volk beseël T o e reeds is die vrugteboom van Efraim in die wortel
getref, en in plaas daarvan, soos verw ag is, dat Israel deur die koning
skap n rol in die wéreld sou spee!, vgl. 1 Sam . 8 :5 , het hy daardeur
geword n Kain in die volkerewêreld*'). H eftig is die veroordeling in
H os. 1 0 :3 v . M et bittere ironie word verhaal w at die koningskap
so a! uitgerig het. Die volk is in die maalstroom van die buitelandse
politiek ingetrek, en daardeur is die reg vernietig. Diplomatieke onderhandelinge, lojaliteitsversekeringe, koalisies, huldigingsede, dit alles
is vir H osea valse bedrog. Elke verbondsluiting lei weer tot verbondsbreuk. n B!ik in die geskiedenis van V oor-A sie in daardie tyd toon
dat die oordeel heeltemal geregverdig is. V ir hierdie tot in die grond
verdorwe instelling is daar geen simpatie nie; aí w at oorbly, is die
volledige vernietiging van hierdie inwendig holle institusie: H o s.3 :4 ,
1 0 :7 , 15.
G elykluidend met die getuienis van die N oord-Israelitiese profeet
is dié van die profete uit Juda. Jesaja stel die vernietiging van die
D aw idiese dinastie in die vooruitsig as hy spreek van die stomp van
Isai: }es. 1 1 :1 . Jeremia en Esegiël wys heen na n nuwe toekoms,
oor die teenswoordige troostelose koningskap, heen na n nuwe koning,
deur die H ere aan gestel: }er. 2 3 :5 , Es. 37 :24. Die profete het in die
koningskap, soos dit ontaard het, 'n aantasting van G od en sy heerskappy in Israel gesien. Geweeg en te lig bevind, is die slotsom
w aartoe hulle geraak.
D ie koningskap van Israel het misluk. D ie konings van Israel
het gefaal. A an die hooggestemde verw agtings kon hulle nie vol
doen nie; in hul taak as stadhouers van G od het hulle te kort geskiet.
T o g m ag die skerpste kritiek ons nie blind maak vir wat die koningskap
in die volkslewe uitgerig het nie. V oor Israel se oog het die beeld van
die ideale koning verrys, wat alles, w aartoe die empiriese koning nie
in staat w as nie, sou verwerklik. God sou self vir Hom die koning
kies, wat die koningstitel met eer sou dra, wat w aarlik koning sou
wees, Seun van G od, wat die heilseeu inlui, nie alleen vir Israel nie,.
m aar vir die ganse wereld.
E . S . M u LD E R .

G E O G R A F I E S E N A A M G E W IN G E N G O D S D I E N S T I G E
AGTERGROND.
Dit is van al die ou Semitiese volkere w aar dat die volk se go ds
dienstige oortuiginge in sy naamgewing tot uiting kom, omdat elke
naam by hulle n betekenis gehad, en hul gedagte of begeertes aan 
gaande die voorwerp wat die naam dra, openbaar het. By hulle w as
E . S E L L M , D a s Zw ölfprophetenbuch.

