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A bstract
M ethods in Christian ethics
T he basic question in C hristian ethics is not prim arily
‘W hat should I d o ?’ The basic question is rath er ‘How
should I know what I should do?’ This article describes
two m ethods, nam ely, the inductive and the deductive
m ethods as existing answers to the ‘how’ question. Due
to criticism on th ese m eth o d s a sym biotic m eth o d is
p ro p o sed as an a lte rn a tiv e answ er. T he th eo lo g ical
point of departure is that G od and m an exist symbiotic,
that is co-existent to each other. T he conclusion reach
ed from this point of d ep artu re, is th a t the relationship
betw een G od and man, Scripture and the situation is of
reflective n atu re and should th e re fo re be accepted as
being p art of the m ethod used in C hristian ethics.

1. IN L E ID E N D
D ie basiese vraag wat tradisioneel in die C hristelike etiek gevra word, is ‘W at m oet
ek doen?’ M et hierdie vraag word die doel en inhoud van die etiek aan die orde gestel. F ilosofies-eties w ord die vraag o n d e r a n d e re op die volgende wyses b ean twoord:
*

m et dit w at genot m eebring {eudaemonisme)\

*

dit wat die grootste goed vir die grootste aantal m eebring {utilitarisme)\

*

dit wat plesier, genot of vreugde gee (hedonisme).

W anneer ’n m ens h ierdie vraag wil b eantw oord m et ’n b ero ep op die Skrif, is dié
vraag nie voldoende nie. V oordat die vraag ‘W at m oet ek d o en ’ b eantw oord kan
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word, m oet eers gevra word na die m etode wat gebruik word om ’n antw oord te verkry. D ie vraag w at dus gevra m oet word is ‘W atter m etode m oet ek gebruik om te
w eet w at ek m oet d o en ? ’ H ierdie vraag het akuut geword vanweë verskillende beskouings w at gehandhaaf word o o r wat die W oord van G od vir mense vandag beteken. H ierd ie beskouings w ord b egrond d e u r ’n S krifbeskouing en w erklikheidsv erstaan w at hoofsaakiik uiteenval in (w at genoem w ord) 6f vertikalism e en horisontaiism e óf transendentalism e en im m anentism e óf objektivisme en subjektivisme.
’n T w eede aspek hiervan is die verhouding tussen teorie en praktyk, skrif en situasie
en dogm atiek en etiek. D ie m eeste beskouings m aak ’n keuse in term e van óf...óf.
D ie vraag w at bean tw o o rd m oet word, is o f dit die enigste keusem oontlikheid is.
M oet die m oontlikheid van ’n sintetiese en...en nie dalk oorweeg word nie?
D ie term e wat gebruik word om die keusem oontiikhede ten opsigte van m etode
aan die o rd e te stel, is ‘induktieP en ‘d e d u k tie f. D ie induktiew e m etode wil op
grond van ervaring die wil van G od vind vir ’n etiese lewe. Die deduktiew e m etode
wil aan die hand van prinsiepe of norm e o f beginsels algem een rigtinggewende antw oorde bied as verw oording van die wil van G od vir die etiese lewe. D ie uitoefening van ’n keuse in hierdie verband beoog om uit te mond in ’n voorgestelde m eto
de vir die Christelike etiek.

2. D IE IN D U K T IE W E M E T O D E
D ie induktiew e m etode word geiliustreer aan die hand van die etiese teologie, die
kontekstuele teologie en die situasie-etiek.

2.1

D ie etiese teologie

D ie m etode van die etiese teologie word w eergegee volgens die dejike van Chantepie de la Saussaye. Die sistem atisering van sy denke, waarvan hyself nie ’n voorstand er was nie, m aak dit duidelik dat die induktiewe m etode van die etiese teologie sy
w ortels het in die beskouing oor openbaring. De la Saussaye (1922:15) dui aan dat
G od nie w aarhede o p en b aar wat daarná b eleef m oet word nie. G od se openbaring
is m eedelings van lewe wat vasgelê word in stellings. Hy beskou lewe as die open b a
ring van die ewige in die tyd. Dit het vaste wortels in die verlede van die historiese
open b arin g van G od. O n d er leiding van die lieilig e G ees bied o p enbaring egter
steeds nuwe vorm e, insigte en take aan die C hristelike etiek (D e la Saussaye 1922:
16). O p grond van hierdie beskouing van openbaring is D e la Saussaye (1922:15)
van m ening dat die dogm atiek nie eties nie, m aar dat die etiek dogm atics behandel
m oet word. D it betek en d at die Christelike m oraal nie geskep word in die studeer-
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kam er van die gelowige geleerde me, m aar wel gevorm w ord d eu r die lewe van ’n
geloofsgem eenskap (D e ia Saussaye 1922:17).
A ansluitend hierby word gestel d at die ewige buite en bo enige tyd staan. O p
grond hiervan verw erp De ia Saussaye die beskrywing van die C hristeiike m oraai as
‘o b je k tie f w at aan elke m ens self o o rlaat iioeveel hiervan tot persoonlike eiendom
word. M oraai as ‘o b jek tief let nie op die verskil in tyd nie en skep ’n lew ensleer wat
dieselfde is as eeue gelede. As egter aanvaar word dat die ewige lewe in die tyd geo p en b aar w ord, dan m oet die C h risten sy roeping aan v aar in die b ero erin g e van
elke dag (D e la Saussaye 1922:19). M et hierdie gedagte begrond D e la Saussaye nie
alleen sy siening van die taak van die C hristeiike etiek nie, m aar ook die gebruik
van bronne vir die kennis van die C hristelik-sedelike. Hy ontw erp geen teoretiese
m oraai uit denknoodw endighede of uit een o f an d er stelsel nie. Hy is pragm aties.
Feitlike gegewens is nodig: H ierdie gegewens self vorm en wysig dikwels die sedelike insigte (D e la Saussaye 1922:20).
In aansluiting by sy pragm atiese inslag sien hy ook die geskiedenis as 'n kenbron
van die etiese. Sy gedagte is dat die wese van die C hristelik-sedelike lewe eers in
die ontw ikkeling o f ontplooiing bekend word. E ers in die loop van eeu e toon die
Christeiike lewe wat dit verm ag en kan doen in die w êreld. Die geskiedenis as ken
bron vir die etiese b eteken eg ter nie dat die verlede reglynig voorskriftelik vir die
hede is nie. D ie huidige situasies is totaal verskillend van byvoorbeeld dié van die
vroeë kerk (D e la Saussaye 1922:27). D aarom sien De la Saussaye dit as ’n dwaling
om te reken dat die w ater by die bron die suiwerste is en dat dit daarom noodsaaklik is om die apostoliese Christendom te herstel. Die geskiedenis is wel van belang
om dat die C hristeiike lewe nie geskei kan word van die persoon van Jesus nie. Hy is
die sedelike grondkrag van die C hristeiike lewe (D e la Saussaye 1922:28).
Na aanleiding hiervan stel De la Saussaye dat, benew ens die feitlike gegewens
en die geskiedenis, ook die Skrif die kenbron van die etiese is. Hy sien die Skrif as
die oorkonde van die openbaring. In die Skrif w ord geen sam ehangende openbaring gevind nie, m aar uiteenlopende toestande, denkbeelde en gevoelens tree die leser tegem oet. Die eenheid in hierdie verskeidenheid is nie dat alles G od se W oord
is nie - dit lê d aarin d at die Skrif die veelstem m ige ego is w at d eu r die g eloof op
G od se werk gegee word. Die Skrif as ego van die geloof wil daarom nie w aarhede
o f w ette afkondig vir alle tye nie. D ie w aarheid is alleen te vind in Jesus Christus,
wat die inhoud is van die C hristeiike geloof (D e la Saussaye 1922:21). D aarom sê
De la Saussaye (1922:23) dat die persoon van Jesus Christus, e e rd er as die C hristeii
ke dogma, die kenbron is van die etiese. O p grond van hierdie beskouing kan sy induktiewe m etode in ’n paar stellings saam gevat word:
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D ie lewe is die openbaring van die ewige in die tyd (D e la Saussaye 1922:16).
D ogm a is die neerslag van die lewe (D e la Saussaye 1922:15).
G eloof is lewe (D e la Saussaye 1922:5).
T eorie volg ná die praktyk (D e la Saussaye 1922:18).

