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Opsomming 

Met die inleiding word die relevansie van die studie te midde van ‘n oorskot 
boeke oor hoop uitgespel.  Die studie stel ondersoek in na die effek wat ‘n 
samelewing in transisie op mense se hoop het.  Daar word vermoed dat die 
verandering in die samelewing sedert veral 1994 ‘n groot invloed op die denke 
van veral die Afrikaner het.   Verandering as fenomeen word ook vanuit die 
Sosiologie in oënskou geneem.  Sommige inligting is uit koerante verkry, 
aangesien die openbare media ‘n groot invloed op die samelewing se denke het.  
‘n Gebrek aan hoop is een van die gevolge van die veranderinge wat 
plaasgevind het. Die studie oor die kontemporêre word opgevolg met ‘n studie 
oor die Romeinebrief.   Daar word spesifiek gekyk na verse waar die woordjie 
hoop voorkom. Die historiese omstandighede van die skrywer, gemeente en die 
teologie van die brief word verdiskonteer.  Uiteindelik blyk dit dat daar 
noemenswaardige ooreenstemming met die situasie van vandag is.  Derhalwe is 
die teologie van die brief, veral aangaande hoop, ook relevant vir die persoon 
van vandag wat hom/haar in soortgelyke omstandighede bevind. 

Hoe word hoop aan die mens van vandag gekommunikeer?  Ten einde die 
prediking die beste moontlike kans te bied, kom die postmoderniteit onder die 
soeklig.  Dit word duidelik dat die postmoderne era radikaal verskil van die 
modernisme.  Die invloed van die postmoderniteit is universeel.  Kuns, die 
sosiale wetenskappe, die ekonomie en heellaas die teologie het nie sy strome 
van verandering vrygespring nie.  Aan die eenkant is dit ‘n gunstige klimaat om 
die Evangelie in te verkondig, maar andersyds is daar ook unieke gevare soos 
die New Age en relativisme wat vermy moet word.  Die laaste hoofstuk poog om 
homiletiese strategieë in die postmoderne konteks daar te stel.  Deur al die 
voorafgaande inligting in ag te neem word spesifieke geleenthede in die 
prediking aan die orde gestel.  Veral die vraag:  Hoe kan ons dan nog die 
Evangelie verkondig as daar nie regtig sprake van absolute waarhede is nie, 
word ondersoek.  Die klem word op die belydenis as hermeneutiese en 
homiletiese alternatief geplaas.  Dit gaan dus nie soseer oor die absolute 
waarhede nie, maar die obsessie om absolute waarhede te bewys.  Die Woord 
van God speel steeds ‘n onmiskenbare en onvervangbare rol in die prediking.  
Nie net die denke nie, maar ook die tegnologie van vandag kan nuttig ingespan 
word. 

Ja, ons leef in ‘n tyd waar hooploosheid ‘n groot deel van mense se denke in 
beslag neem.  Daar is egter een groot belofte:  God bly die Bron van hoop.  Ons 
moet ons  net  homileties, hermeneuties en strategies posisioneer om dit op die 
beste moontlike wyse oor te dra. 
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Abstract 

Although there are a lot of popular books available on the subject of hope I still 
believe that there is a need for another study on the phenomenon of hope.  
Especially where proper exegesis and a multidiscipline approach are taken into 
account.  In this study I’ve researched the effect of a society in transition on 
hope.  I suspect that the changes since 1994 have a significant influence on the 
attitude, thought and behaviour of the Afrikaner especially.  To come to such a 
conclusion the study take theories of change in Sociology into account.  Some 
information were gathered from papers.  The reason for that is the influence 
papers have on the spirit of society, and in this case its influence on people’s 
hope.  Unfortunately one of the conclusions is that a lack of hope can very well 
be one of the consequences of the changes in society since 1994. 

The contemporary study is followed by a study on hope in Paul’s letter to the 
Romans.  The background of the author, the congregation and the theology of 
the letter were taken in consideration.  In most of the cases I’ve used the verses 
in the letter where the word hope was used.  Surprisingly there is quite a 
comparison between the letter of Romans and society today as far as the 
reasons that causes hopelessness.  Therefore Romans can be of great value to 
give hope in a disorientated society. 

Until now we know that there is a lack of hope in society, and that Romans give 
us reason to hope, but what is the person looking like that we want to 
communicate with?  The study on post modernity show us how this “new” 
paradigm looks like.  Post modernity is very different to modernism.  The latest 
paradigm is universal and no one and nothing can escape it.  Social sciences, 
the arts, economy, science itself and the theology were largely influenced by post 
modernity.  With its larger emphasis on spirituality it creates wonderful 
opportunities for preaching.  On the other side though, one should also keep its 
threats in mind, especially the proneness to relativism and New Age. 

In the last chapter I use all the information and conclusions of the previous 
chapters to get to a homiletic strategy for a postmodern context.  The most 
important part of this chapter is to conclude that confession is a suitable 
hermeneutical and homiletical tool for preaching in post modernity.  There is no 
need to prove confession, it is about something that is believed.  The Bible 
therefore is still as relevant as ever.  Communication strategies are included to 
guide the preacher in the most effective way when preaching in a postmodern 
context.  The chapter ends with certain specific homiletic contents from the 
Roman letter that can be used today. 

We can know for certain that hopelessness is part of our society today.  However 
we’ve got the promise of Romans 15:13 that God stays our God of hope.  Our 
tasks are to posision us homiletically, hermeneutically and strategically in such a 
way that we give our faith the best possible chance. 
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 ‘N HOMILETIESE PERSPEKTIEF AAN DIE HAND VAN ROMEINE 
OM AAN MENSE IN ‘N POSTMODERNE KONTEKS HOOP TE 
BIED 
 

1. INLEIDING 
 

Die gedagte aan ‘n studie oor hoop het sy grondslag te danke aan ‘n gemeente 

wat my vyf jaar gelede gevra het om met hulle oor hoop te kom praat.  Dit was in 

elke geval ‘n aktuele tema tydens die eerste jaar van my bediening.  In 

Zimbabwe het ek die trauma, vrees en onsekerheid van boere, wat moontlik hulle 

grond kon verloor, beleef.  Ten spyte van hulle nood het hulle altyd aan die God 

van die Woord vasgehou.  Dit het my laat besef dat onder soortgelyke 

omstandighede, hoop moontlik vir mense in Suid-Afrika ook waardevol kan wees.  

Tydens huisbesoek, siekebesoek en pastorale gesprekke in Krugersdorp het die 

relevansie van hoop daagliks vir my duideliker geword.  Terwyl ek aan hierdie 

skripsie gewerk het, was ek self die slagoffer van ‘n gewapende roof en was ek 

baie gelukkig om nie my lewe te verloor nie.  Na die gebeure kon ek myself nog 

beter met die slagoffers van geweld en misdaad identifiseer. Die studie oor hoop 

was dus vir myself ‘n stuk terapie.   In hierdie studie word dus gepoog om te toon 

dat die Christelike hoop inderdaad iets vir mense te sê het wat hooploosheid 

ervaar.  Die studie is veral op die Afrikaner gerig. 

 

Statistiek oor misdaad, in die RSA, beaam die behoefte wat mense vandag het 

om aan iets vas te hou.  In die 2003/2004 verslagjaar sien van die belangrikste 

misdaadkomponente so daar uit (CIAC/SAPS 1994/1995 tot 2003/2004). 
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Tabel 1:  Statistiek oor misdaad 

Moord 19,824 

Verkragting 52,733 

Aanranding met die doel om ernstig te 

beseer 

260,082 

Roof met verswarende omstandighede 133,658 

Verwaarlosing en mishandeling van 

kinders 

6,504 

Motorkaping 13,793 

Huisroof 9,351 

Motordiefstal 88,144 

Dwelm verwante misdaad 62,689 

Winkeldiefstal 71,888 

 

Indien daar na die emigrasiesyfers gekyk word, lyk dit tog of daar iets in Suid-

Afrika moet wees, of aan die gebeur is wat mense se toekomsverwagting in die 

land beïnvloed.  Volgens tabel 2 is daar ‘n groot toename vanaf 2001 tot 2003 in 

die aantal professionele persone wat die land verlaat het. 

 
Tabel 2:  Migrasie statistiek – Volgens Beroep (STATS SA NO. 03-51-03 
(2003:3)) 

2001 2002 2003  

Beroep Immi- 

grasie 

Emi- 

grasie 

Wins/ 

Verlies 

Immi- 

grasie 

Emi- 

grasie 

Wins/ 

Verlies 

Immi- 

grasie 

Emi- 

grasie 

Wins/ 

Verlies

Ingenieurs, 

Argitekte, 

Tegnici 

62 474 -412 34 464 -430 61 700 -639

Mediese- en 

gesondheids 

beroepe 

41 539 -498 88 447 -379 73 766 -693

Opvoedkundige 

Beroepe 

179 438 -259 189 410 -221 90 666 -576
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Bestuurs-, 

uitvoerende-, 

administratiewe 

beroepe 

258 954 -696 382 1 146 -764 416 1 729 -1 313

 

 

Dit is nie net oorsake van buite wat traumaties beleef word nie.  Daar is ook 

daaglikse situasies en gebeure wat die mens sy hoop kan ontneem.  Egskeiding, 

dood, ernstige siekte, armoede en ongelukke is eweneens deel van die lewe. 

 

Tabel 3:  Egskeidings – volgens bevolkingsgroep (STATS SA P0307) 
(2003:14-17) 

Totaal vir 

2003 

Swart Kleurling Indiër Blank 

23407 6 637 3 394 1 486 11 890

 

Tans is daar byna ‘n ooraanbod van boeke oor hoop.  Dit het die vraag laat 

ontstaan of dit nodig is om nog iets oor hoop te probeer sê.  Aangesien baie van 

die leesstof vir die populêre mark geskryf is, is ek van mening dat daar steeds ‘n 

behoefte vir diepgrondige besinning oor die konsep is.  Daar is ‘n behoefte aan ‘n 

teologies gefundeerde vertrekpunt waar Bybeltekste nie willekeurig tot hoop 

konvergeer word nie.  Dus is ek daarvan oortuig dat daar steeds ‘n leemte in die 

navorsingsveld bestaan. 

 

Die metode wat tydens die studie gevolg word wil verskeie fasette uitlig.  Daar 

sal eerstens ondersoek ingestel word na ‘n samelewing in transisie.  Vermoedelik 

het die veranderinge in politieke, ekonomiese en maatskaplike toestande in Suid-

Afrika ‘n invloed op die inwoners se hoop.   

 

Vervolgens word gegewens uit die Romeinebrief ingewin ten einde vas te stel of 

daar iets in die eerste lesers se historiese situasie was wat hulle van hul hoop 

kon ontneem.  Verder sal gekyk word na wat hoop in die Romeinebrief is.  Indien 
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dit blyk dat daar spesifieke aanleidende oorsake was, sal daar gepoog word om 

te bepaal hoe die brief hoop aan die mense wou bemiddel. 

 

Net soos wat die outeur oor hoop in die Romeinebrief ‘n spesifieke agtergrond 

het, het die postmoderne mens ‘n spesifieke lewensuitkyk.  Om dus hoop aan die 

mens van vandag te verkondig, moet ‘n profiel van die postmoderne mens 

saamgestel word. 

 

Sodra ons weet hoe hoop vanuit die Romeinebrief lyk, die omstandighede ken 

wat hooploosheid tot gevolg het en die profiel van die postmoderne mens 

daargestel het, is dit noodsaaklik om te let op ‘n kommunikasie strategie.  Dit is 

van kardinale belang dat hoop in die homiletiek effektief aan die postmoderne 

mens gekommunikeer word. 

 

2. HOOPLOOSHEID AS ‘N SIMPTOOM VAN ‘N SAMELEWING 
IN TRANSISIE 

 

Om die noodsaaklikheid van hoop te verstaan is dit vir die doel van die studie 

noodsaaklik om die verskynsels wat met transisie gepaard gaan, te ken.  Dit is 

ook wesenlik om te besef watter groot veranderinge die afgelope jare 

plaasgevind het.  Daarna kan bepaal word of die veranderinge ten opsigte van 

die teorie wel ‘n uitwerking op die Afrikanersamelewing gehad het of nie. 

 

2.1 Die teorie van transisie 
 
Dit is duidelik dat sekere dinge verander het, maar die vraag is steeds hoe strook 

dit met die teorie van transisie.  Derhalwe is dit belangrik om ondersoek in te stel 

na wat sosiale verandering is; hoekom sosiale verandering plaasvind; hoe dit 

gebeur;  kragte en faktore wat die rigting en omvang van transisie bepaal 
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2.1.1 Die aard van sosiale verandering 
 
Sosiale verandering kan verstaan word as die beduidende variasies of 

veranderinge aan kulture en sosiale strukture oor tyd (Neubeck & Glasberg 

2005:294).  Sekere veranderinge soos die Franse revolusie kan enorme sosiale 

verandering tot gevolg hê, terwyl sosiale reformasies ‘n veel kleiner effek op die 

samelewing het.  Veranderinge kan ook latent wees, dit beteken dat dit 

aanvanklik ongesiens gebeur, maar later blyk om ‘n groot invloed op die 

samelewing uit te oefen.  Sosioloë is dit eens dat sosiale verandering nie ‘n 

enkele geïsoleerde voorval met korstondige invloed is nie, dit is eerder iets wat 

van voortgaande aard is (Neubeck & Glasberg 2005:295). 

 

2.1.2 Redes vir sosiale verandering en hoe dit gebeur 
 
Daar bestaan groot verskil onder sosioloë oor die redes vir sosiale verandering.  

Derhalwe word dit die beste deur die onderskeie teorieë weergegee.  Die sikliese 

teorie, evolusionêre teorie, ekwilibrium teorie en Marxistiese teorie het almal 

verskillende invalshoeke oor sosiale verandering. 

 

2.1.2.1 Die sikliese teorie 
 
Die sikliese teorie sien verandering as ‘n natuurlike siklus in die opkoms en 

ondergang van sosiale sisteme (Neubeck & Glasberg 2005:295).  Sosiale 

sisteme volg dieselfde patrone as ‘n lewende organisme.  Hierdie fases van 

verandering hou verband met die ouderdom van die sisteem.  Net soos die 

organisme deur die babafase, kleutertydperk, adolessensie, volwassenheid, 

bejaardheid, ensovoorts beweeg, het die sosiale sisteem soortgelyke fases 

tydens sy bestaan.  Elke samelewing het ‘n interne biologiese klok wat bepaal 

hoe lank die sisteem sal bestaan.  Die verandering of beëindiging van ‘n betrokke 

sisteem kan dan verklaar word dat die sisteem se tyd uitgedien is.  Die teorie 

verdiskonteer egter nie genoegsaam die effek van eksterne kragte nie. 
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2.1.2.2 Die evolusionêre teorie 
 
Net soos die sikliese teorie gaan die standpunt daarvan uit dat sosiale sisteme 

soortgelyk aan organismes is.  Dit gaan egter verder deur by die Darwinistiese 

biologiese evolusie aan te sluit.  Soos die lewende organisme deur mutasies na 

‘n hoër vlak beweeg, is daar ook ‘n in sosiale sisteme sprake van ‘n toenemende 

kompleksiteit.  Vordering speel ‘n belangrike rol in die voorbestaan van die 

sosiale organisme.  Oorlewing van die sterkste sisteem is dus by die sosiale 

sisteem aan die orde van die dag (Neubeck & Glasberg 2005:296).  ‘n 

Tekortkoming in die evolusionêre teorie is dat dit nie sosiale sisteme se toegang 

tot inligting en tegnologie genoegsaam verreken nie.  Dit gee ook nie ‘n antwoord 

op die rol wat verowering speel nie. 

 

2.1.2.3  Die ekwilibrium teorie 

 

Volgens die ekwilibrium teorie is verandering ‘n spontane gebeure wat plaasvind 

soos wat sosiale sisteme toenemend kompleks word.  Die toename in 

kompleksiteit vereis groter spesialisering in sosiale strukture en –rolle (Neubeck 

& Glasberg 2005:296,297).  Sisteme is interafhanklik teenoor ander sisteme 

byna soos die verskillende stelsels in die liggaam saam funksioneer (Popenou, 

Cunningham & Boult 1998:13).  ‘n Verandering in enige van die sisteme het ‘n 

verandering by almal tot gevolg.  Op so ‘n wyse word die ekwilibrium herstel.  

Een van die tekortkominge van die teorie is dat die definisie van wat ‘n sosiale 

sisteem is nie duidelik genoeg na vore kom nie. 