Kom m entar zum Alten T estam ent, Band
X H . L L eip zig, A . D eichert. !929, p. 100.
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'n naam nie net n middel om n persoon of ding van andere te onderskei nie, maar w as n uitdrukking van die wese van die voorwerp,
the packet, so to say; and importance is attached to the knowledge
of a name (G en. 3 2 :3 9 ; ju d g es 13:18), and to the change of a name
(G en. 35 : 10), for the name is as it were, an integral part of a man s
nature and has a power of its own. Isa. 30:27)^).
A s dit so is dan kan die naam n waardevolle aanduiding van die
gedagtes van die naam gew ers wees. Die Semitiese naam gew ing is dan
ook die voorwerp van studie gem aak en 'n aantal uitnemende werke
het oor die verskillende aspekte van die onderwerp verskyn. V ir
die Israelitiese persoonsname kan o.a. die werke van GRAY^) en
NóTH^) genoem word.
Laasgenoem de bewerk die Israelitiese per
soonsnam e in hul verband met die hele Semitiese naamgewing. V ir
die A kkadiese kan genoem word die werke van STAM M ') en van
G E M S E R '). Laasgenoem de bewerk die nie-teofore elemente in die A kka
diese teofore persoonsname.
Interessante resultate is deur hierdie
studies bereik. N atuurlik het alle Semitiese persoonsname nie go d s
dienstige betekenis nie, maar tog is dit 'n kenmerk w at besonder op
vallend is dat so 'n hoë persentasie van die name wel godsdienstige
betekenis het.") D aar kom nl. groot getalle name voor waarin een
of ander aanduiding van 'n godheid as element herkenbaar is, hetsy
n eienaam hetsy 'n omskrywing van n god. Op grond van die gegewens wat hy uit alle Semitiese tale versamel het, kon N o T H die geskiedenis van die w yse waarop hierdie sg. teofore persoonsnam e gegee
is, vasstel. Persoonsnam e kan dien as waardevolle getuienis vir die
wéreld- en lewensbeskouing van die naam gew ers.
M aar die vraag is of geografiese name nie ook vir ons iets kan
sê aan gaande die persone wat die name gegee het nie. A s n mens
n lys van die geografiese name wat in die Ou T estam ent voorkom,
ondersoek, sal onder hulle 'n hele aantal teofore name aan getref word,
hoewel die persentasie hier nie so groot is as by persoonsnam e nie.
En by nader ondersoek blyk dat hierdie name vir ons veel openbaar
wat nie op die oppervlakte sigbaar is nie. D ie 130 Palestynse teofore
geografiese name wat ons in die Ou Testam ent aantref, kan van drie
aspekte beskou word nl. (1) die teofore elemente, d.w.s. die godename of substitute vir die name, (2) die gram m atiese struktuur van die
name, (3) die nie-teofore elemente.
')
")

S . A . C ooK , T h e OM T estam ent, a R einterpretation, C am bridge 1936, p. 106.
G . B. GRAY, Studies in H ebrew Proper N am es. London. 1896.
3) MARTIN N o T H , D ie Israelitischen Personennam en im Rahm en der gemeinsemitischen N am en gebung. Stuttgart. 1928.
J. J. STAMM, D ie A kkadische N am engebung. L eip zig. 1939.
') B. G E M SE R , D e Beteekenis der Persoonsnam en v o o r onze kennis van het
leven en denken der oude Babyloniërs en A ssy rië rs. W agen in gen , 1924") Sien verder h ieroor: G E M SE R . B A P . hoofstukke II. III en IV ; N o T H , D IP ,
pp. 66— 131; GRAY, H P N . pp. 277— 311.
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I. W a t die teofore elemente betref, blyk dit dat onder 130
name nie minder as 30 verskillende woorde voorkom w at óf eiename
van gode óf ander omskrywings vir n godheid is.*) Dit p laas ons
midde in n politeïstiese wéreld. Sommige van hierdie name kom net
eenkeer voor, terwyl E l en Baa! dikwels aan getref word.
V erder kom die teofore elemente oor die hele land voor, hoewel daar tog
'n neiging is dat hulle meer in die suide as die noorde voorkom.
A s ons die betekenisse van hierdie teofore elemente ontleed,
dan vind ons dat die volgende gedagtes daaraan verbonde is :
(1) ged agtes wat in verband staan met die bodem : (a) gedagtes
w at uitdrukking gee aan die heerskappy van die godheid, soos El
(maghebber), B aal (besitter, heer), K ades (heilig);
(b) gode wat
in verband staan met vrugbaarheid soos Baal, A starte, K ades, Dagon.
(2) G ode wat moontlik in verband staan met die hem elliggam e:
(a) die m aan : EI, D agon (?) H ad asa (d.i. die ,,nuwe")", Horon,
Jerah, Sin, Am , Sur, T erah ; (b) die so n :
H eres, Sem es, Baal;
(c) die sterre: G ad, Anat, A starte.
(3) G ode wat in verband staan met die w eer: H ad ad (donder),
Ram m an (onweer).
(4) G ode wat in verband staan met die lewe van m ense: (a)
verw an tskap: Am (oom), (b) oorlog: A nat, Salem (c) die eed:
Seba, (d )sk r y fk u n s: N ebo, (e) geluk: G ad.
En as hierdie teofore elemente nou in hul verband gesien word
met die name soos hulle by ander Semitiese volkere voorkom, dan
sien ons dat sommige van die godename soos E l en G ad algemeen
Semities is. D an is daar ander soos A ser en Ramman w at meer
bepaald as W es-Sem ities bestempel kan word. Sommige name kan
weer na Babilonië teruggevoer word , bv. D agon, Lehem, Nebo, Anat,
A starte, Sem es, S a n (?). Ander name weer toon aanrakingspunte met
A rabië en veral met Suid-A rabië, bv. H ad asa, H eres, Jerah, Sin, Am,
Selem , Sem a. D ie naam van 'n rivier in Palestina mag die naam van
die E giptiese god H orus bevat maar dit is baie onseker.
W a t egter nog interessanter is as die godenam e wat voorkom,
is dié w at ontbreek. Dit is bv. baie opvallend dat die naam van die
G od van Israel nl. Jehow a (of Jahwe soos die naam oorspronklik
moes gew ees het) nie in die geografiese name voorkom nie. Die enigste
naam w aarin dit moontlik kan voorkom, is die van die berg M oria
m aar ook dit is baie onseker.'") Hierdie afw esigheid van die naam
')