11

D ie kontekstuele teologie

D ie term ‘kontekstuele teologie’ word gebruik m et inbegrip van die etiek van bevryding, etiek van die M arxism e en Sw art Teologie, op grond van die ooreenkom s in
m etode (Boesak 1984:61, 65; H ebblethw aite 1982:92).
D ie etiek van die M arxism e steun basies op die siening van Karl Marx oor die
geskiedenis. Marx po stu leer d at die lewe nie b epaal w ord d eu r die bewussyn nie,
m aar die bewussyn d eu r die lewe (N orm an 1983:180). D ie gedagte is dus d at die
m ens uitsluitlik die produk van sy om standighede is. Die m etode om van die mens
’n b e te r m ens te m aak, is om die om standighede te verander. D ie m o raliteit wat
aan hierdie m etode gekoppel word, is dat dit wat goed is alleen dit is wat die vernietiging van die o nderdrukkende status quo bevorder en wat die w erkersklas verenig
om ’n nuwe kom m unistiese gem eenskap te bou. Lenin aanvaar dieselfde m oraliteit
m et die spreuk ‘Die doel heilig die m iddele’. Die enigste vraag wat vir hom geldig is
in verband m et die m iddele wat gebruik kan word in die politieke stryd, is of dit sal
lei tot die sukses van die stryd (N orm an 1983:193). H ierm ee is die insig gegee dat
vanuit die konteks vormgewend en norm gewend te werk gegaan kan word om ’n bepaalde doel te bereik. Die norm vir en die vorm ing van aksies word gevind aan die
hand van ’n sosiale analise.
Die K airosdokum ent (1987:34) se kritiek teen die teologie van die kerk omvat
prim êr die besw aar dat die teologie in die verlede nie ’n sosiale analise toegepas het
nie. H ie rte e n o o r w ord d ie p ro fe tie se teo lo g ie gestel w at v e rb a n d hou m et ’n
‘p eo p le’s theology’. H ierdie teologie vind sy oorsprong in die ervaring van onderdrukking, tiran n ie, konflik en stryd: ‘It is with this in mind th a t we m ust begin to
search the scriptures’ (K airos D ocum ent 1987:9, 17).
H ieruit kan afgelei word dat die kontekstuele teologie hom besig hou m et die
beantw oording van die vrae wat gevra word binne ’n bepaalde sosiale konteks. Die
konteks w ord g edefin iaer as die politieke konteks van o n d erd ru k k in g en van die
stryd om bevryding (N olan & B roderick 1987:18). O p hierdie wyse word ortopraksie gestel teenoor ortodoksie.
T radisioneel word g ered en eer vanaf die regte geloof na die regte lewe, van o r
todoksie na ortopraksie. Die induktiew e m etode b eteken daaren teen d at die prak
tyk die geloof voorafgaan. Alhoewel N olan en Broderick (1987:24) dit as onw aar af-
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wys, blyk dit uit uitsprake van an d er bevrydingsteoloë d at h ierdie gedagte diep gewortel is in die m etode wat die kontekstuele teoiogie gebruik. A ssm ann (1975:104)
beskryf die situasie as die teks van die kontekstuele teoiogie. M ogoba (1975:2) beskryf die taak van die kerk onder andere as ‘response-ability’ in die sin dat die kerk
’n ‘doing church’ word op grond van wat hy by die ‘people’ gehoor het. Cone (1975:
205, 209) sien swart ervaring as die grond vir die etiese optrede. ’n V oorbeeid hiervan is sy interpretasie van diefstal: Hy beoordeel diefstal as verkeerd w anneer van ’n
m ede-slaaf geneem word. Hy ag dit egter nie as diefstal w anneer van ’n witm an geneem w ord nie. E tiese norm e w ord volgens hom gerig op oorlewing. Hy glo daarom nie dat sw artm ense m oreel gebind word deur onderdrukkers w at hulle verneder
het tot slawerny nie. H ierdie klem wat op o rtopraksie geplaas word, hou verband
m et ’n bepaalde interpretasie van wat openbaring beteken.
E n riq u e Diissel (1988:222, 229) m aak die opm erking d at in die daad van die
hoor van die stem van die an d er (ex auditu) die openbaring van G od b e leef word:
‘To hear the voice of the poor here and now is the sine qua non o f the actuality of
G o d ’s revelation...W e take our place am ongst the poor in o rd er to h ear revelation.
T he p o o r a re C hrist, h ere and now and con stitu te the route to a discovery o f and
discourse upon G od.’
G u tierrez (1974:15) beskryf kontek stu aiiserin g as die sien w aar G o d aan die
werk is. Die Institute fo r Contextual Theology (IC T s a: 10) stel dit as ’n kenm erk van
kontekstuele teoiogie dat d a ar altyd eers gekyk word na wat C hristene in die praktyk doen en wat die ‘p eople’ oor G od sê. D it w ord gestel teen o o r ’n teoretiese verklaring van die kerk oor wat dit behoort te wees en teen o o r abstrakte denke oor wat
C hristene b eh o o rt te doen. K ontekstuele teoiogie w ord beskryf as ’n m etode wat
prakties van aard is, w ant dit begin en eindig met die praktyk van die C hristendom ,
’n V oorbeeid hiervan is die vraag van ’n groep m ense o or wie G od is. D ie groepe
het afwysend gestaan teen o o r die beskouing dat G od v eraf is en die beskouing dat
G od w onders doen, terwyl die mens passief is: ‘T he group felt instinctively that G od
m ust be the g reat lib e ra to r and d e fen d er of the po o r. T hey began to search the
scriptures again with this question in m ind.’
Die gevolgtrekking w at gem aak word na aanleiding van instinktiew e geloof, is
dat G od die m ens dien en dat Hy in en deur ‘ons’ handel (IC T s a:8).
H ierm ee is die verhouding tussen openbaring en die ‘p eo p le’ aan die orde ge
stel: Dit word beskryf aan die hand van die sensus fidei. G elo o f word omskryf as e r
varing. D ie betekenis hiervan is dat geloof nie gegrond word op prinsiepe en leerstellings nie, m aar ee rd er op ervaring van die ‘tekens van die tye’ wat reeds gedefin ieer is as onderdrukking. G eloof, los van die leerstellige, word ’n instinktiewe ge
loof (N olan & Broderick 1987:22, 23). Die gedagte is dus dat die mens o or die ver-
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m oë beskik om te w eet w at reg of v erk eerd is. Die beslissing van w at reg o f verkeerd is, w ord gelyk gestel aan ’n beslissing van G od aso f dit G od self is w at dit
openbaar. D ie ‘people’ is, in term e van die sensusfidei, die openbaring van God.
H ierdie verstaan van die betekenis van openbaring vorm die grondslag van die
‘people’s theology’. D ie gedagte is dat die ‘people’ die eintlike teoloë is. Die wetenskaplike teoloë of studeerkam erteoloë het egter tog ’n rol te speel: H ulle hulp word
benodig om te verseker d at die regte vrae d eu r die ‘p eo p le’ aan die situasie gevra
w ord (M khatsw a 1990:6). D ie vraagstelling bepaal to t ’n groot m ate die aard van
die antw oorde w at gegee sal w ord, w at dan as openbaring van G od beskryf word.
As dit in gedagte gehou word, speel die studeerkam erteoloog ’n bepalende rol in die
‘people’s theology’. D ie openbaring van G od word verkry deur middel van ’n groepm etode wat genoem word See-Judge-Act o f Action-Reflection-Action. A an die hand
hiervan ontw ikkel ’n groep sy eie teo rie en praktyk (N olan & B roderick 1987:27).
D ie resu ltaa t van die g ro ep m eto d e is dat die gem eenskap verdeel word in onderdrukkers en onderdruktes. ’n O nversoenbaarheid m et die onderdrukkers word geskep d eu rd at ’n keuse as onafw endbaar gestel word. O m dat die paradigm a ‘G od is
aan die kant van die o n d erd ru k te’ verkondig word, word die C hristen opgeroep om
horn te sk aar aan die k an t van die o n d erd ru k te (K airos D ocum ent 1987:28). Die
bedoeling van die kontekstuele teologie is om ‘basiese belydenisgem eenskappe’ te
vorm binne elke godsdienstige tradisie en kerkverband om die m assa te ‘bek eer’ tot
die beëindiging van die onregverdige status quo. Die uiteindelike doelwit is om die
‘People’s C hurch’ te vorm in onderskeid van die tradisionele kerke (Buro vir Suidelike A frika 1985:4). O p hierdie wyse mond die induktiewe m etode van die konteks
tuele teologie uit in ’n b ep aald e vorm van kerkw ees en in ’n b ep aald e iewenstyl.
Die aard hiervan word nie verder bespreek nie.

