saam met die reg van vrye 

assosiasie en spraak. Die reg kan egter beperk word om byvoorbeeld die orde 

binne die gemeenskap te handhaaf of om redes van veiligheid en gesondheid 

(Van der Schyff, 2001:137). Laastens geniet die reg op aanbidding ook 

beskerming in buitelandse en internasionale reg (vergelyk Van der Schyff, 

2001:135). 
 
Onderhoud en die reg om fees- en rusdae te onderhou: Hoewel die 

grondwet nie ‘n uitdruklike bepaling hieroor het nie, sluit die reg op 

godsdiensvryheid ook die reg in om sekere rus- en feesdae te onderhou 

(Malherbe, 2008:268). Hierdie reg geniet beskerming in buitelandse en 

internasionale reg (vergelyk Van der Schyff, 2001:138), maar kan egter ook 

beperk word. Die saak S v Lawrence, soos hierbo bespreek, is ook hier van 

toepassing. 

 
Onderhoud en die reg op ‘n bepaalde dieet: Hoewel hierdie reg 

beskerming geniet in buitelandse en internasionale reg (vergelyk Van der 

Schyff, 2001:142), kan dit beperk word as die regmatige owerhede meen dat 

dit byvoorbeeld die gemeenskap se gesondheid bedreig.  
 
Onderhoud en die reg op ‘n godsdienstige voorkoms: ‘n Godsdiens se 

voorskrifte mag vereis dat sy aanhangers byvoorbeeld bepaalde klere of 

haarstyle, of ‘n baard dra. Die reg hiertoe kan egter ook beperk word (vergelyk 

Van der Schyff, 2001:145). Die reg geniet egter beskerming in buitelandse en 

internasionale reg (vergelyk Van der Schyff, 2001:143). Anders as in Europa 

is hierdie kwessie nie tans akuut in Suid-Afrika nie. In Europa is daar tans ‘n 

voortgaande kontroversie oor die vraag of (Moslem) vroue steeds toegelaat 
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moet word om ‘n hijab in die openbaar en veral in openbare skole te dra 

(vergelyk Vorster, J.M., 2007:161).  

 
● Vryheid van godsdienstige onderrig: opvoeding en opleiding 
Die reg op godsdienstige opvoeding en onderrig, staan in noue verband met 

die reg op godsdiens in openbare instellings aangesien albei regte te make 

het die grondwetlike verhouding van oortuiging en opvoeding. Eersgenoemde 

reg betrek ouers se godsdienstige opvoeding van hulle kinders, sowel as die 

behoefte om aanhangers van ‘n godsdiens daarin te onderrig (Malherbe, 

2008:268). Hierdie onderrig vind gewoonlik plaas binne ‘n godsdienstige 

instelling wat opgerig is om die inhoud van ‘n betrokke godsdiens oor te dra. 

Kerke is op grond hiervan byvoorbeeld vry om kategese-klasse te organiseer.  

Die reg op onderrig impliseer die reg om eie materiaal op te stel, te 

vermenigvuldig en te versprei. Die reg op onderrig in ‘n bepaalde godsdiens is 

‘n belangrike aspek van godsdiensvryheid aangesien dit die voortbestaan van 

daardie godsdiens ondersteun.  

 

Die reg op onderrig kan egter beperk word. Die owerheid kan byvoorbeeld 

van ‘n instelling wat erkende kwalifikasies wil toeken, verwag om volgens die 

geskikte riglyne daarvoor te registreer.  

 

Wat betref ouers se reg om hulle kinders in ooreenstemming met hulle geloof 

op te voed, het eersgenoemde die reg om huislike omstandighede te skep wat 

hierdie opvoeding bevorder. Ouers het ook die reg om hulle kinders in skole te 

plaas wat met hulle geloofsoortuiginge ooreenstem. Volgens Malherbe 

(2008:269) kan ouers selfs van skole verwag om hulle kinders volgens die 

ouers se geloofsoortuiginge op te voed.  

 

Let egter daarop dat die Handves daarvan uitgaan dat kinders se belange 

voorop staan in alle sake wat hulle raak. Van der Schyff (2001:150) wys 

daarop dat dit dus moontlik kan wees dat die owerheid ouers kan beperk in 

hulle reg om kinders in ooreenstemming met hulle geloof op te voed, indien 

hierdie opvoeding tot nadeel van die kind geag sou word. Regter Liebenberg 

se uitspraak in 2000 oor lyfstraf in skole in die saak Christian Education South 
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Africa v Minister of Education245, bied ‘n goeie voorbeeld hiervan. Die hof het 

hierdie skoolvereniging se aansoek dat lyfstraf in hierdie Christelike skole 

toegelaat moet word, verwerp – onder andere omdat die hof gereken het dat 

lyfstraf die belange van kinders aantas.  

 

Dit is laastens belangrik om die reg op die bevordering (propagation) van 

godsdiens en die reg op vryheid van spraak in ag te neem ten opsigte van 

hierdie reg op godsdienstige opleiding en opvoeding. 

 
● Vryheid tot godsdienstige onderrig: skole en opleidingsinstellings 

Soos hierbo reeds aangedui, is godsdiens en opvoeding nou aan mekaar 

verwant. Waar artikel 15(1) alreeds die reg omskryf om godsdiens by staats- 

en staatsondersteunde instellings te beoefen, word hierdie reg deur artikel 

15(2) bevestig sowel as beperk. 

 

Daar is ‘n belangrike onderskeid tussen die beoefening van ‘n godsdiens en 

onderrig daarin. Waar die Handves eersgenoemde uitdruklik beskerm, 

ontbreek hierdie uitdruklike beskerming ten opsigte van laasgenoemde246. Die 

oorgansgrondwet het wel die reg om godsdienstige onderriginstellings daar te 

stel, uitdruklik beskerm. Die grondwet erken tans egter slegs die reg op 

onafhanklike opvoedingsinstellings wat self befonds moet word (vergelyk 

artikels 29(3) en (4)). Hoewel die reg op godsdiensgebaseerde instellings nie 

meer uitdruk genoem word nie, meen Van der Schyff (2001:152) dat die reg 

daartoe steeds beveilig word. Waar die owerheid dus nie verplig word om 

godsdienstige onderrig of onderrig met ‘n godsdienstige element te bied nie, is 

daar ook niks wat die owerheid belet om dit wel te doen nie. 

 

In die lig daarvan dat die owerheid die plig het om toe te sien dat kinders wel  

‘n basiese opvoeding ontvang, ontstaan die vraag of dit godsdiensonderrig 

                                            
245 Vergelyk Currie en De Waal (2005:341 ev.) en Bonthuys (2005:615) wat op kinderregte 

fokus, se bespreking. Vergelyk ook Pete (2004:147) wat die saak sowel as die belang 
daarvan vir godsdiensvryheid bespreek. 

246 Van der Schyff (2001:151) wys daarop dat die reg op godsdienstige onderrig wel in sekere 
buitelandse wetgewing beskerm word. 



 

 293 

insluit? Ouers se reg om hulle kinders in ooreenstemming met hulle 

godsdiens op te voed, sou op die punt minstens inhou dat kinders nie 

blootgestel  behoort word aan oortuiginge wat met die ouers s’n bots nie (Van 

der Schyff, 2001:153). Indien basiese opvoeding godsdiensonderrig insluit, 

moet bywoning vrywillig wees. Malherbe (2008:269) meen voorts dat 

godsdiensvryheid ook die reg insluit om vanuit ‘n bepaalde godsdienstige 

perspektief standpunt in te neem – na binne en na buite. 

 

● Die vryheid om oortuigings te propageer  

Die reg op godsdiensvryheid sluit die reg in om ‘n godsdiens of denominasie 

te propageer met die oog die voortbestaan en groei daarvan, asook in die 

hoop dat nuwelinge247 daartoe oortuig sal word. Die reg op propagering is ‘n 

kardinale aspek van godsdiensvryheid en word in buitelandse en 

internasionale reg beskerm (vergelyk Van der Schyff, 2001:155)248. Malherbe 

(2008:269) beklemtoon die vrywillige element en dat niemand tot aanvaarding 

gedwing moet of mag word nie. 

 

In S v Lawrence het Regter Chaskalson die mening uitgespreek dat die 

godsdiensvryheid die reg op die verkondiging insluit249. Elkeen het die reg om 

die spesifieke oortuiging van hulle keuse te verkondig en mag probeer om 

ander hiertoe te oorreed. Van der Schyff (2001:155), wat ‘n wye interpretasie 

van die reg aanhang, argumenteer dat die boodskap sowel as die metode van 

oordrag beskerming teen inmenging van die owerheid behoort te geniet. Die 

reg gee elkeen die vryheid om oortuigings te versprei deur middel van 

byvoorbeeld inligtingstukke, boeke, deur tot deur besoeke en die media.  

 

Die reg op propagering, moet geïnterpreteer word in samehang met 

byvoorbeeld die reg op vrye uitdrukking wat eersgenoemde reg juis versterk. 

                                            
247 Ek gebruik nuwelinge hier in ‘n wye sin. Dit sou byvoorbeeld ‘n voormalige Hindoe kon wees 

wat die Islam aanvaar, maar ook ‘n Anglikaans wat ‘n Presbiteriaan word of selfs ‘n lidmaat 
van die NG Kerk wat by die Hervormde Kerk aansluit.  

248 Van der Schyff (2001:157) gee, vanuit ‘n juridiese perspektief, ‘n oorsig oor die geskiedenis 
van die propagering van godsdienstige oortuiginge en wys op die konflik wat al daardeur 
veroorsaak is. 

249 1997 (4) SA 1176 (CC), vergelyk byvoorbeeld paragraaf 92. 
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Voorts hang hierdie reg ook saam met die reg om met die aanhangers en 

instellings van ander godsdienste te kommunikeer sodat die reg op 

propagering iets soos sendingwerk beskerm. Van der Schyff (2001:157) meen 

egter dat die reg om van oortuiging te verander die vernaamste kontekstuele 

reg in die verband is. Hy wys daarop dat dit sinloos is om iemand toe te laat 

om iemand anders te oortuig, as laasgenoemde nie die reg het om sy eie 

oortuiging te laat vaar nie. Waar Godsdiensvryheid die reg op propagering 

insluit, sluit dit ook die reg in om te weier om na ‘n ander te luister.  

 
In die lig van die reaktiewe geweld wat die propagering van godsdienstige 

oortuiginge al eeue lank vergesel, meen Van der Schyff (2001:158) dat die 

inhoud wat verkondig word, beperk moet kan word om die swartsmeer en 

verkleinering van ander godsdienste of denominasies te voorkom. Positief 

gestel het hierdie beperkings die beskerming van die “godsdienstige 

waardigheid” van ander in die oog. Hy meen dat iemand maklik ander kan 

beledig eerder as om werklik besprekingswaardige kwessies aan te spreek. 

Voorts is dit ook sy mening hy dat die inhoud van die boodskap so afbrekend 

of kru mag wees dat die inhoud daarvan beperk moet word om publieke orde 

te beskerm en om die beswaardes te verhoed om die reg in eie hande te 

neem. Hy wys daarop dat die reg op vrye uitdrukking van kardinale belang is 

om die reg op propagering sinvol te beperk. ‘n Godsdienstige boodskap wat 

haat en geweld aanmoedig, geniet nie grondwetlike beskerming nie (vergelyk 

artikel 16).  

 
Van der Schyff (2001:159) meen voorts dat die metode wat vir propagering 

gebruik word, ook beperkbaar is. Luidsprekers mag gebruik word, maar nie op 

so manier dat dit steurend is en verkeersvloei kan belemmer nie. 

Verbygangers mag genader word, maar nie lastig geval word nie. 

Onregmatige dwang250 (coercion) moet afgekeur word en word ook deur die 

internasionale reg verbied. Dit is egter nie noodwendig onregmatig wanneer 

aanhangers wel byvoorbeeld ekonomiese of finansiële voordeel daaruit trek 

nie. Godsdiens is ‘n intens persoonlike saak waarin die reg op ‘n vrye keuse ‘n 

                                            
250 Hierdie dwang is nie noodwendig altyd openlik nie, maar geskied soms subtiel wanneer 

aanhangers onbehoorlike ekonomiese of finansiële voorregte kan verkry.  
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baie belangrike rol speel. Van der Schyff (2001:160) meen uiteindelik dat 

hierdie  van die wyse van propagering so kompleks is dat elke saak op eie 

meriete hanteer moet word. 

 
4.4.2.6 Beperkings op godsdiensvryheid   

Dit is reeds hierbo aangetoon hoe die regte wat die Handves omskryf met 

behulp van verskeie artikels en klousules beperk kan word. Dis egter nodig 

om meer spesifiek aandag te gee aan artikel 36 as die algemene 

beperkingsklousule van die Handves. Artikel 36 lui:  

“Die regte in die Handves van Regte kan slegs kragtens ’n algemeen 

geldende regsvoorskrif beperk word in die mate waarin die beperking 

redelik en regverdigbaar is in ’n oop en demokratiese samelewing 

gebaseer op menswaardigheid, gelykheid en vryheid, met inagneming 

van alle tersaaklike faktore, met inbegrip van –  

(a) die aard van die reg;  

(b) die belangrikheid van die doel van die beperking;  

(c) die aard en omvang van die beperking;  

(d) die verband tussen die beperking en die doel daarvan; en  

(e) ’n minder beperkende wyse om die doel te bereik.” 

 
Die bedoeling met die Handves is  hoofsaaklik om erkenning aan sekere regte 

te gee. Daar ontstaan egter soms onderlinge konflik wanneer hierdie regte 

uitgeoefen word. Hoewel dit dus gevolglik noodsaaklik is om die uitoefening 

van regte te kan beperk, moet die beperking (eerder as die reeds gestelde 

regte) telkens verantwoord kan word. Die gestelde regte is primêr, die 

beperkinge daarvan sekondêr. Die uitoefening van regte moet dus op so ’n 

manier beperk word dat die maksimale uitoefening daarvan steeds kan 

plaasvind en die beperking die minimum inperking veroorsaak. Sub-bepaling 

15(e) stel dan ook dat daar altyd gesoek moet word na ‘n wyse van beperking 

wat minder inperkend is  

 

Artikel 36 bied die kernbeperkingsmaatstaf deur te bepaal dat die beperking 

“redelik en regverdigbaar in ’n oop en demokratiese samelewing gebaseer op 

menswaardigheid, gelykheid en vryheid” moet wees. Hiermee sluit artikel 36 
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duidelik by die aanhef van die grondwet aan. Artikel 36 stel ook vyf sub-

bepalings wat in ag geneem moet word om die uitoefening van ‘n reg op ‘n 

geldige manier te beperk. Hierdie bepalings staan dus nie selfstandig nie, 

maar is bedoel om die kernmaatstaf verder te belig.   

 

Sover dit godsdiensvryheid betref moet enige beperking dus eers vra wat die 

aard van die regte tot godsdiensvryheid inhou (vergelyk artikel 36(a)). Van der 

Schyff (2001:176) wys daarop dat godsdiens só nou met menswaardigheid 

saamhang en dat godsdiensvryheid só ’n belangrike posisie in demokratiese 

samelewings inneem, dat die reg op die vrye godsdiensbeoefening uiters 

versigtig beperk moet word. De Waal (2003:293) wys ook daarop dat die 

howe eerder die skopus van artikel 15 sal betrek, as om artikel 36 onmiddellik 

te betrek. So het die hof in die CESA-saak bevind dat die geloof aan lyfstraf 

nie binne die skopus van artikel 15 val nie aangesien dit nie ‘n kernaspek van 

die Christelike geloof uitmaak nie. Gevolglik kon die CESA hulle nie op artikel 

15 beroep om lyfstraf in hulle skole toe te pas nie. Die Konstitusionele Hof het 

besluit om nie ‘n oordeel te fel oor die mate waarin die CESA aan lyfstraf 

geglo het nie, maar het toe wel artikel 36 toegepas. Hierdie hof het ook bevind 

dat lyfstraf kinders se menswaardigheid (onder artikel 10) aangetas het. Die 

hof het verder geoordeel dat lyfstraf ‘n wrede en onmenslike straf is. Omdat 

die kinders ook onder artikel 12 hierteen beskerm word, het die hof op grond 

van artikel 31(2) besluit dat die CESA se geloof, hoe opreg ook al, hulle nie in 

hierdie geval die reg gegee het om lyfstraf toe te pas nie (vergelyk ook 

Malherbe, 2008:273). Hoewel artikel 31(1) CESA die reg gegee het om hulle 

godsdiens saam met ander te beoefen en in stand te hou, bepaal artikel 31(2) 

dat dit nie op ‘n manier mag gebeur wat onbestaanbaar is met enige bepaling 

van die Handves nie.  

 

Die saak Strydom v Nederduits Gereformeerde Gemeente Moreleta Park 

(2008) bied hier nog ‘n tersaaklike voorbeeld (vergelyk ook Du Plessis, 

2009:31). Regter Basson het in die Gelykheidshof die kerk se aanspraak 

verwerp dat Strydom regmatig afgedank kon word omdat sy openlik 

homoseksuele lewenstyl in botsing met die kerk se geloof was. Strydom was 

tot op daardie stadium hoof van die kerk se Kunste Akademie. Die hof het ook 
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die aanspraak dat die voorbeeld wat Strydom se lewenstyl gestel het, hom 

ongeskik vir sy pos gemaak het, verwerp as ‘n aanvaarbare grond vir die 

afdanking (Strydom v Nederduits Gereformeerde Gemeente Moreleta Park, 

[par. 16, 22]). 

 

Wat artikels 36 (b) en (c) betref, meen Van der Schyff (2001:178), met 

verwysing na verskeie regsinstrumente, dat die volgende doelwitte 

byvoorbeeld geldig sou wees: die handhawing van publieke orde;251 openbare 

en persoonlike veiligheid; gesondheid en opvoeding; die vreedsame oplossing 

van godsdienstige dispute; die beskerming van die gesinseenheid teen 

godsdienstige indringing; die belang van kinders; die handhawing van militêre 

dissipline; die beheer van afhanklikheidsvormende middele; die vloei van 

verkeer (vergelyk ook Malherbe, 2008:270). Daar moet egter nie net gekyk 

word na die veronderstel doelwit van die beperking nie maar na die uitwerking 

wat die beperking in die praktyk teweegbring en wie almal deur die beperking 

geraak word. ‘n Relevante voorbeeld hiervan is die hofuitspraak in Prince v 

the President of the Law Society of the Cape of Goodhope waarna hierbo 

verwys is: Die hof het bevind dat die Rastafariërs se reg om dagga te rook 

beperkbaar was aangesien die toelating daarvan dit vir die owerhede 

onmoontlik sou maak om die misbruik van dagga te bekamp (vergelyk 

Malherbe, 2006:189).  

 

Artikel 36(d) het betrekking op die verband tussen die inhoud van die 

beperking en die doel daarvan. In die saak S v Lawrence het Regter Sachs 

bevind dat die beperking van alkoholverkope op Sondae nie ’n wesentlike 

bydrae tot die bevordering van die Christelike geloof lewer nie. Hy het daarom 

die aanspraak dat die verbod op die verkope van drank op Sondae iemand, 

wat nie ‘n Christen is nie, se godsdiensregte onregmatig sou beperk, verwerp 

(vergelyk Venter, 2007:1207). Laastens bepaal artikel 36 (e) dat daar gevra 

moet word of dieselfde doel nie ook deur ‘n minder beperkende maatreël 

bereik kan word nie. 

 

                                            
251 Sien die bespreking van die sinodebesluit van die GKSA, 1949 (hoofstuk 3).   
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4.4.2.7 Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die 
Regte van Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeenskappe 

Hoofstuk 9 van die 1996-grondwet maak voorsiening vir “staatsinstelings ter 

ondersteuning van die grondwetlike demokrasie”. Hiervolgens word 

voorsiening gemaak vir onder andere ‘n Openbare Beskermer, ‘n 

Menseregtekommissie en ‘n Ouditeur-generaal, sowel as ‘n Kommissie vir die 

Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- en 

Taalgemeenskappe. Artikel 185 (1) omskryf die funksie van laasgenoemde 

kommissie en bepaal die volgende sover dit godsdiens betref:  

 

Die kommissie het die volgende drie hoofoogmerke:  

- Om respek te bevorder vir die regte van godsdiensgemeenskappe;  

- Om vrede, vriendskap, menslikheid, verdraagsaamheid en nasionale 

eenheid onder godsdiensgemeenskappe op die grondslag van 

gelykheid, nie-diskriminasie en vrye assosiasie te bevorder en te 

ontwikkel;  

- Om die instelling of erkenning, ooreenkomstig nasionale wetgewing, 

van ’n raad of rade vir ’n gemeenskap of gemeenskappe in Suid-Afrika 

aan te beveel. 

 
Ten opsigte van bevoegdheid bepaal artikel 185 (2): Die Kommissie het die 

bevoegdheid, soos deur nasionale wetgewing gereguleer, wat nodig is om sy 

hoofoogmerke te bereik, met inbegrip van die bevoegdheid om kwessies 

betreffende die regte godsdiensgemeenskappe te monitor, te ondersoek, na 

te vors, opvoeding daaroor te voorsien, steun daarvoor te werf, daaroor te 

adviseer en verslag daaroor te doen. Artikel 185 (3) bepaal laastens: Die 

Kommissie kan enige aangeleentheid wat binne sy bevoegdhede en funksies 

val aan die Menseregtekommissie vir ondersoek rapporteer. 

 
Dit is duidelik dat die grondwet, deur vir hierdie kommissie voorsiening te 

maak, ‘n kanaal bied vir die beskerming van godsdiensvryheid. Die artikel gee 

aan die kommissie ‘n wye bevoegdheid (vergelyk artikel 185(2)). Dit is egter 

ook duidelik dat die grondwet deur middel van die kommissie, sowel 

owerheidsrespek vir godsdiensgemeenskappe wil opwek (vergelyk die eerste 

oogmerk, artikel 185(1)), as die goeie onderlinge verhoudinge tussen 
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godsdiensgemeenskappe wil vestig (vergelyk die tweede oogmerk, artikel 

185(2)). Malherbe (2006:182) meen dat Suid-Afrika met die instelling van 

hierdie kommissie aansluit by die manier waarop die moderne wêreld 

godsdiensvryheid beskerm.  Dr. Christo Landman (2008?:2) wys egter daarop 

dat hoewel die grondwet reeds sedert 1996 voorsiening vir hierdie kommissie 

maak, die kommissie eers in 2002 ingestel is252.  Hoewel hierdie kommissie 

dus ‘n kanaal bied vir die beskerming van godsdiensvryheid, sal ek in die 

volgende hoofstuk aandag gee aan die mate waarin die owerheid dit (kan) 

benut om sy roeping na te kom.  

 
4.4.2.8 Samevatting: Die vasstelling van die terme van die staat 
In hierdie afdeling is daar aandag geskenk aan die terme van die “sosiale 

kontrak” soos verwoord in die grondwet en gepaardgaande Handves van 

menseregte. Die Suid-Afrikaanse demokrasie wat in 1994 tot stand gekom 

het, moet duidelik teen die agtergrond van die verlede verstaan word. In ‘n 

poging om Suid-Afrika as ‘n moderne demokrasie en meer spesifiek as ‘n 

regstaat te vestig, het die oorgangsgrondwet aanvanklik aan vryheid en 

gelykheid as fundamentele waardes vasgegryp. Met die opstel van die finale 

grondwet is hierdie twee waardes egter in menswaardigheid veranker. 

Gevolglik gryp die grondwet nou in die eerste plek aan menswaardigheid vas 

om Suid-Afrika te vestig as ‘n oop en demokratiese staat. Hoewel 

menswaardigheid die swaarste weeg, het die howe sedertdien meer gewig 

aan gelykheid as aan vryheid gegee wanneer hulle noodgedwonge die gewig 

van hierdie twee waardes teen mekaar moes opweeg. Die voorrang wat 

gelykheid bo vryheid geniet, moet in die lig van Suid-Afrika se verlede 

verstaan word, waar die aantasting van sekere mense se menswaardigheid 

en die onregmatige inperking van hulle vryheid tot ongelykheid bygedra het. 

Die grondwet wil hierdie ongelykheid herstel. 

 

Die grondwet bevat ‘n uitgebreide Handves van Menseregte wat eerste, 

tweede en derde geslag regte wil beveilig. In hierdie opsig is Suid-Afrika ‘n 

moderne demokrasie wat nie net sy mense teen bedreiging van buite wil 

beveilig nie, maar die algemene lewenskwaliteit van al sy mense wil verbeter. 
                                            
252 Wet 19 van 2002. 
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Die grondwet is skriftelik beskikbaar aan elkeen in Suid-Afrika en erken in 

wese al die regte wat in moderne Westerse demokrasieë beveilig word. Die 

terme van die regering, die pligte en verantwoordelikhede van die owerhede 

sowel as die mense van Suid-Afrika word helder en duidelik in die grondwet 

verwoord.  

 

Hoewel demokrasie op meerderheidsregering gegrond is, is een van die 

kernaspekte van die post-1994 bedeling dat die wette wat die parlement 

maak, aan die grondwet getoets kan word. Die Konstitusionele Hof het 

gevolglik al verskeie sake aangehoor en verreikende beslissings gemaak. So 

is die doodstraf byvoorbeeld afgeskaf onder andere omdat dit die 

veroordeelde se menswaardigheid aantas. Aborsie is egter goedgekeur onder 

andere omdat die Handves van Menseregte geen regte aan ‘n fetus toeken 

nie. Hoewel die howe godsdienstige oortuigings (byvoorbeeld pro-doodstraf 

en anti-aborsie) in ag neem, word hierdie oortuigings nie noodwendig as 

deurslaggewend beskou nie. 

 

Vir hierdie studie is dit belangrik dat die grondwet ook die reg op 

godsdiensvryheid uitdruklik erken. Die grondwet bied inderwaarheid ‘n 

besonder wye beskerming daaraan. Waar die grondwet ‘n vrye 

beoefeningsklousule (“free exercise”) bevat, is daar geen “(dis)establishment”- 

klousule nie. Gevolglik laat die grondwet ruimte vir elkeen om die godsdiens 

van sy keuse te bedryf en op die manier wat hy verkies. Mense kan ook 

godsdienstige groepe vorm wat as regspersone sekere regte kan uitoefen. 