 

2.1.2.4 Die Marxistiese teorie 
 
Marx se teorie het ‘n heel ander vertrekpunt as die eers genoemde drie.  Waar 

bogenoemde verandering as geleidelik en spontaan sien, is verandering volgens 

die Marxistiese teorie eerder die produk van konflik.  Konflik is die normale, 
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voortdurende stand van sake wat gereeld verandering in sosiale strukture 

bewerkstellig.  Enige sosiale struktuur begin met ‘n tesis.  Gaandeweg is daar 

meer en meer teenstand teen die status quo tot dit op ‘n punt kom waar die 

status quo uitgedaag word.  Die uitdaging word die antitese genoem. 

 

Konflik is nie noodwendig negatief nie, maar dit is ‘n meganisme om weer 

noodsaaklike verandering in die samelewing te bewerk.  Die teorie beantwoord 

egter nie die vraag hoe gemeenskappe dan tog vreedsaam kan bestaan nie 

(Neubeck & Glasberg 2005:297,298; Popenoe et al1998:13). 

 

2.1.3 Gevolgtrekking 
 
Sosiale verandering is ‘n veelsydige, dinamiese fenomeen.  Dit is eerder die 

gevolg van politieke verandering as wat dit ‘n neutrale, natuurlike lewenskrag is.  

Ons het ook gesien dat latente verandering aanvanklik relatief ongesiens 

plaasvind en dan later ‘n groot effek op die samelewing kan hê. 

 

Uit bogenoemde kan ons dan tot die gevolgtrekking kom dat die politieke 

verandering van 1994 ‘n radikale invloed op die samelewing sou hê (Pieterse & 

Theron 1994:141,142).   Vervolgens word ondersoek ingestel ten einde te bepaal 

wat ondermeer verander het. 

 
2.2 Wat het sedert transisie verander?   
 

Die politieke verandering in 1994 het ‘n radikale verandering op verskillende 

terreine van die samelewing ingelei.  In hierdie gedeelte word ‘n paar van die 

veranderinge geïdentifiseer.  Dit moet egter in gedagte gehou word dat alle 

veranderinge nie sondermeer na die politieke verandering herlei kan word nie.  

Daar is ‘n oneindige aantal faktore wat verandering teweegbring.  Tog kan die 

politieke verandering as ‘n waterskeiding in talle fasette van die Suid-Afrikaanse 

samelewing gesien word.  Hierdie hoofstuk is ‘n perspektief vanuit die Afrikaanse 
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gemeenskap en probeer nie om die siening van die totaliteit van die Suid-

Afrikaanse bevolking weer te gee nie.   

 

By talle van onderstaande hoofde is van koerantberigte gebruik gemaak.  

Alhoewel dit nie noodwendig die akkuraatste vorm van inligting is nie, is dit 

bepalend vir die meningsvorming van die samelewing. 

 

2.2.1  Onderwys en Opvoeding 
 

Op die terrein van Onderwys en Opvoeding het drastiese veranderinge ingetree.  

Waar die skool in die verlede ‘n leidende rol in die onderrig van die Christelike 

geloof gespeel het, is die rol uitfaseer.  ‘n Beleid is ingestel waar dit veel meer 

oor die fenomeen van die godsdienste gaan en geen bepaalde godsdiens bo ‘n 

ander gestel word nie (Mans 2002:20).   Dit is ‘n radikale verandering indien in ag 

geneem word dat die Christelike godsdiens die enigste was wat in die vorige 

bedeling toegelaat is(Mans 2002:17).  Terwyl daar in die vorige onderwysbestel 

formele Godsdiensonderrig was, vervul die godsdiens ‘n ondergeskikte rol by ‘n 

vakgebied wat as “lewensoriëntasie” bekend staan(Mans 2002:19; Hersiene 

Nasionale Kurrikulumverklaring, 2002).  Alhoewel die basiese godsdienstige 

regte van die Christen nie aangetas word nie, is die implikasie van Kurrikulum 

2005 vir die Christendom in Suid-Afrika enorm.  Die verantwoordelikheid vir die 

Christelike opvoeding van die kind het teruggeskuif na die ouerhuis en die kerk.  

Kommer bestaan egter oor die kind wat nie ‘n Christelike opvoeding by die huis 

ontvang nie en aan die fenomenologiese bestudering van die godsdienste 

uitgelewer is. 

 

Alhoewel daar nie noodwendig beswaar hoef te wees teen seksualiteitsonderwys 

nie, is die kommer eerder oor wie hierdie belangrike taak gaan behartig.  

Aangesien seksualiteit ‘n sterk kultureel gedrewe saak is, en derhalwe in 

verskillende gemeenskappe kan verskil, heers daar in die Afrikaanse 
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gemeenskappe groot kommer oor die saamgestelde stof en die aanbieding 

daarvan (Die Hervormer p 5,8 15/3/2005). 

 

Dissipline is nie meer op dieselfde vlak as vroeër nie.  Onderwysers voel dikwels 

dat hulle nie meer respekteer word nie. Skooldrag en voorkoms van leerlinge 

word al meer aan hulle self oorgelaat (Beeld, p 3, 6/4/2005). Verder is die 

getalleverhouding onderwysers tot kinders so verminder dat onderwysers onder 

baie druk verkeer.   

 

Korrupsie in die nasien van eksamens is ‘n verdere bron tot kommer, terwyl 

vervalsing van matrieksertifikate daartoe kan lei dat Suid-Afrikaanse akademiese 

standaarde internasionaal bevraagteken word (Beeld, p 7, 17/1/2006;  Beeld, p 

7, 24/6/2005;  Beeld, p 4, 10/4/2005). 

 

Kommer bestaan ook op tersiêre vlak.  Die toekenning van beurse en keuring 

geskied eerder op grond van herkoms as meriete.  Verder is daar nie voldoende 

fondse vir toerusting en navorsing nie (Beeld, p 15, 11/04/2005).  Top kandidate 

kan derhalwe nie die loopbaan van hulle keuse volg nie.  

 
2.2.2 Grondhervorming 
 

Suid-Afrika was geografies nog altyd deel van Afrika.  Sedert 1994 het die RSA 

op ‘n ander vlak polities by Afrika betrokke geraak.  Die Afrika Unie en Nepad is 

bewyse dat Afrika baie meer kollektief funksioneer.  Grondhervorming in 

Zimbabwe raak baie Suid-Afrikaners direk en indirek.  Sommige Suid-Afrikaners 

het familie wat daar woon en word direk deur die trauma van grondhervorming 

geraak.  Aan die anderkant het die Suid-Afrikaanse regering met sy strategie van 

“stille diplomasie” ook die saad van twyfel en onsekerheid by boere op eie 

bodem gesaai (Beeld, p 7, 11/4/2005).  Daar is reeds strategieë in plek om die 

grond te herverdeel.  Aangesien grond so ‘n belangrike plek in die denke van die 

Afrika-mens inneem, is dit moeilik om te dink dat dit uiteindelik anders as in 
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Zimbabwe sal verloop.  Grond wat geslagte lank produktief in die 

voedselvoorsiening van Suid-Afrika bygedra het, word boere op twyfelagtige 

wyse ontneem.  Die hongersnood wat tans in Zimbabwe woed, is hoofsaaklik 

aan die onteiening van produktiewe grond te wyte (Beeld, p 1, 24/6/2005). 

 

2.2.3 Sport 
 

Aanvanklik was sport een van die groot katalisators wat bygedra het tot die 

verandering in die Suid-Afrikaanse samelewing.  Suid-Afrika was nog altyd 

sportmal en kon kompeterend met die sterkste lande in die wêreld meeding.  

Gedurende die afgelope paar jaar het daar toenemend spanning ontstaan oor die 

verteenwoordiging in sportspanne.  Spanne word toenemend so saamgestel dat 

dit die getalleverhouding van die Suid-Afrikaanse bevolking weerspieël (Stofile 

http://www.pmg.org.za/briefings/briefings.php?id=201).  Die demografiese 

verandering word ook in die sportstrukture weerspieël(Kriel 

http://www.unisa.ac.za/contents/faculties/humanities/pol/docs/Unisa%20seminaa

r%20-%20Sport.doc).  Oorweging op grond van meriete vind dikwels nie meer 

plaas nie.  Dit het verreikende gevolge.  Belowende sportlui het hulle reeds 

oorsee gevestig, ander sien net nie ‘n loopbaan in sport as ‘n moontlikheid nie.  

Verder is ons internasionale spanne nie meer so kompeterend in die 

internasionale arena nie. 

 

2.2.4 Regstellende aksie 
 

As gevolg van regstellende aksie neem meer mense skeidingspakkette, is daar 

minder bevorderingsgeleenthede vir blankes, veral mans (De Villiers 

1999:17,21).  Swart bemagtiging vereis dat die struktuur van maatskappye en 

besighede so gewysig word dat die bevolkingsamestelling daarin reflekteer word.  

Uitkontraktering geskied al meer en werknemers het nie die sekuriteit van 

mediese fondse en pensioenfondse nie.  Dit wil voorkom asof veral wit en bruin 

mans se kanse om werk te kry drasties verminder het (Rapport, p 1, 10/4/2005) 
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2.2.5 Korrupsie 
 

Korrupsie word op talle terreine van die samelewing ervaar.  Die onlangse 

debakel oor die matriek-eindeksamens in Mpumalanga is maar net een 

voorbeeld van die korrupsie.  Parlementslede wat hulle aan wangedrag skuldig 

maak en misdaad in die binnekringe van die veiligheidsdienste is deel van die 

realiteite van die veranderende Suid-Afrikaanse samelewing.  Soms gebeur dit 

op massaskaal (Beeld, p 1, 21/1/2006; Beeld, p 1, 18/1/2006; Beeld, p 7, 

5/4/2005; Beeld , p 1, 6/4/2005). 

 

2.2.6 Geweld, misdaad en die regbank 
 

Misdaad en veral geweldsmisdade is onrusbarend hoog in Suid-Afrika.  Ons sit in 

‘n groot mate met ‘n getraumatiseerde samelewing (vergelyk gerus die syfers in 

tabel 1).  Wat verder kommer wek is die wyse waarop gevangenisse bestuur 

word.  Bewaarders werk onder groot druk aangesien te min personeel 

beskikbaar is  (Rapport, p 19, 10/04/2005).  Die onafhanklikheid van die regbank 

is moontlik ook in gedrang (Beeld, p 2, 21/01/2006; Beeld, p 1, 9/01/2006).  Daar 

heers ook kommer oor die effektiwiteit van die Suid-Afrikaanse Polisiediens 

(Beeld, p 1, 29/03/2006). 

 
2.2.7 Militêre opleiding 
 
 
Nasionale Diensplig is in 1994 afgestel.  Jong manne wat diensplig deurloop het 

getuig van die vormende invloed wat dit op hulle lewe gehad het. 

 

2.2.8 Afrikaans 
 

Afrikaans is ‘n bedreigde spesie in die Nuwe Suid-Afrika.  Die taal kom al meer 

onder druk in skole, universiteite, howe en die staatsdiens in die algemeen 
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(Beeld, p 2, 30/1/2006; Beeld, p 2, 6/4/2005; Beeld, p 6, 5/4/2005).  Beeld berig 

van ‘n militêre regter wat dit “walglik” noem dat sekere verklarings in Afrikaans 

voorgelê word (Beeld, p 2, 30/1/2006).  Voor 1994 was Afrikaans een van twee 

amptelike landstale, nou is dit een van elf. 

 

2.2.9 Kerke 
 

Finansieel kom kerke dikwels nie meer die mas op nie.  Standplase gaan tot niet 

en ander  smelt saam.  Gemeentes beroep jong, bekostigbare predikante eerder 

as duurder, ouer predikante.  Dit word al meer ‘n tendens om deeltydse en 

deelsorg predikante aan te stel eerder as vol beroepe uit te bring(Smit 2001:123; 

De Villiers 1999:21; Nederduitsch Hervormde kerk van Afrika 2004).  Die liberale 

demokrasie in die Nuwe Suid-Afrika is ook daarvoor verantwoordelik dat die 

invloed van die Afrikaanse kerke in die samelewing drasties afgeneem het.  ‘n Al 

groter skeiding tussen kerk en staat het gevolg (De Villiers 1999:16).  Aborsie, 

homoseksuele verhoudings en die hele siening rondom die huwelik het verander.   

 

2.2.10 Maatskaplik 
 

Behalwe werkloosheid en armoede is daar ook meer kinders wat uit ouerlike sorg 

verwyder word (Beeld, p 2, 13/4/2005).  Ouetehuise ontvang tans slegs subsidie 

vir verswakte bejaardes, en dit wil voorkom asof die dae van subsidiëring getel 

is.  Ook die subsidie van kinderhuise kom meer in gedrang (Beeld, p 2, 

15/4/2005;  Beeld, p 1, 14/4/2005) Kinders moet dus ‘n al groter rol in die 

versorging van hulle geliefdes speel.  Dwelmgebruik en alkoholinname neem toe, 

terwyl die egskeidingsyfer gestyg het.  Dit wil voorkom of ras en nie behoefte 

bepaal, wie geld van owerhede sal ontvang (Beeld, p 1, 28/4/2005). 

 

2.2.11 Kultuur 
 

 
 
 



 18

Monumente se voortbestaan is in gedrang.  Die debat rondom die 

Voortrekkermonument en die verwydering van die Krugerbeeld uit die 

Krugerwildtuin kan as voorbeeld dien.  Die rol van die massamedia as draer van 

die taal, godsdiens en kultuur het eweneens radikaal verander. 

 
2.2.12 Naamsveranderinge 
 

Geografies is die hele Suid-Afrika in nege nuwe provinsies ingedeel.  Dit is egter 

nie al nie, bekende stede en dorpe, geboue en ander strukture se name is ook 

verander.  Gedurende die afgelope jaar is daar groot debatte gevoer aangaande 

die naamsverandering van Pretoria.  Kostes wat naamsveranderinge inhou word 

oënskynlik nie verdiskonteer nie (Beeld, p 2, 28/4/2005). 

 

2.2.13 Infrastruktuur 
 

Infrastruktuur het in die afgelope dekade drasties agteruitgegaan.  Middestede 

het in so mate verander dat jou lewe nie meer daar veilig is nie, terwyl die 

strukture onnet en onversorg is.  Paaie word nie meer soos voorheen onderhou 

nie en slaggate is ‘n groot probleem. Volgens die Automobiel Assosiasie het die 

land se paaie met 40 % sedert die jare negentig agteruitgegaan.  ‘n Beraamde 

tweehonderd miljard rand is nodig om die land se paaie te herstel.  Daarteenoor 

is daar slegs 5,5 miljard rand in 2005 aan padnetwerke bestee (Rapport, p 1,2, 

30/05/2006).  Pragtige voorstedelike winkelsentrums het egter ook die lig gesien. 

 
2.2.14 Openbare vervoer 
 

Tolpaaie het hulle verskyning gemaak wat die koste van vervoer van goedere en 

passasiers drasties verhoog het.  Treinvervoer is nie meer veilig nie en die 

spoorwegstelsel speel nie meer in dieselfde mate ‘n rol as vroeër nie. 
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2.2.15 Vakansie- en gedenkdae 
 

Na 1994 het die kalenderjaar ook verander.  Tradisionele gedenkdae soos 

Stigtersdag (6 April), Republiekdag (31 Mei), Krugerdag (10 Oktober) en 

Geloftedag (16 Desember) word nie meer erken nie, terwyl Hemelvaartdag ook 

nie meer ‘n openbare vakansiedag is nie. 

 

2.2.16 Emigrasie 
 

Een van die groot veranderinge die afgelope jare is die hoeveelheid jong mense 

wat besluit het om in die buiteland ‘n heenkome te soek.  ‘n Groot aantal 

professionele persone het werksaanbiedinge in die buiteland aanvaar.  Vergelyk 

gerus tabel 2 vir die hoeveelheid professionele persone wat die land verlaat het, 

teenoor die immigrasie van dieselfde vakgebiede. 

 

2.3 Die invloed van die veranderinge op die samelewing 
 

Ons het pas gesien wat ondermeer in Suid-Afrika gedurende die laaste dekade 

verander het.  Vervolgens gaan ons vasstel wat die invloed van hierdie 

veranderinge op die samelewing en individu was. 

 
2.3.1 Verlies aan identiteit 
 

Die Afrikaner is as kollektief geëtiketteer met die negatiewe gevolge van 

apartheid.  ‘n Eens trotse, selfversekerde nasie het skaam en verleë geraak.  