2 3 Situasie-etiek
Jo sep h F letsch er (1966:11) wou m et situasie-etiek nie ’n etiese sisteem skep wat
m ense hulle vryheid o ntneem nie, m aar hy wou ’n m etode van situasionele o f kon
tekstuele besluitnem ing aanbied. Die wortels van die situasie-etiek lê in die klassieke tradisie van die W esterse C hristelike m oraal, m aar is vry van die odium theologicum . Situasie-etiek is nie Katoliek, Protestants, O rtodoks of H um anisties nie; dit is
persoonlik en kontekstueel. Dit is situasie-sensitiew e besluitnem ing en kan ideolo
gies, teologies of nie-teologies w ees. O m d at F leischer (1966:13, 14) in die eerste
plek ’n m etode aan b ied , is hy beskuldig daarvan dat sy etiek nie C hristelik is nie.
T og vul hy hierdie m etode m et Christelik norme. Hy stel in wese ’n C hristelike situasie-etiek voor m et Christus as inhoud van die etiek (Fletscher 1966:157).
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F letscher plaas situasionism e tussen ek strem e w ettisism e en antinom ianism e.
Hy ontken hierm ee, aan die een kant, dat d aar ’n w et vir alles is, en aan die ander
kant dat daar geen wet vir enigiets bestaan nie. Hy wil wettisism e vermy, om dat hy
van m ening is dat ’n lewe volgens w ette ’n sensitiwiteit vir die seerkry van die lewe
verloor. Hy noem w ettisism e ’n sadistiese gebruik van die w et w at seerm aak in
plaas van om te help. W ettisisme handhaaf die spreuk fiat iustitia m a t ca elim - laat
geregtigheid geskied, al val die hem el (Fletscher 1966:19, 20).
In sy reaksie hierop m aak Fletscher hom egter nie skuldig aan antinom ianism e
nie. A ntinom ianism e is die benadering w aar besluite geneem word sen d er dat enige
norm of prinsiep in ag geneem word. In elke eksistensiëie m om ent of unieke situasie word gesteun op die situasie self - d aar en dan - om die etiese antw oord te vind
(Fletscher 1966:22, 23).
F letscher aanvaar met situasie-etiek we! die rede as instrum ent vir m oreie beoordeling en verw erp terselfdertyd dat die goeie ’n gegew enheid is in die aard van
dinge. Hy aanvaar ook openbaring as die kenbron van die etiese norm , m aar ver
w erp alle g eopenb aard e norm e of w ette behalw e om G od en die naaste lief te hê.
Alleen die im peratief tot liefde is kategories goed (Fletscher 1966:26). H ierm ee dui
hy aan dat d aar in die situasie-etiek ’n elem ent van berekening sowel as ’n elem ent
van absoluutheid is. Die verpligting is relatief tot die situasie, m aar die verpligting
in die situasie is absoluut. So h andhaaf situasie-etiek ’n absolute norm en ’n b e r e kende m etode. D ie situasionele faktore is egter prim êr, sodat die om standighede
die reels en prinsiepe kan verander. Situasie-etiek is saak-gefokus en konkreet. Dit
wil op hierdie wyse C hristelike im peratiew e prakties maak (Fletscher 1966:27, 29).
D aarom geld vier prinsiepe in die situasie-etiek:
*

Pragm atism e: ’n Pragm atis is gekant teen abstraksie, vasgestelde prinsiepe en
geslote sistem e. ’n Pragm atis bevorder ee rd e r konkreetheid, genoegsaam heid,
feite en aksie. Situasie-etiek wil in dié sin pragm aties wees (Fletscher 1966:40).

*

Relativism e: Die strategie van die situasie-etiek is pragm aties m aar sy taktiek is
relativisties. ’n Situasionis vermy woorde soos nooit, perfek, altyd, kom pleet en
absoluut. Tog erken Fletscher dat die voorw aarde vir relatiw iteit juis die abso
lute of die norm is. Liefde relativeer die absolute, m aar v erab so lu teer nie die
relatiew e nie. Dit beteken dat norm dieselfde is in sy ‘wie’ en ‘w at’, m aar verand erb aar is in sy ‘hoe’ (Fletscher 1966:44, 45).

*

Positivisme: Dit is denke gesteun deur geloof. Dit stel geloof in G od bo alles en
beredeneer wat gehoorsaam heid beteken in bepaalde situasies (F letscher 1966:
47).
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*

Personalism e: Situasie-etiek plaas m ense, e e rd e r as dinge, in die m iddelpunt
van besluitnem ing. D ie wettisis vra, ‘W at sê die w et?’ D ie situasionis vra, ‘Wie
m oet gehelp w ord?’ (Fletscher 1966:49, 50).

H ierdie vier prinsiepe in die situasie-etiek m aak dit duidelik d at die fokus geplaas
word op ‘pragm a’ en nie op dogm a nie. In die besluitnem ingsproses word nie antw oorde gevind d eu r voorskrifte na te slaan nie. Situasie-etiek vra ook nie, ‘W at is
g o ed ?’ nie, m aar eerd e r, ‘H o e m oet goed gedoen w ord vir w ie?’ D ie vraag word
ook nie gevra, ‘W at is liefde?’ nie, m aar eerder, ‘A an wie m oet liefde b etoon w ord?’
(Fletscher 1966:50, 51). Alhoewel die dogm a of norm of prinsiep ’n roi speel, is die
korrektiieid van die daad afhanklik van die wyse w aarop dit reaiiseer in ’n situasie
(F letscher 1966:59). In situasie-etiek kan prinsiepe oorboord gegooi word as dit in
konflik is m et die liefde binne ’n gegewe situasie (Fletscher 1966:33).
Fletscher stel dat die C hristelike situasionis ter oorweging van ’n k orrekte daad
drie vrae vra: ‘W at?’ (liefde), ‘W aarvoor?’ (ter wille van G od) en ‘Vir w ie?’ (m ense,
naaste). B inne die situasie word gevra, ‘W anneer, w aar, hoe, w atter e e n ? ’ om die
kairos-faklore te bepaal. A an die hand van feite word die regte optrede bepaal. Dit
noem Fletscher ’n ekologie-etiek. Ekologie as die studie van die verhouding tussen
’n organism e en sy omgewing, word gebruik om aan te dui dat situasie-etiek - soos
die ekologie - die omgewing (konteks) in ag neem vir elke beslissing w at gem aak
word (Fletscher 1966:142).
Situasie-etiek kan m etodologies in die lig van die voorafgaande denke van Jo 
seph Fletscher omskryf word as induktief terwyl inhoudelik die norm atiew e pragm aties gehandhaaf word.
D ie induktiew e m etode kan v erd er ook geillustreer word aan die hand van die
etiek van J A T Robinson, Paul Lehm ann en die Prosesetiek.