")
*°)

n]. E l, A se r, B a al. G ad , D ago n , D an (?), H ad ad . H a d asa . H oron. H eres.
lerah , L ab an , Lehem , M eiek. N ebo. Sin, Am, A n at, A starte, Sur. Salm , K ad e s
(?), Rimmon, Se b a, Salem . Sem a, Sem es, S a la (San), T erah .
W e e n s m oeilikhede om Sem itiese lettertekens w eer te gee w ord die nam e gesk ry f
so o s hulle in die A frik aan se Bybelvertaling voorkom .
D ie oorspronklike vorm v a n die naam is S ja g a n , en kan verkort w ord tot
S ja n w at in B et-Sjan voorkom .
S e lfs die teks is onseker.
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Jahw e tref 'n mens des te meer, aangesien dit baie dikweis in ver
korte vorm in persoonsname voorkom soos bv. in die naam Josu a en
Je saja. V erder word geografiese name soms gevorm met 'n per
soonsnaam as een van die dele daarvan, en dit gebeur dat die naam
Jahw e in so n persoonsnaam voorkom wat deel van die geografiese
naam uitmaak soos bv. in die pleknaam A trot-Bet-Joab
(I Kron.
2.45). Joab is n persoonsnaam met die element Jo, w at 'n verkorte
vorm van Jahw e is. M aar dit wil voorkom of die Israeliete doelbewus
geen geografiese name met die naam van G od gevorm het nie. Hoe
moet ons die verskynsel verklaar? Dit kan nie verklaar word uit
n vrees om die naam van God te gebruik nie; want dan sou die naam
Jahw e ook nie in persoonsname voorgekom het nie. n A nder moontlikheid mag wees dat die israeliete nie nuwe plekname gevorm het
en daar dus nie verw ag kan word om die naam Jahw e aan te tref nie.
Hierdie verklaring word egter deur die feite weerspreek. U it die Ou
Testam ent blyk dat die Israeliete wel geografiese name gegee het, en
uit duidelike tekste soos Num. 32 :38 blyk dat hulle ook ou bestaande
name deur nuwes vervang het. In 2 Kon. 1 4 :7 word vir ons vertel
hoedat koning A m asia die Edomiete verslaan en hul hoofstad Sela
(Petra) Jokteël noem. Die naam Jahw e word na die intog van
Israel in K anaan nie vir n geografiese naam gebruik nie. Abraham
het geen besw aar gehad om die plek van sy offerande op M oria /a /w e
(Gen. 2 2 :1 4 ) te noem nie, en ook nie M oses in die geval van
die altaar /a/iw e ni'ssi nie (E x. 17:15). Die ongeneentheid om die
naam van die G od van Israel as 'n element in geografiese name te
gebruik, het dus waarskynlik by die intog in K anaan ontstaan, moontlik omdat die inheemse heidense bevolking die name van hul gode dik
weis in plekname gebruik het, en omdat die Israeliete gevrees het dat
deur Jahw e te gebruik Jahwe met Baal vereenselwig en dus gelokaliseer
kon word. H ierdie gevaar het nie by persoonsname bestaan nie. D aar
om kom die naam Jahw e dikweis in persoonsname voor terwyl dit in
geografiese name ontbreek.
Ander ontbrekende teofore elemente is die name van Egiptiese
gode. Die naam H orus kom miskien in Sihor-Libnat (Jo s. 1 9 :2 6 )
voor, maar nêrens anders word n Palestynse geografiese naam n
E giptiese god aangetref nie. Dit is heel anders as wat 'n mens sou
verw ag, aangesien dit uit die geskiedenis en uit argeologiese opgraw ings duidelik is, dat Egipte 'n belangrike politieke rol in Palestina ge
speel het.
Die verklaring moet óf wees dat die name al gevorm w as
voordat E gipte se invloed in Palestina sterk geword het, óf miskien
meer w aarskynlik, dat die Egiptiese kuituur en godsdiens tog nie
so 'n indruk op Palestina gem aak het as die Semitiese nie. D ie Semitiese kuituur w as sterker as die Egiptiese leërs. Dit is bekend dat
Sem itiese gode tot in Egipte deurgedring het, en selfs toe laasgenoem 156