Verskeie van bogenoemde faktore het daartoe bygedra dat hy homself nie meer 

as Afrikaner wou sien nie.  Saam met die verlies aan identiteit het ook ‘n 

eksistensiële krisis ontstaan (De Villiers 1999:20,21; Vgl Popenoe, Cunningham 

& Boult 1998:27,323) .  Die verlies of bedreiging van simbole kan ‘n gevoel van 

verlies aan identiteit skep (Popenoe et al 1998:27-30). 
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2.3.2 Onttrekking uit die samelewing 
 

Na 1994 het die blanke sy invloed in die samelewing verloor.  Dit het gemaak dat 

politiek byna vermy is, en deelname aan die openbare debat is grootliks 

beëindig.  De Villiers (1999:23) noem die verskynsel “geestelike emigrasie”.  

Lidmate fokus hulle energie meer op die privaatsfeer van persoonlike 

verhoudings, belangstellings en godsdiensbeoefening (Popenoe et al 1998:216). 

 

2.3.3 Individualisering 
 

Die veiligheidsituasie het veel bygedra dat die beweeglikheid van mense ingekort 

word.  Minder persone se name verskyn in openbare telefoonregisters uit vrees 

vir hulle veiligheid. Kleiner gesinne, die moontlikheid van tuisonderrig vir kinders 

en tegnologiese veranderinge het dit maklik gemaak om ‘n lewe wat net om die 

eie persoon draai, te lei.  In sekere kringe vind ‘n onttrekking uit die samelewing 

plaas omdat daar gevoel word dat die Afrikaner nie meer ‘n rol in politieke-, 

sosiale en ekonomiese ontwikkeling te speel het nie (De Villiers 1999:23). 

 

2.3.4 Verlies aan ambisie 
 

Kinders besef dat hulle moeilik werk kry en dat beurse ‘n onwaarskynlikheid vir 

verdere studie is.  ‘n Gebrek aan motivering veroorsaak dat hulle nie meer 

doelgerig na ‘n bepaalde toekoms werk nie (Vgl Neubeck & Glasberg 

2005:220,225,252; De Villiers 1999:21).  Swakker opleiding het weer negatiewe 

ekonomiese en maatskaplike gevolge.  Beroepskeuses word aangepas en jong 

mense bekwaam hulle nie noodwendig in die rigting waarvoor hulle aangelê is en 

waarvan hulle hou nie.  ‘n Beroep word eerder gevolg waarin finansiële sekuriteit 

gewaarborg word.  Dit het ‘n wanbalans in die samelewing tot gevolg. 
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2.3.5 Onsekerheid 
 

‘n Samelewing in verandering is onseker wat in die toekoms voorlê.  Dit is voor 

die hand liggend om te vra:  “Wat is die volgende saak wat gaan verander?”.  

Wat tans as gegewe beskou word, is nie noodwendig oor ‘n paar jaar daar nie.  

In baie gevalle is mense versigtig om risiko’s aan te gaan en waagmoed aan die 

dag te lê.  Daar word baie meer op die oomblik as die toekoms gefokus. 

 

2.3.6 Verlies aan selfvertroue 
 

Saam met die onsekerheid gaan ook die gedagte dat wat ek doen, of, wat ons 

gedoen het, nie reg is nie.  Mense boet selfvertroue in, omdat wat hulle as reg 

beskou het, nie meer in die mening van besluitneming weerspieël word nie.  

Verlies aan selfrespek is iets wat maklik by minderheidsgroepe kan ontstaan 

wanneer passiewe aanvaarding voorkom (Popenoe et al 1998:216). 

 
2.3.7 Viktimisme 
 

Dikwels word verliese in die hede aan foute in die verlede toegeskryf.  ‘n 

Weiering om verantwoordelikheid vir gevolge te dra is ‘n algemene tendens.  

Apartheid is ‘n gerieflike sondebok vir die verlede.  ‘n Afrikaanse samelewing in 

verandering kan maklik in die versoeking val om sy lot op omstandighede en 

situasies te projekteer in plaas daarvan om verantwoordelikheid vir die hede te 

aanvaar (Covey 2004:128,129;Popenoe et al 1998:216).  Passiewe aanvaarding 

van die situasie kom op ‘n selfvervullingsprofesie neer waar mense glo 

verbetering nie meer moontlik is nie, en dan daarvolgens optree. 

 

2.3.8 Vrees 
 
Verandering gaan byna altyd met weerstand gepaard.  Die veranderinge van die 

afgelope dekade het ook vrees tot gevolg gehad (De Villiers 1999:17) .  Dit gaan 
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hand aan hand met die verlies van beheer.  Skielik het die Afrikaanse 

samelewing geen mag meer om sy wil af te dwing en sy beloftes te waarborg nie.  

Getallegewys bevind die Afrikaner hom by verre in die minderheid.  Geweld en 

misdaad is verantwoordelik dat mense uiterste reëlings tref om hulle huise so ver 

moontlik te beveilig.   

 

2.3.9 ‘n Verlies aan kundigheid 

 

Talle van die mense wat die land verlaat het is hoogsopgeleide en kundige 

persone.  Die meeste van die emigrante is ook mense wat ‘n beduidende rol in 

die ekonomie en arbeidsmark vervul het((STATS SA NO. 03-51-03 (2003:3)).  

Jongmense eerder as oueres eksperimenteer met oorsese werke.  Dikwels word 

hulle goeie poste aangebied en besluit om hulle permanent in die buiteland te 

vestig. 

 

 

2.4 Gevolgtrekking 
 
Bogenoemde faktore het verskillende gevolge in die lewe van mense.  Simptome 

wat transisie veroorsaak kan met verskillende begrippe omskryf word:  

moedeloosheid, vrees, ontrekking en ‘n apatiese lewenshouding, fatalisme, 

aggressie, neo-rassisme, twyfel, onsekerheid, bedreigdheid en ander sekondêre 

emosies.  Ten diepste kan genoemde reaksies by mense herlei word na ‘n 

gebrek aan hoop.  Hooploosheid manifesteer gewoonlik in een of meer van die 

genoemde belewenisse.  Juis daarom is dit so belangrik dat die kerk deur die 

prediking mense moet begelei om weer hoop te vind.  Die Evangelie van Jesus 

Christus is die enigste bron van ware hoop. 
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3. PERSPEKTIEWE OP HOOP VANUIT DIE ROMEINE BRIEF 
 

Die brief aan die Romeine het vanuit ‘n spesifieke konteks sy beslag gekry.  

Indien ons in die brief kan vasstel wat die omstandighede van die lesers en die 

skrywer was, kan dit baie lig op die gebruik van hoop werp.   Ek het Romeine om 

verskeie redes gekies as die boek waaruit ek my studie oor hoop wil doen:  

Romeine is in ‘n sekere sin ‘n kommentaar op die Evangelies.  Dit het dus 

besondere relevansie na Jesus se aardse lewe .  Verder het ek in ‘n woordstudie 

vasgestel dat die woordjie hoop meer in Romeine voorkom as in enige van die 

ander Nuwe Testamentiese boeke.  Hoop is dus een van die sentrale temas in 

die brief.  Die inhoud van die boek was tydens pastorale gesprekke, siekebesoek 

en huisbesoek ‘n onskatbare bron van inspirasie en verwysing.  Sedert die begin 

van my studies het ek ‘n voorliefde vir die teologie in Romeine en ‘n studie uit 

hierdie brief van Paulus sou vir my uitermate bevredigend wees.  

 

In hierdie hoofstuk word daar ‘n poging aangewend om meer van die lesers en 

skrywer te wete te kom, sowel as om die gebruik van die woord hoop binne sy 

bepaalde konteks teologies te verdiskonteer. 

 

3.1  Die eerste lesers van die Romeienebrief 
 

Geleerdes is dit eens dat Paulus die skrywer van die Romeinebrief is.  Van 

Aarde (2004:7) is van mening dat die geadresseerdes hulle in Rome bevind het.  

Uit Romeine 1:8; 6:3,17 blyk dit dat die lesers reeds kennis van die evangeliese 

tradisie gedra het.  Verder maak Paulus in Romeine 1:13; 15:23 melding dat hy 

vir baie jare reeds van voorneme was om hulle te besoek.   

 

3.1.1 Aan wie is die brief gerig? 
 
By Dunn (1988:xlv) is daar geen twyfel dat die brief aan die heidennasies gerig is 

nie.  Romeine 11:13,32; 15:7-12 spreek hom duidelik ten gunste van so ‘n 
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beskouing uit, terwyl dit verder in Romeine 1:6,13; 15:15,16 geïmpliseer word.  

Aan die anderkant is dit net so duidelik dat byna die hele brief ‘n kennis van die 

Ou Testament veronderstel.  Romeine 2:17 is tog duidelik aan die Jood gerig en 

sy kennis van die wet.  Net so geld dit vir die besnydenis. Verder word bekende 

figure uit die Ou Testament genoem, byvoorbeeld:  Adam, Abraham, Moses.  Dit 

is uiters onwaarskynlik dat hierdie gegewens vir die deursnit heiden in so ‘n mate 

bekend sou wees dat die Evangelie in die lig van hierdie gegewens verduidelik 

sou word.   

Die verhouding tussen die Jood en die heiden kom ook dikwels ter sprake.   Dit is 

bekend dat heidene dikwels uit nuuskierigheid, en as gevolg van die 

aantreklikheid van die Joodse monoteïsme, byeenkomste bygewoon het.  

Vermoedelik is die brief dus gerig aan Jode sowel as heidene wat dikwels die 

sinagoges besoek het.  Miskien is dit die veiligste om nie noodwendig aan ‘n 

etniese verdeling te dink nie, maar om die geografiese gerigtheid van Romeine 

1:7 te erken.  Hier word bloot melding gemaak van “…almal in Rome vir wie God 

liefhet…”.  Dit pas in elke geval in by die res van die brief waar daar nie 

onderskeid tussen die Jood en die Griek getref word nie. 

 

3.1.2 Die ontstaan van die gemeente 
 
Verskeie teorieë bestaan oor hoe die gemeente ontstaan het. Daar is nie 

sekerheid deur wie se prediking die Romeinse “Christene” tot bekering gekom 

het nie.  In seker geledere word Petrus se naam genoem.  Tog bestaan daar nie 

bewyse dat hy daar gewerk het nie.  Paulus het van die standpunt uitgegaan dat 

hy nie werk waar ander reeds die Evangelie verkondig het nie.  Dit maak ook 

hom ‘n onwaarskynlike kandidaat (Den Heyer 1998:238).  Van Aarde (2004:8) is 

daarom van mening dat die gemeente ontstaan het deurdat gelowiges van elders 

in die Romeinse Ryk na Rome verhuis het.  Dit kan ook wees dat bloot weens 

die verkeer tussen Rome en die res van die wêreld die Evangelie die stad binne 

gedra is (Du Toit 1984:44; Schmithals 1988:36).  Soos wat die Christendom in 

die Ooste uitgebrei het, het al meer Christene na Rome beweeg (Schmithals 
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1988:36).  Dit sou redelik maklik wees met die goeie verkeersweë wat tussen die 

hoofstad en die res van die wêreld bestaan het.  Daar kan met groot sekerheid 

aangeneem word dat van die Christene wat na Rome verhuis het, vanuit 

Pauliniese gemeentes soos Korinte en Antiogië afkomstig was 

(Schmithals1988:37).  Dit sou ‘n verdere invloed op die ontvanklikheid van die 

brief hê.  Waarskynlik was die lesers saamgestel uit beide nie-Israelitiese en 

Israelitiese Jesus-volgelinge, met die laasgenoemde in die minderheid.   

 

Tydens die bewind van keiser Claudius is die Jode en die Christene uit die land 

verban.  Eers kort na die troonbestyging van keiser Nero is die edik herroep en 

kon van die gelowiges weer na Rome terugkeer.  Aquila en Priscilla is 

voorbeelde van gelowiges wat weer in Rome gaan woon het (Den Heyer 

1998:240,241; Van Aarde 2004:7).   Daar is selfs sprake dat daar meer as een 

verbanning was.  Dunn (1988:xlix) is van mening dat daar selfs twee verbannings 

was.  Die eerste sou in ongeveer 41 nC wees en nie heeltemal so erg soos die 

tweede in 49 nC nie. 

 

3.1.3  Samestelling van die gemeente 
 

Feitlik al die gemeentes waarin Paulus gewerk het, het uit klein sosiale groepies 

bestaan. Daar was individue en gesinne uit verskillende etniese agtergronde, 

stande en godsdienstige tradisies (Dunn 1998:673).  Dit is dus duidelik dat dit ‘n 

groot verskeidenheid en uiteenlopende gehoor was waaraan die brief gerig is.  

Volgens Romeine 1:7 is die brief duidelik gerig aan “…almal in Rome vir wie God 

liefhet en wat Hy geroep het om aan Hom te behoort.”  Indien Romeine 3:29; 

10:12,13 in aanmerking geneem word, lyk dit heel vanselfsprekend dat daar 

minstens Jode en ander nasies deur die brief bereik wil word.  Romeine is dus ‘n 

stuk universele Evangelieverkondiging. 
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3.2  Situasie en omstandighede van die lesers 
 

3.2.1 Maatskaplike situasie 
 
Dunn (1998:673) wys daarop dat ons meer van Rome se sosiale konteks weet 

as van enige ander plek in die Romeinse Ryk gedurende hierdie tydperk. Uit 

inskripsies en argeologiese data blyk dat die Jode in Rome oor die algemeen 

arm en van lae sosiale stand was (Dunn voetnota 7 bl 674).  Verder moet in 

gedagte gehou word dat dit ‘n besonder groot stad was, die middelpunt van die 

magtige Romeinse Ryk. 

 

Slawerny was iets wat in die leefwêreld van Rome bekend was. Die vrees 

waarvan melding gemaak word in Romeine 8:15 staan waarskynlik in verband 

met die slawerny.  Die Gees wil juis vrymaak van die slawerny of die vrees wat 

met slawerny gepaard gaan. 

 
3.2.2  Politieke situasie - verhouding met die owerheid 
 

Die klein huisgemeentes het dit beslis nie maklik in Rome gehad nie.  Teenoor 

die owerhede was daar dikwels spanning.  Vir die owerheid was daar gedurige 

agterdog jeens die klubs, verenigings en veral ook spanning teenoor die Jode.   

Waar die sinagoges spesiale vergunning gehad het om te funksioneer, het die 

nuutgestigte gemeentes nie noodwendig hierdie voorreg geniet nie.   Hoe groter 

die nie-etniese karakter van die kerk geword het, des te meer het die politieke 

druk op die kerk toegeneem (Dunn 1998:674). Dit het ook die gemeente onder 

verdenking geplaas en die voortbestaan is derhalwe bedreig.  Saam met die 

bedreiging en verbannings wat reeds plaasgevind het sou daar onsekerheid oor 

die toekoms geheers het. 
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Ons weet dus dat die eerste lesers reeds die trauma van verbanning beleef het.  

Van Aarde (2004:8) meld dat die aard van die gemeente se geloof, teologies 

gesproke, onbekend was, maar dat dit duidelik is dat die gemeente nie veel 

kennis oor Paulus se Evangelie gehad het nie.  Dit word duidelik uit die aard van 

die Romeinebrief waarin Paulus die boodskap van die geloof uitgebrei en 

noukeurig verduidelik.  Pelser (1984:43) wys weer daarop dat daar volgens 

Romeine 1:8 reeds oor ‘n wye gebied oor hulle geloof gepraat word.  Dit beteken 

dat ‘n bepaalde kennis van die Evangelie reeds by hulle veronderstel word.  Die 

Evangelie moes dus al ‘n klompie jare onder die mense bekend gewees het.  

Indien aanvaar word dat van die gelowiges vanuit Pauliniese gemeentes 

afkomstig was, sou dit van groot waarde wees vir die verstaan van die brief.  

Baie van hierdie mense sou met sommige van Paulus se teologiese gedagtes 

bekend gewees het.  Selfs belangriker is dat van hulle Paulus geken het en 

elders saam met hom ontberinge verduur het. 