3. D IE D E D U K T IE W E M E T O D E
Die deduktiew e m etode word aan die orde gestel aan die hand van die Protestantse
O rtodoksie, die reform atoriese etiek en die etiek van Karl Barth. D ie keuse hiervan
bedoel om die nuanseverskille in hierdie m etode aan te dui.

3.1

D ie P rotestantse O rtodoksie

D ie p erio d e vanaf die R eform asie tot en m et die A ufklarung staan bekend as die
konfessionele tydperk. H ierdie tydperk is gekenm erk d eu r die heerskappy van die
O rtodoksie. In hierdie periode is die klem veral geplaas op die suiwer leer. Gevolglik het die klassieke dogm atiese sistem e op grond van die R eform asie na vore ge-
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kom. Die O rtodoksie begin teen die middel van die sestiende eeu. Die sluiting van
die Kondordienformel (1577) het die reform atoriese leer binne die Lutheranism e beeindig. D ie Sinode van D ordrecht (1618-1619). het binne die G erefo rm eerd e tradisie ’n soortgelyke posisie ingeneem . ’n Nuwe skolastiek het in beide van die R efor
m atoriese kerke begin wat vergelyk kan word m et die gestrengheid van die m iddeleeuse skolastiek (Lohse 1974:217,218).
Die gestrengheid van die O rtodoksie het gesentreer rondom die suiwerheid van
die leer. D it was die erns van die O rtodoksie om die regte geloof te bevorder en so
G od en die saak van die kerk te dien (Lohse 1974:218). H ierdie aspek van die O r
todoksie is van groot belang om dat hierdie m otief verband hou m et die m etode wat
b espeur kan word. D ie oortuiging het b estaan d at as die gesag van die W oord en
die Skriftuurlike dogmas nie ongeskonde bew aar word nie, die C hristelike geloof in
duie sou stort. In die plek van die geop en b aard e W oord van G od sal die menslike
rede, wil en wense seevier (Engelbrecht 1982:30). H ierdie bew arende m otief mond
in genoem de tydperk uit in ’n Skrifleer en ’n inspirasieleer wat ’n kenm erk van die
O rtodoksie geword het. D ie Skrifleer het nie w eer, soos tydens die O rtodoksie, só
in die bran d p u n t gestaan nie. Tegelyk het dit egter ook indirek die latere tydperk
van die Aufklarung voorheTei (Lohse 1974:219).
Die Skrifleer is geform uleer in die Konkordienformel (1577; my vertaling): ‘Ons
glo, leer en bely dat die enigste reël en rigsnoer waarvolgens tegelyk alle leer en leraars gerig en b eoo rd eel m oet w ord, alleen die p rak tiese en apostoliese geskrifte
van die O u en Nuwe T estam ent is: Alle an der geskrifte word onderskik gestel aan
die H eilige S krif (Lohse 1974:219). M et hierdie form ulering is gestel dat die Skrif
die W oord van G od is. D ie gesag van die W oord is d a aro m abso lu u t (C au th en
1986:16, 17). H ierdie S krifleer het g ep aard gegaan m et die ontw ikkeling van die
dogm atiese leer oor die G oddelike inspirasie van die Skrif. D ie m otief was om m et
die inspirasieleer ’n oninneem bare bastion teen die R oom s-K atolieke K erk te skep.
Flacius Illyricus (1520-1575) het g eleer d a t nie alleen die w oorde in die Skrif nie,
m aar ook die Hebreeu.se vokale G oddelik g einspireer is. As hierdie inspirasieleer
betwyfel word, word die hele Skrif twyfelagtig. Die H eilige G ees is eg te r die oorsprong en uitlegger van die Skrif. H ierdie gedagte is later uitgebrei. Dit was nie al
leen die w oorde van die Skrif wat geinspireer is nie, m aar ook die skrywers van die
Skrif. D ie H eilige G ees het die skrywers w oordeliks laat n eerskryf w at hulle ingegee is om te skryf. Die skrywers van die Skrif was uiteindelik net m aar die griffel
wat die H eilige G ees bedien het. D ie individualiteit van die skrywers het geen rol
gespeel nie (I^ohse 1974:220, 221).
H ierdie Skrifleer en inspirasieleer is verdedig teen die siening van die Pietisme.
V alentin E rn st L oscher (1673-1749) was een van die laastes, m aar ook die felste
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verdediger van die O rtodoksie. D ie Piëtiste het kritiek gelew er teen die praktiese
bruikbaarheid van die inspirasieleer van die O rtodoksie. D it is gestel dat die kennis
van die Skrif en die uiterlik e aanvaarding van die gesag van die Skrif nie genoegsaam is nie. ’n M ens styg iiierinee nie bo ’n dooie historiese g eloof uit nie. Veel
eerd er m oes die w aarheid van Skrifuitsprake aan eie lyf ervaar word, ’n Mens moet
in sy eie lewe die mag van die sonde en die helpende krag van die genade beleef.
D aarom word genoem dat die vraag na die inhoud van die geloof nie so belangrik is
soos die seifondersoek of ’n m ens w erklik die evangelic gio nie. H ierte e n o o r het
Loscher gewaarsku teen die neiging om die objek van die geloof ondergeskik te stel
aan die subjektief-psigologiese gelowigheid. H ierm ee het die O rtodoksie egter eensydig die fo rm alistiese en histo riese w aarh eid van die Skrif bew aar, te e n o o r die
Pietism e wat gevaar geloop het om die subjektiewe ervaring tot m aatstaf van die geloofuitsprake te m aak (Lohse 1974:223, 224).
D ie Skrifieer en die inspirasieleer van die O rtodoksie om skryf die deduktiew e
m etode w aarvolgens die regte g eloof verstaan word in term e van ’n outoritatiew e
norm . D ie klem w ord op die regte en suiwer geloof geplaas e e rd e r as op die praktyk. -H ierm ee het die O rto d o k sie in bykans alle lew ensfere die dinam iek van die
R eform asie deur ’n starre leer vervang. Alhoewel L uther en M elanchton die grondstelling5o/a Scriptura ondersteun het, is dit nooit belydenism atig gefikseer nie. Die
Skrifgesag was vir L uth er van so aard dat die Skrif krities ondersoek kon word terwyl hy tog ook die kanoniese gesag daarvan onderskryf (Lohse 1974:219). Die Skrif
ieer en inspirasieleer van die O rtodoksie het prakties beteken d at die Skrif seggenskap het vir die hede as die m eedeling van leerstellings wat reeds geopenbaar is en
geldig is vir alle mense van alle tye op dieselfde wyse. Die gevolg hiervan is dat die
leer ’n starre gegewenheid word, sodat ’n dualism e tussen leer en lewe ontstaan het.
D ie belydenis moes geglo word in plaas van dat geloof bely word (B erkouw er 1974:
13). V eral ten opsigte van die G ereform eerde O rtodoksie is gesê dat van die C hris
ten verwag word om ’n blinde gehoorsaam heid te hê, ’n sacrificium intellectus, wat
geloof eis sonder om vrae te vra (Berkouw er 1974:222).
W eber (1964:132) gaan so ver as om te sê dat die O rtodoksie in sy verdediging
van die regte leer uit voeling geraak het m et die realiteite van die menslike bestaan.
Tog is dit ook w aar dat die individuele teoloe van die O rtodoksie die m ens in die
oog gehad het. So het H ollaz (1648-1713) die ordo salutis ontvou. Dit loop daarop
uit dat die sondaar, v eran d er d eu r die W oord van G od, ’n lewe kan voer van stryd
teen die sonde, van elke dag as ’n nuwe m ens, to td at die saligheid ingegaan word.
D ie orde is eg ter so trapsgew ys vasgelê, d at die sisteem denke van die O rtodoksie
vertoon w ord (Frey 1989:83). D ie piëtistiese literatu u r wat ná die tydperk van die
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O rto d o k sie volg, bevestig eg ter dat, w at die etiek van die O rto d o k sie betref, die
koiikreetheid van die Christeiike lewe ontbreek het.
In sy geheel gesien, vertoon die O rtodoksie ’n vorm van die deduktiew e m etode
w at nie d aarin geslaag het om die m ens binne sy k o n k rete lew ensituasie genoegsaam aan te spreek nie. M et h ierdie vorm van die deduktiew e m etode as agtergrond, is dit noodsaakiik om terug te k eer na die oortuigings van L uther en Calvyn
ten einde rigtinggewende denke te vind m et betrekking tot die m etode vir ’n ChristeUke etiek.