d e die hele Semitiese wéreld oorheers het, w as die amptelike taal van
die F arao s vir buitelandse korrespondensie nie die Egiptiese nie maar
die Babiloniese taal, soos uit die A m arnatablette blyk. Egiptiese gode
het ook wel in Palestina ingang gevind, maar dit het op die geografiese
naam gew ing so te sê geen invloed gehad nie. B o R É E vermeld in sy
werk oor die ou Palestynse pleknam e") dat meer as een F arao van die
N uw e Ryk Palestynse plekke met Egiptiese name voorsien het. Hierdie
name het nie by die inwoners self ontstaan nie, maar is met geweld
op hulle afgedw ing en het nie by die volk ingang gevind nie. Dit is
dus verstaanbaar dat die nuwe name die inheemse nie kon verdring
nie, en dat na die vertrek van die vreemde heersers die vreemde name
ook verdwyn het. Die enigste Egiptiese naam w at moontlik gebly het.
is dié van n bron noordwes van Jesusalem ,,die w aters van N e ftó a g "
(Jos. 1 5 :9 ; 1 8 :1 5 ) wat soms vertaal word as ,,Bron van M erneptah.'
H. A s ons die grammatiese struktuur van die teofore geografiese
name ondersoek, dan kan ons drie tipes onderskei: (a) name waarin
die godenaam met 'n selfstandige naamwoord verbind word soos Betel
(H uis van El), (b) name waarin die godenaam met n werkwoord ver
bind is, bv. Jirpeël (M a g El heel); (c) verkorte name w aar een of ander
van die elemente w eggeval het, bv. Jabne (vgl. Jabneët). By die self
stan dige naam woordverbindinge staan die godenaam na die self
stan dige naam woord w at in die status constructus is, en by die
werkwoordverbindinge vind ons die v o lg o rd e: werkwoord in die
Fiens*") plus godenaam .
N o T H het in sy werk die grammatiese struktuur van die per
soonsnam e by Israel vergelyk met dié by die res van die Semitiese
naam gew ing, en tot die gevolgtrekking gekom dat die selfstandige
naam woordverbindinge van hierdie soort die oudste wyse van naamvorming is en buitegewoon dikwels in N oord-A rabies voorkom. Die
volgende stadium is dat n godenaam en 'n selfstandige naamwoord
langs m ekaar gevoeg word om 'n nominale sin te vorm. D aarna kom
'n stadium wanneer die godenaam met n werkwoord in die Faktum
verbind word, en eindelik kom die jongste stadium met die werkwoord
in die Fiens, 'n w yse van naamvorming w at in N oord-A rabië onbe
kend is, hoewel dit in Suid-A rabië voorkom en aan A ram ese invloed
te danke is. N ou is dit opmerklik dat die twee middelste stadiums by
die geografiese name heeltemal ontbreek. Dit sou n vingerwysing
kon wees dat daar twee duidelik afgeskeie periodes van geografiese
naam gew ing w as en geen geleidelike ontwikkeling nie. In die eerste
periode word name soos Berseba (Put van Seba), Jerusalem (eintlik
**)
*-)