 

3.2.3 Verhouding tussen Jode en heiden gelowiges 
 
Dit wil verder voorkom asof daar by van die Jode die gedagte bestaan het dat 

hulle voorkeur bo die heidene sou kry.  Hierteen maak Paulus baie duidelik 

melding dat dit nie die geval is nie.  Die brief tref geen onderskeid tussen die 

heiden en die Jood nie.  Uit die aard van die saak moes hierdie houding jeens 

die heidene spanning veroorsaak het (Dunn 1998:372,373).  Vir baie van die 

heidene was dit makliker om tot die Christendom oor te gaan as na die 

Jodendom.  Om ‘n proseliet te wees moes iemand vanuit die heidennasies die 

Joodse geloof aanneem, met ander woorde besny word.  So persoon is dan as ‘n 

Jood gereken (Schmithals 1988:37,38). Baie Jode het egter nie vir die 

besnydenis kans gesien nie, maar was steeds in die Joodse geloof geïnteresseer 

en sou selfs byeenkomste bywoon.  Hierdie persone is as “godvresendes” 

gekategoriseer, maar het nie dieselfde voorregte as die Jode self geniet nie.   
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In ‘n groot mate het die Christelike geloof, wat sonder die besnydenis gepaard 

gegaan het, na ‘n baie aantreklike alternatief vir die heidene geklink (Dunn 

1988:xlviii).  Die godvresendes was dus van die eerste persone wat hulle tot die 

Christelike geloof bekeer het.  Baie van die heidene het dus reeds in die 

sinagoge met die Christendom kennis gemaak.  Eers later het Paulus op die 

heidene wat nie in die sinagoge gekom het nie, begin fokus (Schmithals 1988:38;  

Dunn 1988:xlvii)  Die Jodendom het dus ‘n waardevolle vooraf-rol in die vestiging 

van die Christelike geloof gespeel. 

 

Volgens Suetonius was die aanvanklike verbanning van die Jode in die laat 40’s 

te wyte aan verskille oor ‘n “Chrestus” binne die Joodse geledere.  Daar word 

aanvaar dat met hierdie “Chrestus” “Christus” bedoel word.  Een van die verskille 

kan vermoedelik aan die doophandeling toegeskryf word.  Die doop was nie ‘n 

saak wat regtig met die aktiwiteite van die sinagoge sou rym nie (Dunn 1988:l) 

Die opstande sou dan plaasgevind het tussen Jode wat Jesus as die Messias 

aanvaar het, en diegene wat nie daarmee kon saamgaan nie.  Vir die 

buitestander sou dit moeilik wees om tussen hierdie twee groepe te onderskei.  

Die daaropvolgende verbanning deur Claudius sou die spanning tussen die twee 

groepe beslis verhoog het (Dunn 1988:xlix).  ‘n Kenmerk van die historiese 

agtergrond van die brief aan die Romeine is dat die Jode in ‘n baie kwesbare 

situasie was.  Alles in ag genome wil dit voorkom asof die Christene nie net druk 

van die owerheid beleef het nie, maar dat die spanning tussen die Jode en die 

Christene ook aan die oplaai was. 

 

3.2.4   Geestelike lewe van die gemeente 
 

Indien Romeine 1:8 as norm geneem word, wil dit voorkom asof daar inderdaad 

iets besonder in die gemeente van Romeine was.  Hulle was mense wat onder 

moeilike omstandighede die geloof behou het.  Paulus wil hulle graag besoek en 

sien daarin ‘n geleentheid om die gemeente in die geloof te versterk, maar om 

ook self in die geloof versterk te word (Rom 1:12).  Hier is nie regtig sprake van 

 
 
 



 29

die konflik rondom sy apostelskap soos wat in 1 Korintiërs die geval was nie.  

Indien Romeine 16 as deel van die oorspronklike dokument beskou word, is ook 

sy groeteboodskap aan die gemeentelede beduidend.  Priscilla en Akwila (Rom 

16:3-5) was medegelowiges wat hulle lewens vir Paulus gewaag het.  Hulle huis 

was ook die plek van samekoms vir een van die gemeentes.  Eweneens was 

Andronikus en Junias mede-gevangenes saam met Paulus vir die saak van die 

Evangelie (Rom 16:7).  Epenetus (Rom16:5), Maria (Rom16:6), Ampliatus (Rom 

16:8), Urbanus en Stagis (Rom 16:9), Apelles en die huis van Aristobulus (Rom 

16:10), Herodion en die huis van Narsissus (Rom 16:11), Trifena, Trifosa en 

Persis (Rom 16:12), Rufus en sy moeder (Rom 16:13) word almal op besondere 

wyses vermeld.  Behalwe bogenoemde was daar ook Asinkritus, Flegon, 

Hermes, Patrobas, Hermas en ook die ander broers by hulle (Rom 16:14).  

Filologus, Julias, Nereus en sy suster, Olimpas en die ander gelowiges ontvang 

ook groete.  Dit is inderdaad opvallend hoeveel vroue aktief in die gemeentes 

werksaam was. 

 

Uit die brief kom sake na vore wat iets van die leefwêreld van die gemeente in 

Romeine vertel.  Dit is baie moeilik om af te lei of daar gemeentelede was wat 

self aan van die waarskuwings en aanklagte wat Paulus noem, skuldig was.  

Daar moes egter ‘n rede gewees het waarom sommige van die sake te berde 

gebring word.  Aan die eenkant kan dit wees dat Paulus dit noem op grond van 

die situasie in die gemeente of leefwêreld van die gemeente.  Aan die anderkant 

is dit ook moontlik dat Paulus dit noem om die gemeente te waarsku.  Hy noem 

dit omdat hy van soortgelyke gedrag elders bewus was en die gemeente 

daarteen wou waarsku.  Sy eie wedervaringe kan ook nie uit die oog verloor 

word nie. Nietemin, is ek van mening dat dit vir die verstaan van hoop in 

Romeine noodsaaklik is om ook van hierdie sake kennis te neem: 
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3.2.4.1 Mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid onderdruk 
 
Dit lyk of Paulus (Rom 1:18-21) kritiek uitspreek teen bogenoemdes wat nie meer 

kennis van God het, of ook nie meer aan God erkenning gee nie (Dunn 

1998:136,688). 

 

3.2.4.2 Afgodery 
 
Die dwaasheid van die mense wat hulle tot afgode wend word vermeld (Rom 

1:22,23,25; 2:22).  Dit wil voorkom asof hulle in die plek van die heerlike en 

onverganklike God beelde vereer wat soos mense, voëls en diere lyk (Vgl Dunn 

1998:34). 

 

3.2.4.3 Moraliteit in die leefwêreld van die Romeine 
 

Aangesien die mensdom in sy totaliteit hier aangespreek word, is die mense in 

Rome nie daarvan uitgesluit nie.  Daar word onder meer na die volgende sake in 

die brief verwys: 

 

 Sedelike onreinheid (Rom 1:24).  In Romeine 6:19 blyk dit dat die sedelike 

onreinheid en losbandigheid vroeër onder van die bedoelde lesers aan die 

orde van die dag was. 

 Verruil die waarheid van God vir die leuen (Rom 1:25; 2:8). 

 Vereer die skepsel in plaas van die Skepper (Rom 1:25). 

 Homoseksuele gedrag (Rom 1:26,27). 

 Ongeregtigheid, slegtheid, hebsug, gemeenheid, jaloesie (Rom 13:13), 

moord, twis (Rom 12:16; 13:13; 16:17), bedrog, kwaadwilligheid, skinder, 

praat kwaad, haat teenoor God, hooghartigheid (Rom 12:3,16), aanmatigend, 

verwaandheid, kwaad uitdink, ongehoorsaamheid aan hulle ouers, 

onverstandigheid, onbetroubaarheid, liefdeloosheid (Rom 15:1), 

hardvogtigheid  (Rom 1:29,30). 
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 Egbreuk (Rom 2:22). 

 Diefstal (Rom 2:21). 

 Wetteloosheid wat direk op die lesers betrek word (Rom 6:19). 

 

Daar kan byna geen twyfel bestaan dat bogenoemde gedrag in Rome  

teenwoordig was nie.  Dit is universeel en sal in haas enige gemeenskap in enige 

tydperk gevind word.  Die feit dat dit genoem word is opsigself ‘n aanduiding dat 

dit in daardie tyd reeds bestaan het, en dat dit nodig was om die gemeentes 

daarteen te waarsku. 

 
3.2.4.4 Swaarkry, lyding en die dood 

 

Die swaarkry in Romeine 5:3-5 verwys veral na die omstandighede wat die 

Christene vanweë die Joodse sinagoges en die owerheid moes verduur 

(Schmithals 1988:156).  Hierdie beproewinge lei nie tot die moedeloosheid nie, 

maar eerder tot die versterking van die hoop. 

 

Uit Romeine 8:18 word dit duidelik dat lyding ook iets kontemporêr vir die lesers 

was.  “…die lyding wat ons nou moet verduur…” (Rom 8:18)  beteken duidelik 

lyding vir die lesers, moontlik selfs as kollektief, iets welbekend was.  Hierdie nou 

kan egter ook teenoor die eskatologiese toekoms staan.  Nogtans wil dit die 

realiteit van die omstandighede van die lesers illustreer. 

 

Geen nasie onder die son ken nie die dood nie.  Die dood word as welbekende 

metafoor gebruik juis om die uitwerking van die sonde op die mens te illustreer 

(Rom 6:21-23).  Verganklikheid, wat eie aan die mense se bestaan is, is dus iets 

waaraan die gelowiges in hulle beproewing voortdurend herinner sou word (Rom 

8:23). 

 

Lyding, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard was sake 

wat die gelowiges daagliks bedreig het (Rom 8:35)(Schmithals 1988:313).  Om 
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as ‘n slagskaap gereken te word, beteken dat geen waarde aan daardie lewe 

gekoppel is nie (Rom 8:36). 

 

Romeine 8:38,39 beklemtoon verder die dinge wat die mense van daardie tyd as 

uiterstes moes beleef.  Dood of lewe;  engele of bose magte;  teenswoordige of 

toekomstige dinge, of kragte;  hoogte of diepte. 

 

3.2.5 Denke van die eerste lesers 
 
Ten einde die situasie van die eerste lesers beter te verstaan is dit ook nodig om 

te weet met watter godsdienstige en filosofiese strominge hulle konfronteer is.  

Die Gnostiek, Stoïsyne, Epikureërs en die Platonisme word van nader beskou. 

 

3.2.5.1 Die Gnostiek 
 
Die gnostiek kan beskryf word as ‘n religieuse ervaring met ‘n unieke siening van 

die werklikheid.  Uit hierdie ervaring kom ‘n spesifieke lewenshouding na vore 

(Van Aarde 1994:25).  Alhoewel die gnostiek ‘n pessimistiese wêreldbeeld het, is 

dit tog positief.  Dit kan veral gesien word in die feit dat gnostici van mening was 

dat hulle van ‘n hoër wêreld afkomstig was en weer daarna sou terugkeer (De 

Villiers 1997:paragraaf 678; Van Aarde 1994:25). 

 

Volgens Van Aarde (1994:28) is die volgende kenmerke van die gnostiek ten 

tyde van die Nuwe Testament: 

 ‘n Soeke na die oorsprong van die bose en van kennis as ‘n soort verlossing. 

 Die geloof dat die goddelike wêreld tot ‘n val gekom het, waarna die demiurg 

die wêreld geskep het,  tog het sommige siele steeds die goddelikheid in 

hulle.  ‘n Verlosser kom van die goddelike wêreld en wys hoe die goddelike 

vonk kan ontsnap uit die gewone wêreld. 

 Die mens moet ‘vreemd’ in die wêreld bly. 

 Kennis is redding. 
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 Antropologies is die mensheid in klasse opgedeel wat onveranderbaar is;  en 

die Christelike Gnostici gee baie reliëf aan die vrou. 

 

Dit is duidelik dat hierdie beweging ‘n bedreiging vir die Christendom ingehou 

het.  Veral dat die saligheid deur iets soos “kennis” verkry kon word.  Ook die feit 

dat daar ‘n skeiding tussen die liggaam en die siel is. 

 

3.2.5.2 Stoïsyne 

 
Die Stoïsyne het vir ‘n lang tyd invloed op die antieke wêreld uitgeoefen.  

Daarom dat hulle in ‘n vroeë-, middel- en laatfase ingedeel kan word.  Aangesien 

die middel-Stoa reeds in 129 vC aangepas het by die Romeine kan ons aanvaar 

dat hulle ‘n invloed op die Christendom sou hê.  Kenmerke van die middel-Stoa 

was veral (Van Aarde 1994:32): 

 Die bron van die lewe is die son, en nie vuur soos vroeër gedink is nie. 

 ‘n Kousale verhouding bestaan tussen al die dele van die wêreld.  Daaruit 

word afgelei dat daar ‘n eenheid in die kosmos ter sprake is. 

 Daar is orde in die kosmos wat uit verskillende vlakke bestaan. 

 

Ook die laat-Stoa kon invloed op die jong Chistendom uitoefen.  Seneca was die 

heersende denker in hierdie tyd.  Aangesien hy later die leermeester van keiser 

Nero geword het, en Nero die keiser was tydens die skrywe van die 

Romeinebrief, moes die leer ‘n direkte invloed op die huisgemeentes in Rome 

gehad het. 

 

Anders as die middel-Stoa het die laat-Stoa beweer dat (Van Aarde 1994:33): 

 Daar eerder sprake is van ‘n Platoniese dualisme as ‘n Stoïsynse 

      monoteïsme. 

 Die heelal word gesien as die produk van Goddelike voorsienigheid. 

 Die filosoof word as ‘n ambassadeur van die Godheid gesien.  Sy hooftaak is 

om mense te leer hoe om te lewe. 
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Die Stoïsyne het ‘n groot invloed op die Christelike geloof gehad.  Daar is selfs 

talle begrippe wat later deur die Christendom oorgeneem is.  Begrippe soos 

gees, gewete, Logos, diens, ensovoorts, is van die Stoïsyne afkomstig.  Waar die 

Christendom egter ‘n persoonlike Godsbegrip het, het die Stoïsyne as gevolg van 

hulle panteïsme meer ‘n immanente godsbegrip in gedagte gehad.  Verder het 

die Christendom baie meer klem op sondebesef geplaas.  Persoonlike 

onsterflikheid het ook nie die Stoïsyne aangestaan nie, hulle het net soos die 

Gnostiek geglo dat die goddelike deel bloot terugkeer na die Geheel (Van Aarde 

1994:33; De Villiers 1997: paragraaf 610).  Lyding is ook anders verwerk as die 

voorbeeld waarvan Paulus in Romeine 5:3,4 melding maak.  Sonde was die bron 

van alle lyding.  Hulle het dit probeer oorwin deur dit te negeer en ‘n fatalistiese 

en apatiese lewenshouding aan te leer (De Villiers 1997:paragraaf 616).  

 

3.2.5.3 Die Epikureërs 
 
Epikurus is in 341 vC gebore.  Reeds op ‘n vroeë ouderdom het hy in die filosofie 

begin belangstel.  Veral die leer van Demokritus se materialisme het hom 

geïnteresseer.  Die volgende is van die hoofmomente van sy leer wat later ‘n 

groot invloed op die Nuwe Testamentiese wêreld (Hand 17:18) sou uitoefen (De 

Villiers 1997:paragraaf 602-606): 

 Verwerp die leer van die metafisika en keer sy rug op Plato en Aristoteles. 

 Die etiek neem ‘n belangrike plek in sy filosofie in – die logika en fisika was vir 

hom van mindere belang. 

 Verklaar byna alles na aanleiding van die materialisme. 

 Volgens Lukretius, ‘n volgeling van Demokritus, die vrees vir die dood en die 

geloof in gode wat straf moet uitroei. 

 Die hoogste funksie van die lewe en doel van filosofie is genot. 

 Plaas groot nadruk op vriendskap. 
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3.2.5.4  Die Platonisme 
 

Die Middel-Platonisme was veral vanaf die eerste eeu voor Christus tot die 

tweede eeu na Christus ‘n belangrike denkrigting (Van Aarde 1994:34).  Dit 

verskaf die intellektuele agtergrond vir denkers soos Justinus die Martelaar, 

Tatianus, Athenagoras en Klemens van Aleksandrië.   

 

Volgens die Middel-Platonisme is dit die mense se hoogste doel om God op ‘n 

direkte ‘intellektuele’ manier te sien.  Die kognitief-abstrakte en onpersoonlike 

Platonisme word by die eietydse aspirasies geïnkorporeer, waarna onsterflikheid 

en ‘n gelukkige hiernamaals ‘n realiteit was (Van Aarde 1994:34). 

 

3.2.5.5   Gevolgtrekking 
 
Uit bogenoemde filosofiese strominge en denkrigtings blyk dit duidelik dat daar ‘n 

warboel uiteenlopende gedagtes bestaan het wat die Christene kon verwar.  

Veral as in ag geneem word dat die meeste gedagtes lank voor die tyd van 

Christus gevorm is. 