32

D ie etiek van L uther

D ie m etode in die teoiogie van L uther kan alieen to t sy reg kom as die volte spektrum van sy teoiogie aan die orde gestel word. Binne die bestek van hierdie artikel
is dit egter nie m oontlik nie. D aarom word volstaan m et die aanduiding van die m e
to d e soos dit gestel w ord m et b etrek k in g to t tw ee asp ek te van die teoiogie van
Luther, naam lik persoon en werk, asook geloof en liefde.
Die vertrekpunt van die teoiogie van L uther en gevolglik ook van sy etiek is die
geregtigheid van G od wat Hy aan die m ens skenk (R om 1:16, 17). D it bring mee
dat die m ens nooit in hom self geregverdig is nie (Pont 1984:19). V anuit hierdie ver
trekpunt w at inderdaad die verrassende resultaat van sy eksegetie.se ondersoek van
die Skrif was (Schultze 1984:53), het L uther standpunt ingeneem teen die m iddeleeuse etiek, wat ’n geestelike lewe hoer geag het as ’n liggaamlike lewe, vanweë ’n
dualistiese m ensbeskouing (Frey 1989:26, 27) en teen die d enke van A ristoteles.
A ristoteles het geleer d at ’n m ens geregverdig word deur reg te doen. H ierdie siening is gegrond in sy leer van die habitus, ’n Habitus word, soos ’n deug, alleen geskep deur die actus as ’n h erhalende daad wat ’n gew oonte of lewenstyl word. Die
daad verkry hierm ee ’n voorrang bo die habitus. Die skolastiek het die habitus verstaan in term e van die genade. Thom as A quinas het die genade gelokaliseer in die
siel van die mens. Dit beteken dat die genade as habitus van die geregverdigde p er
soon, eties g eak tu aliseer m oet word in die w erke. L u th e r het wel die onom keerbaarheid van persoon en werk gehandhaaf teenoor die siening van A ristoteles, m aar
terselfdertyd genade verstaan as iets wat nie in die m ens v erander word nie, m aar
wat die verhouding met G od verander. Die wese van die m ens word alleen coratii
Deo verander. Hy definieer die persoon nie op grond van potensiaal en aktiwiteite
nie, m aar alle e n in verh o u d in g m et G o d . D ie feit d a t die aa rd van die wesensbestaan van die m ens voor G od deur G od bepaal word, gaan die betrokkenheid van
die m ens in die w êreld vooraf. In dié sin onderskei L uther tussen persoon en werk,
sonder om ’n w aterdigte skeiding te veronderstel (Ebeling 1975:150-157).
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D ie voorrang w at L uther gee aan die persoon, bo werk, word v erder geiiiustreer
en belig aan die hand van die dualism e geloof en liefde. G eloof, volgens Luther,
vernietig die sonde en skep ’n regverdige en gelukkige persoon. W anneer dit gebeu r, w ord die H eilige G e es en liefde geskenk w at hom v erh eu g d aa rin om die
goeie w erke blym oedig te doen. G elo o f bly die d a d er en liefde die daad. L uther
skei nie geloof en liefde nie. Hy sien dit as een lew ende werklikheid. T og handhaaf
hy ten spyte van die een h eid ook die o n derskeid tussen geloof en liefde. Hy verstaan geloof in term e van die regverdiging. G eloof bring ’n verandering van die p e r
soon self. Die gelowige m oet die ou m ens weggooi en alleen Christus as gekruisigde
en opgestane in gedagte hou. E intlik wil L u th er hierm ee sê dat geloof ’n eenheid
skep tussen die gelowige en C hristus asof dit een persoon is, sodat ’n m ens nie geskei kan word van Christus nie. S6 is geloof die essensie van alle goeie werke. Op
dié wyse w ord goeie w erke bevry van die doel om regverdiging te verdien. G eloof
bied die vryheid om te doen wat nodig is ter wille van die naaste, soos vereis deur
liefde. G eloof bly egter G od se saak en liefde die mens se saak. G elo o f bring liefde
ongevraagd na vore (Ebeling 1975:159-170).
In ’n b rie f aan Pous Leo X in 1520 skryf L u th er o o r die C h ristelik e vryheid.
H ierin ontvou sy teologie w at die p rim aat verleen aan die innerlike m ens w at gevorm w ord deur geloof alleen. V anuit hierdie geloof leef die C hristen as uiterlike
mens ’n m orele lewe wat die n aaste insluit. In die lig van die definisie van geloof
spreek hy sy bekende w oorde uit: O ns m oet Christusse word vir m ekaar. D ie goeie
w at ’n gelow ige van G o d ontvang, m oet deurgegee w ord na a n d e r sodat dit algem een sal voorkom by gelowiges (L uther 1502:346-372). H ierdie deduktiew e m etode
in die teologie van L u th er sluit eg ter nie die situasionele uit nie. Hy is van oortuiging dat die genade van G od van die m ens ’n vry m ens in C hristus m aak, wat in
nuwe lew ensituasies opnuut die wil van G od m oet ontdek. V erbonde aan Christus
m oet die C hristen nuwe d ekaloe skep. D ie C hristen m oet verantw oordelike situasie-etiek bedryf (V an Wyk 1986:47).
O p grond hiervan kan gesê word dat die teologie van L uther deduktief van aard
opgebou is, m et kom p o n en te soos an titetiese stellings, dualism e en ’n dialektiese
verhouding m et die situasie.