BoRÉE, D ie A lten O rtsnam en P alastin as. L eip zig 1930. Sien p. 113.
D ie terme F ie n s en Faktum w ord deur G E M SE R voo rgestel i.p.v. die minder
juiste im perfektum en perfektum . Sien G E M SE R , D ie m erkw aardigste verskynsel
in die H ebreeuse taal en sy verklaring. T y d sk rif vir W e te n sk ap en K uns, Band
2. 2e aflew ering, 12 D es. 1941.
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Urusalem , d.i. stad van Salem) e.d.m. gevorm. Hierdie tipe van naam
gaan ver terug en toon verw antskap met die N oord-A rabiese naamgewing. In die tweede periode is name gegee soos Jisreë! (M a g E)
saai), Jabneël (M ag El bou) e.d.m. en hierdie wyse van naamvorming
hang saam met die invloed van die A ram eërs wat ook weer na ver
want is aan die Arabiere.
A angesien plekname soos Josefel en Jakobel reeds op die lys van
Thutm oses III voorkom, moes die tweede periode ai voor 1500 v. Chr
begin het, want die plekke het die name gedra toe hy hulle verower
het. Dit bring albei periodes van naamgewing terug tot die sg. Amoritiese periode in die geskiedenis van Palestina. Dit werp ook weer lig
op die gebrek aan spore van Egiptiese invloed, want eers in die sg.
K anaánitiese periode het die invloed in Palestina sterk gew o rd .")
III.
A s die name nou van die standpunt van die nie-teofore ele
mente beskou word, dan kan hieruit ook enige interessante gevolgtrekkinge gem aak word. In die selfstandige naamwoordverbindinge druk
die nie-teofore element uit (a) een of ander geografiese eienskap van
die plek, soos hoogte, berg, steppe, spruit, rots, fontein; (b) een of
ander woonplek of nedersetting of stad; (c) dinge w at in 'n groot
nedersetting noodsaaklik is, soos put, pers, toring; (d )d iev ererin g sp lek
van die godheid nl. ,,huis . A] hierdie nie-teofore elemente dui die
dinge aan wat aan die godheid behoort en waaroor hy heerskappy
uitoefen.
By die werkwoordverbindinge kry ons n baie goeie idee van die
gedagtes wat die naam gew ers aangaande die betrokke gode gehad
het nt. die begeertes wat in hul harte geleef het, en dus hul behoeftes,
hul houding teenoor die wereld van mense en dinge, iets van hul
lewensom standighede en die werksaamhede w aartoe die gode in staat
geag w as. H ierdie name is almal in die vorm van wense, en Arabies
kom ons hier te hulp om die moontlike betekenis van die werkwoorde
vas te stel. So word uitdrukkings gegee a a n : (a) wense i.v.m. die
godheid self bv. Jehud (M a g hy glansryk wees), Jogbehah (M a g hy
hoog wees); (b) wense wat betrekking het op die familiestam of volk
wat hom op die plek vestig— hieronder kry ons wense dat die godheid
sy welwillendheid mag betoon, dat hy vrygew ig mag wees, en sy goed
heid mag bewys, dat hy die volk in staat sa! stel om te bou of self sal
bou, dat hy die vo!k sal help, genees, bymekaarhou en dat hy mag
verlos (c) wense wat betrekking het op die plek of die bodem— hier
word begeertes uitgespreek dat die godheid hom op die p!ek mag
vestig, die woonplek mag aanlê, die land vrugbaar mag maak.
Die beeld w at die name ons aan gaande die wense gee is, dat
hulle die diep afhanklik gevoe! het teenoor die god wat hulle vereer het.
'3 )
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V ir die Am oritiese en K anaánitiese periodes, sien
geschichte Israels, G ottingen 1919, pp. 27 v .v ., 53v.
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Huile het hulp nodig gehad om die woonplek aan te lê en die grond
vrugbaar te maak. HuHe het by die god hulp gesoek as die omstandighede ongunstig is en vyande hulle aanval. En as alles goed
gaan, dan spreek hulle hul dankbaarheid uit in die wens dat die godheid
verheerlik m ag word.
Die indruk wat n mens kry, is nie dat dit primitiewe nomadestamme is, wat die name gegee het nie, m aar mense wat hulle op die
plek gevestig en die grond bewerk het. Hul ged agtes aan gaande die
gode wat hulle vereer, is gevorderd. Die godheid besit die kenmerke
van persoonlikheid, want hy kan gee. help, genees, hy kan sien, die
stam bymekaarhou en hulle verlos. H y besit aan die eenkant glans,
majesteit en verhewenheid, maar aan die anderkant woon hy onder
sy volk, is hy hulle genadig en vertroos hulle. Die godheid is god
van die stam en daar is 'n innige verhouding tussen die stam en sy
god. Dit is ook opmerklik dat die groot verskeidenheid godename in
die geografiese name van die eerste periode voorkom, terwyl in dié
van die tweede periode net El en Am voorkom.
D ie studie van hierdie geografiese name het ons dus tot n paar
definitiewe resultate gebring.
( !) D aar w as twee afsonderlike periodes van naamgewing gewees, w aarvan die jongste reeds tot voor 1500 v. Chr. teruggaan. Die
periodes kan nie nader gedateer word nie.
(2) Die name het ons veel gesê i.v.m. die godsdienstige opvattinge van die naam gew ers : die soorte gode wat hulle vereer het, en
die name van die gode. En deur die soort gode wat hulle vereer het.
kan ons ook sien watter soort mense die naam gew ers w as. En die
feit dat die naam van die G od van Israel nie voorkom nie, het nuwe
lig gewerp op Israel se eerbied vir die Naam .
(3) A anrakingspunte met verskillende Sem itiese volkere is aangetoon. Som m ige geleerdes het die neiging gehad om die invloed van
een of ander land in die Palestynse kuituur te oordryf om by n gelief
koosde teorie in te pas. Die Pan-Babiloniese skool het veel van die
Babiloniese invloed gem aak, terwyl die voorstanders van die Jeragm eëliete-teorie weer al die nadruk op die N oord-A rabiese invloed gelê
het. O ns studie het ons die beeld van n gem engde Semitiese kuituur
in Palestina gegee. V an die vroegste tye a f w as daar tussen die
Semitiese volkere 'n wisselwerking met betrekking tot godsdienstige
idees, en nie net een volk nie, maar meer as een Semitiese volk het n
bydrae gelewer.
En in hierdie land met hierdie godsdienstige agtergrond het Israel
gekom om die draer te word van die suiwere openbaring. In hierdie
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land is Jesu s C hristus die V erlosser van die wéreld gebore, en vandaar
is die boodskap van vrede met G od en die medemense tot aan die uiter
ste van die aarde g e d ra .")
p F. D . W EtSS.