  
3.3 Die skrywer se omstandighede 
 

Daar is eenstemmigheid onder geleerdes dat Paulus die skrywer van die 

Romeinebrief is. Geen twyfel bestaan dat dieselfde persoon wat Galasiërs en die 

briewe aan Korintiërs geskryf het, ook die skrywer van Romeine was nie (Van 

Aarde 2004;9; Dunn 1988:xliv).  Ons aanvaar dat Paulus se eie leefwêreld 

meegespreek het in sy skryf van die brief.  Daarom is dit noodsaaklik dat ons 

kennis neem van wat Paulus tot op daardie stadium ervaar het, asook van sy 

omstandighede ten tyde van die skrywe.  Saam met die omstandighede van die 

lesers en die behoeftes wat daar in die gemeente was, sal die verhaal van 

Paulus mede-bepaal waarom, en hoe sekere sake aangeraak is. 
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Tussen Paulus se leefwêreld, die wêreld van die gemeente en sy teologie vind 

ons die boodskap wat hy dra.  Dit is derhalwe vir die korrekte verstaan van hoop 

in die Romeinebrief noodsaaklik om van die omstandighede van die skrywer 

kennis te neem. 

 

3.3.1 Die volgorde van Paulus se briewe 
 

Ek gaan van die standpunt af uit dat al Paulus se ervarings in die verlede nie 

losgemaak kan word van sy skrywes na elke gebeurtenis nie. Daar is heelwat 

bekend oor wat Paulus deurgemaak het voor sy skrywe aan die Romeine.  Dit is 

daarom noodsaaklik om te bepaal watter briewe voor die Romeinebrief geskryf 

is.    Hieruit sal ons waardevolle inligting vind wat sou meespeel  in die verstaan 

van die Romeinebrief. 

 

Twee moontlike datums bestaan vir die skryf van die Romeinebrief.  Om ‘n brief 

van hierdie aard te kon skrywe impliseer dat die outeur ‘n redelike mate van 

rustigheid moes kon geniet.  Geleerdes is van mening dat Korinte die aangewese 

plek sou wees vanwaar Paulus die brief kon skryf.  Ons weet dat hy vir ‘n lang 

tydperk in die betrokke gemeente vertoef het.  So ook het hy by Korinte 

aangegaan voordat hy die geld wat hy ingesamel het vir die gemeente in 

Jerusalem, afgelewer het.  Beide 55/6 en 58/9 nC is moontlike datums.  

Aangesien laasgenoemde ietwat laat is, is die waarskynlikste tydperk vir die 

skrywe 55/6 nC (Van Aarde 2004:10; Du Toit 1984:47). 

 

Die mees aanvaarbare datums vir die ander  briewe is as volg: 

 

1 Tessalonisense: 50 nC (Ongeveer Augustus/September) (Botha 1984:163). 

2 Tessalonisense: 50 nC (‘n Paar maande na bogenoemde) (Botha 1984:171). 

Galasiërs:  50-55 nC  (Lategan 1984:106). 

1 Korintiërs:  55 nC (Vanuit Efese) (Lategan 1984:64). 

2 Korintiërs:  55 nC (Herfs, vanuit Masedonië) (Lategan 1984:93). 
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Romeine:   55/6 nC (Van Aarde 2004:10). 

Filippense:   58 nC (Indien Sesarea die plek van skrywe is). 

   60-64 nC (Indien Rome die plek van skrywe is) (Engelbrecht  

   1989:269). 

 

Ons kan dus uit bogenoemde gegewens aflei dat alles waarvan ons weet in 1 en 

2 Tessalonisense, Galasiërs sowel as 1 en 2 Korintiërs moontlik ‘n invloed op die 

denke van Paulus kon gehad het tydens sy skryf van die Romeinebrief. 

 

3.3.2 Paulus se ervaringe tot voor die skryf van die Romeinebrief 
 

3.3.2.1 Paulus se herkoms 
 

Paulus was ‘n gebore Jood en het ‘n Joodse opvoeding ontvang.  Hy is soos 

ander Joodse seuntjies op die agste dag besny en het nooit opgehou om ‘n Jood 

te wees nie.  Soms het hy sy besnydenis voorgehou (Fil 3:5) om sy ware 

Joodsheid te kenne te gee.  Hy het dit egter nooit gedoen om heidene te oorreed 

om self die besnydenis te ondergaan nie (Den Heyer 1998:32).  Dit is byna 

onmoontlik om ‘n datum vir sy geboorte te bepaal.  Daar is net eenvoudig te veel 

veranderlikes om seker te wees.  Wat ons wel weet is dat hy tydens die steniging 

van Stefanus (Hand 7:38) as ‘n jong man beskou is.  Den Heyer (1998:34) waag 

dit om die geboortedatum van Paulus as 15 nC aan te gee.  Uit Romeine 11:1 en 

Fil 3:5 maak hy duidelik melding van sy herkoms.  Paulus is in Tarsus, Silisië 

gebore wat beteken dat hy een van die Jode in die diaspora was (Den Heyer 

1998:23).  As gevolg van sy opvoeding was hy Grieks magtig en het ook kennis 

van die filosofie, veral die Stoïsyne, gehad (Dunn 1988:xl).  Uit oortuiging was hy 

dus ‘n Jood, maar wat afkoms betref ‘n Griek.  Dit maak hom in baie opsigte die 

ideale kandidaat om die Evangelie na die heidennasies te versprei, maar ook 

terselfdertyd kontak met die Jode te behou. 

 

 
 
 



 38

Dit is belangrik vir die verstaan van Romeine om te besef dat Paulus ‘n opgeleide 

Fariseër was.  Hy het onder ‘n Fariseër, Gamaliël, studeer wat verantwoordelik 

was dat Paulus ‘n leefwyse van nougesetheid en dissipline ten opsigte van die 

Joodse geloof aangeleer het.  Gamaliël (Hand 5:34) word as ‘n wyse man wat 

hoë aansien by die volk geniet het, geteken (Den Heyer 1998:34).  Die wyse 

waarop hy aanvanklik die Christene vervolg het, toon iets van Paulus se 

fanatiese ywer vir die saak waarin hy geglo het.  Een van die groot voordele van 

sy Fariseïse opleiding is dat hy die tōra, die profete en die geskrifte van die Ou 

Testament by uitstek geken het.  Verder sou hy ook goed met die oorleweringe 

van die voorgeslagte bekend gewees het (Dunn 1988:xl,xli). 

 
3.3.2.2 Paulus se bekering 
 

Paulus se bekering het waarskynlik in ongeveer 33/34 nC plaasgevind.  Dit is 

goed om kennis te neem dat tydens hierdie gebeure God hom aangewys het as 

die apostel onder die heidennasies.  ‘n Roeping wat veral na die apostelkonvent 

in Jerusalem wyd erkenning geniet het (Dunn 1988:xli).  Na sy bekering het hy 

nie afstand gedoen van die persoon wie hy is nie.  Hy was steeds ‘n Jood en het 

steeds oor die kennis beskik wat hy as Fariseër opgedoen het.  Slegs nou het hy 

met homself geworstel rondom die verstaan van die Evangelie in sy eie 

leefwêreld (Dunn 1998:179; 1988:xli).   

 

3.3.2.3 Die doring in die vlees  
 

Daar is verskeie teorieë oor wat Paulus met die doring in die vlees bedoel.  Uit 2 

Kor 12:7 blyk dat Paulus een of ander defek gehad het wat hom gehinder het.  

Tog indien mens na sy werksvermoë kyk, wil dit voorkom of hy nie aan ‘n regtig 

ernstige siekte gely het nie.  Hy het immers die hele, destyds bekende wêreld 

onder moeilike omstandighede deurreis. 
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In Gal 4:14-15 blyk dit dat hy siek was tydens sy besoek aan die gemeente.  Hy 

maak die volgende opmerking:  “En al was my toestand vir julle ‘n versoeking om 

my te verag of selfs te verfoei, het julle dit nie gedoen nie.  Inteendeel, julle het 

my ontvang asof ek ‘n engel van God was.  Julle was so bly daaroor.  Wat het 

nou van julle blydskap geword?  Dít kan ek van julle getuig:  As dit moontlik was, 

sou julle julle oë uitgeruk en vir my gegee het.” 

 

Uit hierdie gegewens het geleerdes die gevolgtrekking gemaak dat Paulus 

moontlik ‘n probleem met sy oë ondervind het.  Den Heyer (1998:47,48) is van 

mening dat hierdie woorde van Paulus figuurlik verstaan moet word, en nie as 

fisiese gebrek gesien moet word nie.  Ek is van mening dat Paulus wel ‘n 

oogprobleem gehad het en ek wil dit graag met die volgende argumente 

motiveer:   

 Tydens sy Damaskuservaring het ‘n lig hom omstraal, sodat hy tydelik blind 

geword het (Hand 9:8,18).  Dit is moontlik dat hy deur die gebeure tog 

sigskade opgedoen het.  Daar word slegs gemeld dat hy weer kon sien, en 

nie dat hy volkome herstel het nie. 

 Tweedens, die genoemde voorbeeld in Gal 4:13-15 waaruit die suggestie tog 

kon blyk dat die Galasiërs, indien moontlik, vir hom hulle “beter” oë sou 

skenk.  Eweneens verwys dit na die moontlikheid dat hy swaksiende was. 

 Derdens verwys Gal 6:11,17 na die groot letters waarmee Paulus skryf.  

Groot letters sou vir homself makliker sigbaar wees as skrif in normale 

formaat.  Dit kan myns insiens baie moontlik op ‘n gebrek aan sig dui. 

 Vierdens het Paulus byna altyd iemand anders gehad wat die briewe geskryf 

het.  Weereens, moontlik aan ‘n gebrek aan sig te wyte (Rom 16:22; 1 Kor 

16:21; Gal 6:11). 

 Vyfdens, die feit dat Paulus byna nooit alleen op reis was nie.  ‘n Metgesel op 

sy reis sou hom kon help oor die moeilike terrein waaroor hy sou moes 

beweeg. 
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Die moontlikheid van epilepsie bestaan ook, maar is myns insiens nie die 

korrekte gevolgtrekking nie.  Persoonlike en heel moontlike liggaamlike leed sou 

‘n groot invloed op Paulus se denke gehad het oor die verduur van lyding.  

Daarom is dit ook relevant vir die verstaan van die Romeinebrief. 

 

3.3.2.4 Paulus se worsteling om erkenning vir apostoliese gesag 
 

Dunn (1988:xlii) verdeel Paulus se werk onder die heidennasies in twee fases.  

In die eerste fase was hy veral op Antiogië gerig en het Jerusalem as sy basis vir 

die verkondiging aan die Romeine gesien.  Tydens die tweede fase, veral na die 

argument in Antiogië, het hy gaandeweg al meer los van Antiogië geraak en sy 

basis na Korinte en Efese verskuif.  Hier het hy baie meer selfstandig gewerk.  

Daar was duidelik heelwat spanning tussen Paulus en Jerusalem.  Aan die 

anderkant, veral later in sy verkondiging, het Paulus moeite gedoen om weer met 

Jerusalem kontak te maak.  Ons weet dat hy byvoorbeeld fondse vir die 

gemeente in Jerusalem ingesamel het.  Daardeur wou hy moontlik die sukses 

van sy verkondiging onder die heidennasies te kenne gee, maar ook die eenheid 

van die kerk beklemtoon (Dunn 1988:xliii). 

 
3.3.2.5 Die konflik tussen Paulus en Petrus 
 

Voordat Paulus op die toneel verskyn was dit Petrus wat die toon aangegee het 

in die verkondiging van die Evangelie (Hand 2-12).  Petrus het selfs aan 

Kornelius, die kaptein in die Italiaanse regiment, die Evangelieboodskap gebring 

(Hand 10:1-33).  Later het hy sy optrede voor die gemeente in Jerusalem 

verantwoord (Hand 11).  Indien Galasiërs in aanmerking geneem word, skep dit 

‘n probleem (Den Heyer 1998:92-97).  Antiogië is die plek waarna baie van die 

apostels na die dood van Stefanus gevlug het.  By geleentheid was Petrus en 

Paulus saam in Antiogië.  Volgens Gal 2:11-13 het Paulus Petrus trompop 

gekonfronteer oor die feit dat hy bereid sou wees om saam met heidene te eet, 

maar sodra Jakobus van Jerusalem op die toneel verskyn, hom van hulle onttrek.  

 
 
 



 41

Dit wil voorkom asof die Jerusalemparty nie ten gunste van die prysgawe van die 

besnydenis was nie.  Vir hulle was dit belangrik dat die besnydenis steeds 

gehandhaaf word, ook ten opsigte van heidene wat hulle tot die Christendom 

bekeer.  Vir Paulus was dit ‘n bitter pil toe sy eertydse reisgenoot, Barnabas, 

hom ook by hierdie geledere geskaar het.  Hoe dit ook al sy, het die konfrontasie 

tussen Paulus en Petrus ‘n bitter smaak in eersgenoemde se geheue gelaat.  

Ongelukkig is Petrus se weergawe van die gebeure nie tot ons beskikking nie, en 

sal ons nooit regtig objektief na die gebeure kan kyk nie.  Wat egter van belang 

is, is dat Paulus nou nie net sterk teenkanting vanuit die heidense geledere, of 

die Jode ontvang het nie, maar ook vanuit die Christendom self.  In sy brief aan 

die Romeine word baie sterk klem op die verhouding tussen die Joodse 

Christene en die Griekse Christene geplaas.  Heel moontlik het die gebeure in 

Antiogië hom nog goed bygebly.  Aan die anderkant het Paulus dalk juis fondse 

ingesamel vir die gemeente in Jerusalem om die bande en die eenheid van die 

kerk te bewaar en te versterk. 

 
3.3.2.6 Paulus se ontberinge as apostel 
 

Paulus se uitgebreide reise het hom geweldige ontberinge op die hals gehaal.  

Traumatiese ervaringe was geen uitsondering in sy lewe nie.  Indien ons net 2 

Kor 11:23-33 as voorbeeld noem, kry ons ‘n idee wat hy vir die Evangelie gely 

het.  Die volgende ontberinge word vermeld: 

 Vyf maal die straf van 39 houe. 

 Drie maal lyfstraf. 

 Een maal met klippe gegooi. 

 Drie maal skipbreuk gely en een keer ‘n dag en ‘n nag op die oop see 

deurgebring.  Dit was nog voor die trauma van die reis na Rome na sy 

gevangeneming. 

 Dikwels die gevaar van riviere, van volksgenote, rowers, gevare van heidene, 

gevare in die stad en gevare in die veld, gevare in die see en gevare onder 

vals broers. 
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 Swaarkry en harde werk. 

 Nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, sonder kos, sonder skuiling of 

bedekking teen die koue. 

 Daaglikse bekommernisse, en die besorgdheid oor die gemeentes. 

 Koning Aretas van Damaskus wat hom wou vang. 

 

Al bogenoemde insidente was voor die skryf van die Romeinebrief en het 

sekerlik ‘n invloed op die inhoud gehad. 

 

3.3.3 Paulus se ervaring tydens die skryf van die brief 
 
Van Aarde (2004:10) maak melding dat tydens die skryf van die Romeinebrief ‘n 

aansienlike mate van spanning, afwagting en onsekerheid by die skrywer was in 

verband met sy voorgenome besoek aan Jerusalem.  Aan die eenkant was daar 

die bekommernis oor sy veiligheid in Judea.  Andersyds was hy nie seker oor 

hoe die hulp vanuit die heidengemeentes aan die armes ontvang sou word nie. 

 

Ten spyte van sy omstandighede toon die brief die tekens van iemand met 

innerlike krag, geloofsoortuiging, onverskrokkenheid, beredeneerdheid, 

teologiese genialiteit en doelgerigtheid (Van Aarde 2004:10). 

 

3.3.4 Denke oor Paulus in retrospeksie 
 

Die feit dat Paulus die marteldood vir die Evangelie gesterf het, maak al sy 

uitsprake oor hoop baie meer legitiem.  Hy het inderdaad die wedloop voltooi.  

Ongeveer agt jaar na die skrywe van die brief sterf hy die marteldood onder 

keiser Nero in Rome.  Vir baie mense moes die brief nog goed bekend gewees 

het.  Dit is ook waar dat die briewe oorgeskryf sou word, om die kosbare inligting 

daarin vervat onder mekaar te versprei.  Hy was dus kongruent ten opsigte van 

dit wat hy verkondig het.  Paulus was ‘n apostel in woord en daad. 
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3.4 Wat is hoop in die Romeinebrief 
 

Met die omstandighede van die lesers en die omstandighede van die skrywer is 

die doek opgestel waarteen die skrywer sy teologie sou skilder.  In hierdie 

gedeelte gaan ons nader ondersoek instel oor een aspek van Paulus se teologie, 

naamlik hoop.  Uit ons bevindinge sal dit duidelik word of gelowiges vandag 

onder soortgelyke omstandighede baat by die Evangelie ten opsigte van hoop 

kan vind. 