33

D ie etiek van Calvyn

Die omskrywing van die m etode wat Calvyn in sy teologie gevolg het, is aan die een
kant ’n baie m oeilike ondernem ing, om dat Calvyn nie ’n sistem atiese w erk aangebied h et nie. Sy Insiitusie is b ed o el as ’n gids en rigtingw yser om aan te toon
w aarvoor in die H eilige Skrif gekyk m oet word om die doel te b ereik w aartoe die
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Heilige Skrif die gelowiges uitnooi. A an die ander kant m aak die denke van Calvyn
dit m aklik om sy teologie as d ed uk tief te omskryf. D ie refo rm ato riese leer is volgens hom Bybelse leer. O m te ondersoek of iets reg, suiwer en w aar is, b eteken om
te ondersoek of dit Bybels is (Engelbrecht 1979:3).
H ierdie denke van Calvyn word aangedui deur die bespreking van sy teologie te
beperk tot twee aspekte, naam lik die kennis van G od en mens, en die herskepping.
H ierdie twee tem as word gekies vanwee, onder andere, die illustratiew e w aarde wat
dit het vir die omskrywing van die m etode in die etiek van Calvyn. Albei tem as ond erstreep die feit dat die geloofsleer en geloofslewe by Calvyn so in m ekaar vervleg
is dat die lewe voortvloei uit die leer.
Calvyn sê in sy Institusie d at dit die hoogste doel van ’n gelukkige lewe is om
kennis van G od te hê. D aarom is hy van m ening dat G od die kiem van die godsdiens in die harte van mense gelê het en H om self in die bouw erk van die w êreld geopenbaar het, sodat die mens gedwing word om H om te sien, om dat G od aan almal
die geleentheid wil gee om gelukkig te wees (Calvyn Institusie I, i). H ierdie kennis
van G od is kennis van G od die skepper, Jesus C hristus as verlosser, en die Heilige
G ees (Calvyn Institusie I, i; VI, i; III, i:l-4). Die ware kennis van G od en die ware
kennis van die m ens is egter onlosm aaklik m et m ekaar verweef. Die gevolg hiervan
is dat in die lig van die kennis van G od, die m ens hom self leer ken as ’n absoluut
verdorw e m ens w at geen vrye wil, geen geregtigheid en geen heiligheid besit nie.
Die mens is só totaal verdorwe dat hy godsdienstig en sedelik onbekw aam is tot enige goed (E ngelbrecht 1979:4, 5; Calvyn Institusie II, v;19). Vanweë die totale sondigheid van die m ens, m eet die m ens leer om nie op eie krag sta a t te m aak nie,
m aar sy sterkte in G od alleen te vind (Calvyn Institusie II, ii:19). D aarom is ootm oed (Calvyn Institusie II, i i : l l ) en veral selfverloening ’n belangrike en selfs die
belangrikste deel van die C hristen se lewe. Calvyn bedoel hierm ee dat in die plek
van ’n selfsugtige lewe wat soek na skatte, eer en mag, ee rd er ’n lewe van gerustheid
en lydsaam heid geleef m oet word wat getuig van die geloof en vertroue in die voorsienigheid van G od wat seen en voorspoed self sal skenk soos Hy wil (Calvyn Insti
tusie III, vii:8-10). D ie kennis van G od en die kennis van die m ens bring Calvyn
daartoe om te stel dat die mens, onmagtig in sy sonde, diep afhanklik van G od moet
bestaan. Eintlik wil hy sê dat die mens se gan.se bestaan daarin geleë is dat hy/sy op
G od gerig sal lewe. So is sy teologie gebaseer op die denke van Augustinus, wat geleer het dat die mens geskape is vir gem eenskap m et G od en dat dit die m ens onvervuid is totdat dit verwerklik is (Encyclopedia of Religion 1987).
Die verlossing of herskepping word C hristosentries b enader. C hristus alleen is
die m iddelaar wat die oorspronklike skepping resto u reer. R estourasie of herskep
ping vind plaas w anneer die persoon verenig word m et C hristus d e u r te antw oord
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m et geloof op die dood en opstanding van Christus (Calvyn Institusie II, vii:2). Calvyn verbind die betekenis van die m iddelaarskap van Christus m et die werk van die
H eilige G ees. D ie herskepping kan alleen die sondaar bereik deur middel van die
Heilige G ees. Die Heilige G ees is die band w aardeur Christus die gelowiges kragtig
aan H om verbind (Calvyn Institusie III, i:l, 2). D ie gevolge hiervan vir die persoon
is geloof, heiligm aking (Calvyn Institusie III, i:l, 2), bekering o f boetvaardigheid en
w edergeboorte (Calvyn Institusie III, iii:l, 9). H ierm ee word aangedui dat die vernuwing van die mens ’n belangrike elem ent is vir die etiek van Calvyn.
D ie herskepping het vanuit hierdie gesigspunt ook gevolge vir die samelewing.
G od het die w êreld geskape om ’n v ertoonvenster, ’n te a te r te w ees vir sy glorie.
D ie sonde het die skepping in sy totaliteit aangetas en herskepping beteken dat die
lewe en sam elewing herstel m oet word. Die herstel van die sam elewing sien Calvyn
in term e van die heerskappy van G od in Jesus Christus. O utonom ie word vervang
m et teonom ie en teokrasie (E ngelbrecht 1979:23, 24). Die feit dat Calvyn die soew ereine G od en sy eer bo alles stel, beteken vir die Christelike lewe dat die Christen
in sy wandel, denke en spreke gehoorsaam sal wees aan G od. Die m enselewe moet
in sy voile omvang voor die ordinansies van G od buig (Engelbrecht 1978:277).
A lhoew el Calvyn ’n oog h et vir die sam elew ing en die lewe van m ense, is die
Skrif d ed u k tief no rm a tie f geldig vir die sondige m ens wat in to tale afhanklikheid
voor G od bestaan. As nuwe mens buig die sondaar onder teonom ie en teokrasie.