D IE H E ID E L B E R G S E K A T E G I S M U S A S
K E R K L IK E S IM B O O L .
Die H ervorm ers het onderskeid gem aak tussen die sigbare en
die onsigbare Kerk.') A an die eenkant is dit gedoen teenoor Rome
wat die menslike leer en instelling tot iets onfeilbaars verhef het, en
aan die anderkant teenoor die Anabaptism e wat weer op 'n arrogante
w yse alle kerkverband verwerp het. Die onsigbare Kerk is die ver
eniging van gelowiges wat deur G od uitverkies en geroep is; hulle is
die lede van die liggaam van C hristus en is as sodanig die wese
van die gemeente. Hierdie onsigbare Kerk openbaar hom op aarde
in 'n sigbare gedaante, n sigbare Kerk. M aar dit is soos alles op
aarde, onvolkome. Die verskyningsvorm van hierdie sigbare Kerk is
die Jeer, die cfiens en die
Die leer, d.w.s. die belydenis wat die
uitdrukking is van die Christelike geloofslew e soos dit op n gegewe
oomblik deur die Kerk uitgespreek is; die <i:ens, d.w.s. die uitwendige
erediens in die openbare samekomste van die Kerk, w aar die Evangelie
deur die voorganger verkondig word en die gemeente as een geheel
handelend optree*); die in#', d.w.s. die kerklike dissipline, die kerklike
organisasie en bestuur, en nie net die kerklike bestraffing en vermaning
nie, soos die betekenis van die woord
in ons dae is. M et ander
woorde, as die drie verskyningsvorms van die uitwendige sigbare Kerk
noem ons die belydenis, die erediens en die kerkorganisasie.
Die Kerkhervorming w as 'n hervorming van hierdie verskynings
vorms van die sigbare Kerk. Dit w as 'n hervorming van die kerkleer,
die kerklike erediens en die kerkorganisasie. Dit w as dus nie net n
hervorming van ,,hoof en lede d.w.s. van die priesterskap nie, soos
dit in die eerste helfte van die vyftiende eeu deur die konsilies van Pisa,
K onstans en Basel voorgestaan is. 'n Hervorming van die priester
skap is geen kerkhervorming in hierdie sin van die woord nie- M aar
dit is net so onjuis en net so onprotestants om van die kerklike afskei")

*)

D ie uitvoerige bew ysm ateriaa! van w at in hierdie artikel behande] is, is
by die drukker en sat sodra om standighede dit toelaat, in boekvorm in die
s e r ie : „P u b lik asie s van die U niversiteit van P reto ria" verskyn .

Joh.— C a !v y n :
Institutio IV , 1 :7 John K n o x :
T h e C onfession of Faith
(1560) C ap . X V I (W o rk s of John K nox, vol. II p. 108, T h e Th irty-n in e A rticles
o f the Church of E ngtan d (!5 6 3 en t571). art X I X :
C o n fessio H elvetica
P osterior (1566) ch. X V I I: T h e Irish A rticles (1615), art. 68 en 69; T h e
W estm inster C on fession (1647) ch. X X V .
-) V g l. oor die openbare erediens Prof. dr. E . F . K ru y f: Liturgiek ten dienste
van D ienaren der N ed. H ervorm de K erk (G roningen 1901).
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