Hoewel die reg op godsdiensvryheid beskerming bied, bied dit egter nie ‘n 

skuiwergat (clawback clause) nie. So het die hof, wat lyfstraf as ‘n aantasting 

van menswaardigheid sien, geweier om Christen-skole wat dit op Bybelse 

gronde wil toepas, vry te stel van die bepalings van die nasionale skole-wet 

wat dit verbied. Die hof het ook bevind dat ‘n  gemeente onregmatig opgetree 

het deur ‘n werker weens sy gekose (homoseksuele) lewenswyse waarmee 

hy geen wet oortree nie, af te dank. 

 

Die grondwet verbied nie godsdienstige bedrywighede in openbare fasiliteite 

nie, maar reguleer dit wel. Die hof het bevind dat ‘n skooldogter wel haar 
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godsdiens deur die dra van ‘n neusringetjie by die skool kon uitleef – selfs al 

was dit in botsing met die skoolreëls. Godsdiensvryheid kan dan ook ingeperk 

word waar die owerheid meen dat so ‘n beperking billik en geregverdig sou 

wees binne ‘n oop en demokratiese samelewing. Hoewel die grondwet dus 

nie ‘n “(dis)establishment”-klousule bevat nie, word daar van die owerheid 

verwag om ‘n onpartydige houding ten opsigte van godsdiens in te neem. 

Hierdie saak sal hieronder weer aandag kry wanneer die verskillende modelle 

bespreek wat die plek van godsdienste binne state aantoon. 

 
4.4.3 Die kontraktuele verhouding waarin owerhede en burgers verbind 

is en die eed soos afgelê deur die president (Fase 3)  

Die eed of plegtige verklaring wat die president met sy inhuldiging moet aflê, 

is vasgestel in Bylaag 2 van die 1996-grondwet253. Daar is egter min bruikbare 

bespreking van hierdie plegtige verklaring in die literatuur te vind. 

Regsgeleerdes is skynbaar versigtig om hulle oor hierdie onderwerp uit te 

spreek – myns insiens juis deels as gevolg van die transendente element van 

‘n eed. Dit is egter wel waar dat hóé plegtig ‘n eed ook al afgelê word, dit nie 

op sigself bindingskrag het nie. ‘n Regsoortreding word immers eers begaan 

wanneer ‘n wét oortree word en nie soseer wanneer ‘n eed verbreek word nie. 

Selfs by meineed gaan dit nie in die eerste plek oor die verbreking van die 

eed nie, maar oor die oortreding van die wet wat dit reël. Hoe sou ‘n hof 

immers kan bepaal of ‘n persoon byvoorbeeld inderdaad getrou was aan die 

Republiek en of iemand sy pligte “met al sy krag en na sy beste wete”, en 

“volgens sy gewete” uitgevoer het. Die frases verwys na die innerlike van die 

mens wat wesentlik onaantasbaar vir objektiewe beoordeling is. 

 

‘n Vergelyking van die weergawes van die ampseed wat in die Suid-

Afrikaanse wet van 1909254 en die grondwette van 1961, 1983, 1993 en 1996 

voorgeskryf word, is egter insiggewend. Die ampseed van 1910 is nie deur ‘n 
                                            
253 Hierdie bylaag bevat ook die ede / plegtige verklarings wat afgelê moet word deur onder 

andere die adjunk-president, ministers en hulle adjunkte, lede van die Nasionale 
vergadering, provinsiale premiers en die lede van hulle uitvoerende rade, asook deur 
regtelike beamptes. 

254 Die Britse parlement het hierdie wet aanvaar met die oog op die totstandkoming van die 
Unie van Suid-Afrika in 1910 en dit het tot met Republiekwording as grondwet gedien. 
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president afgelê nie, maar ‘n eerste minister waarin hy sy trou aan die Britse 

koningshuis verklaar. Hierdie eed verskil geheel en al van die ampsede wat 

die Suid-Afrikaanse staatshoof sedert Republiekwording in 1961 aflê en 

waarin die president trou aan die Republiek sweer. Ter uitvoering hiervan, 

sweer die president vervolgens dat hy die grondwet (en alle ander wette van 

die Republiek) sal gehoorsaam, eerbiedig, handhaaf en onderhou; te alle tye 

sal bevorder wat tot voordeel van die Republiek is en sal afweer wat die 

Republiek kan skaad; sy werksaamhede getrou met al sy kragte en talente na 

sy beste vermoë en kennis en getrou aan die stem van sy gewete sal uitvoer; 

aan almal reg sal laat geskied; en hom aan die welsyn van die Republiek en 

al sy mense sal wy. Die vier weergawes van die ampsede van 1961, 1983, 

1993 en 1996 het almal hierdie selfde basiese strekking. In al vier weergawes 

verklaar die president ook aanvanklik dat hy die eed “met volle besef van sy 

hoë roeping” aflê. Hierdie erkenning is van besondere belang vir hierdie studie 

wat juis op die roeping van Suid-Afrikaanse owerhede fokus.  

 

Hoewel die vier weergawes van die ampseed soos voorgeskryf deur die vier 

jongste grondwette, dieselfde basiese strekking het, is daar tog verskille. Die 

verskille tussen die weergawes van 1961 en 1983 is negeerbaar. Daar is 

egter opmerklike verskille as die weergawes van 1961/83 en 1993 vergelyk 

word met dié van 1996. Die uitdruklike klem wat die 1961/83 en 1993 

ampsede op diens geplaas het, val byvoorbeeld weg in die 1996 eed. Van 

groter belang is egter die feit dat die ampsede van 1961/83 en 1993 die pligte 

wat die president ten opsigte van die grondwet aanvaar, bloot as een van 

verskeie verpligtinge noem. Hoewel die 1996 ampseed die pligte ten opsigte 

van die grondwet identies bewoord, kry hierdie pligte egter ‘n besonder 

prominente plek in hierdie eed. Stilisties word al die ander verpligtinge wat die 

president in die 1996 ampseed op hom neem, nou as subbepalings van sy 

onderneming ten opsigte van die grondwet gestel. Hoewel die 1996-grondwet 

dus nie meer uitdruklik daarna verwys dat die president sy eed “in diens van” 

die Republiek aflê nie, word die president se plig ten opsigte van die grondwet 

bo alles beklemtoon. Dit is in werklikheid ‘n vergestalting van die diens wat hy 

onderneem om aan die Republiek te lewer. Die feit dat daar egter nie meer 
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uitdruklik na sy dienslewering verwys word nie, kan verkeerdelik die indruk 

skep dat die grondwet subtiel ruimte laat vir ‘n magstaat. Hiermee kan die 

strewe na ‘n regstaat ondermyn word. 

 

Anders as die ampseed van 1961/83, stem die 1993 en 1996 ampsede voorts 

ook daarin ooreen dat albei die verwysing dat die eed “in die teenwoordigheid 

van God afgelê word”, totaal verswyg. Waar die 1961/83 ampseed ingelui is 

met: “In die teenwoordigheid van die Almagtige God...”, begin die ampsede 

van 1993 en 1996 met: “In die teenwoordigheid van almal wat hier byeen 

is...”255. Laasgenoemde ampsede eindig ook albei anders as die 1961\83 

ampseed. Die 1983 ampseed het besondere erkenning aan God gegee 

deurdat die president ‘n wens of begeerte of selfs ‘n bede uitgespreek het: 

“Mag die Almagtige God my in sy genade lei en in staat stel om hierdie eed 

met eer en waardigheid te onderhou. So help my God.”. Die ampsede van 

1993 en 1996 bevat slegs die slotwoorde “So help my God”. Waar die 

1961/83 grondwette dan ook slegs ‘n ampsééd bevat het, bied die grondwette 

van 1993 en 1996 die president die geleentheid om slegs ‘n plegtige 

verklaring af te lê. Bogenoemde is ‘n duidelik in ooreenstemming met die 

meer sekulêre aard van grondwette van 1993 en 1996. Die gebruik dat die 

president die ampseed steeds formeel in die Staatsbybel onderteken, het 

egter onveranderd gebly. Bowendien het al vier die persone wat onder die 

grondwette van 1993 en 1996 ingehuldig is, telkens verkies om ‘n eed te 

sweer en nie net ‘n plegtige verklaring te doen nie. 

 
Waar die 1996 grondwet dus die moontlikheid laat dat die president slegs ‘n 

plegtige verklaring kan aflê as hy so sou verkies, is dit vir hierdie studie 

belangrik dat hy minstens steeds die geleentheid het om sy pligte onder eed 

te aanvaar: “So help my God”. Hiermee kan hy ook, al is dit net in sy eie 

gewete, erken dat sy gesag – in die lig van Romeine 13:1 -  deur God beskik 

is. Indien die bewoording van die 1961/83 eed gebruik sou word, sou dit 

hierteenoor nie op sigself kon waarborg dat die president hiermee werklik ‘n 

eed voor die Here aflê wanneer hy ingehuldig word nie. Hy sou dit steeds as 

‘n blote formaliteit kon hanteer. Dit is juis hierdie vryheid en onaantasbaarheid 
                                            
255 Die 1993 en 1996 se bewoording verskil hier, maar die verskil is negeerbaar. 



 

 304 

van elke mens se gewete wat in Reformatoriese kringe erken word. Behalwe 

‘n mens self, kan slegs God jou gewete beoordeel. 

 
Samevattend kan gesê word dat die huidige grondwet gewetensvryheid 

besonder goed beskerm. Wanneer die president sy ampseed aflê, het hy die 

keuse om dit volgens sy gewete te doen – as ‘n eed voor die Here, of as ‘n 

blote plegtige verklaring. ‘n Ongelowige word ook nie gedwing om voor te gee 

dat hy die eed voor die Here aflê nie. ‘n Gelowige het egter steeds die 

geleentheid om werklik ‘n ééd af te lê. Hierdie beskerming van 

gewetensvryheid is lofwaardig. Hoewel dit die president tereg die moontlikheid 

bied om nie te erken dat sy gesag van God af kom nie, sal dit tragies wees 

indien hy hierdie keuse sou uitoefen 

 
Hiermee is die beskrywing van die Suid-Afrikaanse grondwetlike demokrasie 

afgehandel, en gaan ek voort om die huidige bedeling te belig met behulp van 

modelle wat aandui watter plek godsdiens binne ‘n staat inneem. Waar ek hier 

dus die verhouding tussen godsdiens en die staat ondersoek, sal ek in die 

volgende hoofstuk aandag gee aan die houding wat die owerhede ten opsigte 

van godsdienste moet inneem. 

 

4.5 MODELLE WAT DIE PLEK VAN GODSDIENS BINNE STATE 
AANDUI 

Deur die eeue het die owerhede en godsdienstige instansies in verskillende 

verhoudinge ten opsigte van mekaar gestaan. Hierdie verhoudinge dek die 

hele spektrum wat wissel van ‘n volkome eenheid tot ‘n totale skeiding, van 

totale aanvaarding tot pogings tot vernietiging. Let daarop dat dit hier eerder 

gaan oor hoe (in)formele godsdienstige en politieke strukture in praktyk en 

teorie met mekaar skakel en nie soseer oor die verhouding van die 

godsdienstige en politieke lewenssfere wat in werklikheid onafskeidbaar is nie 

(vergelyk Venter, 2007:1193). Selfs al het die vrede van Wesfale (1648) die 

era van godsdiensneutrale state ingelei, het owerhede onvermydelik met 

mense se godsdienstige oortuiginge te make wanneer hulle oor sake soos 

onderwys, kriminele vervolging, die keuse van openbare vakansiedae 

ensovoorts moet besluit. 
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Vorster (2004:198) onderskei vier modelle om die plek van die godsdienstige 

strukture binne ‘n staat aan te dui: Die staatsgodsdiens-model; die 

Godsdiensstaat-model; die geskeide-vyandskapsmodel en laastens die 

geheel-geskeie-model256. Coertzen (2008a:227) meen dat daar binne 

laasgenoemde model ook tussen Christelik-geskeide model en sekulêr- 

geskeide model onderskei moet word. 

 

Ter wille van hierdie studie moet dus ook gevra word in watter verhouding die 

owerheid en godsdienstige strukture tot mekaar staan binne die huidige Suid-

Afrikaanse grondwetlike bedeling.  Verder moet daar ook in gedagte gehou 

word watter besondere verhouding in NGB art. 36 tussen die owerheid en die 

godsdienstige strukture veronderstel word.  

 

4.5.1 Die staatsgodsdiens-model257 
Hierdie model is gebaseer op ‘n alliansie tussen die staat en ‘n bepaalde 

godsdiens of selfs ‘n besondere tradisie binne ‘n bepaalde godsdiens. Die 

staat heg dus nie net hoë waarde aan sy voorkeurgodsdiens / tradisie nie, 

maar benut ook sy kragte om hierdie godsdiens  / tradisie te bevorder – selfs 

ten koste van ander godsdienste of tradisies. So ‘n staat sal ander 

godsdienste of tradisies ook aktief of passief kon onderdruk en vervolg.  

Vorster (2004:198) herlei die ontstaan van hierdie model na die Griekse 

Stadstate waar ‘n openbare godsdiens aangehang is en van die staat verwag 

is om daardie godsdiens te beskerm. Ander godsdienste is as ‘n bedreiging vir 

die goeie orde binne die staat gesien. Hierdie model het ‘n hoogtepunt bereik 

tydens die era van die Romeinse ryk toe Domitianus homself tot “Dominus et 

Deus” verklaar en geëis het dat hy as ‘n god aanbid moet word (Fourie, 

2006:160)258.  Mense, waaronder veral die Christene wat dit geweier het, is 

formeel deur die owerhede vervolg.   

                                            
256 Vorster (2004:206) noem laasgenoemde twee modelle onderskeidelik die “Hostile 

separation model” en “Separation model”. 
257 Hierdie model kan ook die Konstantynse of Erastiaanse model genoem word. Volgens 

Coertzen (2008a:227) het bekendes soos kerkvaders soos Eusebius,Augustinus, asook 
Reformatore soos Luther en Calvyn hierdie model (tot ‘n wisselende mate) ondersteun. 

258 Behalwe dat die formele vervolging van die Christendom op hierdie stadium ‘n hoogtepunt 
in die Romeinse ryk bereik het, is die Openbaringe ook in hierdie tyd geskryf. Hierin teken 
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Mettertyd het daar, na die Edik van Milaan (313) en veral nadat Thedotius die 

Christelike geloof in 380 tot die enigste wettige geloof en amptelike 

staatsgodsdiens verklaar het, wel ‘n algehele omkeer gekom wat die 

gerigtheid en inhoud van die model betref. Die basiese struktuur het ironies 

genoeg dieselfde gebly aangesien die staat nou die Christelike geloof 

amptelik bevorder en ondersteun het en alle ander gelowe teengestaan het. 

Die sisteem van Caesaropapisme het binne die Oos-Romeinse ryk bly 

voortbestaan tot en met die val van die Bizantynse ryk – eeue nadat die Wes-

Romeinse ryk tot ‘n val gekom het. Volgens hierdie sisteem moes daar ‘n 

simfoniese verhouding tussen kerk en owerheid wees waarin albei die 

belange van die Koninkryk van God moes dien. 

 

Tydens die Reformasie het hierdie gedagte in Wes-Europe herleef as ‘n 

reaksie op die politieke magsmisbruik van die Roomse hiërargie. Daar is in 

die gees van die Renaissance teruggegaan na die oorspronklike bronne (ad 

fontes) sodat Grieks-Romeinse gedagte dat die owerheid die openbare 

godsdiens moet beskerm, herleef het. Hierdie uitgangspunt onderlê die 

beginsel van cuius regio, eius religio wat met die Vrede van Augsburg (1555) 

formeel aanvaar is en wat so ’n belangrike rol groot gespeel het om die 

politieke omstandighede te skep waarbinne die Reformasie plaasgevind 

het259.  Hoewel mense soos die Anabaptiste ‘n ander model voorgestaan het, 

het hierdie model die omgewing waarbinne die Reformasie plaasgevind, en 

waarbinne en waarvoor die NGB opgestel is, gedomineer. Vorster (2004:201) 

noem verskeie Reformatoriese Belydenisskrifte, waaronder spesifiek die 

NGB, waarin hierdie model manifesteer260. Coertzen (2008a:228), met 

verwysing na Hiemstra, meen dan dat NGB art. 36 ook trekke van hierdie 

model vertoon deurdat die owerheid ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van 

                                                                                                                             
die apostel Johannes die Romeinse owerheid as ‘n alles verskeurende roofdier wat 
homself as god laat aanbid. Vorster (2004:199) beskryf ook hoe die unieke plek wat die 
Christendom binne die samelewing ingeneem het, daartoe bygedra het dat hulle in 
besonder vervolg is. 

259 Sien hoofstuk 2 van hierdie studie. 
260 Vorster (2004:202) toon ook aan hoe hierdie model tydens die Nazi-bewind in Duitsland 

gemanifesteer het. 
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die ware godsdiens gegee word en sy rol nie tot die openbare lewe beperk bly 

nie. 

Soos reeds in hoofstuk 3 van hierdie studie aangetoon is, moet ‘n mens hier 

egter met groot omsigtigheid te werk gaan: Hoewel die NGB en spesifiek dan 

ook art. 36 in hierdie omstandighede opgestel is, beteken dit nie dat art. 36 

hierdie model ongenuanseerd ondersteun nie. 

 

Vorster (2004:202) toon ten slotte ook aan hoe hierdie model hom tydens die 

Nazi-bewind in Duitsland en onder Apartheid in Suid-Afrika gemanifesteer het. 

Onder invloed van die Neo-Calvinisme het die drie Afrikaanse Reformatoriese 

Kerke, waaronder veral die Nederduitsch Gereformeerde Kerk, ‘n teologiese 

basis vir die Apartheidsbeleid verskaf. Vorster meen voorts dat hierdie kerke 

op “’n spesifieke interpretasie van NGB art. 36” gesteun het. Dit is, soos 

hierbo aangetoon, myns insiens juis hierdie siening van die betekenis van art. 

36 wat hierdie kerke mislei het. 

 

Hoewel hierdie model antieke wortels het en hom deur die eeue in verskeie 

politieke sisteme gemanifesteer het, is dit in die model se aard om 

godsdienstige onverdraagsaamheid en teenkanting te bevorder. Deur die 

eeue het die model dan ook tot verskeie konflikte en oorloë aanleiding gegee 

(vergelyk Vorster, 2004:203; Fourie, 2006:161). 

 

4.5.2 Die godsdiensstaat-model 

In hierdie model word die wêreldlike owerheid as ‘n onderafdeling van die 

godsdienstige sisteem gesien en is die staatshoof ondergeskik aan die 

godsdienstige leier, instelling of uitgangspunt.  Waar die godsdiens in die 

staatsgodsdiens-model ‘n gewaardeerde plek inneem, word die rolle as’t ware 

hier omgeruil en staan die staat in diens van die godsdiens. 

 

Die Middeleeuse Corpus Christianum waar die pous, as die Vicarius Christi, 

alle kerklike en politieke mag (albei swaarde261) beheer het, bied ‘n toepaslike 

voorbeeld. Die sisteem kan dus ook Teokraties genoem word (vergelyk 
                                            
261 Vergelyk hoofstuk 2 en 3 van hierdie studie. 
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Coertzen, 2008a:227). Binne hierdie sisteem is daar egter nie sprake van 

godsdiensvryheid nie – beslis nie in terme van die moderne verstaan van die 

begrip waarvolgens elkeen vry is om volgens sy eie keuse te aanbid, nie262.  

Die ontsaglike konflik wat die Reformasie ontlok het, bied ‘n tekenende 

voorbeeld. Op hierdie punt kan daar byvoorbeeld in gedagte gehou word dat 

toe Maarten Luther met sy protes begín het, dit nie teen die sisteem as 

sodanig was, of oor teologiese kwessies waaroor hy in die eerste plek 

gewetenswroeginge beleef het nie, maar oor sake waarop die pous nog nie sy 

amptelike stempel gesit het nie. 

 

Die Heilige Romeinse Ryk wat in 800 deur Karel die Grote gestig is, en die 

Moslemstate wat sedert die werk van Mohammed (570-632) ontstaan het en 

waarin die Islam vandag die enigste wettige en aanvaarbare geloof is263, bied 

ook voorbeelde van state waar hierdie model manifesteer. Let egter daarop 

hoewel godsdiens en politiek nog altyd nou verwant was binne die 

Moslemwêreld, Moslemstate deur die eeue gekwalifiseerde godsdiensvryheid 

toegelaat het – veral aan  Christene en Jode wat ook “monothëistiese” is. ‘n 

Mens moet hier dus ook omsigtig wees met jou oordeel. 

 

Soos met die Staatsgodsdiens-model, lei die godsdiensstaat-model ook tot 

godsdienstige onverdraagsaamheid en bied hierdie model oor die algemeen 

baie min ruimte vir godsdiensvryheid.   

 

Wat hierdie studie betref, kan daarop gewys word dat die NGB opgestel is in 

‘n tydperk pas nadat daar in Katolieke Europa van ‘n godsdiensstaat-model na 

‘n staatsgodsdiens-model oorbeweeg is. Coertsen (2008a:228) wys daarop 

dat teoloë soos Polman, Verboom en Van der Zwaag meen dat NGB art. 36 

wel ‘n Teokratiese model propageer. Hy sluit ook vir Coetzee hierby in, maar 

                                            
262 Vorster (2004:203) verwys ook na voorbeelde waar die Rooms-Katolieke Kerk “sektes” 

vervolg het. 
263 Vergelyk die Taliban in Afghanistan. Vorster (2004:203 en volgende) gee meer detail oor 

hierdie state. 
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gee ook toe dat daar klaarblyklik ‘n verskil is in wat met Teokrasie bedoel 

word (vergelyk ook Fourie, 2006:161)264.  

4.5.3 Die verwerpingsmodel265 

Hierdie model is gebaseer op ‘n vyandige houding wat van óf die staat óf die 

godsdienstige instellinge se kant kan kom en waarin die een die ander een sy 

bestaansreg vir sover moontlik ontsê.  

 

Vorster (2004:206) noem die Christelik Mistieke Tradisie wat sedert die 16de 

eeu opnuut in Europa posgevat het, as ‘n voorbeeld van ‘n 

godsdiensgroepering wat hom teenoor die wêreldlike staat opstel. Sekere 

Anabaptiste wat in hoofstuk 2 van hierdie studie bespreek is, tel ook onder 

hierdie groep. NGB art. 36 is veral teen hierdie groep gerig wat nie ‘n 

onderskeid tussen die wêreldse en wêreldlike wou tref nie en albei verwerp en 

selfs met revolusionêre geweld teengestaan het. Van der Walt (2002:100-107) 

tipeer hierdie mense as “die kerk teen die wêreld”. 

 

Die vyandigheid kan egter ook van die staat se kant af kom. Sedert die begin 

van die 20ste eeu het die Kommunistiese state godsdiens en die instellinge 

wat daaruit voortvloei, tot mindere of meerdere mate probeer uitroei. China 

bied ‘n voorbeeld van waar hierdie model hom tans manifesteer.  

 

Vorster (2004:208) meen dat hierdie model misluk omdat dit nie daarmee 

rekening hou dat godsdiens deel van die wese van die mens is nie. Mense het 

‘n wesentlike behoef om te aanbid – op watter wyse hierdie aanbidding dan 

ook al volgens elkeen se voorkeur geskied. Van der Walt (2005a:55) toon aan 

dat godsdiens onuitroeibaar is. 

 

                                            
264 Venter (2007:1199) gebruik ook Teokrasie in dieselfde asem as wat Coetzee dit 

byvoorbeeld doen en verbind dit dus ook eerder met die staatsgodsdiens-model as met die 
godsdiens-staat-model. 

265 Vorster (2004:206) gebruik die uitdrukking “Hostile Separation”. Venter (2007:1199) praat 
van “Combating religion”. 
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4.5.4 Die geskeidenheidsmodel 
Die eerste twee modelle bied voorbeelde van hoe staat en godsdiens (op 

verskillende maniere maar verkieslik vreedsaam) saamwerk. In die 

vyandigheidsmodel wil een party die ander sy bestaansreg vir sover as 

moontlik ontsê. Die geskeidenheidsmodel wil iets van ‘n kompromis tussen 

die uiterstes bied waarin die partye in meer as een sin van die woord vrede 

met mekaar het. Elkeen funksioneer met ‘n eie gesag en op so wyse dat dit 

die ander so min as moontlik raak. Volgens Fourie (2006:161) verloor die 

godsdiens hier sy openbare aanspraak as ‘n politieke kategorie omdat dit plek 

moet maak vir ‘n nuwe voorkeurwaarde: die eenheid en stabiliteit van die 

staat as die hoogste deug. Waar die vyandigheidsmodel na vryheid teenoor 

godsdiens (freedom from religion) streef, wil die geskeidenheidsmodel vryheid 

van godsdiens (freedom of religion) vestig. Die Verenigde State van Amerika 

bied ‘n tipiese voorbeeld van hierdie model. Coertzen (2008a:227) wys daarop 

dat John Locke (wie se invloed hierbo bespreek is) hierdie model ondersteun 

het. Waar sekere Anabaptiste, soos hierbo aangetoon, die verwerpingsmodel 

ondersteun het, het meer gematigdes soos Menno Simons ook hierdie model 

ondersteun.  

 

Daar is egter ook diegene wat meen dat godsdiens eintlik ‘n gevaar vir die 

samelewing inhou. Hoewel mense godsdiens mag bedryf, moet dit tot die 

(streng) private sfeer beperk word. Dit is reeds hierbo aangetoon hoe hierdie 

ingesteldheid ook ‘n rol in Amerika speel. Coertzen (2008a:227) wil hierdie 

standpunt as ‘n sekulêre266 geskeidenheid tipeer aangesien diegene wat dit 

huldig die openbare terrein van godsdiens wil reinig. Venter (2007:1204) 

tipeer sodanige uitgangspunt as ‘n vorm van “objektiewe rasionele 

agnostisisme” en wys daarop dat dit in werklikheid op ‘n drogredenasie berus: 

Die staat funksioneer deur middel van mense en mense, selfs agnostici, is in 

wese almal religieus (Van der Walt, 2005a:56).  