3.4 D ie etiek van Karl Barth
D ie etiek van Karl B arth is ten nouste verw eef m et sy dogm atiek. Eintlik sê Barth
(1960:888) dat dogm atiek nie anders kan as om ook etiek te wees nie. O m hierdie
rede het die m etode wat Barth volg ten opsigte van sy etiek, sy w ortels in die dogm a
tiek. Sy dogm atiese denke word hier slegs beperk tot sy Skrifbeskouing.
B arth se Skrifbeskouing m oet verstaan word in reaksie op die m odernism e en
liberalism e wat die op en b arin g van G od so v erstaan het dat dit ook afgelees kon
w ord uit die skepping, w êreldgebeure, m enselew e en m enslike prestasies. O m dat
die m ens as w esenlik goed beskou is, het die menslike ervaring openbaring.swaarde
(E ngelbrecht 1978:206). Barth (1964:38) verklaar egter dat m enslike m oontlikhede
alleen bepaal word buite alle m enslike m oontlikhede om, naam lik van die handelende G od. D aarom stel B arth in sy Prolegomena die tese dat die W oord van G od
die kriterium is vir die dogm atiek. H ierm ee dui Barth (1964:11) aan dat dogm atiek
alleen beoefen kan word in die erkenning van die feit dat G od in Jesus Christus die
w aarheid is. Sy Skrifbeskouing val u iteen in d rie gestaltes wat hy toeken aan die
Skrif (B arth 1964:90, 97): E erstens is die Skrif verkondigde Woord. Die Skrif maak
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die verkondigcle W oord to t verkondiging. Verkondiging as die menslike spreke oor
G od b etek en eintlik dat dit spreke van G od is w aard eu r Hy van H om self spreek.
O p hierdie wyse is die W oord as verkondigde W oord nooit net menslike spreke nie.
Die tw eede gestalle van die W oord is die geskrewe Woord. D ie W oord wat verkondig w ord, is die W oord w at reed s g esp reek is en w at reed s plaasgevind het.
D aarom is die spreke o or G od niks an d ers as die h erinnering aan die openbaring
van G od nie (B arth 1964:101, 108). Die Skrif as kanoniese geskrif is nie ’n historiese m onum ent nie, m aar is skriftelike verkondiging w at n o rm a tie f is vir die kerk.
D aarom sien Barth eksegese as onontbeerlik vir die verstaan van die Skrif. Hy wys
egter op die gevaar dat by wyse van inlegkunde die spreke van die kerk kan uitloop
op ’n gesprek van die kerk m et homself. D ie herinnering van die kerk aan G od se
o penbaring het die Skrif as objek wat ’n gebiedende en laaste w oord spreek. Die
Skrif is die W oord van G od in soverre G od d eu r sy W oord spreek (B arth 1964:104,
112). O p hierdie wyse laat Barth ook in die gefikseerde W oord vir G od steeds G od
bly.
Dit word ook duidelik in die derde gestalte van die W oord as die geopenbaarde
Woord. Die Skrif bly die konkrete middel van die openbaring van G od. Die Skrif is
nie self die openbaring nie, m aar getuig van die openbaring van G od. Die gesag van
die Skrif is daarom nie inherent aan die Skrif self nie, m aar is geleë in die getuienis
oor G od wat gesag verieen aan die Skrif. Skrif en openbaring kan daarom nie identies wees nie (B arth 1964:114, 115). Barth verbind wel Skrif en die W oord wat vlees
geword het. Die verpersoonliking van die W oord ontw oord nie die Skrif nie, m aar
bevestig die H eer-w ees van G od ten opsigte van sy W oord wat Hy kan gebruik of
nie gebruik nie, vanwee die feit dat G od vrye subjek bly (B arth 1964:143).
D it is juis as vrye subjek dat G od se W oord nie in ’n lugleegte gespreek word
nie, m aar gespreek word tot m ense. Die W oord van G od is daarom ’n concretissim um w aar en w anneer G od tot mense spreek. Tog, ten spyte van konkreetheid, bly
dit B arth se siening d at dit alleen G od se W oord is wat die m ens in sy bestaan kan
aanspreek. G een m ensewoord kan dit verm ag nie. G een m ensewoord het die laas
te sê nie. Sy W oord as H eer-w oord is die W oord van die skepper, versoener en verlosser (B arth 1964:145-148). B arth se verdere omskrywing van die W oord as actio
en musterion vertoon dieselfde oortuiging.
Die W oord as daad van G od m et die m ens (B arth 1964:155) en as geheim enis
ten spyte van die m ens (B arth 1964:173) plaas die onus op die m ens om w erklik
G od se W oord te verneem (B arth 1964:182).
Die m etode in Barth se teologie kom alreeds in hierdie p aar opm erkings oor sy
Skrifbeskouing na vore. Sy m etode word gekenm erk as deduktief, d eurdat hy sy uitgangspunt vind in die beweging van G od na die m ens en nooit van die mens na G od
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nie. Hy stel dit treffend w anneer hy sê: ‘G eloof is ervaring, ’n konkrete vasstelbare
tydelike handeling van hierdie m ens, ’n daad van erkenning...m aar ervaring maak
nie van geloof geloof nie’ (B arth 1964:241, 242; my vertaling).
D ie konsekw ensies hiervan vir sy etie k w ord duidelik uitgespel. B arth (1960:
886) stel d at die ho o rd er van die W oord van G od tegelyk d a d er m oet wees. Hierm ee dui hy o nd er an d ere aan dat geen enkele aspek van die dogm atiek geisoleerd
kan dien as ’n basis vir die etiek nie. D ogm atiek is in sy geheel ook etiek. Die etiese
vraag is die bestaansvraag van die mens voor G od. Eintlik bestaan die m ens alleen
o n d er die W oord van G o d w at hom to esp reek . H ierm ee w ord nie ’n o u to ritê re
etiek g eskep nie. B arth (1960:888) b ek lem to o n e e rd e r d a t G o d die m ens in sy
W oord wil o n tm o et ten behoew e van die m ens. D aaro m sien hy die trin itariese
belydenisse as die basis vir die etiek wat so ontvou dat die vroeëre ‘jy m oet’ vervang
w ord m et ‘jy b eh o o rt’. Sy etiek neem afskeid van die kasui'stiek en stel in die plek
daarvan ’n etiek van gen ad e w aarin die vryheid van die m ens ’n plek kry. V anuit
hierdie vertrekpunt beskryf Barth sy ‘spesiale’ etiek as ’n bem oeienis ‘na o n d er’: Dit
is ’n bem oeienis van G od m et die handelende mens. Dit geskied op so ’n wyse dat
die W oord (gebod) van G od nie in die lug bly hang nie, m aar die mens in sy konkre
te handeling raak. O p hierdie wyse word die m etode in sy etiek duidelik beskryfbaar, naam lik, ‘van bo na o n d er’ (B arth 1969:3, 4).
Na aanleiding van hierdie m etode is dit vir Barth moontlik om te sê dat alleen
deur die W oord van G od die menslike bestaan teologies relevant is. Die dialektiek
van die dogm atiek m oet eksistensieel gerig wees, .sodat die W oord van G od op die
m enslike bestaan gerig word (B arth 1960:887, 888). Só handhaaf Barth ’n m etode in
sy etiek wat die eer van G od bo alles stel.

4. ENKELE KRITIESE OPMERKINGS
K uitert (1974:66) m erk tereg op dat nêrens die Skrifberoep in die etiek so pro b le
m atics gew ord het, as w anneer dit gaan om die vraag wat die m ens m oet doen nie.
D ie p ro b lem atiek word v erdiep d eu r die ‘h o e’-vraag van die m etode wat gebruik
m oet word m et betrekking tot die Skrifberoep. Hierby word ook die gedagte gevoeg
dat ’n m oontlike uitweg wat gevind kan word as antw oord op die ‘hoe’- en die ‘w at’vraag, nie bloot net ’n kompilasie sal wees van pluspunte van argum ente wat uit verskillende agtergronde geneem is nie. Die insigte van twee uiteenlopende teologiese
denkm odelle kan nie op ’n sim plistiese wyse m et m ek aa r versoen w ord nie (V an
H uyssteen 1983:307). M et hierdie problem atiek in gedagte word die induktiewe en
deduktiew e m etodes kortliks onderw erp aan kritiek en daarn a word 'n alternatiew e
m etode voorgestel w aarna ’n teologiese fundering hiervoor gegee word.
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W at die induktiew e m etode betref, b eh o o rt ’n onderskeid gem aak te word tussen die situasie-etiek en etiese teologie aan die een kant en die kontekstueie teologie aan die ander kant. Die situasie-etiek en die etiese teologie m aak erns m et die
situasie, sen d er dat die m ens no rm atief word. In sy kritiek teen die etiese teologie
het Bavinck die opm erking gem aak dat dit nie die bedoeling van die ervaringsteologie is cm die w aarheid van die geloof u it die m ens a f te lei nie (B erkouw er 1974:
211). D it gebeur egter wel by die kontekstueie teologie. D ie m ens w ord die kenbron van norm e. Die m ens word die openbaring van G od. Dié aspek van die kon
tekstueie teologie het ernstige gevolge vir die sam elew ing. T e re g m erk N orm an
(1983:199) op: ‘It may be a recipe for perpetual tyranny.’ W ie m een dat hy G od is,
sal ook goddelike beheer oor ander wil he.
Die deduktiew e m etode kan op geen wyse versoen w ord m et die induktiew e
m etode van die kontekstueie teologie nie, al probeer Boesak om kontekstueie teolo
gie as G ereform eerd te omskryf (Boesak 1984:102). Die beweging van die mens na
G od kan nie identies wees met die beweging van G od na die mens nie. D ie deduk
tiewe m etode bekiem toon G od se handeling m et die w êreld en m et die mens as ’n
onom k eerb are gegew enheid. Alhoew el dit ten voile aan v aar word, is die gestalte
wat deur die O rtodoksie hieraan gegee word nie aanvaarbaar nie. Die Skrifbeskouing wat gehandhaaf is, het m eegebring dat geloof beskou is as die onvoorw aardelike
aanvaarding van leerstellige w aarhede, in plaas van ’n lewende verhouding m et die
lew ende G od self (E ngelbrecht 1982:30, 31). Alhoewel die O rtodoksie ’n legitieme
en edele m o tief gehad het, naam lik om die kosbare besit van die C hristendom te
verskans teen die oorheersing d eu r die hum aniste, is die w aarde van die mens voor
G od misken en word van die mens ’n sacrifldum intellectus verwag. D ie R eform atoriese teologie van Luther, Calvyn en Barth bevat m etodologies noodsaaklike korreksies op die siening van die O rtodoksie.