 

Vele aspekte kan na hoop herlei word, maar om die studie beter af te baken 

gaan ons so ver moontlik by die teksgedeeltes bly waar die woordjie hoop 

spesifiek voorkom of veronderstel word. 

 
3.4.1 Semantiek van hoop 
 

Die Griekse woord waarmee hoop in die Nuwe Testament vertaal word is ελπις; 

ελπιζω.   

 

3.4.1.1 Semanties kan ελπις in die volgende kategorieë verdeel word: 
 

 hoop – om met vertroue uit te sien na dit wat goed en voordelig is, “om te 

hoop, om te hoop vir, hoop”  (Louw & Nida 1988:296 [25.59]). 

 waarvoor gehoop word – dit waarvoor gehoop word, byvoorbeeld Romeine 

8:24 (Louw & Nida 1988:296 [25.61]). 

 basis vir hoop – dit wat die oorsaak of rede vir hoop konstitueer; die basis vir 

hoop, die rede vir hoop (Louw & Nida 1988:296 [25.6]) byvoorbeeld Romeine 

15:13. 
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3.4.1.2 Semanties kan ελπιζω in die volgende kategorieë verdeel word: 
 

 hoop (vir) - om met vertroue uit te sien na dit wat goed en voordelig is, “om te 

hoop, om te hoop vir, hoop” (Louw & Nida 1988:296 [25.59]) 

 verwag – om te verwag, met die implikasie van voordeel (“some benefit”), “om 

te verwag, om te hoop” (Louw & Nida 1988:357 [30.54]) 

 

3.4.2 Statistiek 
Die woorde ελπις; ελπιζω kom gesamentlik 17 keer in die brief aan die Romeine 

voor en te wete in die volgende verse:  Romeine 4:18; 5:2,4,5; 8:20,24,25; 12:12; 

15:4,12,13,24. 

 

3.4.3 Teologiese betekenis van hoop in die Romeinebrief 
 

Aangesien daar al ‘n byna oneindige hoeveelheid navorsing oor die 

Romeinebrief gedoen is, word die teologiese temas hanteer na aanleiding van 

die verse waar hoop (ελπις; ελπιζω) spesifiek genoem word.  Die woordstudie 

van elke teks sal aangevul word deur teologiese inhoude van bekende teoloë oor 

die betrokke saak. 

 
3.4.3.1 Hoop as wens of begeerte van iets wat jy wil doen 
 
Paulus het in Romeine 15:24 die hoop (ελπιζω) of begeerte om iemand weer te 

sien.  Dit sluit nou aan by sy hoop om ‘n tydjie by sy besoekers deur te bring.  

Selfs wanneer hoop slegs as ‘n wens uitgespreek word, is dit altyd as gelowige.  

Vir die gelowige kan hoop nooit van die “Christelike hoop” losgemaak word nie. 

 
3.4.3.2 Hoop is gekoppel aan geloof – die trilogie van geloof, hoop en 

belofte 
 

In Romeine 4:18 kom die woorde “geloof” en hoop (ελπις) naas mekaar voor.  

Abram se hoop kan nie van sy geloof losgemaak word nie.  Geloof kan as die 
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basis van die verhouding beskou word.  Slegs op grond van hierdie geloofsbasis 

is hoop moontlik.  In hulle hooploosheid het Abraham hoop en geloof gehad.  

Hoop (ελπις) en geloof staan dus ook in hierdie opsig in verband met mekaar.  

Abraham se hoop berus grootliks op die belofte wat God tot stand gebring het 

(Rom 4:18).  In Romeine 15:13 vind ons ook dat geloof die middel is waardeur 

ons toegang het tot God as die bron van ons hoop.   

 

Moltmann (1967:6) som die verhouding tussen geloof en hoop as volg op:   

“Hope is nothing else than the expectation of those things which 

faith has believed to have been truly promised by God.  Thus, 

faith believes God to be true, hope awaits the time when this 

truth shall be manifested;  faith believes that he is our Father, 

hope anticipates that he will ever show himself to be a Father 

toward us;  faith believes that eternal life has been given to us, 

hope anticipates that it will some time be revealed;  faith is the 

foundation upon which hope rests, hope nourishes and sustains 

faith.”   

 

Verder is Moltmann van mening dat in die Christelike lewe geloof die prioriteit is, 

maar hoop die primaatskap of voorrang geniet (Moltmann 1967:6). 

 

3.4.3.3 Hoop en belofte 
 

Indien Romeine 4:18 verder in ag geneem word, blyk ‘n duidelike verband tussen 

hoop en belofte.  Belofte beteken dat daar ‘n waarborg ten opsigte van die 

toekoms is, ‘n waarborg is ten opsigte van iets wat nog moet gebeur.  God het 

die mag (Rom 4:21) om te doen wat hy beloof het.  Abraham het dus in die 

geloof die vaste vertroue op God gehad dat Hy sy beloftes sal waarmaak. 

 

Moltmann (1967:84 ) is van mening dat Israel ‘n unieke siening van belofte 

gehad het.  Ten tyde van die patriarge was daar geen vaste verblyfblek nie.  
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Abraham en sy tydgenote was nomade.  Hulle het agter weiveld aangetrek.  

Sodra die weiding uitgeput was, het hulle na ‘n nuwe omgewing versit.  Die 

siklusse van die natuur het nie vir hulle dieselfde waarde as gevestigde 

landbouers gehad nie.  Dit was ‘n hoërisiko-bestaan.  Die nomade moes 

voortdurend iets hê om na toe te beweeg.  In ‘n woestynwêreld het hulle ‘n 

waarborg nodig gehad dat hulle op-pad-wees suksesvol sal wees.  Hierdie 

waarborg het die patriarge in hulle verhouding met God gevind.  Die God van die 

nomade het saam met hulle beweeg en was nie aan ruimte gebonde soos die 

heidense epifanie religies nie (Moltmann 1967:83).  Aan die anderkant was  die 

heidense inwoners veel meer afhanklik van die siklusse van die natuur.  Daarom 

dat hulle aanklank gevind het by die vrugbaarheidsgodsdienste van hulle tyd.  

Hoofsaaklik was hulle gewasverbouers wat hulle leefstyl by die seisoene 

aangepas het.  Daar was ‘n droë tyd en ‘n reënryke tyd, ‘n tyd om te plant en ‘n 

tyd om te oes.  Die seisoene was voorspelbaar en ‘n lae risiko.  Abraham, as ‘n 

nomade, het die belofte van ‘n nageslag en ‘n land nodig gehad om die 

onbekendheid in te trek.  Dit kon hy alleen doen omdat hy geglo het. 

 
3.4.3.4 Hoop nie net vir dit wat sigbaar is nie, maar ook juis vir die 

onsigbare 
 

Eerstens het hoop hier ten doel dat ons kan uitsien (Rom 8:23).  Hoop staan vas 

ten spyte van die menslike versugting.  Verder staan dit in verband met die feit 

dat God ons as sy kinders aangeneem het, en ons gered het.  Die onsigbaarheid 

word weereens duidelik beklemtoon.  Hoop (ελπις) is uiteindelik om met 

volharding te wag.  Die onsigbaarheid van die komende beteken dus nie dat ons 

nie hoop kan hê nie (Rom 8:24-25), maar juis hoop kan hê aangesien daar in die 

onsigbare komende ook die heerlike wag.   

 

Volgens Schmithals (1988:296) is ons deur die Gees alreeds ons bestaan 

vooruit.  Hulle wat in Christus glo word ten spyte van die versugtinge van die 

toekomstige heerlikheid verseker.  Die toekomstige heerlikheid staan teenoor die 
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bewysbaarheid daarvan.  Indien ons dit sou kon sien, of bewys, sou die hoop en 

die geloof onnodig gewees het.  Maar aan die ander kant hoe bewys mens iets 

so onbewysbaar anders en groot? 

 

3.4.3.5 Hoop berus op geloof in die aksie van verlossing 
 

Romeine 8:24 is ‘n voorbeeld waar hoop in die aksie van verlosssing sy bestaan 

vind.  Die rede vir hoop is die redding van die mens deur God.  Dit is dus duidelik 

dat die rede vir hoop eweneens van buite die mens kom.  Op grond van dit wat 

God gedoen het kan daar ‘n verwagting ten opsigte van die toekoms wees 

(Sauter 1999:60). 

 

3.4.3.6 Hoop word onderhou, bemiddel deur die Heilige Gees 
 

Romeine 8:24-25 moet hier in gedagte gehou word.  Die Heilige Gees is die 

prominente bemoediger en dus die gewer van hoop in menslike swakheid.  Net 

so stel Romeine 5:5 duidelik dat die hoop (ελπις) nie beskaam nie, omdat God 

deur die Heilige Gees sy liefde in ons hart uitstort.  Hoop (ελπις) word ook al hoe 

sterker deur die werking van die Heilige Gees (Rom 15:13).  Dit is deur die Gees 

die hoop van Paulus om deur geloof, in plaas van die wet (besnydenis), 

vrygespreek te word.  Die bemiddeling van hoop is nie ‘n tipe gratia infusa nie, 

maar is ‘n wete waarvan God die waarborggewer is. 

 

Die betrokkenheid van die Heilige Gees is myns insiens een van die 

sleutelelemente in hoop.  Sauter (1999:57) verduidelik die verhouding tussen die 

Gees en hoop op ‘n treffende wyse:  “The Spirit is ‘all ears’ for what comes from 

God and what leads to God.  Therefore, God’s Spirit, who comes to humanity, is 

the gift of hope, because the Spirit brings hope to, and unites hope with, what is 

of God.” 

God se bindende “commitment” is die beloofde Gees, die seël wat gelowiges 

onder die beskerming van God plaas (Sauter 1999:58).  Dunn (1998:437,438) 
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verduidelik dat hoop meer in die konteks van die Hebreeuse as die Griekse 

agtergrond verstaan moet word.  In die Hebreeuse konteks is hoop iets meer 

seker en betroubaar.  Wanneer Paulus hoop in Romeine 5 en 8 gebruik het hy 

eerder die Hebreeuse siening in gedagte.  Die sekerheid van die woord berus in 

die werking van die Heilige Gees. 

 
3.4.3.7 Hoop en die liefde van God 
 

In Romeine 5:5 is die rede vir hoop in ‘n groot mate die liefde van God.  Wanneer 

geen liefde meer ervaar word nie, dan kom God met sy oorvloed van liefde en 

gee weer sin aan die menslike bestaan. 

 

Romeine 8:35-39 kan saam met hierdie gedeelte gelees word (Vgl 1 Kor 13:13).  

Die liefde gee nie net hoop nie, maar is ook iets met ‘n onvernietigbare karakter.  

Die sake wat Paulus in Romeine 8:38,39 noem is uiterstes, of, minstens uiterstes 

in die denkwêreld van daardie tyd.  Dit is ook dinge waarvoor die mens ontsag of 

vrees gehad het (Schmithals 1988:312,313).  God se liefde seëvier oor die 

uiterste dinge wat hierdie bedeling na ons kan slinger.   

 

Volgens Dunn (1998:320) vorm agapē saam met charis  die kern van Paulus se 

teologie.  Agapē beklemtoon die rykheid en vitaliteit van die ervaring van 

Goddelike aanvaarding (Dunn 1998:320 n.15).   Die hart is die setel van die 

menslike emosie; die mees innerlike deel van die mens, asook van die denke en 

wil (Dunn 1998:74,75).  Wanneer Romeine 5:5 dus melding maak dat God sy 

liefde in die mens se hart uitstort, is dit ‘n gelaaide begrip.  God bereik die mens 

in sy totaliteit met Sy liefde.  In die onmiddellike konteks van die teks is dit 

veelseggend.  Die mens word “in sy hoop op die heerlikheid” (Rom 5:2), sowel as 

in sy swaarkry (Rom 5:3-5) deur God met Sy liefde bereik. 
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3.4.3.8 Hoop is ‘n integrale deel van ‘n Christelike lewe – die blydskap van 
hoop 

 

Hoop staan in verhouding met die riglyne vir die Christelike lewe.  Onder ander is 

hoop (ελπις) daarvoor verantwoordelik dat daar vasgestaan word in tye van 

verdrukking en volhard word in gebed (Rom 12:12).  Net so hef hoop nie 

menslike verantwoordelikheid op nie.  Hoop is in Romeine 12:12 die rede 

waarom die lesers blydskap kan ervaar.  Trouens dit word as ‘n imperatief gestel 

dat op grond van hoop gelowiges bly moet wees.  Ook Romeine 15:13 stel die 

moontlikheid van “vreugde en vrede” wanneer deur die geloof aan God as die 

bron van hoop vasgehou word.  Karl Barth het die “verblyding in hoop” verstaan 

as:  om God in hoop te ken sonder om Hom te sien, en om tevrede te wees dat 

dit so moet wees (Sauter 1999:71).   

 

Romeine 5:2 maak melding van die verblyding in die hoop wat God vir ons 

bestem het.  Behalwe die sterk eskatologiese klem in hierdie vers moet die 

“verbly” nie misgekyk word nie.  Die eskatologiese toekoms is iets wat die 

gelowige bly moet stem.  Anders as verwag moet ook die swaarkry die gelowige 

tot blydskap stem, aangesien dit bydra tot hoopvolheid. 

 

3.4.3.9 Hoop wil dat volhard en uitgehou word (Rom 5:2,4,5) – geduldige   
 verduring 
 

Hoop rig hom duidelik op die swaarkry komponent van die lewe soos duidelik 

sigbaar in Romeine 5:3-5.  Swaarkry is egter verduurbaar op grond van die hoop 

op die heerlikheid wat God vir ons bestem het.  Hoop is uiteindelik die produk 

wat uit swaarkry, volharding en geloof spruit. Hoop maak van die blase op ons 

hande eelte. Ook is hierdie hoop nie los van God se liefde wat deur die Heilige 

Gees in ons harte uitgestort word nie (Rom 5:4,5). 
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Om hierdie gedeelte beter te verstaan moet die agtergrond van die gemeente en 

die skrywer in gedagte gehou word (Vgl Dunn 1998:179).  Daar is iets van die 

aardse bestaan waarvan die gelowige nie kon loskom nie.  In Romeine 7:24 word 

dit treffend verwoord met Paulus wat moedeloos uitroep oor sy volharding in die 

sonde tydens hierdie lewe.  Ons hoor dit ook in Romeine 8:23 wanneer Paulus 

saam met die skepping “sug” in die pyne van verwagting.  Hierdie aardse lewe is 

beslis dus nog vol “pyne”, of anders gestel beslis nog vol van die “kruis” (Dunn 

1998:495).  Die hoop op die heerlikheid maak nie dat die huidige probleme van 

Paulus of die gemeente, of lesers van 2000 jaar later, opgehef word nie.  Dit is 

hier waar die gelowige moet ontdek dat hy/sy hier en nou ook deur die hoop op 

die heerlikheid aangespreek word.  

 
3.4.3.10 Hoop en die toekoms – eskatologie 
 

Volgens Romeine 15:12 vind ons ‘n sterk belofte waar die “nasies” hulle hoop 

(ελπιζω) op God sal vestig.  Ons sien ook die sterk universele karakter van hoop 

in die Nuwe Testament hier na vore kom.  In Romeine 5:2 word melding van 

“…ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem 

het”, gemaak.  Hierdie heerlikheid kan niks anders as die eskatologiese toekoms 

wees wat God vir ons gereed gemaak het nie.  Ons kry deel aan hierdie 

heerlikheid op grond van Sy vryspraak en versoening wat Christus tussen ons en 

God bewerk het (Rom 5:1,8-10).  Die saak van die eskatologie word treffend in 

Romeine 8:18 verwoord:  “Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet 

verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat 

aanbreek nie.”  Hierdie vers gee vir ons die presiese rede waarom ons nou 

alreeds hoop kan hê.  Hier “sug” (Rom 8:23) ons oor die verganklikheid waaraan 

ons deel het, maar die onsigbare heerlikheid wat vir ons wag, op grond van ons 

redding, verander ons aardse bestaan.  Ons kan dus terselfdertyd van die “sug” 

van verligting praat. (Rom 8:18, 23-25). 
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Hoop kan nie van die eskatologie losgedink word nie, trouens dit is die hart van 

hoop.  In Moltmann se groot werke staan die begrip eskatologie sentraal 

wanneer oor hoop gepraat word.  Eskatologie is ‘n wye begrip en daarom is 

Sauter van mening dat dit eerder verduidelik as gedefinieer behoort te word.  Dit 

is ‘n omvattende teologiese argument (Sauter 1999:xi,1).  Dit handel nie slegs 

oor die wederkoms van Jesus, en iets wat ver, of naby, in die toekoms lê nie.  