 

Vorster (2004:202, 209) meen dat waar Suid-Afrika tydens die apartheidsera 

‘n staatsgodsdiens-model vertoon het, die land nou eerder ‘n 
                                            
266 Let daarop dat Coertzen hierdie term in etiese eerder as juridiese sin gebruik.  Venter 

(2007:1194) bespreek die verskille hiertussen. 
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geskeidenheidsmodel vertoon (vergelyk ook Du Plooy, 2008:249). Dit is egter 

hierbo aangetoon dat hoewel die Suid-Afrikaanse opset trekke van hierdie 

model vertoon, dit nie op dieselfde manier as die Verenigde State van 

Amerika hier inpas nie. Artikel 15(2) van die Suid-Afrikaanse grondwet laat 

byvoorbeeld die beoefening van godsdiens by staatsinstellinge toe (vergelyk 

ook Vorster, 2004:2010).   

 

Venter (2007:1210) vergelyk die Amerikaanse “ondeurdringbare muur van 

skeiding tussen kerk en staat” met die meer onpartydige (“evenhanded”) 

benadering wat die Suid-Afrikaanse Konstitusionele Hof tot dusver gevolg het. 

Hoewel hy meen dat daar teoreties min verskil is, bied die “evenhanded” 

benadering tog meer beweegruimte vir die owerheid om godsdiensvryheid te 

respekteer. Die benadering stel die owerheid in staat om op te tree sonder om 

een godsdiens bo ‘n ander te bevoordeel en ook om nie in ‘n godsdiens se eie 

sake in te meng nie.   

 
4.6 SAMEVATTING: DIE SUID-AFRIKAANSE GRONDWETLIKE 

DEMOKRASIE 

Hierdie hoofstuk belig die demokratiese raamwerk waarbinne Suid-Afrikaanse 

owerhede hulle roeping moet volvoer. Uit my ondersoek blyk dit dat hierdie 

raamwerk mettertyd uit die volgende elemente opgebou is: 

 
Die NGB, wat die owerhede se roeping verwoord, is aanvaar binne ‘n feodaal 

georganiseerde Europa waarin die kerk en die owerheid nou verbind was. 

Sedertdien het die wêreld die opkoms van “die staat” beleef sowel as die 

vestiging van moderne demokrasie binne sekulêre nasionale state. Hierdie 

state is eerder aan ‘n bepaalde domein gekoppel, as wat dit gevestig is op 

lojaliteit aan ‘n vors en sy godsdiens. Dié state word verder ook ondersteun 

deur ‘n professionele staatsdiens wat die algemene belang van die staat dien. 

Sedert die Franse Revolusie het mense hulleself ook eerder as burgers van ‘n 

staat as onderdane van ‘n vors begin beskou. Die sentra van gesag het voorts 

mettertyd verskuif en setel in moderne demokratiese state nie meer in kerklike 

strukture óf in vorste nie, maar in die wil van die mense. Laasgenoemde 
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verwag toenemend dat hulle “natuurlike” regte en vryhede, soos vervat in ‘n 

sogenaamde sosiale kontrak, gerespekteer en selfs uitgebou sal word.  

 
My ondersoek sluit daarby aan dat die gedagte van ‘n sosiale kontrak, soos 

ondersteun deur die geloof aan ‘n natuurwet en gepropageer deur die 

Verligting, vrug gedra het in onder andere die omwentelinge in Engeland en 

die Nederlande sowel as in die Amerikaanse en Franse revolusies. Die 

Amerikaanse grondwet en die Franse DRMB verwoord en beskerm die 

natuurlike regte en vryhede wat elke mens het, en vorm fundamentele 

dokumente vir moderne demokrasieë (waaronder die huidige grondwetlike 

bedeling in Suid-Afrika). Hiermee is gepoog om dié oor wie regeer word, teen 

magsmisbruik te beskerm. Die owerhede moes ter wille van, eerder as ten 

koste van die burgers regeer en elkeen se vryhede beskerm: Vryheid is om 

enige iets te doen wat ander nie skaad nie. 

 
Hoewel die werke van filosowe soos Hobbes, Locke en Rousseau ‘n kardinale 

rol gespeel het, het die ondersoek getoon dat die wortels van moderne 

grondwetlike demokrasie ook stewig in die Christendom en spesifiek die 

Reformatoriese tradisie gevestig is. Die idee van menseregte en 

menswaardigheid het egter beslis ‘n sekulêre, humanistiese karakter. Die 

DRMB is byvoorbeeld gestroop ontbloot van ‘n opsigtelik Christelike aanslag. 

Teen die tyd dat hierdie Deklarasie opgestel is, het Calviniste egter al lank 

reeds die politieke implikasies aan die lig gebring van die feit dat mense na 

God se beeld geskep is en dat almal in sonde geval het. Hierdie 

Reformatoriese uitgangspunte word eksplisiet in die NGB (vergelyk veral 

artikel 14) aan die orde gestel en vorm deel van die fondament waarop art. 36 

gebou is. Die Reformatoriese tradisie is egter nie bloot pessimisties oor die 

(sondaar) mens nie. Christus is besig om God se beeld in (sekere) mense te 

herstel en om sy koninkryk van geregtigheid, orde en vrede te (her)vestig. 

 
Selfs voor die aanvang van die Reformasie het die Renaissance die fokus op 

die individu begin plaas. Reformatoriese teoloë, regslui en digters soos Beza, 

Althusius en Milton, het Calvyn se antropologie en sy gepaardgaande siening 

oor die kerklike en wêreldlike owerhede uitgebou en verwoord in terme van 

die regte wat elke mens het. Ofskoon ’n mens Calvyn nie sonder meer as die 
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groot demokraat kan uitbeeld nie, is daar bykans nie ‘n reg waarop die 

Amerikaanse grondwet of die DRMB aanspraak maak, wat nie reeds deur 

Calvyn en sy navolgers verwoord is en waarvoor daar selfs geveg en gesterf 

is nie.  

Die ondersoek het ook aangetoon dat die erkenning van hierdie regte sekere 

ontwikkelingsprosesse deurloop het. Calvyn het byvoorbeeld gewetensvryheid 

erken, maar nie noodwendig die reg om God daarvolgens te dien nie. Beza 

het Calvyn se siening van godsdiensvryheid uiteindelik baie verruim. Althusius 

het die fundamentele eenheid van die Godgegewe wette, wat die totale lewe 

beheers en die natuurwet dus ook insluit, na vore gebring. Hy het op Beza se 

werk oor verbonde voortgebou en uitgewys hoe hierdie basiese struktuur 

samelewings ten grondslag lê; ‘n balans tussen regte en verpligtinge vereis; 

en legitimiteit aan owerhede verskaf. Hy het ook uitgewys hoe mense teen 

magsmisbruik beskerm kan word deur ‘n geskrewe, duidelik geformuleerde en 

goed gekommunikeerde grondwet. Althusius wou egter ‘n juridiese onderskeid 

tussen die ware en valse godsdiens behou. Hoewel sy siening selfs meer 

ruimte vir godsdiensvryheid gelaat het as die siening van Beza, het Althusius 

gevolglik ‘n omvattender reg op vryheid vir Calvinistiese kerke bepleit as vir 

ander. Hierdie onderskeid het egter by mense soos Milton begin vervaag. 

Hoewel hierdie ontwikkeling van die siening van gewetens- en 

godsdiensvryheid beslis positiewe gevolge gehad het, het dit egter nie aan die 

suigkrag van sekularisme ontkom nie. 

 
Toe die fokus, in die lig van al bogenoemde ontwikkelinge, vervolgens op 

Suid-Afrika gerig is, het dit geblyk dat die land met die Uniewording van 1910 

vir die eerste keer as ‘n moderne nasionale staat met ‘n enkele sentrale 

owerheid gevestig is. Hoewel daar reeds voor 1910 duidelike demokratiese 

kenmerke teenwoordig was, is die parlementêre sisteem wat met Uniewording 

ingestel is, verder met Republiekwording en die aanvaarding van die eerste 

grondwet in 1961 versterk. In 1983 is daar ‘n grondwet aanvaar wat meer 

demokraties as sy voorganger was. Suid-Afrika kan egter eers vanaf 1994 as 

‘n volwaardige grondwetlike demokrasie en meer spesifiek as ‘n regstaat 

beskou word. Sedertdien voldoen die Suid-Afrikaanse bedeling dus aan die 
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kenmerke van ‘n moderne nasionale staat met ‘n grondwetlike demokrasie. 

Die Suid-Afrikaanse Handves van Menseregte, hoofstuk 2 van die huidige 

grondwet, verwoord basies dieselfde regte as wat reeds in die DRMB en die 

Amerikaanse Grondwet verwoord is.  

 
Die kernwaardes waarop die Suid-Afrikaanse 1996-grondwet berus, naamlik 

menswaardigheid, gelykheid en vryheid, stem verder ook ooreen met die 

kernwaardes van die vernaamste historiese dokumente met betrekking tot die 

demokrasie. (Hierdie waardes is voorts ook grootliks versoenbaar met die 

waardes wat die Reformatoriese tradisie na vore gebring het – veral in sover 

hulle van ‘n eg Bybelse inhoud voorsien kan word.) Hoewel menswaardigheid 

die primêre grondwetlike waarde is en vryheid ook geag word, dra die 

bereiking van gelykheid besondere gewig in die Suid-Afrikaanse grondwet 

sowel as in die howe se toepassing daarvan. Die klem op die bereiking van 

gelykheid moet egter verstaan word teen die agtergrond en prosesse waaruit 

die grondwet gebore is. 

 
Wat menswaardigheid betref, is dit hierbo aangetoon dat die grondwet nie in 

hierdie verband ‘n reg skep nie. Die grondwet poog nie om enige een 

menswaardig te maak nie, maar “erken bloot hierdie self evidente aspek van 

menswees” (Venter, 2001:340) en neem dit as vertrekpunt. Let egter daarop 

dat menswaardigheid slegs binne bepaalde etiese raamwerke sogenaamd 

“self evident” is. Sowel die Reformatories-Christelike as die Liberale filosofie 

neem die waardigheid van mense as uitgangspunt. Waar hierdie waardigheid 

volgens die Liberale filosofie in die mens self gevestig is, is mense se 

waardigheid volgens die Reformatoriese Christendom geleë in die mens se 

beeldskap van God. Die ondersoek het egter getoon dat die howe soms 

nalaat om daarmee rekening te hou dat daar meerdere, goedbegronde 

sienings van die inhoud van menswaardigheid is. 

 
Die totstandkoming en funksionering van die Suid-Afrikaanse grondwet kan in 

terme van ‘n sosiale kontrak beskryf word. Hierdie hoofstuk gee die 

beskrywing van die grondwet egter eerder aan hand van die fases wat 

Althusius geïdentifiseer het vir die totstandkoming van ‘n legitieme owerheid. 

Hierdie model bied, soos wat die gedagte van ‘n sosiale kontrak ook doen, 
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ruimte om te beskryf hoe daar voor die staatshoof se inhuldiging, eers 

ooreengekom word watter vorm die staat moet aanneem en wat die terme van 

regering moet wees. Althusius se model fokus ook uitdruklik op die inhuldiging 

van die staatshoof en bied daarmee die ruimte om die transendente element 

in die vestiging en funksionering van ‘n owerheid te  in berekening te bring en 

te beoordeel. Dit is vervolgens hierbo aangetoon dat die Suid-Afrikaanse 

grondwet ruimte laat vir die staatshoof om tydens sy inhuldiging te kies of hy 

‘n eed voor God of net ‘n plegtige verklaring wil aflê. Waar die aanhef van die 

grondwet steeds eindig deur God se seën af te bid, begin hierdie aanhef egter 

nie meer deur erkenning aan God te gee nie – soos tot en met die grondwet 

van 1983 die geval was. 

 

Bogenoemde is tiperend van die model waarbinne die huidige Suid-

Afrikaanse bedeling inpas. Soos hierbo aangetoon, bestaan daar verskille 

modelle wat die plek wat godsdiens binne ‘n staat kan inneem, duidelik maak. 

Die pre-1994 Suid-Afrikaanse bedeling het hoofsaaklik eienskappe vertoon 

van ‘n staatsgodsdiens-model waarbinne die Christelike geloof effektief 

bevoordeel is. Die huidige bedeling vertoon eerder die kenmerke van ‘n 

geskeidenheidsmodel met sekulêre trekke.  

 

Hiervolgens gee die Handves van Menseregte onder andere wye erkenning 

aan elkeen se reg op gewetens- en godsdiensvryheid. Die owerhede moet 

hierdie regte erken, respekteer en selfs uitbou. Hoewel die owerhede elkeen 

se reg om volgens sy oortuiging op te tree regtens kan beperk, is mense in 

Suid-Afrika oor die algemeen vry om die godsdiens van hulle keuse te bedryf 

en daarby nog op die manier wat elkeen verkies. Godsdiens mag selfs binne 

openbare instellings bedryf word. Die grondwet maak ook voorsiening dat 

mense godsdienstige groepe kan vorm. Verder mag daar nie teen iemand op 

grond van sy godsdiens gediskrimineer word nie en moet die owerhede, 

sowel as die burgers onderling, hulle hiervan weerhou.  

 

Waar die grondwet dus in werklikheid ‘n vrye uitlewingsklousule bevat, 

ontbreek ‘n “(dis)establishmente-klousule. Anders as in die VSA waar daar ‘n 

skeidingsmuur tussen die owerhede en godsdiens is, of as in Engeland waar 
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die Anglikaanse kerk die staatskerk is, moet Suid-Afrikaanse owerhede 

gevolglik ‘n onpartydige houding ten opsigte van godsdiens inneem. Die 

huidige bedeling waarborg dus nie net godsdiensvryheid nie, maar verwag 

ook dat die owerhede godsdienste op ‘n gelykwaardige (“equitable”) basis sal 

hanteer. Soos hierbo genoem, beskik die owerheid oor die bevoegdheid om 

die uitoefening van godsdienstige vryhede te beperk. Godsdiensvryheid 

verhoed die owerhede ook nie om in godsdienstige sake in te meng wanneer 

iemand se menseregte, soos verwoord in die Handves, aangetas sou word 

nie. Oor die algemeen word daar egter van die owerhede verwag om ‘n beleid 

van nie-inmenging toe te pas ten opsigte van godsdienste se leerstellige sake 

en die reëlings wat aan die hand daarvan getref word. Die owerheid is verplig 

om elkeen se reg - om sy eie godsdienstige identiteit te bepaal en te 

aktualiseer; homself te organiseer en te propageer en mense daarin op te 

voed; sowel as elkeen se reg om van godsdiens te verander - te respekteer 

en beskerm. Die grondwet maak voorts voorsiening vir die instel van die 

sogenaamde staatsinstellings ter ondersteuning van die grondwetlike 

demokrasie. Hierop is daar in 2002 ‘n kommissie aangestel wat 

godsdiensregte moet beskerm en bevorder.  

 
Hoewel godsdiensvryheid, soos hierbo aangetoon, een van die heel 

vernaamste menseregte is, maak die grondwet egter ook voorsiening 

daarvoor dat hierdie reg tydens ‘n noodtoestand opgeskort kan word. Dit is ‘n 

leemte in die grondwet en kan mense in ‘n posisie plaas waarin hulle God, in 

weerwil van die owerheid wat gehoorsaam moet word, moet dien. Hoewel die 

Reformatore dit al ook voluit erken het dat mense se regte beperkbaar is, mag 

geen owerheid iemand verbied om God te dien nie. Die owerhede moet 

mense se reg om die ware God op ‘n egte wyse te dien, as ‘n 

onvervreembare mensereg eerbiedig. Vanuit ‘n Reformatoriese oogpunt 

gesien kan mense op Bybelse gronde op sekere onderlinge regte aanspraak 

maak.  Mense kan verwag dat ander mense en selfs die owerheid hulle regte 

moet respekteer. Geen mens of instelling kan egter enige regte teenoor God 

wil afdwing nie.   
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Waar daar in hoofstuk 3 van hierdie studie bepaal is waartoe God owerhede 

volgens NGB art. 36 roep, het hierdie hoofstuk die grondwetlik demokratiese 

raamwerk beskryf waarbinne Suid-Afrikaanse owerhede hierdie roeping kan 

en moet navolg. Hierdie ondersoek was noodsaaklik aangesien die 

staatregtelike raamwerk waarbinne owerhede hulle roeping moes uitvoer toe 

NGB art. 36 as belydenis aanvaar (soos beskryf in hoofstuk 2), drasties van 

die huidige verskil. In die volgende hoofstuk gee ek aandag aan hoe gepas 

die huidige grondwetlik demokratiese raamwerk is vir Suid-Afrikaanse 

owerhede om hulle roeping te kan uitvoer.  
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5. KONKLUSIE: DIE ROEPING VAN SUID-AFRIKAANSE 
OWERHEDE BINNE DIE HUIDIGE GRONDWETLIKE 

DEMOKRASIE IN DIE LIG VAN NGB ART. 36 

 
 

“Die probleem bepaal die antwoord.” 
 
5.1 INLEIDING 

Hierdie studie is onderneem om te bepaal waartoe Suid-Afrikaanse owerhede 

wat binne die huidige demokratiese bestel regeer, in die lig van NGB art. 36 

geroep word en hoe hierdie owerhede hieraan kan voldoen. 

 

Soos in die vorige hoofstuk gestel, kan hierdie studie vergelyk word met die 

vraag na die gepastheid van ŉ sekere raam vir ŉ sekere skildery. In hoofstuk 

3 is ŉ prent geskilder van waartoe God owerhede in die lig van NGB art. 36 

roep. In hoofstuk 4 is die grondwetlike demokrasie bespreek wat die 

raamwerk verskaf vir die mandaat van huidige Suid-Afrikaanse owerhede. In 

hoofstuk 5 wil ek voorts vasstel hoe gepas hierdie raam vir hierdie skildery is. 

Hou ook in gedagte dat ek reeds in hoofstukke 2 en 4 aandag gegee het aan 

die konteks waarbinne die NGB en in besonder art. 36, sowel as die huidige 

Suid-Afrikaanse bedeling, verstaan moet word.  

 

5.2 ŉ DILEMMA WAT ŉ TWEELEDIGE METODE AS ANTWOORD 
VEREIS 

Die ondersoek het duidelik gewys dat daar nie ŉ eenvoudige antwoord op die 

kernvraag is nie. Hoewel hierdie studie ’n teologies-etiese antwoord wil 

verskaf, moet hierdie antwoord ook juridies verantwoordbaar wees. Hierdie 

twee sfere oorvleuel op sekere punte, maar elkeen het aspekte wat buite die 

ander se skopus val. Een van die kernaspekte van NGB art. 36 is dat die 

artikel uitgaan van ‘n nou standpunt oor die egte vorm van die ware 

godsdiens. Wie ook al wil verklaar waartoe God owerhede in die lig van 

hierdie artikel roep, moet voortdurend met hierdie spesifieke uitgangspunt 

rekening hou. Die grondwet is egter nie ’n godsdienstige dokument nie, maar 

‘n juridiese dokument. Hoewel die juridiese sfeer sonder twyfel met godsdiens 

rekening moet hou, word die onderskeid tussen ware en valse godsdiens nie 
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binne hierdie sfeer in aanmerking geneem nie. Daar word selfs minder 

rekening gehou met die verdere onderskeid tussen die egte en valse vorme 

van die ware godsdiens. Aangesien die antwoord op die vraag waartoe God 

die Suid-Afrikaanse owerhede roep, teologies-etiese sowel as juridiese 

aspekte het, moet daar gevolglike ‘n tweeledige antwoord op hierdie vraag 

gegee word.  

 

Die noodsaak aan en gepastheid van  ŉ  tweeledige antwoord word 

geïllustreer deur die volgende voorbeelde wat die dilemma duidelik maak: 

 

• Die skopus van die begrip “teokrasie” 

Daar is in hoofstuk 4 aangetoon dat teoloë die begrip teokrasie verskillend 

gebruik (vergelyk Coertzen, 2008a:228). Eenvoudig gedefinieer verwys 

“teokrasie” na ‘n owerheid wat as verteenwoordigers van God regeer. Die Ou 

Testament bied  ‘n tipiese voorbeeld hiervan. Uit 1 Samuel 9:17 en 10:1 is dit 

duidelik dat God Saul as koning van Israel aangewys het en dat hy volgens 

God se wil moes regeer (vergelyk 1 Sam. 13:13). ’n Gereformeerde teoloog 

soos Coetzee (2006:153) gebruik die term teokrasie om in hierdie sin te 

verwys na ŉ sisteem waar die owerhede volgens die wil van God (naamlik die 

Drie-enige God), regeer. Vorster, wat in dieselfde teologiese tradisie staan, 

gebruik die term egter met verwysing na enige sisteem wat daarop aanspraak 

maak om volgens die wil van God te regeer. Vorster gebruik die term ook vir 

regeringstelsels in byvoorbeeld Moslemstate sowel as vir die stelsel in Japan 

voor die Tweede Wêreldoorlog (Vorster, J.M., 2007:157). Hoewel die 

owerhede van Moslemstate hulle daarop beroep dat hulle volgens die “wil van 

God” regeer, verwys hulle nie hiermee na die wil van die Drie-enige God nie.  

 

Hierdie nuanseverskil kan tot misverstande lei. Die voorkoms daarvan 

verklaar ook waarom Vorster oordeel dat die Suid-Afrikaanse bedeling van 

voor 1994 aan die staatsgodsdiens-model voldoen, terwyl Coetzee oordeel 

dat Suid-Afrika ŉ Christelike staat was en aan die godsdiensstaat-model 

voldoen het267. Op hierdie punt is dit egter duidelik dat Coetzee “teokrasie” 

                                            
267 Vergelyk hoofstuk 4.5.1 (Vorster) en 4.5.2 (Coetzee). 
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vanuit ‘n strenger teologies-etiese oogpunt gebruik, terwyl Vorster dit ook met 

inbegrip van die juridiese doen. 

 

• ‘n Betoog vir billike optrede  
Venter (2007:1192) wat die verantwoordelikhede van ‘n regstaat ten opsigte 

van godsdiensvryheid vanuit ‘n juridiese perspektief bespreek, toon goeie 

begrip vir die dilemma. Hy wys onder andere op die gevare wat die 

sogenaamde “neutrale staat” inhou as owerhede besluite moet neem wat 

mense se godsdienstige oortuiginge raak. In sy konklusie stel hy uiteindelik 

die volgende as ideaal vir ŉ owerheid wat godsdiensvryheid wil beskerm (my 

beklemtoning): “Truly equal protection of religious freedom requires the 

absence of state sponsorship of a religion or religious institution and the 

conviction that the state and all its organs should strive for fairness and 

objectivity in dealing with issues involving religion.” Dit blyk ŉ goed 

beredeneerde en weldeurdagte antwoord te wees. 

 

Die omvang van die dilemma kom egter na vore as dit duidelik word dat - hoe 

weldeurdag en geldig Venter se uitgangspunt ook al is - hy die owerhede sy 

beslissing laat fel op wat “billik” (fair) is, terwyl elke mens se religieuse 

uitgangspunte bepaal wat vir hom billik is en wat nie. Billikheid is religieus 

gekleurd aangesien billikheid gemeet word teen ‘n diep gesetelde innerlike 

maatstaf wat onder andere religieus gefundeerd is. Venter (2007:1208) dui  

byvoorbeeld aan hoe die regters van die Konstitusionele Hof se uitsprake van 

mekaar verskil. Hy meen egter dat dit, juis weens die fundamentele aard van 

godsdiens, nie verbasend is dat hierdie verskille voorkom nie. Vir iemand wat 

byvoorbeeld glo dat ŉ vrou haar man se besitting is, mag dit billik wees as ŉ 

mans sy vrou slaan.  

 

Om te redeneer dat die grondwet bepaal wat tans in Suid-Afrika as billik 

beskou moet word, is ook nie geldig nie aangesien dit op ‘n sirkelredenasie 

sal neerkom: Die grondwet  maak immers op  die konsep van billikheid  staat 

om te beskryf watter optrede ideaal sou wees. Artikel 9 verbied diskriminasie 

– tensy dit billik is (vergelyk ook art. 9(2)(3)(4)(5)). Selfs art. 15(2) wat 
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godsdiensvryheid reël, bepaal dat toegang tot openbare fasiliteite op ‘n billike 

grondslag moet geskied. Die grondwet omskryf billikheid egter nêrens nie. 

 

Op ‘n juridiese vlak is dit dus voldoende om te sê dat die owerhede billik moet 

optree. Sodra dit egter nodig is om te sê wat billik sou wees en wat nie, kom 

die teologies-etiese sfeer egter onafwendbaar ter sprake. 

 

• “Vryheid is om enige iets te (mag/kan) doen wat ander nie skaad nie.”  

Die DRMB gebruik hierdie stelling om vryheid te omskryf (vergelyk artikel 4). 

Hierdie omskrywing kom in wese op dieselfde neer as die welbekende 

uitdrukking van regter Holmes: “Die vryheid om my vuis te swaai, eindig by die 

punt van jou neus.” (Trachtman, 2009:87). Waar dit in juridiese terme 

voldoende is om te sê dat ek vry is om enige iets te doen ‘n ander nie skaad 

nie, het die vraag na wat skade alles sou inhou, egter ‘n teologies-etiese 

dimensie. Sou ’n persoon iemand anders byvoorbeeld skade aandoen deur 

leuens of dwaalleer aan hom te verkondig? Hoe sou ‘n mens vanuit ‘n 

juridiese oogpunt kon uitmaak wat dwaalleer is en wat nie? 

 

• “... dan moet ons dit by die heidense skrywers leer”. 

In Institusie IV.20.9 het Calvyn268 met bogenoemde stelling betoog dat 

owerhede 'n roeping ten opsigte van albei tafels van die Tien Gebooie het. 

