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Groeiende verwondering?
Die Algemene Sinode van 2015
Waterkloof 11 Oktober 2015
‘n Sinode van ‘n kerk en ‘n gelowige mens se taak verskil nie so ver as wat ons dink nie…
Elke Christen-gelowige is geroep om eintlik met net een vraag te lewe: ‘Wat vra God van my?’.
Ook klein Lisa Steenkamp is vanoggend gedoop om eendag met die vraag te leef. En ‘n groep
kerkleiers in ‘n Sinode se taak is om die vraag deurgaans te bly vra.
Dis uiteraard nie ‘n gewilde en gemaklike vraag waarmee mense lewe nie. Die gewildste vraag
is eerder iets soos: ‘Wat is nou vir my die beste?’.
Ons taak is om te vra na God se wil vir ons tyd en omstandighede: ‘Wat vra God - wat die hart
van die werklikheid is - van my - waar ek nou in hierdie werklikheid lewe?’
- Enersyds is dit ‘n heerlike taak wat mens se lewe met avontuur en verwondering kan vul. Die
vraag se oopheid behoort voortdurende beweging en ‘n varsheid in jou lewe te bring. Nooit is
mens klaar hieroor gedink nie.
- Andersyds is dit ‘n riskante onderneming waarin die geringste arrogansie God se naam
groot skade aanrig.
Ons word arrogant as ons dink die vraag na wat vir ons die beste is en wat God vra, eintlik
maar dieselfde is. Dat ons eie behoefte en mening al is waarmee rekening gehou moet word
en die verskeidenheid van perspektiewe, interpretasies en menings nie gerespekteer hoef te
word nie.
Neem byvoorbeeld die Ou Testament (OT). Dit bevat ‘n verskeidenheid van getuienisse oor
wat God se wil vir bepaalde omstandighede sou wees. Vanuit verskillende tye, omstandighede
en perspektiewe in gedigte, stories en vertellinge word vertel dat God se ‘Dabar’ – sy Woord
wat ook met saak of selfs gebeure of teenwoordigheid vertaal kan word - tot ‘n mens gekom
het.
Ons kry ten minste twee verskillende, uiteenlopende benaderinge oor hoe God is en wie tot
God se gemeente kan behoort in die OT:
- ‘n Eksklusiewe lyn wat die mense beperk en allerlei ongewenstes uitsluit. Byvoorbeeld in
Esra en Nehemia ook in Deuteronomium 23 lees ons van verskeie kategorieë van mense
wat vir altyd uitgesluit sou wees uit die gemeente van die Here, oa ontmandes (eunugs) en
Moabiete;
- Naas die ekslusiewe lyn is daar die inklusiewe benadering wat uitlanders, ongewenstes en
vreemdelinge by God en sy heil wil insluit. Die verhaal van Rut byvoorbeeld vertel dat God
‘n Moabitiese vrou, Rut insluit en gebruik…’n Moabiet is die groot moeder van Dawid en
Jesus!
Die OT het hierdie twee lyne van interpretasies of benaderinge van God se wil. Na die
Ballingskap word die uitsluiting en wettiese nakoming sterker. Die 10 gebooie word 613 wette.
Alles word in rein en onrein kategorieë gedeel. Vir die ordentlike godsdienstige mense van
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Jesus se tyd, die room van die Joodse volk, die Fariseërs is alleen hierdie benadering God se
wil.
Wat vra God van my? Die ordentlike, godsdienstige mense is oortuig van God se strengheid
en dat God mense uitsluit.
Christene glo egter dat Jesus vir God die duidelikste bekend maak.
- Jesus is die duidelikste prentjie van God. Jesus vertel en leef God se uiteindelike wil – sy wil
vir wat genoem is die laaste dae.
- Jesus se verstaan, interpretasie en keuse ook van die Ou Testamentiese geskrifte gee vir
ons rigting.
Jesus is anders. Verrassend anders vir ons. Skokkend anders vir ordentike mense van sy tyd.
Hy beklemtoon die insluitende benadering wat al ‘n bietjie uitgedien geraak het in sy tyd. Hy
handhaaf nie die grense wat gestel is tussen rein en onrein maar gaan juis oor die
godsdeinstige en sosiale grense. Daarom is ordentlike Fariseërs kwaad dat hy
- goedpraat van uitlandse heidenvroue in Tirus en Sidon
- by Saggeus die belastinggaarder gaan eet
- vir die Samaritaanse vrou ‘n guns vra en praatjies met haar maak
- kinders rondom hom verwelkom
- vroue as vriende het.
In die vroeë kerk is Jesus se insluiting van alle mense, die aanvaarding van hulle volle
menswaardigheid en daarom hulle gelykheid voor God as te revolusionêr beskou en is vroue
se gelykheid nie konsekwent gehandhaaf nie. Die stelsel van slawe waarop die hele ekonomie
van destyds gebou is, kon nie direk bestry word nie.
Maar dikwels tree die vroeë kerk in lyn met Jesus op. So die verhaal van Handelinge 8: 26 38.
‘Wat verhinder dat ek gedoop word?’, vra die ontmande Etiopiër?
Daar is baie redes wat verhinder dat die ontmande Etiopiër gedoop word. Ek wonder nogal of
die vroeë aanhoorders van die verhaal nie sou dink watter rede Filippus eerste sou noem nie?
• Hy was ‘n heiden nie ‘n Jood nie
• Hy was van ‘n ander ras en uit Afrika
• Hy was ‘n magtige in die regering van ‘n land en gelowiges was destyds met reg
agterdogtig teen sulke mense - dink maar aan die skrywer Lukas se waarskuwings in sy
Evangelie teen rykdom.
• Hy was ‘n ontmande - 5 keer staan dit in die verhaal om dit te beklemtoon. Ontmandes is
kragtens Deuteronomium 23 saam met ander soos Moabiete verbied.
Maar die ontmande van Etiopië word gedoop! Hy het deel aan Christus. Ingelyf in die nuwe
gemeenskap van Christus. Die gemeenskap wat nie leef met die vraag: ‘Wat is vir my die
beste nie?’ maar met die vraag:’Wat vra God van my/ons?’
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In die nuwe geloofsgemeenskap geld Jesus se interpretasie van God se wil. Dis nie gebou op
die uitsluitreëls, volgens die eksklusiewe benadering van die OT nie.
Die nuwe gemeenskap is gebou op die inklusiewe benadering, op Jesus se aanvaarding van
alle mense, kinders, vroue, slawe, Grieke, ook blindes, dowes (laasgenoemdes is beskou as
gestrafdes).
Deur die jare moes sinodes soos individuele gelowiges vra: ‘Wat vra God van ons tov vroue in
leiersposisies, mense van ander rasse in die kerk, en nou in die afgelope week
selfdegeslagverhoudinge.
Mense het hulle eie voorkeure en vooroordele. Maar dit is – hoe diep ookal in ons
denkpatrone en tradisies vasgelê - nie gelyk aan God se wil nie.
Ons eie keuses, menings en voorkeure is immers dikwels in ooreenstemming met die
uitsluitbenadering van die OT. Maar Christus wat die naaste aan God is het die
insluitbenadering gekies!
Sommige mense is vandag skaam om in die NGK te wees. Ander is op pad uit. ‘n Klomp
jonges het my laat weet hulle bly en is bly. Die NGK is dapper, want:
•