Moltmann (1996:xvi) som die vier horisonne van Christelike eskatologie as volg 

op: 

 Dit is hoop in God vir God se heerlikheid. 

 Dit is hoop in God vir die nuwe skepping van die wêreld. 

 Dit is hoop in God vir die geskiedenis van die mensdom met die aarde. 

 Dit is hoop in God vir die opstanding en ewige lewe van mense. 

 

Eskatologie het wesenlik met elke dag van ons bestaan te doen (Moltmann 

1967:1).  Waar Abraham die belofte gehad het wat hom vanuit die toekoms 

vorentoe getrek het, het die Nuwe Testamentiese gelowige die eskatologie.  Ons 

het deur die werking van die Heilige Gees die oortuiging dat ons nou alreeds aan 

daardie toekoms deel het.  

 
3.4.3.11 Die kosmiese dimensie van hoop  
 
Dit waarop gehoop word is onverganklik, onbesmet en onverwelklik.  Selfs die 

skepping hoop (ελπις) om uit sy verganklikheid bevry te word (Rom 8:20).  Dit is 

nie net die mensdom wat uitsien na die nuwe werklikheid van God nie, maar die 

skepping sug ook.  Hoop is dus veel wyer as om net tot die menslike bestaan 

beperk te word.  Moltmann (1996:257-317) maak ruim voorsiening vir kosmiese 

eskatologie in sy verstaan van hoop. 

 

Daar kan gevra word waarom die skepping in die eskatologie betrek sou word?  

Volgens Moltmann (1996:257) kan ons verlossing nie van die wêreld se 

verlossing losgemaak word nie.  Sou jy dit doen, is dit niks anders as ‘n stuk 
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gnostiek nie.  Dit sou impliseer dat in plaas van dat die wêreld gered word, die 

mens uit die wêreld gered moet word.  Verder is daar nie onderskeid te tref 

tussen die Skepper van die wêreld en die Verlosser van die wêreld nie.  

Uiteindelik moet die nuwe skepping ‘n plek wees waar God nie teenoor sy 

skepping staan nie, maar daarin kan beweeg.  Moltmann (1996:295) gebruik die 

term perichoresis om God se “indwaal” in sy skepping te beskryf.  Soos daar 

volkome harmonie tussen God en mens in die nuwe werklikheid sal bestaan, sal 

volkome harmonie tussen God en sy nuwe skepping bestaan.  Die kosmiese 

sabat sal voortduur. 

 
 
3.4.3.12 God as die bron van hoop  
 

Wanneer God as die bron van hoop (Rom 15:4,13) erken word, is blydskap en 

vreugde moontlik.  Dit is veelseggend aangesien hoop nie meer deur 

omstandighede of subjektiewe menslike emosies bepaal word nie, maar van 

buite na die mens kom.  God gee hierdie hoop deur die geloof, sodat diegene 

wat in geloof hom aanneem ook vreugde en blydskap kan ervaar.  Romeine 15:4 

maak op dieselfde wyse melding dat die Skrif, of liewer die God van die Skrif, as 

bron van hoop beskou moet word.  Hoop word ervaar omdat die Skrif ‘n bron van 

standvastigheid en bemoediging is (2 Tim 3:14-16).  Die volgende vers maak dit 

duidelik dat God hierdie bron van standvastigheid en bemoediging is (Rom 15:5).   

Wanneer die Heilige Gees God as die bron van hoop bemiddel, raak hoop 

aktueel midde in my bestaan. 

 

As daar in die boek Romeine een vers is wat ek graag sal wil uitsonder, is dit 

Romeine 15:13.  Die feit dat hoop aan God in al sy fasette verbonde is, kan nie 

genoeg beklemtoon word nie.  Dit maak die totale teenstrydigheid van hoop ‘n 

moontlikheid. Hoop kan gekry word waar jy dit die minste verwag.  Die boek in 

oënskou geneem, blyk dit dat God alle mense (Rom 15:12), sowel as aan die 

totaliteit van die skepping (Rom 8:20-22), as die bron van hoop wil bystaan.  
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Indien die omstandighede van die lesers en die skrywer in ag geneem word, 

moes hierdie gedeelte van onskatbare waarde gewees het. 

 

3.5 Gevolgtrekking 
 
Uit die studie van hoop in die brief word dit duidelik dat hoop aan talle ander 

fasette gekoppel kan word.  Nadat die omstandighede van die lesers en Paulus 

self in ag geneem is, blyk dit dat hoop ‘n groot rol in hulle bestaan gespeel het.  

Ten spyte van vervolging, vernedering, armoede, verwarrende filosofieë en 

godsdienste, het hoop, wat aan ‘n eskatologiese toekoms verbind word, die 

mense se lewe verander.  Nie net die vooruitskouing op die ewige lewe nie, maar 

ook juis hulle alledaagse bestaan is geraak.   

 

Die volgende kan as kenmerke van hoop in die Romeinebrief beskou word: 

 God is die bron van hoop 

 Hoop kan nie van die geloof in Jesus Christus losgedink word nie 

 Hoop vind dikwels in ‘n lugleegte plaas.  Jy kry dit waar jy dit die 

minste verwag 

 Hoop is dikwels ‘n bo-natuurlike ingrype van God.  Dit is iets wat God 

deur die werking van die Heilige Gees aan ons skenk 

 Hoop is nie aan emosie, omstandighede of situasies gekoppel nie 

 Hoop is ten nouste verweef aan liefde en veral Christus se liefde vir 

ons 

 Hoop is iets wat moontlik is op grond van Christus se opstanding 

 Hoop is iets wat ons het op grond van ons toekoms in Christus 

 Hoop gaan saam met die belofte van Christus se wederkoms en ‘n 

ewige lewe.  Die eskatologie speel dus ‘n belangrike rol in die hoop 

wat ons het 

 Hoop is dikwels die produk van volharding te midde van trauma 
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4. KONTOERE VAN ‘N  POSTMODERNE SAMELEWING 
 

Ons het reeds in hoofpunt 2 gesien dat daar verskeie sake is wat hooploosheid 

in die Suid-Afrikaanse samelewing tot gevolg kan hê.  In hoofpunt 3 kom die 

situasie van die Romeinse gemeente, die skrywer en die denkwêreld van die 

lesers ook tot sy reg.  Hoofpunt 4 wil die denkwêreld en tydsgees van vandag 

onder die soeklig neem.  Indien ons meer van die mens van vandag verstaan sal 

ons die Evangelieboodskap beter in hulle denkraamwerk kan intolk.   

 

4.1   Omskrywing van die begrip “Postmoderne” 
 

Daar is nie eenstemmigheid oor die verstaan van die begrip “postmoderniteit” 

nie.  Die “post” verwys gewoonlik na twee moontlike semantiese velde (Lose 

2003:8).  Aan die eenkant kan dit verstaan word as ‘n totale agterlaat van die 

moderne periode.  Die implikasie daarvan is dat “postmoderniteit” iets radikaal en 

in baie gevalle die teenoorgestelde van modernisme is.  Aan die anderkant is 

daar die siening dat die “post” bloot volg op die moderne era.  Dit sou beteken 

dat daar nie so seer ‘n diskontinuïteit tussen die era’s is nie, maar dat daar  

‘n bepaalde verhouding tussen die twee is. 

 

4.2   Modernisme 
 

Uit bogenoemde blyk dit dat dit haas onmoontlik is om “postmoderniteit” te 

verstaan alvorens daar nie ‘n begrip van “modernisme” gevorm word nie.  

Modernisme het volgens historici na die Vrede van Wesfalia in 1648 ontstaan 

(Lose 2003:8).  Die tyd na die Dertigjarige Oorlog word aanvaar as die begin van 

die Verligting.  Godsdiensoorloë het die mense ontnugter en meer skepties 

teenoor geykte dogmas gelaat.  Die nuwe generasie het die orde van die 

samelewing eerder in die rasionele as in die religieuse gaan soek.   ‘n Beweging 

en belangstelling in die rasionaliteit van die heelal na ‘n rasionaliteit in die mens 

het plaasgevind (Lose 2003:25)  In die plek van ontologiese vrae (vrae na die 
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wese of syn) het die denke beweeg na die epistemologiese (vrae na kennis) 

(Lose 2003:9). 

 

Die groot filosowe het ‘n beduidende aandeel in die denke van die modernisme 

gehad.  John Locke se empirisisme het van die aanname uitgegaan dat alle 

rasionele idees uit sensoriese gewaarwording gebore is.  Daaruit is afgelei dat 

empiriese waarneming en verifikasie die enigste grond vir betroubare kennis is.  

Immanuel Kant was van mening dat verligting veral daaroor gaan dat die mens 

selfvertroue in sy eie kennis moet hê.  Hy beskou dit as ‘n teken van 

volwassenheid sodra die mens in staat is om hom op die rede te verlaat (Lose 

2003:10).  Volgens Tracy (1994:7) het die rede impotent geraak omdat dit bloot 

tot ‘n tegniese funksie gereduseer is.  Die positivisme kan as die rede beskou 

word waarom die rede verword het.  Dit raak egter ook die totale 

geskiedbeskouing.  Sodra positivisme ‘n belangrike rol in die denke speel word 

die geskiedenis van sy werklike tyd ontneem en verval tyd tot bloot infiniteit.  

Positivisme doen sonder ‘n gewete -  solank daar ‘n tegnologiese moontlikheid is, 

is daar die verwagting dat iets tot stand moet kom.  Dink vir ‘n oomblik die 

gevolge van hierdie denkrigting op die langtermyn vir die ekologie in.  Derhalwe 

het die modernisme in ‘n  groot mate met ‘n verwronge tydsbeskouing te make.  

Die werklikheid kan eenvoudig nie sonder die tyd in die geskiedenis of die 

toekoms bestaan nie.  Modernisme het geword waarteen dit aanvanklik in 

opstand gekom het – nog ‘n tradisie.  Die emansipasie van die mens en die groot 

revolusies het in die modernisme die slagoffer van die tegnokrasie geword (Tracy 

1994:8).  Die fout lê dus nie net by die rede nie, maar eerder hoe die rede 

toegepas word.  Angs, skuld, die eindigheid en die dood van die mens kan nie uit 

die rede geredeneer word nie.  Wanneer dit gebeur word die geskiedenis van tyd 

losgemaak en kry jy ‘n steriele rede.  In die modernisme is daar ook ‘n 

selfvernietigende houding teenoor die self.  Veral die selfgrondende, 

selfteenwoordige moderne subjek het die realiteit in homself gesoek (Tracy 

1994:16). 

 

 
 
 



 56

Modernisme berus in ‘n groot mate op filosofiese “foundationalism”.  By 

“foundationalism” het ons met onaantasbare sekerhede te make.  Dit is ‘n 

gegewene wat gebruik word om aansprake op waarheid teen te meet.  Verder is 

dit funksioneel vir die sosiale kohesie waaronder ‘n samelewing kan floreer (Lose 

2003:13).  Lyotard se denke oor modernisme is soortgelyk.  Volgens hom is 

modernisme, ongeag van die tydperk waarin dit plaasvind, altyd daarop uit om 

geloof te vernietig.  Aan die anderkant probeer dit voortdurend die tekort aan 

realiteit, of die onwerklikheid van die realiteit uitwys (Jobling, Pippin, Schleifer 

2001:7).  Kapitalisme is ‘n ekonomiese sisteem wat goed by hierdie denke van 

die modernisme inpas.  Dit slaag om gevestigde objekte, sosiale rolle en 

institusies as die enigste werklikheid voor te stel.  Die kapitalisme en 

burokratiese organisasies het van krag tot krag onder die hoogbloei in die 

wetenskap en tegnologiese ontwikkeling gegaan (Vos 1996:234; Tracy 1994:3). 

Ook in die taal van die modernis het woorde ‘n definitiewe betekenis.  In die 

“foundationalism” of modernisme kan die taal iets definitiefs beteken. 

 

Die modernistiese paradigma kan kortliks soos volg opgesom word: 

 Iets is waar indien dit bewys kan word (Lose 2003:20,21). 

 Die menslike vermoë en die rede is fundamenteel (Lose 2003:10). 

 Modernisme koester strukture.  Wat nie in die strukture inpas nie, word 

verwerp of geëtiketteer. 

 “Realisme” vorm deel van die modernisme en veral daardie realisme en 

kennis vry van twyfel (Jobling, Pippin, Schleifer 2001:6). 

 Modernisme benut ‘n outoritêre leierskapstyl en mag speel daarin ‘n groot rol.  

Vos (1996:235) is van mening dat objektiewe interpretasies uitdrukkings van 

mag is.  Hierdie mag kan op enige terrein wees, politieke- ekonomiese- of 

selfs kerklike mag.  Die mag word geregverdig deur ‘n beroep op objektiewe 

analises te doen wat weer die strukture waarin hulle leef ondersteun. 

 Modernisme werk met meer rigiede grense (Lose 2003:14,16). 

 In die modernisme word jy voor ‘n keuse gestel:  ‘n die-een-of-die-ander 

scenario (Sweet 1999:27). 
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 Wetenskap, tegnologie en die industrie beleef ‘n hoogbloei onder die 

modernisme. 

 

4.3   Hoe lyk die postmoderne era? 
 

Dit is ‘n begrip wat in homself moeilik definieerbaar is (Lose 2003:7;Tracy 

1994:3).  Malpas (2001:1) beskou dit nie as ‘n hedendaagse mode nie en ook nie 

as ‘n eenvormige beweging nie.  Vir hom is dit ‘n ruimte waaroor voortdurend  

debat gevoer moet word.   Dit is moontlik dat sekere komponente van die 

samelewing steeds ‘n pre-moderne paradigma vooropstel terwyl die 

postmoderne elders voorrang geniet(Lose 2003:11; Nash 2001:1; Tracy 1994:3).  

Die sogenaamde sekerhede van die modernisme het die mens ontnugter gelaat.  

Twee wêreldoorloë binne 21 jaar het die mens gestroop van die gedagte dat 

tegnologie en strukture en daarom die rede self die grondslag vir wêreldvrede 

kan wees.  Mense se interpretasies van postmoderniteit het veroorsaak dat 

volgens teoretici ook baie sake verkeerdelik aan die paradigma gekoppel word.  

Nash en ander meningvormers rondom postmoderniteit is nie gemaklik met die 

gedagte dat politieke aktiviste, seksuele vryheid, feminisme, post-koloniale regte, 

etniese vryheid, ensovoorts lukraak aan die postmoderne paradigma gekoppel 

word nie (Nash 2001:v).  Hy is ook nie oortuig dat daar noodwendig van ‘n 

enkele tydsgees gepraat kan word nie (Nash 2001:vii).  Teenoor hom handel 

feitlik Malpas (2001:1) se hele boek oor hierdie kwessies.   

 

In ieder geval is dit duidelik dat daar van postmoderniteit kennis geneem behoort 

te word.  Bloot die feit dat daar soveel oor die tema geskryf word, is reeds vir ons 

‘n aanduiding van die relevansie daarvan vir vandag.  Alhoewel dit aktueel op 

talle terreine van die akademie is, is dit ook sedert die begin negentiger jare ter 

sake in die media, kunste, argitektuur en die kultuur in die algemeen (Malpas 

2001:2).  Uit bogenoemde kan ons ook aflei dat postmoderniteit ‘n wye skopus 

het.  Nash (2001:v) meld dat die invloed van postmoderniteit in velde soos die 

sielkunde, aktivisme en selfs die omgewing gesien kan word.  Sweet gaan in sy 
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boek “Soul Tsunami” van die vertrekpunt uit dat die hele werklikheid waarin ons 

bestaan aan die postmoderne era gekoppel is.  Selfs die titel en skryfwyse van 

die boek weerspieël ‘n nuwe denkwyse en era. 

 

Kenmerkend van die postmoderniteit is dat dit twee uiteenlopende uitgangspunte 

kan insluit.  Teenoorgestelde sake kan op dieselfde tyd gebeur sonder dat hulle 

mekaar uitsluit (Sweet 1999:27).  Dit is nie ‘n “of-of”- nie maar eerder ‘n “en-en”- 

benadering.   