Calvyn het sy standpunt bevestig deur te verklaar (met my kursivering): "As 

die skrif ons nie leer dat dit (die owerheid se plig) oor albei tafels van die wet 

strek nie, moet ons dit van die heidense skrywers leer." (Simpson, 

1991:1831.) Dit is voor die hand liggend dat Calvyn sy beroep op heídense 

skrywers nie doen om daarmee aan te voer dat die owerhede moet toesien 

dat mense die Drie-enige God sal dien nie.  

                                            
268 ’n Uitspraak van Guido de Brès verskaf nog ‘n voorbeeld vanuit dieselfde era: “Christelike 

owerhede wat minder as Darius en Nebukadneser doen om God se eer te beskerm, 
behoort hulle te skaam.” Soos aangetoon in paragraaf 3.4.3.1 sluit Polman (s.j. b:267) by 
hierdie stelling aan in sy betoog dat owerhede ‘n plig ten opsigte van die eerste tafel van 
die Wet het. Let egter daarop dat De Brès nie gemeen het dat hierdie Christelike owerhede 
onwettig, oftewel juridies verkeerd, sou opgetree het en daarom skuldig was of selfs moes 
voel nie. “Skaamte” dra veel eerder ’n teologies-etiese, as juridiese nuanse. Skaamte spruit 
voort uit ‘n persoon se besef dat sy optrede oneties was ongeag of hy ’n wet daarmee 
oortree het of nie. 
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Calvyn het egter ’n teokrasie vir Genève voorgestaan. Vanuit ’n teologies-

etiese oogpunt het hy gemeen dat mense slegs die Drie-enige God mag 

aanbid. Alhoewel hy dus oortuig is dat die owerhede ‘n verpligting ten opsigte 

van die godsdiens het, betoog hy met sy beroep op die heidense skrywers dat 

die owerhede ten minste sal besef dat hulle (vanuit ‘n juridiese oogpunt) 

sodanige plig het – ongeag wat daardie plig (gesien vanuit ‘n teologies-etiese 

oogpunt) dan ook sou wees. 

 

• “Die God wat ek dien...” 
Handelinge 27 vertel hoe Paulus tydens ‘n seereis in ‘n geweldige storm 

beland het. Nadat almal op die skip reeds alle hoop op oorlewing laat vaar 

het, het die Here ‘n engel na Paulus toe gestuur. Vervolgens het hy  (vergelyk 

vers 23) vir almal op die skip gesê: “Verlede nag het daar ‘n engel aan my 

verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien.” Al het Paulus 

geweet dat die Here die enige ware God is en dat al die afgode nie waarlik 

gode is nie (vergelyk 1 Korintiërs 10:19,20), stel hy dit nie dat God ‘n engel na 

hom toe gestuur het nie. Hy verwys gekwalifiseerd na: “die God aan wie ek 

behoort en wat ek dien (toà	  qeoà	  oá	  e„mi	  ™gë	  ô	  ka…	  latreÚw).” Hoewel hy uit ‘n 

teologies-etiese oogpunt weet dat die Here die enigste God is, stel hy dit in 

meer algemene terme. Paulus formuleer sy boodskap dus in godsdienstige 

terme sonder om op hierdie punt op die egtheid en uniekheid van die 

Christelike geloof aanspraak te maak. 

 

Hierdie illustrasie bied myns insiens nie alleen verdere begronding daarvoor 

dat die gebruik van ‘n tweedelige antwoord op akademiese vlak korrek is nie, 

maar dit behoort ook vir gereformeerdes die sekerheid te bied dat hierdie 

aanpak teologies-eties verantwoordbaar is. 

 

• ’n Begronding vanuit Romeine 13 
Nadat Paulus daarop gewys het dat God owerhede ingestel het en hulle 

daarom gehoorsaam moet word, wys hy daarop dat die owerhede die swaard 

gegee is om kwaaddoeners te straf. In vers 5 moedig hy sy lesers aan om die 

owerhede dus om twee redes te gehoorsaam: nie alleen om die owerhede se 
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straf te vermy nie, maar ook ter wille van ‘n mens se gewete. Waar Paulus se 

een argument die juridiese aspek raak, raak sy tweede die teologies-etiese 

aspek. 

 

• ‘n Begronding vanuit NGB art. 36 
Die teoloë wat art. 36 bespreek, verskil onderling oor die verhouding van die 

“twee” opdragte wat aan die owerhede opgedra word. Hulle is dit egter eens 

dat daar “twee” opdragte is: een ten opsigte van orde en een ten opsigte van 

die bediening van die Woord. Dit is nie hierdie teologiese geskil as sodanig 

wat hier ter sake is nie, maar die feit dat die eerste opdrag wat art. 36 gee op 

‘n algemeen, juridiese vlak en die tweede op ‘n meer spesifiek teologies-

etiese vlak lê. Die artikel verwys ongekwalifiseerd na “sodat die losbandigheid 

van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik 

kan verloop”. Die artikel spel nie uit wat “in bedwang hou” en “handhaaf” inhou 

nie. Die volgende sin van die artikel gebruik ook bloot “staatsbestuur” om na 

hierdie opdrag te verwys. Dit is verder duidelik dat die owerheid sy “eerste 

opdrag” met die oog op alle onderdane (burgers) moet uitvoer.  

Die artikel is egter meer gekwalifiseerd ten opsigte van die “tweede opdrag”. 

Hier word van die owerhede verwag: “...om die heilige Woordbediening te 

beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit 

te roei, die ryk van die antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus 

Christus te bevorder, die Woord van die evangelie orals te laat verkondig”. In 

die lig van die kontroversie ten opsigte van hierdie opdrag, is dit duidelik dat 

die owerheid hier nie opgeroep word om enige en elke godsdiens in die 

algemeen te beskerm nie (vergelyk hoofstuk 3). Hierdie opdrag gaan daarvan 

uit dat daar ’n egte manier is om die ware godsdiens te bedryf en dat die 

owerhede ‘n plig het om toe te sien dat dit gebeur. Hoewel hierdie opdrag 

juridiese implikasies het, lê op dit teologies-etiese vlak om te beslis wat die 

egte vorm van die ware godsdiens is – nie op die juridiese nie. 

 

Hierdie tweeledige aanpak waarin daar gesoek word na ‘n teologies-etiese 

antwoord wat juridies verantwoordbaar is, laat ruimte om steeds in art. 36 te 

bely dat die owerhede nie net aan die staatsbestuur aandag moet gee nie, 
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maar ook die heilige Woordbediening moet beskerm sodat God deur elkeen 

geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel. Let daarop dat hierdie 

belydenis in die eerste plek geformuleer is as ‘n gereformeerde 

selfidentifikasie teenoor ‘n owerheidspersoon wat in daardie geval ‘n Christen 

was. Te midde van die kontroversie wat daar oor die derde paragraaf van art. 

36 was, was hierdie laaste frase van PARAGRAAF 3 nooit in dispuut nie en is 

dit duidelik dat die staatregtelike en kerklike owerhede albei in diens van God 

is.  

 

Vervolgens wil ek vanuit die resultate van die vorige hoofstukke ‘n teologies-

etiese antwoord, wat egter ook juridies verantwoordbaar is, gee op die vraag 

waartoe die Suid-Afrikaanse owerhede geroep word. Die begrippe “minstens” 

en “verkieslik” vorm sleutel-aspekte van hierdie tweeledige antwoord.  

Owerhede moet byvoorbeeld minstens aan die juridiese, maar verkieslik ook 

aan die teologies-etiese aspekte reg laat geskied – en wel op so wyse dat dit 

nie die juridiese of die teologies-etiese aspek negeer nie. 

Toerekeningsvatbaarheid speel dus ‘n deurslaggewende rol. Gevolglik is daar 

sekere sake wat ten minste van die Suid-Afrikaanse owerhede geëis kan word 

en ander wat ideaal gesproke van hulle verwag kan word.  

 

Let ook daarop dat hoewel die skopus van die teologies-etiese en juridiese 

sfere net in sekere opsigte oorvleuel, die sfere nie fundamenteel teenoor 

mekaar staan nie. Die juridiese en teologies-etiese sfere is albei onderworpe 

aan die wet van God wat geregtigheid en gehoorsaamheid binne sy koninkryk 

eis.  

 

Roeping omvat meer as die blote uitvoer van take. Voordat daar op die take 

van die owerheid gekonsentreer kan word, moet die oorsprong en identiteit 

van owerhede, in die lig van  NGB art. 36,  eers omskryf word. Artikel 36 gee 

immers self hieraan aandag voordat die taak van die owerheid uitdruklik in 

PARAGRAAF 3 aan die orde kom. 
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5.3 DIE OORSPRONG VAN OWERHEDE 

Daar is in die vorige hoofstuk daarop gewys dat daar wyd aanvaar word dat 

die bestaan van owerhede voortspruit uit die sogenaamde sosiale kontrak 

(Vergelyk paragraaf 4.2.3.1;  4.2.3.3;  4.2.3.4 asook veral Witte se mening in 

4.3.2.1.) Hierdie uitgangspunt geld ook ten opsigte van die Suid-Afrikaanse 

owerhede binne die grondwetlike demokrasie (vergelyk Bredenkamp, 

1996:103). Daar is egter ook aangetoon dat die gedagte van ‘n sosiale 

kontrak nie oorspronklik vanuit die Verligting voortkom nie, maar alreeds 

binne die Reformatoriese tradisie deur onder andere Beza en Althusius 

verwoord is (vergelyk paragraaf 4.3.2.1 veral p. 218). Die Verligtingfilosowe 

het in werklikheid self op Bybelse en in besonder Reformatoriese 

uitgangspunte voortgebou269. Rousseau het immers gesê dat die sosiale 

kontrak in die lig van die Bybelse skeppingsverhaal, slegs ‘n denkkonstruksie 

is (vergelyk Vorster (2002:126) asook paragraaf 4.2.3.4).  

 

5.3.1 ‘n Drievoudige verbond 

Waar die sosiale kontrak deesdae hoofsaaklik in immanente terme gesien 

word, het die Reformatoriese tradisie dit oorspronklik gesien as deel van die 

drievoudige verbondsverhouding tussen die Drie-enige God, die owerhede en 

die mense oor wie regeer word270. NGB art. 36, wat die werk van Beza en 

Althusius voorafgaan, verwoord die oorsprong van owerhede uitdruklik in 

transendente terme (met my beklemtoning):“Ons glo dat ons goeie God... 

konings, vorste en owerhede aangestel (verorden271) het. Dit is immers sy wil 

dat die wêreld deur middel van ... regerings geregeer moet word...” Hoewel 

die “wil van mense” sonder twyfel ‘n kardinale rol speel in die totstandkoming 

van owerhede272, spruit die bestaan van owerhede primêr voort uit die feit dat 

God as die soewereine Wese owerhede ingestel het. Wie dus ook al regeer, 

is verantwoordelik teenoor God.  

                                            
269 Vergelyk paragraaf 4.2.3.1 asook Witte se mening soos weergegee in voetnoot 78. 
270 Hierdie verandering gaan gepaard met die verskuiwing in die setel van gesag (vergelyk 

paragraaf 2.2.1). 
271 Vergelyk die weergawe van voor 1982. 
272 Vergelyk byvoorbeeld Beza se mening soos in paragraaf 4.3.2.1 - veral bladsy 219. Sien 

ook voetnoot 126. 
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Selfs al sou die konsep van ‘n sosiale kontrak van sy Christelike karakter 

gestroop word, is die wese van die kontrak steeds in ooreenstemming met ‘n 

kern Bybelse uitgangspunt: Doen aan ander soos wat jy aan jouself gedoen 

wil hê (vergelyk Bredenkamp 1996:101; Vorster, J.M., 2007:155). Hierdie 

opdrag is bowendien gegee deur niemand minder nie as Jesus Christus (Luk. 

6:31). Selfs al sou iemand Hom nie as die Here erken nie, kan niemand 

betwyfel dat die Christendom sy leer op Jesus se evangelie bou nie. Selfs al 

sou ’n owerheid dus nie die transendente aspek van sy eie ontstaan (wil) 

aanvaar nie, moet die Christelike geloof erkenning ontvang vir sy 

deurslaggewende invloed op die vestiging van die konsep aan ‘n sosiale 

kontrak en die rol wat hierdie gedagte gespeel het in die vestiging van 

demokrasie (vergelyk paragraaf 4.3.2). Dit is ook aangetoon watter 

deurslaggewende rol die Reformatoriese tradisie gespeel het in die erkenning 

van menseregte (vergelyk paragraaf 4.3.2.1 en 4.3.2.2) – ŉ konsep wat die 

hoeksteen van die Suid-Afrikaanse demokrasie vorm (vergelyk artikel 7(1) van 

die grondwet.) 

 

Dit is gevolglik noodsaaklik dat elke owerheid – en dit sluit die owerhede van 

die Suid-Afrikaanse grondwetlike demokrasie in – minstens sal besef dat ‘n 

owerheid soos hyself bestaan omdat dit die soewereine God se wil is dat daar 

owerhede moet wees (Vergelyk PARAGRAAF 1, asook die slot gedeelte van 

paragraaf 4.3.2). Dit is verkieslik dat elke owerheid sy transendente oorsprong 

ook sal erken en in al sy handelinge in ag sal neem. 

5.3.2 Die ampseed of ‘n plegtige verklaring 

Die demokratiese grondwet van Suid-Afrika gee wel hieraan erkenning 

deurdat die ampsbekleërs soos die president273 die keuse het om sy ampseed 

tydens sy inhuldiging af te sluit met: “So help my God”. Uit ‘n juridiese oogpunt 

word hierdie frase as bloot “seremoniële deïsme” (vergelyk paragraaf 4.4.1) 

sonder regsbinding beskou (vergelyk paragraaf 4.4.3).  

 
                                            
273 Let daarop dat bylaag 2 van die grondwet bepaal dat verskeie ampsbekleërs met hulle 

ampsaanvaarding ‘n eed of ‘n plegtige verklaring sal aflê.  
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Die feit dat grondwet die president die keuse bied om ‘n eed óf ‘n plegtige 

verklaring af te lê, is egter teologies-eties van groot betekenis274. Soos 

aangetoon, het die Reformatoriese tradisie ‘n  deurslaggewende rol gespeel in 

die erkenning van regte – veral die reg op gewetensvryheid, 

godsdiensvryheid, die reg om daarvolgens op te tree sowel as vryheid van 

spraak (vergelyk paragraaf 4.3.2.1 veral bladsy 221). Deur die president die 

keuse te gee om ‘n eed voor God af te lê, bied die grondwet hom die 

moontlikheid om tydens hierdie amptelike geleentheid openlik aan God 

erkenning te gee. (Dit is voorts nie alleen in ooreenstemming met artikel 15 

van die grondwet nie, maar in besonder ook met artikel 15(2).) Die belang van 

sodanige formele geleenthede en die fundamentele rol wat dit binne die 

verbondsverhouding vervul is in die vorige hoofstuk bespreek275.  

 

Voor die aanbreek van die grondwetlike demokrasie, het die grondwet egter 

nie vir hierdie keuse voorsiening gemaak nie. Met sy inhuldiging moes die 

president ‘n eed aflê276. Vanuit ‘n teologies-etiese oogpunt gesien kon hierdie 

praktyk huigelary bevorder. ‘n President wat God nie erken nie, is in 

werklikheid gedwing om voor te gee dat hy Hom in sy hart as getuie vir die 

waarheid erken277. So ‘n president sou in werklikheid genoop word om die 

derde gebod te oortree. Gevolglik is ‘n grondwet wat ampsdraers die keuse 

tussen ‘n eed en ‘n plegtige verklaring bied, vanuit ‘n teologies-etiese oogpunt 

verkieslik bo een waarin sodanige keuse ontbreek. 

 

Wat hierdie studie betref, moet daar dus - in ooreenstemming met die 

voorskrifte van die grondwet – van ’n owerheidspersoon geëis word om ten 

minste ’n plegtige verklaring af te lê, maar kan daar verwag word dat hy ’n eed 

met sy hele hart voor God sal aflê. Op hierdie punt is die grondwet in 

                                            
274 Vergelyk die gevolgtrekkings waartoe daar veral teen die slot van paragraaf 4.4.3 gekom 

word. 
275 Vergelyk die vier fases wat Althusius geïdentifiseer het (bladsy 233) en die bespreking van 

die belang daarvan vir Suid-Afrika onder paragraaf 4.4.3 (veral bladsy 253 en voetnoot 
178). 

276 Vergelyk paragraaf 4.4.3 – veral baldsy 303. 
277 Vergelyk Althusius se uitspraak  dat niemand gedwing mag word om die Tien Gebooie te 

oortree nie. Sien bladsy 228 onder die opskrif: Althusius oor Godsdienstige regte en 
vryhede. 
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ooreenstemming met die lig wat NGB art. 36 bied ten opsigte van hierdie 

aspek van die roeping van owerhede. 

 

Daar kan egter gevra word of dieselfde redenasie nie vir die openingswoorde 

van die eed / plegtige verklaring geld nie? Waar daar tot en met die 1983-

grondwet openlik erkenning gegee is aan die “Almagtige God”, laat die 1993- 

en 1996-grondwette hierdie erkenning weg. Hoewel Venter (2007:1204) tereg 

daarop wys dat dit heilsaam is om sake wat verdeling onder die bevolking kan 

veroorsaak uit sulke verklarings weg te laat, moet dit in gedagte gehou word 

dat daar ook persone is wat verkies dat God openlik erken sal word en dat die 

weglating diesulkes ook antagoniseer. In die lig van die redenasie hierbo sou 

dit verkieslik gewees het as die grondwet die persoon wat ingehuldig word, op 

hierdie punt ook ’n keuse kon bied. 

 

Hoewel dit dus verkieslik is dat elke owerheid die transendente aspek van sy 

oorsprong sal erken, is hierdie erkenning op sigself nie ’n waarborg van heil 

nie. Owerhede het hulle in die verlede immers ten onregte op die “goddelike 

reg van vorste” beroep (vergelyk voetnoot 74) en wandade in die naam 

daarvan gesanksioneer278. Die feit dat God owerhede ingestel het, beteken 

nie dat Hy al die besluite en optredes van owerhede goedkeur; dat alle 

owerheidsbesluite sonder teenstand aanvaar moet word en dat enige verset 

teen die owerheid as lasterlik beskou moet word nie. Dit was juis sodanige 

onregmatige aanspraak op Goddelike sanksie wat daartoe bygedra het dat 

die onderskeid tussen kerk en staat sedert die Vrede van Wesfale sowel as 

die deurwerking van die Verligting oorbeklemtoon is en die verband 

sedertdien misken word (vergelyk ook Jonker, 1994:86, sowel as paragraaf 

4.5.4). Indien die owerheid die transendente wortels van sy oorsprong op ’n 

korrekte wyse verstaan en erken, sal dit hom help om sy eie identiteit  reg te 

verstaan. 

 

                                            
278 Vergelyk ook die godsdienstig geïnspireerde optrede van Phillips II en Margaretha soos 

bespreek in paragraaf 2.2.1 wat tot die opstel van die NGB aanleiding gegee het. 
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5.4 DIE WESENTLIKE IDENTITEIT VAN OWERHEDE 

Kernagtig gestel is owerhede gesagvolle dienaars van God279. As soewereine 

God stel Hy mense as owerhede in sy diens aan. As goeie God gee Hy aan 

owerhede die gesag en middele wat hulle nodig het om hulle roeping te 

vervul. Hy eis voorts ook dat diegene oor wie die owerhede regtens gesag 

het, hulle gesag en status sal erken en gehoorsaam (NGB art. 36 

PARAGRAAF 1,2 en 4). 

 

’n Owerheid wat homself as ’n gesagvolle dienaar sien, sal as dienaar nie ’n 

te hoë dunk van homself hê nie, maar ook nie sy opdragte geringskat nie. 

Koning Saul (vergelyk 1 Samuel 15) bied hier ’n tragiese voorbeeld. God het 

hom beveel om Amalek met die banvloek te tref. Saul het hom egter deur sy 

ondergeskiktes laat ompraat om Agag te spaar. Die godsdienstige aspek van 

hierdie gebeure is nie hier ter sake nie, maar dat ’n owerheid wat nederig voor 

God is, nie sal nalaat om sy swaard te gebruik (vir die doel waarvoor God 

hom dit gegee het) nie. NGB art. 36 sê dat God die swaard aan wêreldlike 

owerhede gegee het om kwaaddoeners te straf en deugsames te beskerm. In 

die lig van die ernstige misdaad in Suid-Afrika moet hierdie owerhede hulle 

roeping besef.  

 

Hoewel owerhede hulle mag nooit mag misbruik nie, is dit tans dringend 

noodsaaklik dat Suid-Afrikaanse owerhede hulle gesag sal gebruik om die 

gemeenskap teen misdaad te beskerm. Die Here gee die middele wat hy 

voorsien met die bedoeling dat dit inderdaad gebruik sál word (vir die doel wat 

Hy daarvoor in die oog het). ’n Owerheidspersoon wat besef dat sy gesag (as 

dienaar van God) veranker is binne die drievoudige verbondsverhouding, sal 

besef dat sy verantwoordelikheid in die eerste plek teenoor die Here is en nie 

alleen teenoor die mense nie - ook nie slegs teenoor diegene wat hom binne 

die  grondwetlike demokrasie aangewys het nie. 

 

                                            
279 Vergelyk Romeine 13:1,2; asook die bespreking daarvan in paragraaf 3.4.1 na aanleiding 

van PARAGRAAF 1 
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5.4.1 ‘n Selfstandige, nie independentistiese, dienaar van God 

Waar die owerheid homself as gesagvolle dienaar moet sien, is dit 

noodsaaklik om daarop te let dat owerhede nie dienaars van die Christendom 

of die kerk is asof hulle hulle gesag vanaf die kerk ontvang en in die kerk se 

diens staan nie280. Soos aangetoon, het die Reformatoriese tradisie juis die 

selfstandige plek en roeping van wêreldlike owerhede na vore gebring. Daar 

is egter ook aangetoon hoe gesekulariseerde wêreldlike owerhede nie alleen  

’n selfstandige posisie ten opsigte van die kerk ingeneem het nie, maar die 

kerk se aanspraak op gesag in die wêreld as sodanig misken en toenemend  

’n allesoorheersende posisie opeis (vergelyk paragraaf 2.2.1 en 4.2.1). Die 

poging om ’n egstaat eerder as ’n magstaat in Suid-Afrika te vestig, is in 

ooreenstemming met die siening dat die owerhede beperkte mag en 

bevoegdheid het – vergelyk PARAGRAAF 2 en veral 4 van NGB art. 36.   

 

5.4.2 ‘n Mededienaar in die koninkryk van God 

Hoewel God owerhede ingestel het en eis dat onderdane / burgers hulle 

owerheid sal gehoorsaam (NGB art. 36 PARAGRAAF 4), is hierdie gesag en 

bevoegdheid dus beperk tot die doel wat God in gedagte gehad het toe Hy 

owerhede ingestel het (vergelyk NGB art. 36 PARAGRAAF 1,2 en 3). 

Wanneer ’n owerheid hierdie beperkinge oorskry, tree hy tiranniek op en kan 

hy, soos Beza aangetoon het, nie meer op die gehoorsaamheid aan hom as 

dienaar van God aanspraak maak nie 281.  Sodanige onreg baar revolusie. 

 

’n Owerheid wat homself sien in die volle lig wat artikel 36 bied, sal homself 

nie alleen as dienaar van God sien nie, maar ook as ’n  mededienaar - ’n 

medewerker in God se koninkryk282. Hoewel sodanige selfidentifikasie nie die 

gevaar van absolutisme uitskakel nie283, behoort so ’n owerheid homself van 

sodanige magsvergryp te weerhou. Weens die opkoms van sekularisme is 
                                            
280 Vergelyk veral die gevolgtrekking waartoe daar in paragraaf 2.3.3.1 gekom word. 
281 Vergelyk 4.3.2.1 (veral bladsy 217) vir Beza se verklaring van Romeine 13.  
282 Vergelyk onder andere die verklaring van die frase “koninkryk van Jesus Christus” soos 

bespreek in paragraaf 3.4.1. 
283 Vergelyk hoofstuk 2 vir die vergrype wat Christelike owerhede deur die eeue in 

samewerking met die kerk gepleeg het. Artikel 36 is juis in reaksie hierop opgestel. Sien 
voetnoot 278. 
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absolutisme ’n wesenlike gevaar aangesien die staat daartoe neig om die 

vakuum te wil vul wat gelaat word wanneer God se soewereine gesag misken 

word. Dit is ook aangetoon hoe die grondwet die owerheid in werklikheid 

geleentheid tot absolutistiese optrede bied (vergelyk artikel 15(3)284). ’n 

Owerheid wat homself as mededienaar van God sien, behoort hom egter 

hiervan te weerhou.  