5. D IE SIM B IO T IE SE M E T O D E
Sim biose is ’n term w at geleen w ord by die p lan te- en d iereryk. D it beskryf die
saam bestaan van verskillende organism es tot m ekaar se voordeel. In die teologie
wil hierdie term aandui dat ’n m etode gevolg word wat die saam bestaan van G od en
mens erken. Die uitgangspunt is dat G od, mens en wêreld refleksief op m ekaar beirekking het (B onhoeffer 1955:179-184). Die teologiese onderbou hiervan m aak dit
duidelik wat die aard van hierdie w ederkerige verhouding is:
•

D ie w onder van G od se w erk w ord erken. In die sa am b e sta an van G od en
m ens w ord ruim te gelaat vir die w onder van G od. D it is ’n aspek wat by die
kontekstueie teologie to taal v erlore geraak het. D ie w onder van G od behels
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die erkenning dat G od ‘loodreg van b o ’ ingryp in hierdie w êreid (B arth 1960:
586). G od word nie verhorisontaiiseer nie. Hy bly ten spyte van die w onder, sy
skepping, onderhouding, die vieeswording en voleinding, steeds deus absconditus (L u th er) so dat hy op p arad o k sale wyse dialekties tegelyk as die G ans Andere, G od m et ons is. Vir die etiek beteken dit, aan die een kant, dat die skepper nooit skepping mag word nie en d at die skepsel en skepping, aan die ander
kant, nooit skepper mag word nie.
•

D ie sondige mens is afhanklik van G od. B ogenoem de beskouing oor G od raak
ten nouste die beskouing oor die mens. Die mens in sy saam bestaan voor G od
is ’n sondaar wat afhanklik van G od is. As begenadigde sondaar is die mens ’n
instrum ent in die hand van G od wat geroep is tot m edew erking m et sy verstand,
wil en krag. Die sam ewerking en saam bestaan van die mens voor G od word gek enm erk d e a r die feit d at die m ens bo alles seifkennis verkry in sy verhouding
m et G od (Calvyn). Die wese van die mens word daarom nooit die kenbron van
die etiese nie. Vir die etiek betek en dit dat die mens nie outonoom mag wees
in die sin dat hyseif die hoogste gesag word nie, m aar e e rd er ’n mens m oet wees
wat op die W oord antw oord sal gee (vgl Barth).

•

D ie Skrif is die getuienis van die openbaring van G od. Die Skrif is die kenbron
van die etiese. Die Skrif word egter nie gesien as ’n w etboek wat op m eganiese
wyse geinspireer is en voorskrifte gee wat direk op absolute wyse neerslag m oet
vind in die lewe van ’n mens nie. As getuienis van die openbaring van G od vind
’n refleksiewe interaksie plaas tussen die W oord van G od en die m ens van vandag binne sy gegewe situasie (L uther). Die eksistensiele of konkrete a.spek van
die m ens se lewe is ’n deeigenoot in die gesprek tussen G od en mens. D it vra ’n
gelowige luister na die W oord, besinning, oorw eging en besluitnem ing, sodat
die W oord n orm atief, nie in sy destydse vorm nie, m aar in eietydse vorm, sal
spreek. V ir die etiek beteken dit dat die situasie al luisterend na die W oord van
G od in ag geneem m oet word, sodat die W oord tot sy reg sal kom binne ’n ge
gewe konteks. K ontekstualisering, in hierdie sin, word verstaan as die vertaling
van die evangelic vir ’n beso n d ere situasie as ’n w isselw erking tussen teks en
konteks (E ngelbrecht 1989:380).

•

’n P a rite it b esta a n tussen dogm atiek en etiek . D ie sim biotiese m etode veronderstel dat ’n pariteit tussen dogmatiek en etiek gehandhaaf m oet word. Die
een hoef nie die a n d er te o orheers nie, want albei is gew ortel in dieselfde geloof.

R othuizen (1973:83) verwoord hierdie p ariteit deur dogm atiek te omskryf

as die ‘regtheid van g e lo o f en ‘etiek as die egtheid van g e lo o f. O p voetspoor
hiervan kan volstaan word om dogm atiek te omskryf as die ‘egtheid van g eloof.
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E tiek kan eerd er omskryf word as die ‘opregtheid van g e lo o f. H ierm ee word ’n
poging aangew end om die regte verhouding aan te dui tussen geloof, aan die
een kant, en die gesindheid en daad, aan die ander kant. O p hierdie wyse word
erkenning gegee aan die taak van die C hristelike etiek om m ense te konfronteer
m et en te lei to t die geloofsw aarheid binne sy leefwerklikheid (Thielicke 1981:
33, 63, 64).
Die voorgestelde sim biotiese m etode grens hom af teen sowei ’n uitsluitiik
induktiewe as ’n uitsluitiik deduktiewe m etode in die etiek soos verteenw oordig
deur die kontekstuele teologie en die O rtodoksie. D ie voorstei is dat sowei die
Skrif as die situasie in die m etode van die C hristelike etiek verreken b ehoort te
word. Die keuse wat uitgeoefen word, is nie ’n óf...óf nie, m aar ’n en...en - Skrif
en situasie, G od en mens.
E erstens b etek e n dit prakties dat die C hristelike etiek nie op ’n absolute
wyse die W oord afdw ingbaar kan m aak so asof die norm, wat sy vorm betref, vir
tyd en ewigheid voorskriftelik is nie. Tweedens beteken dit ook dat die C hriste
like etiek nie relativisties mag wees nie, so asof die m ens outonoom is vir wie
geen norm e o f w aardes bestaan nie, behalw e dié wat hy self skep. Die sim bio
tiese m etode wil die mens daarop attent maak dat hy nie anders as voor die oog
van G od (coram Deo) kan bestaan nie. Die mens kan hom self alleen verstaan
en uitleef in die lig van G od se genadige handeling met hom in Jesus Christus.
D aarom verkies ons om te p raat van ’n C hristelike etiek.
Om hierdie rede is dit belangrik d at die evangelie nie lew ensvreem d sal
spreek nie, al het dit ’n lewensbevrydende boodskap vir die sondige mens. Die
m oderne m ens m oet besef dat die erkenning dat dit in die evangelie gaan om
G od en m ens en dat die mens saam m et G od in hierdie w ereld bestaan, bepalend is vir sy w erklikheidsverstaan en -belewing. D ie lewe van die m ens is onlosmaaklik verbind aan die feit dat ‘G od m et ons’ is. O p grond van die sim bio
tiese m etode word dit m oontlik om die taak van die C hristelike etiek nuut te
form uleer; Die C hristelike etiek wil die m oderne mens verbind aan die lewende
G od sodat die m ens m et sy bestaansnood heil kan vind in ’n bondgenootskap
m et G od. M et hierdie besinning is ietwat bew eeg op ’n terrein wat in die moraalteo lo g ie b ek en d staa n as ‘stan c e’, p e rsp e k tie f o f horison. Dit dui op die
mees fundam entele en logies eerste oorweging met betrekking lot die sistem atisering van die etiek (C urran s j;92). Dit spreek dus vanself dat die simbiotiese
m etode slegs ’n vertrekpunt is en d at verdere besinning oor ’n etiese model, ’n
paradigm a en die praktiese gevolge daarvan noodwendig m oet volg.
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