Al sou hy mense verloor, probeer die NGK die ongemaklike kwessie en die vraag na God
se wil nie systap nie. As ons kerk politici was sou hulle omdat dit minderheid mens eis
maar liewers die meerderheid tevrede wou hou.

•

Dit neem God se wil ernstig deur bereid te wees om na lidmate se seer te luister. Die
seer van ouers en grootouers as hulle kind/kleinkind ‘anders’ is. Die seer van lidmate wat
‘anders’ is, hulleself dikwels verag daaroor, wat allerlei name soos ‘skeef’ en ‘speel vir
ander span’ genoem word, uitgesluit, verwerp en agteraf bespreek word.
• Dapper genoeg om na bona fide sielkundiges, psigiaters en terapeute te luister wat meen
dat die oorgrote meerderheid glad nie ‘n keuse het nie. Dat hulle so gebore is. Ek onthou
hoe ek jare gelede Oom Murray Janson genader het om ‘n gay-lidmaat wat vreeslik
swaar gekry het in sy werk en lewe ‘reg’ te help. En hy die Bybelgetroue professor en
behoudende gelowige vir my gesê het dis nie ‘n keuse nie. Ja, wie sal so sulke swaarkry
en verwerping kies?
• Dapper genoeg ook om na erkende bio-wetenskaplikes te luister wat sielkundiges se
waarneming bevestig dat dit nie ‘n keuse is nie maar ‘n saak wat geneties-chemies
vasgelê is. Dit het min of eerder niks met ouers se verhouding en optrede te doen nie –
hulle kan ophou om hulleself te verwyt.

Soos geo-wetenskaplike ontdekkings ons gehelp het om die ware betekenis van Genesis 1 en 2
opnuut te ontdek, so help die inligting oor selfdegeslagverhoudinge ons ook. Die 7 tekste waarin
die moeilik vertaalde Griekse en Hebreeuse woorde wat ongenuanseerde en dikwels foutief met
‘homoseksualiteit’ vertaal is, gaan oor antieke gebruike, oor verkragting, minagting van vroue. In
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die Rigtersteks gaan dit soos Cas Wepener (sien sy uitstekende boek Kookpunt! Nadenke oor
woede) dit ‘n jaar of wat gelede verduidelik het - As jy iemand wou verneder behandel die
persoon soos ‘n vrou!!
Die naaste wat ons iets van hierdie soort gruweldade verstaan is verkragtigspraktyke deur
heteroseksueles in tronke vandag. Hoe kan ons die soort teks gebruik
Al sou mense nie oor die agtergrondkennis van die gebruike en uitsprake van destyds
saamstem nie. Ons volg Jesus. Nie los tekste hier en daar nie. As ons dit sou doen moet ons
alle vrouepredikante afdank, alle vroue wat nie gesluier of gehoed is nie die eredienste verbied,
alle geskeides wegstuur, almal wat nie glo die aarde is in 6 dae geskape nie, verwerp. Dalk ook
op Saterdae eredienste hou …
Ons volg Jesus se verstaan van God as ‘n ‘Vader’ wat met ons menswees simpatie het, wat ons
broosheid ken en ons doelloosheid, liefdeloosheid en selfsugtigheid (‘sonde’) vergewe om dit te
verander. Jesus verstaan God se manier om ons te verander is deur sy genade en liefde
eerstehands te ervaar sodat ons mense van genade en liefde kan word en nie langer mense
wat met lysies van rein en onrein lewe of dink ons kan ons red deur die in eie krag wette te hou
nie.
Wat vra God van jou ?
Ons volg Jesus se verstaan van God se wil: die liefde en aanvaarding oor grense heen. Aan
hierdie verwondering van God kry ons nooit klaar nie. Daarin groei ons. Het die Sinode nie dalk
juis dit gedoen nie ?
André van Niekerk, 11 Oktober 2015