 

Daar is ook aangetoon hoe daar toenemend van moderne state verwag word 

om sy mense se lewenskwaliteit te verhoog en in alle behoeftes te voorsien 

(vergelyk paragraaf 4.2.4). ’n Owerheid wat hom as mededienaar in die 

koninkryk van God sien, sal hom daarvan weerhou om die 

verantwoordelikheid wat God op elke samelewingsverband lê op homself te 

probeer nee. Volgens Wiechers (2010) sal ’n eg demokratiese owerheid nie 

huiwer om sy eie swakheid bloot te stel nie. Dit is gevolglik juis wanneer ’n 

owerheid homself as ’n messias voordoen, wat die beginsels waarop ’n 

regstaat gebou is op die agtergrond skuif en ’n magstaat opdoem. ’n 

Owerheid wat homself as selfstandige medewerker in die koninkryk sien, sal 

voorts nie oorsensitief vir kritiek wees nie en – sonder om hom te laat voorsê 

– eerder luister na wat ander medewerkers in die Koninkryk sê. ’n Owerheid, 

waaronder spesifiek die van Suid-Afrika, behoort in besonder aandag te gee 

aan die profetiese stem285 van die Christelike kerk286 en soveel te meer die 

                                            
284 Vergelyk ook die bespreking onder die opskrif: Onderhoud en die reg om ‘n bepaalde 

godsdiensstelsel na te volg 
285 Vorster, N het die profetiese roeping van die kerk ten opsigte van Suid-Afrikaanse owerhede 

in detail in sy proefskrif uiteengesit (vergelyk veral Vorster, 2002:347-462). 
286 Meer as 75% van die bevolking is Christene (Government Communications and Information 

System, 2009:3). Vergelyk ook veral paragraaf 4.3.2. Vergelyk ook Venter (2001:347) wat 
meen dat Suid-Afrikaanse owerhede erkenning moet gee aan die historiese rol wat die 
Christendom gespeel het om menswaardigheid as grondwetlike waarde te vestig. Venter 
(2007:1210) betoog ook: “Eksplisiete bevoordeling van  ’n godsdiens of godsdienstige 
instelling te midde van godsdienstige pluraliteit, kan nie binne ’n grondwetlike staat 
verdedig word nie. Dit is egter ewe onverdedigbaar vir ’n staat om die historiese en sosiale 
etos van sy mense te ignoreer en om op te tree asof godsdienstige uitgangspunte 
irrelevant en onbelangrik is. Hierdie oorweging bring uiteraard die waarskynlikheid na vore 
dat  ’n  owerheid die belange van ’n meerderheid teenoor dié van ’n  minderheid sal moet 
opweeg en ’n billike (equitable) oplossing sal moet vind.”  
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stem van die Reformatoriese tradisie287. Hiermee wil ek geensins betoog dat 

die owerheid slegs of hoofsaaklik of in die eerste plek na hierdie tradisie moet 

luister nie.   

 

5.4.3 Die erkenning van die rol van die Reformatoriese tradisie 

Hoewel die Reformatoriese tradisie kragtens artikel 16 van die grondwet die 

reg op vryheid van spraak met ander deel, word hierdie tradisie om meer as 

een rede uitgesonder: Eerstens het hierdie tradisie, soos aangetoon, ’n 

deurslaggewende rol gespeel in die opkoms van grondwetlike state288; die 

juridiese erkenning van menseregte en die vestiging van demokrasie289. Die 

beginsels van die Reformatoriese tradisie het dus ’n deurslaggewende rol 

gespeel in die vorming van die identiteit van konstitusioneel demokratiese 

owerhede waaronder ook die Suid-Afrikaanse owerhede. Dit sou skreiend 

wees om hierdie histories belangwekkende bydrae te misken. Dit word 

immers selfs in die DRMB erken dat owerhede mense se natuurlike regte 

misken omdat hulle vergeet dat hulle gesag vanuit ‘n sosiale kontrak spruit.290.  

Uit ’n teologies-etiese oogpunt is die kerke binne hierdie tradisie (in die lig van 

NGB, veral artikels 29 en 36) tweedens ook onder die verteenwoordigers van 

diegene wat die ware godsdiens op ‘n egte wyse beoefen. Dit is in werklikheid 

op sigself al genoegsame rede om met aandag na die profetiese stem van 

spesifiek die Reformatoriese tradisie te luister.  

 

Deur te betoog dat die owerheid moet toesien dat hy, te midde van al die 

stemme wat opklink, met aandag na die profetiese stem van Reformatoriese 

tradisie291 sal luister, wil ek geensins beweer dat die owerheid die 

Reformatoriese tradisie slaafs moet gehoorsaam of enigsins wetlik moet 

bevoordeel nie. Soos hierbo aangetoon, is die owerheid nie in diens van enige 

geloof of tradisie nie, maar in diens van die Here. Ek betoog voorts nie dat die 

                                            
287 Vergelyk paragraaf 4.3.2.1 en veral die paragraaf 4.3.2.2 en die implikasies wat in hierdie 

paragraaf uitgelig word met betrekking tot die Suid-Afrikaanse demokratiese owerhede. 
288 Vergelyk veral die bydraes van Beza en Althusius soos bespreek in paragraaf 4.3.2.1. 
289 Vergelyk paragraaf 4.3.2.2. en veral die bespreking van die konklusie waartoe Witte kom. 
290 Vergelyk voetnoot 100 vir die teks van die aanhef van die DRMB asook paragraaf 4.3.2.2. 
291 Hierdie tradisie sal, na mate ’n owerheid wel aandag aan sy getuienis begin skenk, deeglik 

met Jakobus 3:1 rekening moet hou. 
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owerheid die spreekwoord vox populi, vox dei in die praktyk met vox 

reformationis, vox dei moet vervang nie. Ek wil ook nie beweer dat die 

Reformatoriese tradisie foutloos is nie. Hierdie tradisie neem immers self die 

sondigheid van die mensdom en die reeds-en-nog-nie karakter van die koms 

van die Koninkryk as deel van sy uitgangspunte.  

 

Uit ’n teologies-etiese oogpunt gesien, moet ’n owerheid verkieslik dus erken 

dat hy ’n dienaar en medewerker in die koninkryk van God is. Indien ’n 

owerheid dit nie wil erken nie, moet hy ten minste besef dat hy (soos Beza en 

Locke aangetoon het) ter wille van die mense oor wie hy gesag het moet 

regeer, en nie ten koste van hulle nie. As selfstandige medewerker behoort hy 

nie independentisties op te tree nie, maar moet hy na ander partye luister en 

dan ook met besondere aandag na die profetiese stem van die 

Reformatoriese tradisie. 

 

5.5 DIE SKOPUS VAN DIE ROEPING WAT ART. 36 OP DIE OWERHEDE 
LÊ 

Die Suid-Afrikaanse owerhede word geroep ter uitvoering van sekere take, op  

’n sekere wyse, met behulp van sekere middele, vanuit ’n sekere vertrekpunt 

en ter bereiking van ’n sekere doel. Vervolgens val die fokus op die take 

waartoe owerhede geroep word:  

 

5.5.1 Die aantal take wat art. 36 aan die owerheid opdra 

In die lig van die kontroversie292 aangaande NGB art. 36 is dit nie alleen 

noodsaaklik om te weet waartoe die Here Suid-Afrikaanse owerhede roep nie, 

maar ook waartoe Hy hulle nié roep nie. Dit is noodsaaklik om duidelik aan te 

toon wat, in die lig van art. 36, buite die skopus van die owerhede se roeping 

val. Aangesien die owerhede dienaars van God is, het owerhede geen 

bevoegdheid ten opsigte van sake waarin Hy hulle geen verantwoordelikheid 

gee nie. (Vergelyk die beginsel van soewereiniteit in eie kring.)  

 

                                            
292 Vergelyk veral paragraaf 3.4.3 en veral die konklusie ten opsigte van die “21 woorde” sowel 

as paragraaf 3.5.1. 
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In die lig van die belydenis dat God wil hê dat mense se losbandigheid in 

bedwang gehou word en dat alles onder mense ordelik moet verloop, dra art. 

36 twee take aan die owerheid as God se dienaar op: Die owerheid moet nie 

alleen aan die staatsbestuur aandag gee en daaroor waak nie, maar ook die 

heilige Woordbediening beskerm. Hierdie take moet albei uitgevoer word 

“sodat God deur elkeen geëer en gedien (sal) word soos wat Hy in sy Woord 

beveel”. Artikel 36 spel nie uit wat met “staatsbestuur” bedoel word nie. Ek sal 

hieronder aandag gee aan die vraag hoe die huidige grondwet die opdrag met 

betrekking tot die staatsbestuur raak.  

 

Die meer gekompliseerde en kontroversiële kwessie is egter dat art. 36 dit 

ook aan die owerhede opdra om die heilige Woordbediening te beskerm. Let 

daarop dat dit aan die owerheid opgedra word om die Woordbediening te 

beskerm en nie byvoorbeeld te bevorder of verdedig nie. Die owerheid hoef 

dus nie toe te sien dat die Woord verkondig word nie, maar slegs dat dit 

verkondig kan word. Dit was juis om ’n misverstand hieroor te voorkom, dat 

die jongste vertaling van art. 36 verwys na “beskerm” eerder as “die hand hou 

aan”. (Laasgenoemde kon die indruk skep dat die owerheid tot ’n direkte 

betrokkenheid ten opsigte van kerklike sake opgeroep word.)293 Die feit dat 

die roeping van die owerheid egter op hierdie wyse begrens word, dui op ’n 

gepaardgaande begrensing van sy bevoegdheid. Die owerheid het geen 

roeping of bevoegdheid om in ’n ware kerk (vergelyk NGB artikel 29) se eie 

sake in te meng nie (vergelyk Smit, 2009:480)294. Aangesien die owerheid ’n 

dienaar van God met ’n beperkte opdrag en gepaardgaande bevoegdheid is, 

is daar dus ook in hierdie opsig geen ruimte vir staatsabsolutisme nie. Selfs al 

bied die grondwet byvoorbeeld in artikel 15(3) ruimte vir inmenging295, roep 

art. 36 Suid-Afrikaanse owerhede op om hulle daarvan te weerhou. 

 
                                            
293 Vergelyk die standpunt van Kuyper, die besluit van die Sinode van Utrecht in 1905, sowel 

as die mening van die GKSA sinode van 1949 soos bespreek onder paragraaf 3.4.3.1. 
Vergelyk ook die bespreking (bladsy 155) van hoe die 1982-teks van art. 36 met die vorige 
weergawe verskil. 

294 Vergelyk ook die standpunte van Malherbe en Du Plooy soos weergegee in veral voetnote 
204, 236 en 244. 

295 Vergelyk ook die bespreking onder die opskrif: Onderhoud en die reg om ‘n bepaalde 
godsdiensstelsel na te volg. 
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5.5.2 “Take” wat buite die skopus val 

In die lig van die interpretasie-probleme ten opsigte van art. 36 is dit 

noodsaaklik om hier ook meer aandag te gee aan watter roeping nié in die 

artikel aan die owerheid opgedra word nie. Dit is byvoorbeeld ’n vraag op wié 

ŉ frase soos “alle afgodery en valse godsdiens” dui. Dui dit op alle afgodery – 

sodat art. 36 van die owerheid verwag om nie-Christelike groepe (byvoorbeeld 

Hindoes en Moslems) te vervolg? Of dui hierdie frase eerder op die Roomse 

kerk en sy bondgenote sodat die owerheid hierdie mense (as ’n faksie binne 

die Christendom) moet uitroei? Gaan dit primêr oor die onderskeid tussen die 

ware en valse godsdiens, of eerder oor watter vorm van die ware godsdiens 

eg is en dat die owerhede hierdie egte vorm teen die valse moet beskerm?  

 

Hierdie kwessies is in detail in hoofstuk 3 ondersoek296. Daar is bevind dat 

hierdie frases eerder op die afgodery van die Rooms-Katolieke as op afgodery 

en valse godsdiens in die algemeen dui. Van groter belang is egter dat dit ook 

aangetoon is dat die betrokke vier frases nié taakstellend is nie, maar wel 

doelstellend. Artikel 36 lê dus nie die taak op die owerheid om alle afgodery 

en valse godsdiens teen te gaan ensovoorts nie. Artikel 36 vermeld hierdie 

sake as doelwitte waarmee die owerheid sy taak om die heilige 

Woordbediening te beskerm, moet nakom. Gevolglik is dit ook nie ter sake of 

die owerheid hierdie “take” sélf of eerder indirek deur middel van byvoorbeeld 

die kerk sou moes uitvoer nie en was die kontroversie297 oor hierdie vrae in 

werklikheid misplaas. Voorts is dit ook nie soseer ter sake of die owerheid die 

swaard (vergelyk PARAGRAAF 2) ook hiervoor moet gebruik of nie en of die 

owerheid afgodery met dwang en geweld moet uitroei nie298. Indien hierdie 

sake wel as take vir die owerheid gestel was, sou dit verreikende gevolge hê 

vir ’n demokratiese owerheid wat godsdiensvryheid vir elkeen moet beskerm. 

(Vergelyk artikel 15 van die grondwet.) 

 

                                            
296 Vergelyk paragraaf 3.4.3.1 en veral 3.4.3.2. 
297 Vergelyk die bespreking van die GKSA se sinodebesluite (1967 en 1970) in 3.4.3.1. 
298 Vergelyk onder andere Visscher en Polman se beredenering soos bespreek in paragraaf 

3.4.3.1.  
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Hoewel hierdie vraagstukke dus nie (meer) ter sake is nie, is daar egter deur 

die eeue verskeie debatte hieroor gevoer aangesien owerhede eeue lank, 

mense wat as ketters beskou is, gewelddadig gestraf het (vergelyk ook NGB 

artikel 37). Op hierdie punt wys Van Bruggen (1980:189) tereg daarop dat die 

artikel na afgodery (sisteme) verwys en nie na afgodedienaars (aanhangers) 

nie (vergelyk ook paragraaf 3.4.3.2). Na sy mening verwag art. 36 dus nie dat 

die owerheid met die swaard teen mense soos ketters of afgodedienaars 

moet optree nie. Hoewel Van Bruggen se onderskeid tussen sisteme en 

aanhangers akkuraat sowel as belangrik is, hanteer hy in sy argument die 

frase “teen te gaan en uit te roei” egter steeds in terme van ’n taak eerder as 

’n doelstelling.  

 

5.6 DIE INGESTELDHEID VAN DIE OWERHEDE MET BETREKKING TOT 
GODSDIENS 

Daar is reeds in die vorige hoofstuk (vergelyk paragraaf 4.5) aandag gegee 

aan modelle van die verskillende gestaltes wat die verhouding tussen 

owerhede en godsdienste inneem. Waar hierdie gestaltes hoofsaak die 

juridiese verhouding beskryf, is dit vanuit ’n teologies-etiese oogpunt ook 

nodig om vas te stel watter houding die owerhede verkieslik behoort in te 

neem teenoor godsdiens in die algemeen, teenoor die Christendom in 

besonder en selfs meer spesifiek ten opsigte van die Reformatoriese tradisie. 

Vorster, J.M. (2007:149) beskryf hierdie houding aan die hand van vyf 

gestaltes299:  

• die aktief-teokratiese opsie (Met as voorbeelde: die Romeinse ryk, die 

corpus Christianum onder beheer van die pous; Genève in die era van 

Calvyn; die Anabaptiste wat God se koninkryk met geweld wou vestig, 

soos te Münster; sekere van die huidige Moslemstate wat die Shari’a 

toepas.);300 

                                            
299 Vergelyk ook Van der Walt (2005b:326 en volgende) wat uit ‘n Reformatoriese oogpunt 

kritiek lewer op die houding wat die Christelike geloof ten opsigte van ander moet inneem 
en op kwessies soos toleransie wat teologies-eties beoordeel moet word. 

300 Hoewel Vorster, J.M. (2007:158) daarop wys dat hierdie opsie vir lang tye gewild was binne 
die Reformatoriese tradisie, spreek hy skerp immanente kritiek op die opsie uit. Hoewel sy 
kritiek geldig is, laat hy myns insiens die onderskeid tussen die ware en valse godsdiens, 
asook die egte en valse vorme daarvan, buite rekening. 
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• die aktiewe staatsgodsdiens-opsie (Met as voorbeeld: Engeland waar 

die koningin as staatshoof ook die hoof van die kerk is. Volgens hierdie 

opsie - wat in werklikheid op ’n minder rigiede teokrasie neerkom - gee 

die owerheid voorkeur aan ’n sekere godsdiens / tradisie wat aktief 

bevorder word. Ander godsdienste / tradisies word nie verbied nie, maar 

in praktyk deur die owerheid geïgnoreer en verwaarloos.)301;  

• die aktief-neutrale opsie (Met as voorbeeld: die VSA en Frankryk. In 

hierdie lande word godsdiens in werklikheid toenemend uit die 

openbare lewe verdring. Die openbare simbole wat ’n godsdienstige 

oorsprong het, word as “blote seremoniële-deïsme” beskou.)302; 

• die aktief-universalistiese opsie (Met as voorbeeld: Indië en Namibië.  

Hierdie opsie beklemtoon dat daar in elke godsdiens iets van waarde 

is)303;  

• die aktief-plurale opsie.  Hoewel Vorster nie ‘n voorbeeld noem van ‘n 

land waar hy meen hierdie opsie toegepas word nie, wys hy daarop dat 

‘n owerheid wat hierdie opsie verkies, die teenoorgestelde houding 

inneem as een wat die aktief- universalistiese opsie voorstaan. Myns 

insiens sou die aktief- universalistiese opsies ook die aktief-pluralistiese 
                                            
301 Vergelyk die standpunte van Althusius en veral Milton soos bespreek onder paragraaf 

4.3.2.1. Vorster, J.M. (2007:160) lewer ook verskeie punte van geldige kritiek. Hy meen 
onder andere verder dat hierdie opsie nalaat om die reël “doen aan ander soos wat jy aan 
jouself gedoen wil hê” na te kom. Daar is reeds hierbo daarop gewys dat die sosiale 
kontrak in wese op hierdie reël neerkom. Die vraag is egter of � persoon bloot verwag dat 
iemand anders hom moet toelaat om die godsdiens van sy keuse te bedryf en of iemand 
anders hom slegs moet toelaat om die ware God op die egte wyse te dien? Vir sover as 
wat iemand die eerste vereiste stel, is Vorster se kritiek geldig. Sy kritiek is egter ongeldig 
vir die gevalle waar � persoon die vereiste stel dat iemand anders hom ook moet toelaat om 
die ware God op die egte manier te dien. Die mate waarin � mens die Here ken, sal deels 
bepaal wat hy aan hom gedoen wil hê. Soos hierbo aangetoon hou Vorster in sy definisie 
van teokrasie rekening met die juridiese sfeer (waarbinne die onderskeid tussen die ware 
en valse godsdiens nie getref word nie). 

302 As deel van die kritiek vermeld Vorster die Franse verbod op die dra van ’n hijad en die 
vertoon van kruise in skole as ’n ekstreme voorbeeld van hierdie opsie. Die opsie faal 
daarin dat dit die omvattende aard van godsdiens (wat nie tot die private gerangeer kan 
word nie) in die naam van neutraliteit ignoreer. Die gevolg is dat sekularisme, wat in wese 
ook ’n godsdiens is, toenemend die openbare terrein oorheers en ander godsdienste 
verdring (vergelyk Vorster, J.M., 2007:161). 

303 Hoewel hierdie opsie neutraal voorkom, bevorder dit in werklikheid ’n inter-religie (’n 
besondere vorm van sekularisme) ten koste van alle ander godsdienste. Onder leiding van 
Kader Asmal, toenmalige minister van opvoeding, het hierdie opsie ook neerslag gevind in 
die Suid-Afrikaanse onderwysbeleidwysbeleid (Vorster, J.M., 2007:163).  
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opsie genoem kon word omdat hierdie opsie nie alleen van die 

verskeidenheid van godsdienste uitgaan nie, maar ook van hulle 

prinsipiële gelykheid. Hierteenoor wil die aktief-plurale opsie wel met die 

verskeidenheid van godsdienste rekening hou, sonder om ‘n 

waardeoordeel oor elkeen te fel.  

 

In teenstelling met die aktief-neutrale opsie, wil die aktief-plurale opsie 

daarmee rekening hou dat godsdiens in werklikheid nie uit die openbare 

terrein verban kan word nie (vergelyk Van der Walt, 2005a:56). Waar 

pogings om ’n spesifieke godsdiens of tradisie te bevoordeel huigelary 

in die hand werk, lei pogings om godsdiens uit die openbare terrein te 

verban daartoe dat sekularisme sy greep op die samelewing versterk en 

dat ’n samelewing se morele waardes vervlak.  

 

Vorster, J.M. (2007:165) verskaf voorbeelde van hoe hierdie opsie in 

die praktyk kan funksioneer: ‘n Openbare geleentheid, soos die opening 

van die parlement, begin met ‘n godsdiensoefening waartydens die 

betrokke persone óf in hulle onderskeie groepe verdeel, óf saam 

vergader en ’n verteenwoordiger van elke godsdiens geleentheid kry 

om die leiding te neem. Niemand moet egter enigsins verplig word om 

aan enige iets wat in stryd met sy gewete of geloof is, deel te neem nie. 

Agnostici kan heeltemal van sulke geleenthede verskoon word. 

 

Die vraag is vervolgens hoe daar in die lig van NGB art. 36 oor die 

verskillende opsies geoordeel moet word en met watter opsie(s) die artikel 

vereenselwig kan word. 

 

5.6.1 Die mees geskikte opsie 

Die NGB (1561) is opgestel in die era waarin die Europese corpus 

Christianum as godsdiensstaat besig was om op grond van die beginsel van 

cuius regio, eius religio in verskillende landskerke uiteen te val (vergelyk 

paragraaf 2.2; 2.3 en 4.5.1). Hierdie beginsel is in 1555 formeel tydens die 

Vrede van Augsburg aanvaar. Teen die tyd dat die NGB in 1619 finaal as 
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belydenisskrif aanvaar is, was daar in werklikheid reeds ’n staatsgodsdiens-

model in die Nederlande in werking304. Aangesien art. 36 van die NGB 

daarvan uitgaan dat die gereformeerde vorm van die Christendom die egte 

vorm van die ware godsdiens verteenwoordig, sou die NGB binne albei 

hierdie modelle toegepas kon word in sover die gereformeerde godsdiens die 

voorkeur geniet. Artikel 36 is dus met sowel die aktief-teokratiese of aktiewe 

staatsgodsdiens-opsies versoenbaar.  

 

Aangesien artikel 36 ‘n aktiewe rol vir die owerheid ten opsigte van die 

(gereformeerde) godsdiens sowel as ‘n openbare rol vir die (gereformeerde) 

godsdiens op sigself sien, sou die artikel beswaarlik versoenbaar wees met 

die aktief-neutrale of die aktief-universalistiese opsie. In die lig van die kritiek 

op die aktief-teokratiese, aktiewe staatsgodsdiens, aktief-neutrale en aktief- 

universalistiese opsies, verteenwoordig nie een van hierdie opsies die 

houding wat owerhede verkieslik ten opsigte van godsdiens moet inneem nie. 

 

Die vraag is gevolglik of artikel 36 ook met die aktief-plurale opsie 

versoenbaar sou wees en hoe wenslik hierdie opsie as sodanig is? Ek wil 

betoog dat artikel 36 inderdaad met hierdie opsie versoenbaar is – veral 

sedert die take wat voorheen (skynbaar) op die owerheid gelê is, uitdruklik as 

doelstellings geformuleer is. Soos aangetoon, word daar nie (meer) in art. 36 

van die owerhede verwag om (enige vorm van) afgodery direk of indirek te 

beveg nie en ook nie om die Woord self (of deur middel van die kerk) “oral te 

laat verkondig” nie. (Indien die owerheid inderdaad sodanige take sou gehad 

het, sou dit in werklikheid slegs binne die aktief-teokratiese of aktiewe 

staatsgodsdiens-modelle tot uitvoer gebring kom word.) Dit is bowendien ook 

aangetoon dat aktiewe staatsondersteuning, vanuit ‘n teologies-etiese 

oogpunt gesien, normaalweg onwenslik is aangesien sodanige ondersteuning 

huigelary en uiteindelik selfs valse godsdiens in die hand werk (vergelyk ook 

Van der Walt, 2005:64).   

 

                                            
304 Vergelyk die konklusie waartoe daar in paragraaf 2.2.1 gekom word. 
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5.6.2 Die toepasbaarheid van die aktief-plurale opsie 

Artikel 36 stel dit egter (steeds) dat die owerheid die Woordbediening moet 

beskerm. Kernagtig gestel kom hierdie opdrag daarop neer dat die owerhede 

so sal regeer dat daar ruimte is vir die Woord om bedien te word. Vorster se 

uiteensetting van die aktief-plurale opsie toon dat hierdie opsie die owerheid 

in staat stel om hierdie plig na te kan kom. Van der Schyff (2001:71) se 

mening dat die owerheid die taak het om omstandighede te skep waarin 

godsdiensvryheid kan blom, sluit hierby aan305. Hierdie opsie lei vervolgens 

ook nie daartoe dat daar van die owerheid vereis word om ’n keuse tussen die 

ware en valse godsdiens / tradisie te maak nie – iets wat ’n owerheid vanuit ’n 

juridiese oogpunt gesien nie in staat is om te doen nie306. Indien die owerheid 

in die lig van art. 36 inderdaad opgeroep is om valse godsdienste (self, aktief) 

te bestry, sou dit vereis het dat die owerheid hierdie keuse moes maak om te 

kon weet watter godsdienste / tradisies beveg moes word. In so ’n geval sou 

die aktief-plurale opsie - in die lig van art. 36 – onaanvaarbaar gewees het. 

 

Hoewel art. 36 die owerheid dus nie as dienaar van die kerk wil inspan nie, 

sien art. 36 die owerheid egter steeds as medewerker in die koninkryk van die 

Here, Jesus Christus – ’n medewerker van sy kerk. Ofskoon art. 36 die 

owerheid dan ook nie die taak opdra om die ryk van die antichris te vernietig 

ensovoorts nie, eis art. 36 dat die owerheid hiertoe sal meewerk binne die 

Koninkryk. PARAGRAAF 3, wat die taak van die owerheid verwoord, eindig 

immers onbestrede met “sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos 

Hy in sy Woord beveel”. Deur sy take met betrekking tot die staatsbestuur en 

die beskerming van die Woordbediening uit te voer, kan die owerheid selfs 

binne ’n aktief-plurale opsie meewerk ter bereiking van hierdie oorkoepelende 

doelstelling. 
                                            
305 Vergelyk: “Positiewe en negatiewe aspekte” van godsdiensvryheid in paragraaf 4.4.2.4. Let 

ook daarop dat Van der Schyff hier na godsdiensvryheid en nie na godsdienstige sisteme 
verwys nie. Die owerheid het dus die plig om die openbare terrein vir almal ewe toeganklik 
te hou. Dit is egter die aanhangers se reg en plig om hulle godsdiens (op die openbare) te 
beoefen en nie die owerhede s’n nie.  

306 Aangesien ’n owerheid nie hierdie oordeel kan fel nie, is dit in die lig van art. 36 noodsaaklik 
dat ’n owerheid ook nie sal redeneer dat hy om hierdie rede geen godsdiens toelaat (aktief-
neutrale opsie) of alle godsdienste bevoordeel (aktief-universele opsie) nie. In hierdie terme 
gestel wil die aktief-plurale opsie alle godsdienste toelaat en geeneen bevoordeel nie.  
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Indien owerhede die aktief-plurale opsie as uitgangspunt neem sal dit (meer) 

kontak tussen mense van verskillende godsdienste tot gevolg hê. Vanuit ’n 

teologies-etiese oogpunt kan hierdie kontak in twee opsigte beoordeel word. 

Eerstens behoort die kerk geleenthede aan te gryp om die evangelie aan 

almal te verkondig (vergelyk ook die laaste frase van PARAGRAAF 3). 

Hoewel so ŉ situasie die vloei van inligting tussen godsdienste en wedersydse 

begrip vir mekaar sal verbeter, hoef ’n ware Christen wie se geloof ’n gawe 

van God is, nie sodanige kontak te vrees nie (vergelyk 2 Tim. 1:7). Weens die 

soewereiniteit van God hoef die Christelike geloof allermins terug te deins vir 

’n situasie waarin godsdienstige oortuigings in konflik kom en dit as’t ware 

neerkom op ’n oorlewing van die sterkste307. Tweedens is dit in die vorige 

hoofstuk aangetoon dat artikel 15 van die grondwet ouers se reg beskerm om 

hulle kinders volgens hulle geloofsoortuiginge op te voed en om dit selfs van 

openbare skole te verwag. Kinders, wat nog nie in die geloof gevestig is nie, 

hoef dus nie blootgestel te word aan ’n situasie waarbinne godsdienstige 

oortuigings in konflik kom nie. 

 

5.6.3 Verdere teologies-etiese beoordeling van die aktief-plurale opsie 

Die aktief-plurale opsie is voorts ook op verdere gronde aanvaarbaar vanuit ’n 

teologies-etiese oogpunt. In Matteus 13 vertel Jesus sewe opeenvolgende 

gelykenisse. Hierdie gelykenisse het betrekking op die reeds-en-nog-nie 

tydperk tussen sy koms en wederkoms. Jesus fokus hier op die verkondiging 

van die evangelie en die groei van sy kerk te midde van die koms van sy 

koninkryk. Met die gelykenis van die saaier wys Jesus onder andere daarop 

dat die Woord aan almal sonder onderskeid verkondig sal word. ‘n Saaier saai 

die saad immers nie net op die plekke wat mettertyd sou blyk die ideale 

                                            
307 Vergelyk die bydrae van Althusius en veral sy uitgangspunt dat wanneer die owerheid die 

natuurlike vryheid van elke mens se gewete gerespekteer het, dit nie ’n gevaar vir die 
Christelike geloof was nie, maar juis ’n bevestiging van die oortuigingskrag en egtheid 
daarvan. Vergelyk veral die bespreking onder die opskrif “Althusius oor godsdienstige regte 
en vryhede” – paragraaf 4.3.2.1. Vergelyk ook konklusie waartoe daar in die bespreking 
van Milton se bydrae gekom word - veral ook sy standpunt dat die Christelike geloof nie 
wette nodig het om te oorleef nie en dat Konstantyn die kerk alreeds verlei het om op 
staatsondersteuning te vertrou. 
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plekke te wees nie. (Vergelyk ook “oral” in art. 36). Hierna vertel Jesus die 

gelykenis van die onkruid wat ’n vyand tussen ’n boer se koring gesaai is 

(Mat. 13:24-30). Jesus beklemtoon hier dat die koring en die onkruid ook 

toegelaat moet word om tot en met sy wederkoms saam te groei (vergelyk 

vers 30). Dit is verkieslik bo ’n benadering waarin die arbeiders die onkruid 

probeer verwyder of die hele land omdolwe om van onkruid wat die bose 

gesaai het, ontslae te raak (vergelyk MacArthur, 1985:32,50).  
 

Die aktief-plurale opsie kan op ’n beter wyse as die ander vier opsies rekening 

hou met die tweevoudige verandering wat sedert die opstel van die NGB 

plaasgevind het. Die NGB is opgestel toe daar tydens die Reformasie 

oorgegaan is van ’n samelewing van een godsdiens met een kerk, na ’n  

samelewing van een godsdiens met ’n veelheid van kerke. (Dit is waarom dit 

nodig geword om in NGB artikel 29 te bely watter kerk die ware kerk van die 

Christelike godsdiens is.) Tans is daar nie alleen ’n multi-kerklike opset in 

Suid-Afrika nie, maar ook ’n multi-godsdienstige opset. Voor die Reformasie 

was daar dus een godsdiens met een kerk. Tydens en kort daarna was daar 

een godsdiens met verskeie kerke. Tans is daar verskeie godsdienste. Waar 

die NGB opgestel is om vir die eerste verandering voorsiening te maak, moet 

die opsie wat tans verkies word vir die tweede verandering ook voorsiening 

maak. Van die vyf genoemde opsies is die aktief-plurale opsie die mees 

geskikte hiervoor.  

 

5.7 DIE TOEPASBAARHEID VAN NGB ART. 36 BINNE DIE SUID-
AFRIKAANSE GRONDWETLIKE DEMOKRASIE 

In die lig van die take van die owerheid soos hierbo omskryf, is dit nodig om 

vervolgens aan te toon hoe die huidige Suid-Afrikaanse owerhede hierdie take 

binne die grondwetlike raamwerk kan uitvoer. Die grondwet verskaf die 

mandaat waarbinne die Suid-Afrikaanse owerhede moet en mag optree. Die 

grondwet spel die owerheid se verantwoordelikheid en bevoegdheid uit. 

Hoewel hierdie grondwet ’n gegewe is, wys ek egter eers vanuit ’n teologies-

etiese oogpunt op ’n saak rakende die legitimiteit van grondwette as sodanig:  
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5.7.1 “deur middel van wette” 

Daar is reeds in hoofstuk 3 aangedui dat art. 36 nie ’n spesifieke staatsvorm 

voorskryf nie. Dit is ook aangetoon dat die tweede sin binne PARAGRAAF 1 

dit stel dat dit die wil van God is “dat die wêreld deur middel van wette ... 

geregeer moet word, sodat ... alles onder die mense ordelik308 kan verloop” 

(my beklemtoning). God, wat die owerhede as medewerkers in sy koninkryk 

ingestel het, wil dus hê dat die owerhede nie willekeurig moet regeer of 

wispelturig in hulle besluite moet wees nie309, maar volgens wette310 sal 

regeer. Daar is voorts in hoofstuk 4 aangetoon hoe die Reformatoriese 

verbondsgedagte op staatsregtelike vlak vrug gedra het in die aanvaarding 

van verskeie handveste van regte asook in die idee van ’n grondwet of sosiale 

kontrak311. Die feit dat die Suid-Afrikaanse Republiek dus ’n grondwetlike 

demokrasie is, is geheel en al in ooreenstemming met die bedoeling van art. 

36 asook die verdere ontwikkelinge binne die Reformatoriese tradisie.  

 

Selfs voordat daar op die inhoud van die grondwet gekonsentreer word, kan 

dit dus alreeds gestel word dat die feit dat Suid-Afrika ’n funksionerende, 

geskrewe grondwet het; dat die grondwet die hoogste reg in die land is; dat 

die bepalings daarvan uitvoerig en omvattend is; dat die grondwet welbekend 

is onder die breë bevolking; en die owerhede sowel as die burgery daardeur 

gebind word, daarop dui dat hierdie grondwet die Suid-Afrikaanse owerhede 

inderdaad toelaat en in staat stel om hulle taak ten opsigte van die 

staatsbestuur en die handhawing van orde uit te voer.  Hiermee is die Suid-
                                            
308 Vergelyk ook die Nederlandse teks van 1619:  “...en het alles met goede ordondantie onder 

de menschen toega.”. 
309 Vergelyk die bespreking by die opskrif “ons goeie God” - paragraaf 3.4.1. Dit is voorts ook 

aangetoon dat art. 36 juis die goedheid van God in hierdie verband moes beklemtoon 
aangesien owerheidsbesluite mense se lewens vernietig het. As hier slegs bely is dat God 
owerhede aangestel het, kon dit die indruk skep dat Hy medepligtig is. Hy is egter ons 
goeie God. 

310 Daar is in hoofstuk 3 aangetoon dat “wette” hier dui op die wette wat die owerheid maak en 
nie noodwendig op die wette wat God vir alles en almal in sy skepping gee nie. Uit ’n 
Reformatoriese oogpunt is die wette wat owerhede maak veronderstel om in 
ooreenstemming met God se wette te wees en ten minste nie daarmee te bots nie 
(vergelyk ook PARGRAAF 4). Artikel 36 gebruik “wette” egter nie soseer met hierdie 
ooreenstemming in gedagte nie.  

311 Vergelyk paragraaf die bydraes van Calvyn, Beza en Althusius (paragraaf 4.3.2.1) sowel as 
paragraaf 4.3.2.2. 
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Afrikaanse grondwetlike bedeling dus in ooreenstemming met die bedoeling 

van art. 36. 

 

Volgens Johannes 19:7 het die Jode hulle tydens Jesus se verhoor teenoor 

Pilatus verklaar (my kursivering): “Ons het ’n wet en volgens dié wet moet hy 

dood,... ”. Die feit dat hulle hierdie wet gehad het en in ag geneem het, het 

dus nie die onreg wat Jesus aangedoen is, verhoed nie. Om ’n grondwet te 

hê, behoort geregtigheid te bevorder, maar waarborg nie dat geregtigheid sal 

geskied nie. Gevolglik kan hierdie studie nie daarby volstaan dat Suid-Afrika 

’n grondwet en ’n Handves van Regte het nie. Dit is noodsaaklik om ook 

aandag te gee aan hoe hierdie wet prakties toegepas word.  

 

Daar is aangetoon dat die moderne staat, weens die geskille tussen 

godsdienste, daartoe genoop is om meer waarde aan orde en stabiliteit binne 

die samelewing te heg312, as aan die bevordering van ’n spesifieke godsdiens. 

Hierdie klem op die belang van orde (eerder as op die bevordering van ’n 

godsdiens) is nie alleen in pas met die aktief-plurale opsie nie, maar ook 

aanvaarbaar vanuit ’n teologies-etiese oogpunt. Artikel 36 beklemtoon 

uitdruklik dat God wil hê dat daar orde moet wees. Die feit dat die moderne 

staat meer klem op die handhawing van orde as die bevordering van ’n 

godsdiens plaas, is egter ook teologies-eties aanvaarbaar omdat die aktief- 

plurale opsie verkieslik is bo ’n aktief-teokratiese of aktiewe staatsgodsdiens- 

opsie. 

 

5.7.2 Die taak ten opsigte van staatsbestuur 

Soos in hoofstuk 3 aangetoon, spesifiseer art. 36 nie wat die staat alles in sy 

bestuur van sake moet doen nie, maar dra die artikel bloot “die staatsbestuur” 

aan die owerhede op. Hierdie artikel was immers nooit bedoel om ’n volledige 

omskrywing van al die staat se werksaamhede te gee nie313. Die ondersoek 

hoe die grondwet en elke bepaling daarvan teologies-eties in die lig van die 

                                            
312 Vergelyk paragraaf 4.2.8, 4.5.4 en veral Fourie (2006:161).  
313 Vergelyk paragraaf 3.3 asook 3.4.1. en veral die bespreking van die frase “en alles onder 

die mense ordelik kan verloop”. 
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Skrif of die beginsels van die Reformatoriese tradisie beoordeel moet word, is 

noodsaaklik maar val buite die skopus van hierdie studie.  

 

Dit is egter sowel moontlik as noodsaaklik om hier ’n beoordeling te gee van 

die kernwaardes van die grondwet. Die bepalings van die grondwet (wat 

onder andere die vryheid van oortuiging, geloof en godsdiens waarborg en die 

uitleef daarvan reël) verwoord immers die praktiese implikasies van hierdie 

waardes. Daar is aangetoon dat die kernwaardes, naamlik menswaardigheid, 

gelykheid en vryheid op sigself aanvaarbaar is vanuit die teologies-etiese 

oogpunt van art. 36 aangesien hierdie waardes in ooreenstemming is met 

kernaspekte van ’n Bybelse antropologie314. Artikel 36 gaan byvoorbeeld uit 

van die gebrokenheid van die sondaar (vergelyk PARAGRAAF 1), maar ook 

van die vernuwende krag van die evangelie (vergelyk PARAGRAAF 3) wat 

God se beeld in mense herstel. Hoewel menseregte as moderne konsep 

onder andere voortbou op die Liberalisme se optimistiese, maar 

reduksionistiese siening van die mens, wil die Reformatoriese tradisie – in 

sover dit menseregte aangaan, juis met sowel die gevallenheid as die 

vernuwing van die mensdom rekening hou. Die sonde-verlossing-

dankbaarheid skema wat vanuit Romeine na vore kom, bied ’n baie ryker 

verstaan van die mens as dié van die Liberalisme en gee boonop meer rede 

tot ’n getemperde optimisme. Hiermee kan teen pessimisme sowel as ŉ oor- 

optimisme gewaak word. Die tradisie wil juis rekening hou met die eenheid 

(gelykheid) wat in Christus bereik word, die vryheid wat Christus bring en die 

menswaardigheid wat Hy herstel deur die hernuwing van sy beeld in die 

mens.  

 

Die Reformatoriese siening bied ’n omvattende blik op die mens waarin die 

innerlike en uiterlike geïntegreer word en die reg wat beide aspekte op 

beskerming het, daarin gegrond is dat mense met liggaam en siel aan 

Christus behoort. Hierdie tradisie veranker menseregte tesame hiermee ook 

in die wette wat God gee: As iemand nie goedsmoeds mag doodmaak nie, het 

                                            
314 Vergelyk paragraaf 4.3.2.1 asook 4.6. 
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ek die reg op lewe315. Hoewel ’n suiwer antropologie uiters belangrik is, wys 

Vorster (2002:244) daarop dat menseregte nie (soos in geval van die 

Liberalisme) antroposentries gefundeer moet word nie, maar soos hierbo wel 

teosentries.  

 

5.7.2.1 Die gevaar wat sekularisme vir die staatsbestuur inhou 

Die kritiek wat dus wel op die kernwaardes van die grondwet gelewer kan en 

moet word, is soos aangetoon nie soseer op die waardes self gerig nie, maar 

op die liberalistiese en selfs sekularistiese wyse waarop hierdie waardes (deur 

veral sommige howe) geïnterpreteer word (vergelyk ook Vorster, J.M., 

2008:203). Hoewel die konstitusionele hof byvoorbeeld voorgee om bo enige 

godsdienstige sentiment verhewe te wees en nie deur sulke sentimente 

aangetas te word nie, is aangetoon dat sekere uitsprake egter op 

humanistiese of sekularistiese beginsels gegrond is316.  

 

Wat die roeping van Suid-Afrikaanse owerhede betref is dit gevolglik dringend 

noodsaaklik dat hierdie owerhede minstens sal besef en verkieslik sal erken 

dat sekularisme in werklikheid ’n godsdiens is wat ander religieuse oortuiginge 

verdring.  

 

Hoewel dit reeds aangetoon is dat art. 36 nie uitspel wat “staatsbestuur” inhou 

nie, kwalifiseer die artikel hierdie opdrag wel deur dit aan ’n spesifieke 

uitgangspunt en oorkoepelende doelwit te koppel. God het die owerheid as 

mededienaars in sy koninkryk ingestel omdat Hy wil hê dat die losbandigheid 

van mense in bedwang gehou sal word en alles ordelik onder mense sal 

verloop. Hy het voorts die staatsbestuur (tesame met ’n verantwoordelikheid 

ten opsigte van die Woordverkondiging) aan die owerhede opgedra sodat Hy 

uiteindelik deur almal gedien en geëer sal word soos wat Hy in sy Woord 

                                            
315 Vergelyk verskeie verwysings in paragraaf 4.3.2.1 en in besonder Witte (2007:76) se 

opmerkings na aanleiding van Calvyn se werk: “God gebruik beide kerk en staat om ’n 
morele gemeenskap te vestig”. As lede van die aardse koninkryk hierdie Godgegewe 
verantwoordelikhede vir ’n gesonde gemeenskap respekteer, word elkeen se burgerlike 
vryheid goed verskans. 

316 Vergelyk Malherbe (2008:274 en volgende) asook die bespreking van sy standpunte by 
voetnoot 205. Van der Walt (2005a:67) noem sekularisme ‘n implisiete godsdiens. 
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beveel – oftewel sodat elkeen uiteindelik die egte vorm van die ware 

godsdiens sal bedryf. Hoewel die owerheid selfstandig (maar nie eiesinnig of 

onafhanklik nie) moet vasstel wat ordelik is en waaraan hy ter wille van die 

staatsbestuur aandag moet gee, mag Suid-Afrikaanse owerhede - in die lig 

van NGB art. 36 – nie van ŉ ’n sekularistiese vertrekpunt uitgaan nie.  

 

Hierdie oproep word vanuit sowel ’n teologies-etiese as juridiese vertrekpunt 

gedoen. Uit ’n teologies-etiese oogpunt is sekularisme ’n valse godsdiens wat 

teengestaan moet word binne die Koninkryk. Hoewel die Suid-Afrikaanse 

grondwet geen “(dis)establishment”-klousule bevat nie, behoort Suid-

Afrikaanse owerhede vanuit ’n juridiese oogpunt geen godsdiens as 

vertrekpunt te neem  nie en gevolglik ook nie die sekularisme nie. 

 

Deur ’n spesifieke godsdiens (sekularisme) as uitgangspunt te neem, verloën 

owerhede hulle aanspraak op onpartydige optrede317. Indien ’n 

owerheidspersoon vervolgens sou meen dat sodanige onpartydigheid nie 

haalbaar is nie, is dit noodsaaklik dat hy sy vertrekpunt minstens eerlik en 

openlik sal verklaar en nie sal voorgee om onpartydig te wees nie. Indien dit 

vir ’n owerheidspersoon vervolgens toelaatbaar is om sekularisme as sy 

vertrekpunt te neem, moet dit - in die lig van gelykheid as grondwetlike 

waarde - eweneens vir ’n ander persoon toelaatbaar wees om ’n  ander 

oortuiging as sy vertrekpunt te neem. Die aktief-plurale opsie, wil juis met 

hierdie onvermybare realiteit (naamlik dat mense godsdienstige wesens is) 

rekening hou sonder om iemand subtiel te dwing om ŉ bepaalde oortuiging 

(soos sekularisme) te aanvaar. Hierdie benadering wil juis voorkom dat die 

owerheid, net omdat hy nie in staat is om vanuit ŉ juridiese oogpunt te kies 

watter godsdiens hy behoort te ondersteun nie, meen dat alle godsdienste 

vanuit die openbare sfeer verwyder moet word en hiermee in werklikheid 

sekularisme bevorder. 

 

                                            
317 Vergelyk die bespreking met betrekking tot die standpunt van Locke (paragraaf 4.2.3.3) 

sowel as die bespreking by paragraaf 4.4.2.1 (in besonder die bespreking onder die opskrif 
– “Vryheid en godsdiens: ‘n onpartydige owerheid”). 
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5.7.2.2 ‘n Juridiese sowel as teologies-etiese begronding vir die  
opdrag ten opsigte van die staatsbestuur 

In sover die NGB art. 36 van die owerheid eis om deur middel van die 

staatsbestuur orde binne die samelewing te handhaaf, hou hierdie opdrag 

vanuit ŉ juridiese oogpunt in dat die owerheid dus moet toesien dat mense 

mekaar minstens menslik behandel318. In Suid-Afrika se geval moet die 

owerhede toesien dat mense mekaar ten minste volgens die Handves van 

Menseregte behandel. Die owerheid het die bevoegdheid en die plig om op te 

tree teen mense wat die bepalings die Handves verbreek319.  

Vanuit ŉ teologies-etiese oogpunt moet die owerheid toesien dat mense 

mekaar verkieslik behandel as wesens wat elkeen na die beeld van God 

geskep is en aan wie Hy sy Gees gegee het; wesens aan wie Hy dit opgedra 

het om sy skepping sowel te bewerk as te bewaar; en aan wie Hy die nuwe 

aarde beloof het (vergelyk ook Vorster, J.M., 2008:203)320. Vanuit ŉ teologies-

etiese oogpunt gesien moet die owerheid toesien dat mense mekaar as 

naaste liefhet sodat daar werklik orde en vrede kan wees (vergelyk ook 1 Tim. 

2:2b).  

 

Bogenoemde kan vanuit Romeine 12 en 13 begrond word: Paulus begin in 

Romeine 12 deur die mens wat in Christus met God versoen is, tot ŉ 

dankbaarheidslewe op te roep (Rom. 12:1). Hierdie lewe raak eerstens die 

lewe onder medegelowiges (Rom. 12:4-13), maar uiteindelik die lewe tussen 

alle mense (Rom. 12:14,17,20). Paulus moedig mense, veral diegene wat met 

God versoen is, aan om in vrede met alle mense te lewe (Rom. 12:18). Wat 

staan ŉ persoon egter te doen as iemand anders nie vredeliewend teenoor 

hom optree nie? In so ŉ geval mag so persoon nie self wraak neem nie, maar 

moet hy die wraak aan God oorlaat. Dit is sy reg om te straf en Hy sal almal 

tydens die oordeelsdag oordeel (Rom. 12:19). In die tussentyd lewer God 

mense egter nie aan die onreg uit nie. Hy het die owerhede gegee om reg en 

                                            
318  Vergelyk Koopmans se uiteensetting van die standpunte van Calvyn ten opsigte van Rom. 

13 (paragraaf 3.4.3.1) asook die bespreking van menswaardigheid as grondwetlike waarde 
(paragraaf 4.4.2.1). 

319 Vergelyk die bespreking (van die owerheid se gebruik van die swaard) hierbo.  
320 Vorster spel die implikasies uit wat � Reformatoriese antropologie in hierdie konteks het.  
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orde te handhaaf en elke mens (ook die een wat onreg pleeg) moet aan húlle 

gehoorsaam wees (Rom. 13:1). Omdat Gód owerhede gee, is mense (en 

Christene in besonder) dit aan Hom verskuldig om selfs ŉ heidense owerheid 

se wette te gehoorsaam en aan elkeen te gee wat hom toekom (Rom. 13:7). 

Uiteindelik moet elkeen, en Christen soveel te meer, aan niemand iets 

verskuldig wees nie, behalwe die liefde (Rom. 13:8) – want die liefde is die 

volle samevatting van die wet (Rom. 13:10) en doen niemand skade aan nie. 

Wanneer ‘n persoon liefdevol optree, bedryf hy dus selfs ŉ hoër geregtigheid 

as wat die owerheid eis. As iemand ŉ ander skade aandoen, kan so iemand 

onder die komende oordeel van God kom. As ŉ persoon liefdeloos optree, 

pleeg hy onreg. Die geregtig wat die evangelie vra, is uiteindelik van ŉ hoër 

orde as wat die grondwet vereis. 

 

5.7.3 Die taak om die heilige Woordbediening te beskerm 

Die tweede taak wat aan die owerheid opgedra word, is dat hy die heilige 

Woordbediening moet beskerm: 

 
5.7.3.1 Die taak met betrekking tot die Woordbediening in die lig 

van grondwetlike bepalings 

Met die bespreking van die ontstaan en inhoud van die grondwet in die vorige 

hoofstuk, is aangetoon dat menswaardigheid, gelykheid en vryheid die 

kernwaardes van die grondwet is en dat die bepalings van die grondwet 

hierop gefundeer is. Vervolgens bepaal artikel 15 dat elkeen vryheid van 

mening, godsdiens en oortuiging in ŉ baie wye sin van die woord geniet. Die 

grondwet wil menswaardigheid respekteer en gelykheid bevorder deur hierdie 

vryheid aan elkeen toe te ken. Dit is ook aangetoon dat die grondwet geen 

“(dis)establishment”-klousule bevat nie. Artikel 15(2) laat byvoorbeeld toe dat 

godsdiens, onder bepaalde voorwaardes, aan openbare instellings bedryf 

mag word. Die grondwet wil dus nie ŉ sekulêre ingesteldheid op die openbare 

lewe afdwing nie. Waar die vorige bedeling tot ŉ groot mate Christelik was, 

noop die grondwet die huidige owerheid om hoofsaaklik ŉ onpartydige 

houding ten opsigte van die godsdiens in te neem. Artikel 9(3) van die 

grondwet verbied die owerheid om teen enige iemand op grond van sy 

godsdiens te diskrimineer. Die artikel stel dit ook voorts uitdruklik dat almal 



 

 350 

gelyk is voor die wet. Indien NGB art. 36 dit aan die owerhede opgedra het 

om almal wat nie die Protestantse godsdiens aanhang nie, teen te gaan, sou 

die grondwet die owerheid verbied321 om dit te doen.  

 

Waar die grondwet die owerheid dus verbied om die Protestantse godsdiens 

byvoorbeeld ten koste van ander oortuiginge te bevorder, is daar niks wat die 

owerheid verhoed om die taak wat NGB art. 36 ten opsigte van die 

beskerming van die Woordbediening op hom lê, na te kom nie. Hierdie 

beskerming hou nie in dat die owerheid die Woordbediening self en aktief 

moet bevorder nie, maar dat die owerheid ruimte sal maak dat die 

Woordbediening kan plaasvind322.  Artikel 15 gee immers ook aan Protestante 

die reg om hulle godsdiens te bedryf en om die Woord dus te verkondig. 

Boonop waarborg artikel 16 vryheid van uitdrukking. Waar artikel 15 dus 

godsdiensvryheid in die algemeen waarborg, vind die Woordbediening 

bykomende beskerming onder artikel 16.  

 

Die grondwet stel die owerhede dus oënskynlik in staat om die take wat NGB 

art. 36 op hom lê, uit te voer. Hoewel die grondwet die owerhede dus nie 

verbied om hierdie take te verrig nie, word die saak egter meer gekompliseerd 

as die volgende vrae aan die orde kom:  

• Waarom sou die Suid-Afrikaanse owerhede die taak om die heilige 

Woordbediening in besonder te beskerm, wou uitvoer? 

• Is die begronding en doel wat NGB art. 36 vir die uitvoer van die owerheid 

se  take stel, aanvaarbaar binne die grondwet?  

 

                                            
321 Die verbod sou minstens berus op “gelykheid” en “vryheid ”as kernwaardes van die 

grondwet en op artikel 9 en 15 wat hieruit voortspruit. Behalwe dat elkeen, volgens artikel 
15, vry is om die geloof van sy keuse aan te hang, verbied artikel 9 die owerheid om op 
godsdienstige gronde teen iemand te diskrimineer. Uit � praktiese oogpunt sou dit boonop 
ook feitlik onmoontlik vir die owerheid wees om te weet teen watter spesifieke persone 
opgetree moet word. Die owerheid is byvoorbeeld nie in staat om te oordeel wie ware 
Protestante is en wie dalk huigel nie. Weens die verdeeldheid onder die Protestantse 
kerke, sou die owerheid hom nie eens deur “die kerk” kon laat voorsê nie.  

322 Vergelyk onder andere die bespreking van die standpunt van Heyns (paragraaf 3.4.3.1) 
sowel as paragraaf 3.4.3.2. 
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Laasgenoemde blyk selfs meer kompleks te wees as daar in gedagte gehou 

word dat die regte wat die Handves waarborg, beperkbaar is. Sowel artikel 15  

as 16, asook die ander tersaaklike artikels, kan volgens die grondwet beperk 

word323 (vergelyk byvoorbeeld artikel 15(3)(b) en 36).  

• Die vraag is dus ook hoe sulke beperkings die vryheid om die Woord te 

bedien, kan inperk. 

 

5.7.3.2 Motiveringe om die taak met betrekking tot die 
Woordbediening uit te voer. 

Die vraag na die rede waarom die owerhede die Woordbediening inderdaad 

sou wou beskerm, is op sigself nie so gekompliseerd nie. Op ŉ bloot juridiese 

vlak gesien verplig die grondwet die owerhede daartoe. Ongeag of ‘n 

owerheidspersoon die Woordbediening sou wou beskerm of nie, die grondwet 

verplig hom om die regte wat in die Handves vervat is, te beskerm. Artikel 15 

en 16 beskerm die reg op die bediening van die heilige Woord en artikel 7 

bepaal boonop dat die owerhede elkeen se regte moet “eerbiedig, beskerm, 

uitbou en verdedig”. 

 

Uit ŉ teologies-etiese oogpunt is daar selfs ŉ meer dwingende rede vir die 

owerhede om die heilige Woordbediening te beskerm. In sy brief aan koning 

Frans 1 het Calvyn uit Spr. 29:18 aangehaal: “Waar die wil van die Here nie 

bekend gemaak word nie, verwilder ŉ volk; dit gaan goed met elkeen wat die 

wet van die Here onderhou.” Hoewel die taak om die Woordbediening te 

beskerm ŉ tweede taak is, staan hierdie taak nie geheel los van die taak om 

aan die staatsbestuur aandag te gee nie aangesien die veronderstelling is dat 

die evangelie mense deugsaam en dus goeie burgers maak. Wette kan 

mense nie op sigself verander nie, maar mense wat die evangelie hoor en glo, 

wil hulle owerhede gehoorsaam (vergelyk PARAGRAAF 4, Rom. 8:3 asook 

Heidelbergse Kategismus Sondag 39). Dit is hierbo reeds aangetoon dat die 

taak om die Woordbediening te beskerm nie noodwendig ŉ staatskerk 

veronderstel nie. 

 

                                            
323 Artikel 15 en 16 kan slegs in ‘n noodtoestand in geheel beperk word. 
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Hoe meer die evangelie verkondig word, hoe duideliker word dit wat in God se 

oë ordelik is en waarop geregtigheid vir Hom neerkom sodat die owerhede dit 

in hulle poging om orde te handhaaf in ag kan neem. Uit ŉ juridiese oogpunt 

behoort die owerheid die Woordbediening ten minste te beskerm omdat die 

grondwet hom daartoe verplig. Vanuit ŉ teologies-etiese oogpunt behoort die 

owerheid dit te doen omdat dit hom in sy poging om orde te handhaaf en 

geregtigheid te laat geskied, sal ondersteun. Hoe duideliker die Woord 

boonop verkondig word, hoe meer behoort die orde wat die owerheid wil 

handhaaf en die geregtigheid wat hy wil laat geskied, ooreen te stem met die 

wil van God en die bedoeling waarvoor Hy owerhede ingestel het. Hiermee 

sal die owerheid as mededienaar in die Koninkryk daartoe meehelp dat God 

deur almal gedien word soos wat Hy in sy Woord beveel. 

 

5.7.3.3 Waarteen die Woordbediening beskerm moet word 

Die vraag waarteen moet die Woordbediening beskerm word, is meer 

gekompliseerd – veral as in ag geneem word dat art. 36 spesifiek na die 

“heilige Woordbediening” verwys. Dit is in hoofstuk 3 aangetoon dat heilig in 

die eerste plek gebruik word om die Woordbediening ten opsigte van nie-

heilige uitsprake eerder as onheilige uitsprake te onderskei. Hoewel daar in 

die volgende frases tussen die egte en valse vorm van die ware godsdiens 

onderskei word, was “onheilige uitsprake” nie op hierdie punt van art. 36 ter 

sake nie324.  

 

Hoe meer sekulêr ŉ owerheid is, hoe meer behoort die aandrang op 

beskerming oor die boeg van artikel 15 en 16 gegooi te word. Hoe meer ŉ 

owerheid egter sy verantwoordelikheid voor God erken en die onderskeid 

tussen die ware en valse godsdiens kan tref sowel as tussen die egte en 

valse vorme van die ware godsdiens, hoe meer kan van hom verwag word om 

die heilige Woordbediening te beskerm. Vervolgens verskuif die aandrang 

vanaf ŉ juridiese betoog dat die Woordbediening beskerm moet word, na een 

waarin die klem nie alleen val op die voordele wat die Christelike evangelie 

                                            
324 Vergelyk die Nederlandse teks van 1619 wat bloot na “kerkediens” (teenoor wêreldlike, of 

selfs staatsdiens) verwys. 
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inhou nie, maar waarin daar selfs betoog word waarom die heilige 

Woordbediening beskerm moet word. Waar daar van ŉ heidense owerheid 

geëis word om die Woord te beskerm omdat die grondwet hom daartoe 

verplig, kan daar gevolglik veel meer verwag word van ŉ owerheid wat 

Reformatories georiënteer is. Daar kan van so iemand – wat meer 

gehoorsaam wil wees aan God as aan mense (vergelyk Handelinge 4 veral 

vers 19) -  verwag word om die heilige Woordbediening te beskerm om 

sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei 

ensovoorts. Hoewel daar aangetoon is dat art. 36 hierdie frases met 

verwysing na die Rooms-Katolieke gebruik, is hierdie bedoeling histories 

gekleurd en kan dit in hierdie sin vandag van toepassing gemaak word op alle 

godsdienstige bedrywighede wat die koms van die koninkryk teenwerk. Dit 

kan dus selfs op Reformatoriese praktyke van toepassing wees. 

 

Let ook daarop dat dit ook aangetoon is dat beskerm nie met bevorder of 

verdedig verwar moet word nie. Die owerheid het dus nie die taak om die 

Woordbediening teen nie-heilige oftewel sekulêre uitsprake te verdedig nie. 

Daar kan byvoorbeeld nie van die owerheid verwag word om die Bybelse 

verhaal oor die skepping van alle dinge (Gen. 1) teenoor die evolusieleer te 

verdedig en die propagering van laasgenoemde te verbied nie. In die lig van 

gelykheid en vryheid as grondwetlike waardes, asook artikels 9 en 15 van die 

grondwet, is dit duidelik dat die Woordbediening nie teen ander godsdienste 

of oortuigings as sodanig of teen ongehoorsaamheid aan die Woord, beskerm 

kan word nie.  

 

Die kerke het die reg om die Woord te bedien en gepaste optrede voor te 

skryf. Uit ŉ juridiese oogpunt mag die owerheid niemand egter verplig of 

dwing om hierdie boodskap te aanvaar en daarvolgens te handel bloot omdat 

dit in die Woord staan of die kerk dit verkondig nie. Uit ŉ teologies-etiese 

oogpunt is mense verplig om die (suiwer) bediende Woord te aanvaar en 

daarvolgens op te tree. Uit ŉ teologies-etiese oogpunt is dit egter ook 

verkieslik dat die owerhede niemand hiertoe sal dwing nie aangesien dit 

huigelary in die hand werk (vergelyk Van der Walt, 2005:64).  
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5.7.3.4 Die beperkbaarheid van die inhoud van verkondiging 

Vervolgens is die vraag tot watter mate die inhoud van die verkondiging 

beperkbaar is. Let daarop dat dit nie hier gaan oor die reg van die kerke om 

vryelik te verkondig wat hulle verkies nie, maar oor die plig van die owerheid 

om kerke en ander godsdiensinstellings se reg hierop te beskerm. Tot watter 

mate is die owerheid veronderstel om verkondiging vryelik toe te laat en 

wanneer behoort die owerheid die verkondiging (veral ten opsigte van inhoud) 

te beperk? 

 

● Die toelaatbaarheid van aansprake op uniekheid  

Die Christelike geloof maak onbeskaamd op uniekheid aanspraak (vergelyk 

Deut. 6:4; Joh. 14:6)325. Soos aangetoon, gaan dit in NGB art. 36 nie alleen 

oor die besliste onderskeid tussen die ware en valse godsdiens nie, maar ook 

(en selfs meer) oor die onderskeid tussen die egte en valse vorme van die 

ware godsdiens. Soos aangetoon neem art. 36 nie alleen die onderskeid 

tussen die ware en valse godsdiens as uitgangspunt nie, maar ook (en selfs 

te meer) die onderskeid tussen die egte en valse vorme van die ware 

godsdiens.  

 

Behalwe dat die Christelike geloof, soortgelyk aan ander godsdienste sekere 

etiese reëls neerlê, huldig hierdie geloof uitgangspunte soos: Alleen die Drie-

enige God, is God; Hy alleen moet aanbid word. Hy alleen mag aanbid word; 

Jesus Christus is die énigste ware Verlosser; Hy eis dat alle mense hulle tot 

Hom bekeer en Hom as Koning van die heelal erken. Die Christelike geloof 

verwag in werklikheid dus nie alleen dat Christene Christelike reëls sal navolg 

nie, maar dat almal die evangelie sal glo en volgens die Tien Gebooie sal 

lewe.  

 

                                            
325 Hierdie aanspraak op uniekheid is nie op sigself uniek nie aangesien ander godsdienste 

soortgelyke aansprake maak. Die gronde waarop die Christendom aanspraak maak om die 
enigste ware godsdiens te wees, is egter uniek. Vergelyk ook Van der Walt 
(2005b:341,345) se uiteensetting. Hy wys ook op die omsigtigheid waarmee die term 
gebruik moet word. 
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Daar kan selfs sover gegaan word as om te beweer dat hoewel die Christelike 

geloof elkeen se reg erken om te glo wat hy glo, elkeen nie die reg het om te 

glo wat hy wil nie. Almal is veronderstel om te glo wat God in sy Woord 

openbaar – ongeag of ‘n persoon dit nou wil glo. Niemand mag egter gedwing 

word om te aanvaar wat God in sy Woord openbaar nie. Persone moet deur 

verkondiging daartoe oortuig word. Waar elkeen dus vanuit ŉ juridiese 

oogpunt vry is om self te kies wat hy wil glo, het ‘n persoon vanuit ŉ teologies-

etiese oogpunt nie hierdie selfde mate van vryheid nie. Elkeen is (voor God) 

verplig om die evangelie vrywillig (as mens) te aanvaar.  

 

Een van die implikasies van die aanspraak op uniekheid as énigste ware 

godsdiens is voorts dat alle ander godsdienste, nie slegs as menslike 

fenomene beskou word nie, maar as vals; per se boos en ŉ bedreiging326 vir 

die koninkryk van Christus: Daar is net een godsdiens (diens aan God), maar 

baie “afgodsdienste”. Aangesien Christus se koninkryk die totale lewe omvat, 

is ander godsdienste327 dus ŉ nadeel vir die gemeenskap in die algemeen.  

Ander godsdienste kompeteer328 met die egte vorm van die ware godsdiens 

om die harte van mense en benadeel laasgenoemde se noodsaaklike 

funksionering binne die Koninkryk. 

 

In ŉ demokratiese milieu waarin daar tereg ŉ sterk klem op vryheid van 

gewete, godsdiens en spraak gelê word, veroorsaak sulke aansprake op 

uniekheid normaalweg ŉ hewige negatiewe reaksie en word dit as 

imperialisties beleef (vergelyk van der Walt, 2005b:354). Die vraag is egter tot 

watter mate die owerheid die Christelike geloof, oftewel enige geloof wat op 

uniekheid aanspraak sou maak, moet toelaat om hierdie aanspraak te maak? 

Op watter punt behoort die owerheid die verkondiging van ŉ sekere inhoud te 

beperk? 

                                            
326 Hiermee ontken ek nie dat daar sekere punte in nie-Christelike godsdienste of oortuiginge is 

waarvan sekere aspekte wel in ooreenstemming met die wet van God is en daarom wel 
goed is. Vergelyk NGB artikel 2, Romeine 1 veral vers 20 en Romeine 2 veral verse 14 en 
15. 

327 Ek gebruik godsdienste hier in ‘n baie wye sin van die woord, om soos in artikel 15 van die 
grondwet ook oortuigings en menings in te sluit. 

328 Vergelyk veral Efesiërs 6:12. 
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● Die onderskeid tussen aanhangers en die inhoud wat aangehang 
word 

Die bespreking wat in die vorige hoofstuk gevoer is oor die lig wat die 

grondwetlike waardes op godsdiensvryheid werp, moet hier in gedagte gehou 

word329. Daar is aangetoon dat menswaardigheid die vernaamste kernwaarde 

van die grondwet is en dat gelykheid en vryheid hierin veranker is; dat 

elkeen330 gevolglik vry is om die oortuiging van sy keuse aan te hang en die 

godsdiens van sy keuse te bedryf op die wyse wat hy verkies asook dat die 

owerheid verplig is om godsdienste gelykelik te behandel331. Daar is egter ook 

aangetoon dat hoewel die grondwet elkeen se waardigheid in hierdie opsigte 

beskerm332, die grondwet nie die waardigheid van enigeen se oortuiginge as 

sodanig beskerm nie. Die grondwet verbied wel haatspraak en sluit 

haatspraak op godsdienstige gronde in besonder hierby in (artikel 16(2)(c)). 

Die grondwet verbied niemand om ŉ absolute afkeer te hê in ŉ oortuiging wat 

iemand anders huldig nie of om sy afkeer van enige oortuiginge uit te spreek 

nie. Die grondwet verbied wel uitsprake wat geweld aanstig of ten doel het om 

leed te veroorsaak.   

 

Wanneer die owerheid dus moet beslis of ŉ sekere verkondigingsinhoud 

beperk moet word, moet hy in ag neem of die verkondiging op “persone” of op 

die inhoud gerig is. Slegs persone333 is draers van die regte van die Handves. 

Die inhoud van ŉ persoon se oortuiging word egter slegs daarin beskerm dat 

hy vry is om die oortuiginge van sy keuse te huldig en hy geensins gedwing 

                                            
329 Vergelyk paragraaf 4.4.2.1 - veral ten opsigte van “Menswaardigheid, gelykheid, vryheid en 

godsdiens” sowel as paragraaf 4.4.2.3 tot 4.4.2.6. 
330 “Elkeen” verwys na elke mens in natuurlike en regspersoonlike verband – vergelyk 

paragraaf 4.4.2.2. 
331 Van der Walt (2005b:238) wys daarop dat hoewel godsdienste juridies gelyk is, hierdie 

gelykheid nie prinsipiële gelykheid veronderstel nie. Aangesien owerhede nie hierdie 
prinsipiële oordeel kan fel nie, mag owerhede godsdienste ook nie hanteer asof hulle 
prinsipieel gelyk is nie. 

332 Hoewel dit in die vorige hoofstuk aangetoon is dat die reg op die uitleef van die gekose 
godsdiens beperkbaar is, is dit nie die kwessie wat op hierdie punt ter sprake is nie. 

333 Soos in die vorige hoofstuk aangetoon, verwys “persone” in die verband na natuurlike sowel 
as regspersone  – vergelyk paragraaf 4.4.2.2. 
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mag word om enige oortuiging te verwerp nie. Geen persoon mag verbied of 

verplig word om ŉ oortuiging te aanvaar of te laat vaar nie. 

 

Wanneer die owerheid moet beslis of die verkondigingsinhoud beskerm moet 

word, moet hy vasstel of die verkondiging neerkom op die aanhitsing van 

haatspraak teenoor persone en of dit alleen neerkom op die afkeer van 

oortuiginge. Wanneer die owerheid oordeel dat dit op haatspraak teen 

persone neerkom, geniet sodanige uitsprake geen beskerming nie en moet dit  

inderwaarheid verbied word. Wanneer daar egter ŉ afkeer van ŉ betrokke 

oortuiging uitgespreek word, moet die owerheid die spreker se reg op vryheid 

van verkondiging van (godsdienstige) oortuiginge en spraak beskerm. 

 

Soos hierbo vermeld, gaan art. 36 nie alleen daarvan uit dat die egte vorm 

van die ware godsdiens van die valse vorm daarvan sowel as van valse 

godsdienste as sodanig onderskei moet word nie. Die verkondiging van die 

heilige Woord dra voorts ook ŉ apologetiese karakter334. Artikel 36 stel dit nie 

alleen uitdruklik dat die Woord van die evangelie verkondig moet word nie, 

maar dat dit oral verkondig moet kan word sodat God deur elkeen  gedien kan 

word soos Hy in sy Woord beveel. Selfs met sodanige verkondiging is dit 

noodsaaklik dat die beginsel wat uit Efesiërs 4:15 afgelei kan word, 

gehandhaaf sal word. Hiervolgens moet daar in liefde by die waarheid gebly 

word. Terwyl die waarheid duidelik teenoor die leuen gestel moet word, moet 

die aanhanger van die leuen met liefde en respek behandel word (vergelyk 

ook De Wet, 2010). Die evangelie is immers bedoel om sondaars (wat 

onwaarhede aanhang) op daardie betrokke punt tot gehoorsaamheid aan die 

Here Jesus te bring. Let daarop dat hierdie gedeelte in Efesiërs sy vertrekpunt 

in die uniekheid van die Christelike geloof (Ef. 4:4-6) neem. Deur soos hier 

aangetoon te onderskei tussen aanhangers en inhoud bied die grondwet die 

ruimte om art. 36 in hierdie opsig uitnemend toe te pas. 

 

Wat die beperking op die inhoud van verkondiging betref, moet die owerheid 

myns insien ook in ag neem wie die party is wat die aansprake maak en binne 

                                            
334 Vergelyk paragraaf 2.5 en 3.4.1. 
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watter konteks dit gedoen word. Dit is reeds aangetoon dat die grondwet nie 

godslastering verbied nie. Daar is egter ŉ verskil wanneer ŉ godsdiens in die 

propagering van homself uitsprake maak wat lede van ŉ ander godsdiens as 

lasterlik beskou en wanneer dieselfde uitspraak byvoorbeeld ter wille van 

vermaak in ŉ komedie gemaak word. Eersgenoemde is myns insiens veel 

meer aanvaarbaar as laasgenoemde wanneer die owerhede ŉ beslissing oor 

waardigheid moet maak. 

 

● Beperking weens die wyse van propagering 

Bogenoemde is egter nie die enigste wat die owerhede in ag moet neem 

wanneer daar ŉ beslissing oor die beperking van die reg op propagering 

gemaak moet word nie. In April 2010 moes die Advertising Standards 

Authority of South-Africa beslis of ŉ kerkgroep die reg gehad het om ŉ 

uithangbord te vertoon waarop die woorde: “Die dwaas sê in sy hart: ‘Daar is 

geen God’.” verskyn (Jackson, 2010; Anon, 2010)335. Ene Mnr. Hamman het 

gekla dat die boodskap impliseer dat enige iemand wat nie in God glo nie, “laf, 

dom, ŉ mal mens ensovoorts” (silly, stupid, a mad man, ect.) is. Mnr. 

Hamman is uiteindelik gelyk gegee. Die kerk se aanspraak dat sy optrede 

onder artikel 15 en 16 van die grondwet beskerm moes word, is verwerp. 

Hoewel hierdie saak nie op die hoogste regsprekende vlak beslis is nie en ŉ 

appèl moontlik ŉ ander uitkoms mag hê, moet hierdie gesagsliggaam as ŉ 

owerheid in terme van NGB art. 36 gesien word. Die vraag is voorts hoe 

hierdie owerheid se beslissing beoordeel moet word.   

 

Hoewel die reg op propagering onder artikel 15 (asook 16) erken word, en 

hoewel die kerk geheel en al binne sy regte was om hierdie inhoud te 

propageer, meen ek dat die beslissing korrek is. Dit was egter nie die inhoud 

van die boodskap wat tot die aantasting van Hamman se waardigheid gelei 

het nie, maar eerder die wyse waarop hierdie inhoud verkondig is (vergelyk 

ook Venter, 2010). Hoewel dit nie onregmatig is om sulke uithangborde in die 

openbaar te gebruik nie, het dit nie by die sensitiewe aard van die inligting wat 
                                            
335 Ten tye van die indiening van hierdie studie het die Advertising Standards Authority of 

South-Africa (http://www.asasa.org.za) nog nie gereageer op my aansoek om ‘n kopie van 
die uitspraak te verkry nie. 
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oorgedra is, gepas nie. In die lig van die beginsel wat uit Efesiërs 4:15 afgelei 

kan word336, is hierdie ŉ geval waar die kerk die waarheid verkondig het, maar 

op ŉ liefdelose manier deurdat die wyse waarop dit gedoen is, die dwase 

verneder het. 

 

5.7.3.5 Die roeping van die owerheid ten opsigte van godsdienstige 
instellings - in besonder die kerke 

Daar is aangetoon hoe die bedoeling van PARAGRAAF 3 van art. 36 opnuut 

verwoord is. Waar die artikel eers gelui het dat die owerheid sy hand aan die 

heilige kerkediens moet hou, is dit sedertdien geformuleer dat die owerheid 

die heilige Woordbediening moet beskerm. Hierdie verandering in bewoording 

was belangrik om die indruk te verhoed dat God van die owerheid verwag om 

self toe te sien dat die kerk die Woord verkondig en bowendien niks anders as 

die heilige Woord nie. Die Nederlandse sinode337 (1905) sowel as die GKSA 

sinode (1949) het uitdruklik die vrees uitgespreek dat ŉ totalitêre owerheid die 

vorige bewoording van art. 36 kon misbruik as ŉ verskoning om ŉ kerk se 

sake vir hom te wil reël. 

 

Dit is egter nie alleen van belang dat die huidige bewoording die begronding 

van sodanige (onregmatige) inmenging bemoeilik nie338. Hierdie bewoording 

noop die owerheid ook om te besef wat die kerk se identiteit in werklikheid 

inhou. Die Here eis immers dat sy Woord verkondig sal word. Hy dra die 

verkondiging egter aan die kerk op (vergelyk Matteus 16 en  28) en nié aan 

die owerheid nie. Aan die owerheid dra Hy dit op om toe te sien dat die kerk 

ruimte het om die Woord te kan verkondig. Met hierdie bewoording word die 

owerheid gedring om te besef dat die kerk – teologies-eties gesien - ŉ 

selfstandige medewerker binne die Koninkryk is, asook om te erken dat die 

kerk – juridies gesproke – ŉ reg tot selfidentifikasie339 en selfverwesenliking340 

het. Gevolglik moet die owerheid die kerk ten minste as ŉ legitieme, 

                                            
336 Sien hierbo. 
337 Vergelyk paragraaf 3.4.3.1. 
338 Vergelyk die regte waarop godsdienstige instellings op grond van artikel 15 van die 

grondwet kan aanspraak maak. Sien paragraaf 4.4.2.3. tot 4.4.2.6.  
339 Vergelyk paragraaf 4.4.2.4 en 4.4.2.5: “Die reg op outonomie”, asook voetnoot 199. 
340 Sien voetnoot 224 sowel as paragraaf 4.4.2.4 en 4.4.2.5: “Die reg op outonomie”. 
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selfstandige en vrywillige organisasie hanteer341, maar verkieslik as ŉ 

instelling gegrond op interne verbandsreg342 en hom van absolutistiese 

optrede weerhou343. Verder moet die owerheid kerkordes ten minste as die 

konstitusie van ŉ kerk erken344. Die owerheid moet egter verkieslik ook 

daarmee rekening hou dat gereformeerde kerkordes nie op die vrye wil van 

die lidmate gebaseer is nie, maar op die beginsels van die evangelie soos 

verwoord in die Skrif en die belydenis345. Sodanige kerkordes is nie bloot 

“demokratiese” dokumente nie, maar dokumente met ŉ sterk “teokratiese” 

inslag. Hoewel lidmate uit ŉ juridiese oogpunt vrywillig by die kerk aansluit en 

/ of vrywillig lidmate bly, is hulle uit ŉ teologies-etiese oogpunt daartoe verplig 

omdat God dit van elke mens eis.  

 

Die mate waarin die owerheid die selfstandigheid van kerke (en ander 

godsdienstige instellinge) en elkeen se reg op selfidentifikasie en 

selfverwesenliking erken, sal bepaal tot watter mate die owerheid hom van 

inmenging in ŉ kerk se eie sake weerhou. Aangesien hierdie regte ŉ 

vergestalting is van elkeen se reg op vryheid as kerngrondwetlike waarde, 

moet owerhede hulle verkieslik van ŉ gesekulariseerde siening van vryheid 

weerhou. Vryheid is nie alleen om enige iets te kan/mag doen wat ŉ ander nie 

skaad nie, maar om binne God se wil op te tree.  

 

In die lig van art. 36 word Suid-Afrikaanse owerhede dus geroep om die kerk 

te erken soos wat hy homself definieer op grond van die Skrif 346. 

 

5.7.3.6 Die reg om volgens godsdienstige oortuiginge op te tree 

Soos aangetoon is artikel 15 (met moontlike uitsondering van artikel 

15(3)(b)347) tot ŉ groot mate in ooreenstemming met die basiese bedoeling 

                                            
341 Vergelyk paragraaf 2.3.3.4; voenote 243 en 244 asook die bespreking van Jonker se 

standpunte onder paragraaf 3.4.3.1 
342 Sien voetnoot 244 en veral die standpunt van Du Plooy. 
343 Vergelyk paragraaf 5.4.2. 
344 Vergelyk “Die reg op onderhouding” by paragraaf 4.4.2.5 asook voetnoot 244. 
345 Sien voetnoot 244. 
346 Vergelyk NGB artikel 27 tot 32. 
347 Sien “Onderhoud en die reg om ‘n bepaalde godsdiensstelsel na te volg” paragraaf 4.4.2.5. 
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van NGB art. 36. Laasgenoemde artikel stel ŉ oorkoepelende doel waarmee 

die owerheid sy taak (in samewerking met die kerk) moet uitvoer: sodat God 

deur almal gedien word soos Hy in sy Woord beveel348. Gevolglik behoort 

Suid-Afrikaanse owerhede die volgende praktyke - ter wille van elkeen se reg 

op godsdiensvryheid – te beskerm349: 

 

• Elkeen se reg om te kies watter oortuiging of godsdiensinstelling om te 

onderskryf, en om lid daarvan te word en / of te bly. Hierteenoor mag die 

owerheid niemand dwing om te glo, wat om te glo of nie te glo nie, of dwing 

om teen hulle oortuigings te handel.  

• Elkeen se reg om van oortuiging en / of godsdiensinstelling te verander, of 

selfs ŉ nuwe godsdiensgemeenskap of -instelling te vorm.  

• Elkeen se reg om op grond van hulle oortuigings te weier om sekere pligte 

uit te voer, aan sekere handelinge deel te neem of dit indirek te assisteer 

(byvoorbeeld take van militêre of opvoedkundige aard).  

• * Elkeen se reg om op grond van hulle oortuigings te weier om bepaalde 

dienste te lewer of ‘n persoon daarvoor te verwys - byvoorbeeld mediese of 

verwante (insluitende farmaseutiese) dienste of prosedures; sowel as 

                                            
348 Let daarop dat een van Guido de Brès se kernargumente was dat waar mense volgens die 

Woord lewe, daar orde en vrede is. In meer demokratiese terme gestel: daar waar mense 
volgens die Bybel se beginsels leef, respekteer hulle mekaar se regte en vryhede. Dit is in 
hierdie studie aangetoon hoe hierdie regte en vryhede in byvoorbeeld die Tien Gebooie 
vervat is. Daarom sal dit enige owerheid baat as sy mense volgens Bybelse beginsels leef. 

349 Ek maak hier onder andere gebruik van die godsdienstige regte en vryhede soos 
uiteengesit in die Handves van Suid-Afrikaanse godsdiensregte en –vryhede soos formeel 
aanvaar op 21 Oktober 2010 te Johannesburg (Voortsettingkomitee Suid-Afrikaanse 
Handves van Godsdiensregte en –vryhede, 2010). Hierdie dokument bied � lofwaardige 
uiteensetting van godsdienstige regte en vryhede. Die dokument skiet egter te kort daarin 
dat die verpligting van iemand wie se regte en vryhede beskerm word, onderbeklemtoon 
word. Vergelyk in hierdie opsig die gebalanseerde aanslag van NGB art. 36 wat nie maar 
net die pligte van die owerheid verwoord nie, maar ook die van die onderdane. Aangesien 
die regte en vryhede wat in hierdie dokument uiteengesit word, grootliks ooreenkom met 
dié wat reeds in hierdie studie bespreek is (vergelyk veral paragraaf 4.4.2.5), word die 
regte en vryhede wat slegs in die handves aangedui word, telkens met � asterisk aangedui. 
Die owerheid het egter die plig om laasgenoemde regte en pligte ook te beskerm, 
aangesien hierdie regte en vryhede in ooreenstemming is met die beginsels van � oop en 
demokratiese Suid-Afrika.  
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elkeen se reg dat sy oortuigings in ag geneem word by die ontvangs of 

weerhouding van mediese dienste. 

• Elkeen se reg om vry te wees van indoktrinasie en dwang met betrekking 

tot hulle godsdiens, geloof of wêreldbeskouing.   

• Elkeen se reg op die owerheid se onpartydigheid en beskerming met 

betrekking tot godsdiens.  

• Elkeen se reg op die private of openbare, en individuele of gesamentlike 

beoefening of uitlewing van hulle oortuigings, wat die lees en bespreking 

van gewyde tekste, belydenis, verkondiging, aanbidding, gebed, 

getuienislewering, orde, kleredrag, voorkoms, dieet, gebruike, rituele en 

pelgrimstogte, en die onderhouding van gewyde dae, rusdae, feeste en 

seremonies kan insluit maar nie daartoe beperk is nie.  

• * Elkeen se reg op private toegang tot heilige plekke en begraafplekke 

relevant vir hulle godsdienstige of ander oortuigings. Sodanige toegang, en 

die bewaring van sodanige plekke, moet ooreenkomstig die reg gereguleer 

word en met behoorlike inagneming van eiendomsregte. 

• Elkeen se reg om met ander te assosieer, en godsdienstige en ander 

verenigings, instellings en genootskappe te stig, in stand te hou en daarby 

aan te sluit, godsdienstige samekomste en ander gesamentlike aktiwiteite 

te reël en plekke van aanbidding, waarvan die heiligheid eerbiedig moet 

word, daar te stel en te onderhou. 

• Elkeen se reg om binne die land en internasionaal met individue en 

instellings oor godsdienstige en ander sake te kommunikeer; en te reis, 

hulle te besoek, met hulle te vergader en in verhoudings of assosiasies met 

hulle te tree. 

• Elkeen se reg op “enkelgeloof”-godsdiensbeoefening en soortgelyke 

godsdienstige uitdrukking en handelinge in staats- en staatsondersteunde 

instellings, solank sulke beoefening, uitdrukking en handelinge reëls nakom 

wat deur die toepaslike openbare gesag gemaak is, en solank dit op ’n 

billike grondslag geskied en die bywoning daarvan vry en vrywillig is. 
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• Elkeen se reg om tradisies en stelsels van godsdienstige persone-, 

huweliks- en familiereg wat met die Grondwet strook, te onderhou. Die 

owerheid mag wetgewing aanneem om huwelike wat kragtens enige 

tradisie, of ’n stelsel van godsdiens-, persone- of familiereg, aangegaan is, 

te erken, of om stelsels van persone- of familiereg kragtens enige tradisie, 

of wat nagevolg word deur persone wat ’n besondere godsdiens aanhang, 

te erken. 

• Elkeen se reg op vryheid van uitdrukking met betrekking tot godsdiens 

insluitende elkeen se reg om op godsdienstige gronde standpunte in te 

neem en aan openbare debat deel te neem; godsdienstige media te 

produseer en te versprei,  

• * Elkeen se reg om akademiese navorsing en verwante handelinge te 

onderneem in ooreenstemming met hulle oortuigings. 

• Elkeen se reg om hulle oortuigings met ’n ander gewillige persoon te deel 

sowel as om (billik gereguleerde) toegang tot openbare media te verkry.  

• Elkeen se reg op godsdienstige waardigheid, wat insluit om nie op grond 

van oortuigings of voortspruitende praktyke as persoon geviktimiseer, 

bespot of belaster te word nie. Elkeen verhoed om haat te verkondig wat 

op godsdiens gebaseer is en wat insluit aanhitsing tot dreigende geweld of 

berokkening van fisiese skade. (Vergelyk egter die uiteensetting hierbo van 

die onderskeid tussen die aanhangers en die inhoud van godsdienstige 

oortuigings sowel as die beginsel op grond waarvan daar in liefde by die 

waarheid gebly moet word.) Elkeen se reg om te glo en te propageer dat sy 

oortuiging die eksklusief waar is.  

• Elkeen se reg om ooreenkomstig hulle godsdienstige of filosofiese 

oortuigings opgevoed te word, of hulle kinders daarvolgens op te voed of te 

laat opvoed. Owerhede (insluitende openbare skole) het die plig om hierdie 

reg te respekteer en ouers hieroor in te lig en te raadpleeg. Ouers het die 

reg om hulle kinders van skoolaktiwiteite of -programme te onttrek wat 

strydig met hulle godsdienstige of filosofiese oortuigings is. 

• * Elke openbare opvoedkundige instelling se reg om ’n bepaalde 

godsdienstige of ander etos aan te neem, so lank dit op ’n billike, vry en 
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vrywillige en nie-diskriminerende basis beoefen word, en met behoorlike 

inagneming van die regte van minderhede. 

• * Elke private opvoedkundige instelling wat op die basis van ’n bepaalde 

godsdiens, filosofie of geloof daargestel is, se reg om sy godsdienstige of 

ander oortuigings met alle kinders te deel wat by daardie instelling 

geregistreer is, en om te mag weier om enige ander godsdiens of 

oortuiging te bevorder, te onderrig of te beoefen. Kinders wat by die 

instelling geregistreer is (of hulle ouers) en wat nie die godsdienstige of 

ander oortuigings onderskryf wat in daardie instelling beoefen word nie, 

doen afstand van hulle reg om nie aan die godsdienstige handelinge van 

die instelling deel te neem nie. 

• * Elke persoon se reg om op ’n vrywillige grondslag godsdienstige 

onderwys, opleiding en onderrig te ontvang en te verskaf. Die staat mag 

sodanige onderwys, opleiding en onderrig subsidieer. 

• Elke godsdiensinstelling se institusionele reg op godsdiensvryheid om sy 

eie belydenisse, leerstellinge en kerklike ordes vas te stel; oor alle 

leerstellige en kerkordelike sake self te besluit en in ooreenstemming met 

die beginsels van verdraagsaamheid, billikheid en verantwoordings- 

pligtigheid, hulle eie interne sake te reël, insluitende organisatoriese 

strukture en prosedures, die bevestiging, diensvoorwaardes, dissiplinering 

en ontslag van ampsdraers en lede, die aanstelling, diensvoorwaardes en 

ontslag van werknemers en vrywillige werkers, en lidmaatskapvereistes. 

• Terwyl elke godsdiensinstelling erken en beskerm moet word as ’n 

instelling wat gesag het oor sy eie sake, * het die owerheid die plig en 

verantwoordelikheid om, deur sy regeringsinstellings regverdig, konstruktief 

en onpartydig te regeer in belang van almal in die samelewing. 

• Elkeen se reg om vir godsdienstige doeleindes en in die bevordering van 

hulle doelstellings, vrywillige finansiële en ander vorme van ondersteuning 

en bydraes te werf, te ontvang, te bestuur, toe te wys en te spandeer. (Die 

vertroulikheid van sulke ondersteuning en bydraes moet eerbiedig word.) 

• * Elkeen se reg om op godsdienstige of ander gronde en in 

ooreenstemming met hulle etos, en ongeag of hulle staatsondersteuning 
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ontvang, en of hulle persone met ander oortuigings bedien, noodlenigings-, 

opheffings-, sosiale geregtigheids-, ontwikkelings-, welsyns- en liefdadig-

heidswerk in die gemeenskap te doen, liefdadigheids- en welsynsorgani-

sasies te stig, te onderhou en daartoe by te dra, en fondse vir hierdie doel 

te werf, te ontvang, te bestuur, te versprei en te spandeer. 

 

Voorts is die owerheid ook verplig om die reg op die vertroulikheid van ’n 

instelling se interne sake en kommunikasie van godsdiensinstellings te 

eerbiedig. Die owerheid is verplig om ook die gepriviligieerde aard van enige 

godsdienstige kommunikasie wat met die verwagting van vertroulikheid 

gemaak is in regsprosesse te eerbiedig in sover die belang van geregtigheid 

dit toelaat.  Aangesien elke godsdiensinstelling onderworpe is aan die reg van 

die land, kan die owerheid eis dat ’n sodanige instelling enige nie-nakoming 

van ’n wet wat uit die uitoefening van die regte in hierdie Handves spruit, kan 

regverdig. 

 

Die owerheid mag aan godsdiensinstellings wat as regspersone kwalifiseer 

belasting-, liefdadigheids- en ander voordele toestaan. 

 

5.7.4 Samevatting en finale gevolgtrekking 

Die huidige Suid-Afrikaanse demokratiese grondwet (met moontlike 

uitsondering van artikel 15(3), asook die wyse waarop die fundamentele 

waardes soms geïnterpreteer word) bied inderdaad geleentheid vir die 

sinvolle toepassing van art. 36 van die NGB – veral nadat die Skrifgetroue 

bedoeling weer sedert 1982 daarin verwoord word.  

Artikel 36 van die NGB het as uitgangspunt ŉ baie spesifieke siening met 

betrekking tot die egte vorm van die ware godsdiens. Hierdie onderskeid word 

egter nie binne die juridiese sfeer, waarbinne die owerheid opereer, getref nie. 

Die vraag waartoe Suid-Afrikaanse owerhede van die grondwetlike 

demokrasie in die lig van artikel 36 geroep word, vereis dus ŉ tweeledige 

antwoord – ŉ teologies-etiese antwoord wat ook juridies verantwoordbaar is. 

Die noodsaak van hierdie benaderingswyse, is aan die hand van verskeie 

voorbeelde geïllustreer. Dit is ook aangetoon dat die begrippe “ten minste” en 
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“verkieslik” ŉ rol in hierdie antwoord speel.  Aangesien roeping meer omvat as 

take wat uitgevoer moet word, is daar aandag gegee aan:  

• die oorsprong van owerhede - oftewel God se beweegrede met die instel 

van owerhede;  

• die identiteit van owerhede - oftewel die identiteit wat God aan owerhede 

gee;  

• die taak van die owerheid,  

• die middele wat die owerheid tot sy beskikking het - oftewel die middele 

waarvan God die owerheid voorsien om die taak wat Hy aan hulle opdra, 

uit te voer; en 

• die doelwitte en oorkoepelende doel met die oog waarop die owerheid sy 

take moet uitvoer 

 

Gevolglik word die owerhede van die Suid-Afrikaanse grondwetlike 

demokrasie in die lig van NGB art. 36 opgeroep:  

• Om homself juries gesproke ten minste te sien as ŉ instansie wat uit die 

sosiale kontrak voortkom en daarom ter wille van eerder as ten koste van 

sy mense moet regeer. 

• Om te besef dat die basiese reël waarop hierdie kontak neerkom is dat 

elkeen aan ŉ ander sal doen, soos wat hy aan homself gedoen wil hê.  Om 

verkieslik ook te erken dat hierdie ŉ kernuitgangspunt van die Christelike 

geloof is en om die geloof se rol in die vorming van sy identiteit as 

owerheid te erken. 

• Om homself teologies-eties gesproke te sien as ’n gesagvolle dienaar van 

God wat Hy as medewerker in sy koninkryk gebruik. Sy oorsprong lê ook 

nie soseer in die sogenaamde sosiale kontrak nie, maar in die drievoudige 

verbond waarin God sommige mense as owerhede oor die res van die 

mense betrek. Elkeen wat regeer, is verantwoordelik teenoor God. Solank 

die owerheid homself in hierdie lig beskou, behoort hy hom van 

absolutisme te weerhou – selfs al bied die grondwet geleentheid daarvoor. 

(Die owerheid moet egter ook teen misbruik van goddelike sanksie waak – 

vergelyk hoofstuk 2). 
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• Om homself nie te beskou as ŉ messias en te poog om alle probleme in die 

samelewing self op te los nie. Om vervolgens juis bereid te wees om sy eie 

swakhede nederig te erken 

• Wanneer ’n persoon as ampsbekleër ingehuldig word, moet hy hom 

verkieslik met ’n opregte eed voor God tot sy diens verbind. (Dit is 

aangetoon dat dit teologies-eties verkieslik is dat elkeen die keuse het om 

ŉ eed of ŉ plegtige verklaring af te lê.) 

 

• Om aan die staatsbestuur aandag te gee en orde te handhaaf omdat die 

grondwet dit juridies gesproke vereis. Om in sy strewe na geregtigheid toe 

te sien dat mense mekaar ten minste menslik oftewel in ooreenstemming 

met die Handves van menseregte behandel. Om elkeen aan te moedig om 

mekaar verkieslik as naaste lief te hê. (Dit is aangetoon hoe die 

Reformatoriese tradisie die konsep van menseregte onder andere op grond 

van die Tien Gebooie help ontwikkel het) 

• Om juridies gesproke die grondwet ten minste as sodanig in stand te hou 

en die fundamentele waardes van die grondwet te respekteer. Om 

teologies-eties gesproke hierdie fundamentele waardes in evangeliese – 

eerder as sekularistiese sin - te interpreteer  

• Om ten minste te besef dat vryheid nie is om enige iets te doen wat iemand 

anders nie skade aandoen nie. Om verkieslik te erken dat vryheid is om die 

wil van God (soos uiteengesit in sy Woord) te doen. 

• Om teologies-eties gesproke na ŉ regstaat eerder as ŉ magstaat te streef. 

So lank as wat die owerheid homself as mededienaar van God sien en wel 

op ŉ korrekte wyse, behoort hy homself van laasgenoemde strewe te 

weerhou.  

• Om ten minste die middele wat beskikbaar is om misdaad te beveg 

inderdaad daarvoor te gebruik.  Om verkieslik te besef dat God die swaard 

aan die owerheid gee met die bedoeling dat dit gebruik sál word om 

losbandigheid te beveg en deugsames te beskerm. 
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• Om teologies-eties gesproke te besef dat wette op sigself mense nie 

deugsaam kan maak nie en dat mense net deur die evangelie inherent 

verander word. 

• Om juridies gesproke ten minste ruimte te maak dat die Woord verkondig 

kan word aangesien die grondwet die kerk ook die reg op vryheid van 

godsdiens en spraak gee. Om teologies-eties gesproke ruimte te maak dat 

die Woord bedien kan word sodat valse godsdiens hierdeur uitgeroei; die 

ryk van die anttichris hierdeur teengestaan; die koninkryk van Jesus 

Christus hierdeur bevorder en die Woord van die evangelie hierdeur oral 

verkondig kan word – en God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy 

in sy Woord beveel. 

 

• Om ŉ kerk ten minste as ’n vrye vereniging te erken en sy kerkorde as sy 

konstitusie. Om kerke verkieslik te erken as selfstandige instansies wat 

gevestig is op interne verbandsreg en die kerkorde as ’n dokument wat nie 

op grond van die vrye wil van die lidmate opgestel is nie, maar in die lig van 

die Skrif en belydenis. (Gevolglik moet die owerheid enige praktyke, 

optrede en besluite wat in ooreenstemming hiermee is, met respek bejeën 

en hom van goedsmoedse inmenging in kerklike sake weerhou.) 

• Om die reg op gewetens- en godsdiensvryheid en optrede daarvolgens350  

ten minste te erken en te eerbiedig omdat die grondwet dit vereis. Om 

hierdie regte verkieslik as van die vernáámste menseregte te erken en te 

beskerm. 

• Om ten minste na die kerke (in besonder dié binne die Reformatoriese 

tradisie), as instansies wat vryheid van spraak met ander deel, te luister en 

nie fyngevoelig te wees ten opsigte van kritiek nie. Om verkieslik na kerke 

(in besonder dié binne die Reformatoriese tradisie) as selfstandige 

medewerkers in die koninkryk van God te luister. (Hiermee bedoel ek 

geensins dat die owerheid hom deur enige party, selfs nie deur enige kerk 

en ook kerke van die Reformatoriese tradisie nie, moet laat voorsê nie. Die 

                                            
350 Vergelyk die bespreking aangaande die voorrang wat die reg op godsdiensvryheid behoort 

te geniet (sien veral “Vryheid en godsdiens: ‘n onpartydige staat” onder paragraaf 4.4.2.1). 
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Reformatoriese tradisie het juis die selfstandigheid van die owerheid aan 

die lig gebring. Die owerheid is in diens van God – nie in diens van enige 

godsdiens / tradisie of godsdienstige instelling nie. Hoewel die 

Reformatoriese tradisie teologies-eties gesproke beslis nie volmaak is nie, 

bied die tradisie ŉ voorbeeld van die egte wyse waarop die ware godsdiens 

bedryf moet word.) 

 

• Om minstens rekening te hou met die verskeidenheid van godsdienste en 

verkieslik te erken dat godsdiens die totale lewe van die mens raak. Om 

gevolglik ten minste te besef, en verkieslik ook te erken, dat sekularisme 

ook ŉ godsdiens is. (Gevolglik is verskeie beslissings wat as neutraal en 

verhewe bo godsdienstige sentiment aangebied word, in werklikheid 

sekularisties en gevolglik in stryd met artikel 9 en 15 van die grondwet). 

• Om nie godsdienste wat juridies gelyk is, te beskou asof hulle ook 

prinsipieel gelykwaardig is nie. Om egter ruimte vir alle godsdienste te gee 

sonder om een ten koste van ŉ ander te bevoordeel.  

• Om nie take te aanvaar wat God nie sonder meer op hom as owerheid lê 

nie – soos byvoorbeeld om nie-Reformatoriese godsdienste en of hulle 

aanhangers, desnoods selfs met geweld, uit te roei. Om nie iemand op 

enige wyse te dwing om ŉ geloofsoortuiging te aanvaar, te laat vaar of te 

behou nie. Om ook nie ŉ taak te aanvaar om die heilige Woordbediening 

self aktief en ten koste van ander gelowe - te bevorder nie. 

• Om omsigtig te werk te gaan wanneer beslis moet word oor ŉ beperking op 

inhoud wat godsdiens raak. Om byvoorbeeld vas te stel of die verkondiging 

neerkom op die aanhitsing van haatspraak teenoor sekere persone en of 

dit alleen neerkom op die afkeuring van bepaalde oortuiginge. Om voorts 

ook in ag te neem watter instansie / persoon die “vermeende haatspraak” 

pleeg en wat die bedoeling daarmee is. Godsdienstige inhoud wat deur ŉ 

nie-godsdienstige instansie en met ŉ nie-godsdienstige bedoeling 

verkondig word, moet eerder beperk word as inhoud wat met ŉ opsigtelik 

godsdienstige oogmerk deur ŉ godsdienstige instansie verkondig word. 
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Gevolglik kom die roeping  
van die Suid-Afrikaanse owerhede van die grondwetlike demokrasie  

in die lig van NGB art. 36 hierop neer:  
om die fundamentele waardes, regte en vryhede  

wat die grondwet juridies gesproke verskans,  
te erken, te beskerm en uit te bou*  

sodat elkeen die ruimte en geleentheid het  
om hierdie regte en vryhede te benut om  

in alle sfere van die lewe 
in ooreenstemming met die evangelie van Jesus Christus te lewe. 

* Die owerheid se taak om die heilige Woordbediening te beskerm deur toe te 

sien dat die kerk ruimte het om die Woord aan elkeen te kan verkondig, is 

ongetwyfeld ingesluit by sy roeping om die fundamentele waardes, regte en 

vryhede wat die grondwet juridies gesproke verskans, te erken, te beskerm en 

uit te bou en is ‘n kernaspek van hierdie roeping. 

 

Dit is aangetoon dat die aktief-plurale opsie nie alleen juridies die mees 

regverdigbare opsie in die lig van die Suid-Afrikaanse grondwet is nie, maar 

dat dit teologies-eties ook die verkieslikste is. Dit is ook die opsie wat die 

mees geskikte is om rekening te hou met sowel die feit dat art. 36 opgestel is 

in ŉ era toe dit nodig was om ŉ meer presiese onderskeid binne die 

Christelike geloof te tref, as die feit dat die Suid-Afrikaanse grondwet dit in 

aanmerking moet neem dat die Christelike geloof tans net een van verskeie 

gelowe in Suid-Afrika is. 

 
5.7.5 Areas vir moontlike verdere ondersoek 

5.7.5.1 Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die 
Regte van Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeenskappe 

Daar is in die vorige hoofstuk351 daarop gewys dat die hierdie kommissie die 

Suid-Afrikaanse owerhede in staat behoort te stel om sy plig (vergelyk artikel 

7(2) van die grondwet) na te kom om regte rakende godsdiensvryheid uit te 

                                            
351 Vergelyk 4.4.2.7. 
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bou. Landman (2008?:1) wys egter daarop dat hierdie kommissie in 

werklikheid nog glad nie in hierdie verband op dreef gekom het nie. Daar 

bestaan gevolglik ruimte om die moontlikhede te ondersoek wat hierdie 

kommissie bied om die regte van godsdiensgemeenskappe uit te bou. 

 
5.7.5.2 Die grense van verkondiging in die lig van artikel 16 van die 

grondwet 

Hoewel hierdie kwessie reeds in hierdie studie ondersoek is, het hierdie studie 

meer op artikel 15 as artikel 16 van die grondwet gefokus en is daar ruimte vir 

‘n verdere ondersoek na hoe artikel 16 die inhoud van verkondiging raak. 

Daar kan in die verband ook ondersoek ingestel word na die implikasies van 

Skrifgedeeltes soos Handelinge 4:18-20.  

 

5.7.5.3 Wetgewing met betrekking tot ‘n handves van 
godsdiensregte en vryhede 

In die lig van hierdie studie behoort Suid-Afrikaanse owerhede elkeen se 

godsdiensregte en vryhede te positiveer deur die aanvaarding van gepaste 

wetgewing. Die Handves van Suid-Afrikaanse godsdiensregte en –vryhede 

soos aanvaar op 21 Oktober 2010 te Johannesburg (Voortsettingkomitee 

Suid-Afrikaanse Handves van Godsdiensregte en –vryhede, 2010) blyk geskik 

te wees om as basis vir sodanige wetgewing te dien. Dit is gevolglik 

noodsaaklik om meer noukeurig ondersoek in te stel na die mate waarin 

hierdie handves gepas is om as basis vir sodanige wetgewing te dien en hoe 

die owerhede die regte en vryhede wat in hierdie handves verwoord is, in 

wetgewing kan positiveer. 
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