 

Een van die treffendste metafore vir postmoderniteit is dié van die see.  Die see 

is nooit dieselfde nie, dit beweeg en verander die heeltyd.  Net so het die see nie 

grense nie, en welbekend vir sy onvoorspelbaarheid.  Selfs die kleur van die see 

verander.  As die modernisme met die vaste land vergelyk kan word, kan  

postmoderniteit met die see vergelyk.  Hierdie verandering vind so vinnig plaas 

dat daar nie meer van spoed gepraat kan word nie.  Snelheid sou by ‘n moderne 

paradigma pas, terwyl versnelling meer gepas by postmoderniteit sou wees.  Dit 

wil sê:  die tempo van verandering is die heeltyd besig om toe te neem.  Soms 

word daar van  “blur” of “churn” gepraat ten einde die eksponensiële verandering 

aan te dui.  Indien jy dus nie bereid is om te verander nie, sal jy verander word 

(Sweet 1999:75).  Covey gebruik weer die beeld van snelvloeiende riviere se 

“whitewater” om die voortdurende verandering in die samelewing te beskryf 

(Covey 2004:105).  Hy gee ‘n goeie opsomming van wat hy sien die afgelope 

jare in die samelewing verander het (Covey 2004:103-105): 

 

 Die globalisering van markte en ekonomieë. 

 Die geboorte van universele verbinding. 

 Die demokratisering van inligting/verwagtinge. 

 ‘n Eksponensiële toename in kompetisie. 

 Die beweging van welvaart skepping vanaf finansiële kapitaal na  

intellektuele- en sosiale kapitaal . 

 Permanente “whitewater”. 
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 Al die verandering is ‘n bedreiging vir reëls, regulasies en orde.  Derhalwe is die 

normale in ‘n postmoderne samelewing eerder chaos as orde.  Wie in die 

postmoderne era wil oorleef moet verandering as sy beste vriend sien. 

 

4.3.1  Kunste 
 

In die kunste is post-modernisme die mees onlangse estetiese beweging.  Dit 

volg op die modernisme en word veral herken aan sy meer eksperimentele 

karakter, groter klem op selfondersoek, en is meer “fashionable” (Johnson 

2003:725; Malpas 2001:2).  Postmoderne kuns is ‘n term wat gebruik kan word 

om ‘n wye verskeidenheid kunstenaars sedert die 1970’s en veral sedert die 

tagtigerjare te beskryf.  Alhoewel daar ‘n groot uiteenlopendheid in die kuns self 

gevind kan word, het die kuns betekenis en dra dit emosie oor.  Die kuns maak 

ook gebruik van ‘n ryk tradisie uit die verlede.  Dit is dus ook nie vreemd om 

verskillende kunsvorme oor die eeue in een werk gereflekteer te sien nie (Belton 

2002:36,37,125).  “Fashion art” blyk egter ‘n probleem in die estetika van die 

kuns te wees.  Kommersialisme het ‘n groot invloed op die tipe kuns wat 

geproduseer word en van die groot kunsskole het daaronder gely (Johnson 

2003:725-729). Habermas het die taak van die kunste gesien om die gaping 

tussen entiteite wat deur die modernisme veroorsaak is te oorbrug.  Daar word 

veral aan die terreine van die kognitiewe, etiese en politieke diskoerse gedink 

(Lyotard 2001:54).  Die industrie het ‘n enorme uitwerking op die kunste gehad.  

Lyotard onderskei tussen die meganiese en die industriële weergawes van 

kunste aan die een kant en kuns wat met handvaardigheid gepaard gaan aan die 

ander kant.  In die verband vergelyk hy byvoorbeeld skilderkuns met fotografie 

en die narratief met die rolprent bedryf.  Die eintlike vraag in die postmoderne era 

is dus nie wat is mooi nie, maar eerder  wat is kuns.  Op die reaksionêre van die 

twee wêreldoorloë en die Russiese revolusie het die polities reaksionêre gevolg.  

Kuns was nou dit wat mooi is.  Dit wil voorkom asof aanvraag en aanbod bepaal 
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wat die kuns sal wees (Lyotard 2001:56,57).  Die publiek is ten gunste van ‘n 

eklektiese benadering van dit wat as kuns beskou word. 

 

Postmoderniteit het ‘n ander benadering teenoor die kuns as die modernisme.  In 

die moderne estetika is veral die nostalgiese sublieme van belang.  Die 

onaanbiedbare word aangebied as die vermiste in die kunste.  Tog beskik dit in 

‘n mate oor bekendheid en voorspelbaarheid, aangesien die moderne altyd oor ‘n 

herkenbare konstantheid beskik.  Sentiment word gekoppel aan plesier en pyn.  

Plesier omdat die rede die aanbieding oorskry, en pyn omdat die verbeelding en 

sensasionele gewaarwording nie gelyk aan die konsep kan wees nie (Lyotard 

2001:61).  Postmoderniteit daarenteen vind homself nie in goeie vorme nie;  laat 

nie toe dat daar konsensus gevorm word of dat kollektiewe nostalgie die oorhand 

kry nie; dit word in die onaanbiedbare aangebied.  Postmoderniteit soek na nuwe 

presentasies, maar dan in die sin om die onaanbiedbaarheid daarvan te 

beklemtoon (Lyotard 2001:61,62).  Hierdie vorm laat nie toe dat reëls vooraf 

bepaal hoe dinge gedoen moet word nie, maar skep eerder die nuwe reëls, wat 

altyd weer sal verander.  Postmoderne kuns kom dus in opstand teen die reeds 

gebaande weë;  in sy wese wil dit nuwe weë baan. 

 

Indien ‘n mens na die literatuur of musiekvorme oor die eeue kyk, kom mens 

selfs tot die gevolgtrekking dat  postmoderniteit selfs midde in die modernisme 

sluimerend was.  Juis komponiste soos Bach, Haydn, Mozart of Beethoven was 

suksesvol omdat hulle nuwe vorme beproef het. 

 
4.3.2 Samelewing en sosiale wetenskappe 
 
Daar word soms ‘n onderskeid getref tussen die verstaan van “post-modern” in 

die kunste en die invloed wat dit op die sosiale omgewing het.  In die sosiale 

wetenskappe verwys die term veral na nuwe vorms van kapitalisme, die 

ontwikkeling van die kommunikasie tegnologie soos die internet en die 

ineenstorting van die Sowjet-Unie, wat die einde van die Koue oorlog beteken 
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het.  Daarby kan nog die invloed van die nie-Europese kulture genoem word wat 

‘n ander siening van die universeel menslike natuur het (Malpas 2001:3).   

 

Aangesien die kunste onder andere die produk van die samelewing is, kan die 

kunste nie maklik los van die omgewing gesien word nie en is daar eerder sprake 

van ‘n postmoderne kondisie wat ‘n invloed oor die hele spektrum van die lewe 

uitoefen (Malpas 2001:3).   Postmoderniteit vind hom tuis tussen die “ander” en 

die nie-tradisionele.  Juis hulle wat onder modernisme onder die 

gemarginaliseerdes tel, vind nou hulle stem.  Dikwels is dit nie die elite nie, maar 

die avant garde kunstenaars, die mistieke wat deur die gewete van 

postmoderniteit gedra word (Tracy 1994:4).   

 

Waar vroeër sprake van ‘n magbelaaide kern was, het die lyne en grense nou 

vervaag.  Selfs die weste kan nie meer in ‘n enkele sin beskryf word nie.  Die 

werklikheid bestaan uit talle kerne waarvan die gemarginaliseerdes hulle eie 

kerne uitmaak.  Trouens die geskiedenis van die kerk was van die begin af 

pluralisties.  Miskien ook die rede waarom ons vier en nie slegs een evangelie in 

die Nuwe Testament het nie.   

 

Vir Sweet (1999:29) is die eertydse definisie van die kultuur nie meer voldoende 

nie.  Die tegnologiese revolusie en die sosiale konstruksie/dekonstruksie 

noodsaak ons om eerder aan kultuur as tegnokultuur te dink.  Ons lewe vandag 

dikwels nader aan tegnologie as die natuur.  Daar word gereken dat die 

algemene kennis van die mensdom elke twee en ‘n half jaar verdubbel, terwyl 

wetenskaplike kennis elke twaalf jaar verdubbel.  Kennis is ‘n wesenlike vereiste 

vir die postmoderne.  Sonder kennis is vooruitgang en beweging onmoontlik.  

Dink gerus hoe elke nuwe item se handleiding eers bestudeer alvorens dit 

gebruik kan word.  Elke dag word meer as 1 000 boeke gepubliseer.   

 

Persoonlike identiteit (Sweet 1999:113) is iets wat deur postmoderniteit 

aangeraak is.  Iets soos manlike identiteit het ook verander.  Aan die eenkant is 
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daar juis die klem op die manlike identiteit, vergelyk tydskrifte soos “Men’s 

Health” en aan die anderkant is daar “gay”-tydskrifte ook op die rak.  Dit is 

algemeen dat mans gedurende hulle lewe ‘n hele paar keer van werk sal 

verander.  Ook die tradisionele rolle het drasties verander.  Dit is nie meer 

snaaks dat mans by die huis bly en kinders grootmaak en die vrou die 

broodwinner is nie.  In Suid-Afrika speel werkloosheid en regstellende aksie ‘n 

groot rol in hierdie verband.   

 

Die koms van die internet het ‘n revolusie veroorsaak (Covey 2004:104; Sweet 

1999:107,139).  In wese gaan die internet oor verhoudings en kommunikasie.   

Min ander sake het die grootte van die wêreld soveel beïnvloed.  ‘n Paar jaar 

gelede is daar nog met briewe gekommunikeer, vandag het die e-pos dit 

vervang.  Nog onlangs was die geelbladsye die aangewese medium om inligting 

in te win.  Vandag gebruik jy bloot ‘n soekenjin en jy stap enige voorportaal in die 

wêreld binne.  Maar dit beteken nie dat die samelewing terselfdertyd ook meer 

persoonlik geraak het nie.  Sweet gebruik die term “Glocal” ‘n samevoeging 

tussen “Global” en “Local” om die verskynsel te beskryf (Sweet 1999:107vv). 

 

Tyd is die geld van die postmoderne era.  Ons leef in ‘n tyd waar mense verwag 

om 24 uur per dag, 7 dae ‘n week en 365 dae per jaar diens te kry.  Gevolglik het 

tyd ‘n rariteit geword.  Die postmoderne plaas dus ‘n groot premie op tyd, en dan 

veral kwaliteit tyd (Sweet 1999:131). 

 

Leierskap gaan in die postmoderne paradigma meer oor kommunikasie en 

geloofwaardigheid as beleid en prestasie.  ‘n Leier se hoofdoel sal wees om 

eerder die volgeling se mentor as sy toesighouer te wees.  Baasskap is outoritêr 

en nie aanvaarbaar vir die postmoderne nie, daarteenoor word gesonde 

mentorskap hoog op prys gestel (Sweet 1999:296).  Leierskap is om die 

potensiaal en waarde so duidelik aan mense te kommunikeer dat hulle dit 

naderhand in hulleself raaksien.  ‘n Leier help iemand om sy “stem” te vind 

(Covey 2004:98).  Die verskil tussen die postmoderne leier en die moderne leier 
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is ook in baie opsigte die verskil tussen wat Covey ‘n leier en bestuurder noem.   

Hier is kortliks die verskil tussen ‘n Leier (Leader) en ‘n Bestuurder (Manager): 

 

Tabel 2:  Die verskil tussen ‘n Leier en ‘n Bestuurder 

Leier Bestuurder 

“Leaders are people who do the right 

thing” 

“Managers are people who do things 

right” 

“Leadership is about coping with 

change” 

“Management is about coping with 

complexity” 

“Leadership has about it a kinesthetic 

feel, a sense of movement…” 

Managing is about ‘handling’ things, 

about maintaining order, about 

organization and control.” 

“Leaders are concerned with what 

things mean to people.” 

“Managers are concerned about how 

things get done.” 

“Leaders are the architects…” “Managers are the builders.” 

“Leadership focuses on the creation of 

a common vision…” 

“Management is the design of 

work…it’s about controlling…” 

 

Die leier is die ou wat die hoogste boom uitklim en vir die ouens sê:  Verkeerde 

woud! (Covey 1989:101). 

 

4.3.3 Postmoderniteit en taal 
 

Postmoderniteit het ‘n wesenlike invloed op die gebruik en verstaan van taal.  

Veral die letterlike benadering loop deur onder die kritiek van die nuwe 

paradigma.  In die postmoderne paradigma het taal vir Lyotard ook ‘n vierde 

dimensie naas die letterlike, allegoriese en morele sy (Jobling et al 2001:2,3).  Hy 

noem hierdie ander dimensie die anagogiese.  Onder die anagogiese bedoel hy 

daardie faset van die taal wat ‘n globale betekenis het en nie heeltemal tot ‘n 

spesifieke deel of “kernel” gereduseer kan word nie.  Die aura van die geheel en 

die krag daarvan word deur hierdie vierde dimensie vergestalt.  Waar in die 
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modernisme dit meer oor die beoordeling, rede en etiek gehandel het, word dit in 

postmoderniteit vervang deur die gesamentlike effek van die etiese, kennis en 

mag (Jobling et al 2001:5).  Die realisme van die negentiende eeu gaan van die 

standpunt uit dat die werklikheid altyd dieselfde bly.  Daarteenoor sien 

postmoderniteit taal en die werklikheid baie meer as ‘n spel.  Postmoderniteit 

beweeg weg van eendersheid en soek voortdurend om die status quo van die 

hede te dekonstrueer.  Lose (2003:18,19) sien postmoderniteit se gebruik van 

taal eerstens as ‘n konstruk wat nie verder as homself kan verwys nie.  Die 

werklikheid is daarom ‘n sosio-simboliese konstruksie.  Tweedens hou 

postmoderniteit die mensdom verantwoordelik vir die wêreld wat hy geskep het.  

Derdens het postmoderniteit ‘n ironiese siening van taal.  Terwyl taal sy eie 

wêrelde kan skep is dit nie instaat om verder as die beperkinge van sy 

semiotiese sisteme te strek nie, en derhalwe verder as ditself te verwys nie (Lose 

1999:19).  Postmoderniteit het die vertroue verbeur om die realiteit waarbinne 

ons leef ‘n naam te gee. 

 

4.3.4  Postmoderniteit, geskiedskrywing en waarheid 
 

Ook geskiedskrywing is van sy objektiwiteit gestroop, van sy akademiese 

karakter bevry (Lose 2003:1).  Volgens Tracy (1994:15), is dit postmoderniteit 

wat modernisme se verwronge verhouding tussen werklikheid en tyd uitgewys 

het.  Die werklikheid skyn net veel ingewikkelder as een persoon se subjektiewe 

belewenis te wees.  Net so het die natuurwetenskappe onder skoot gekom.  

Objektiwiteit en wetenskaplikheid binne die wetenskappe word ernstig 

bevraagteken.  Lose (2003:1) som dit reg op indien hy sê dat die Postmoderne 

paradigma die intellektuele landskap vergoed verander het.  Postmoderniteit se 

“en-en” benadering teenoor die lewe maak dat die verlede nie afgeskryf word nie.  

Modernisme is krities en selfs negatief teenoor die verlede.  Daarteenoor tree 

postmoderniteit met die verlede in gesprek.  Die oogpunt vir die gesprek is egter 

nie die verlede nie, maar die hede en die toekoms.  Sweet (1999:89) wys op die 
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vermoë van die digitale era om geheue in ‘n oogwink uit te wis.  Inligting en 

geheue is dus iets wat die postmoderne era koester. 

 

4.3.5  Postmoderniteit en die Bybel, teologie en Kerk 
 

Die aard van postmoderniteit is om nie-totaliserend te wees.  Verby is die dae 

wat die volle skopus verdiskonteer kan word (Jobling et al 2001:7).  Ware kennis 

is daarom altyd indirekte kennis.  Tegnologie en vervoer maak dit vandag 

moontlik om van veel meer kennis te neem.  Die kerk word verplig om kennis te 

neem van eens ver verwyderde godsdienste.  Een van die grootste gevare wat 

die kerk bedreig is dat die kerk homself as ‘n geleerde en nie ‘n lerende kerk 

beskou nie.  Die postmoderne reformatoriese kerk is ‘n lerende kerk (Sweet 

1999:95,96). 

 

Uit die modernisme is eers die histories-kritiese metode en later die literêr-

kritiese metode van ondersoek gebore (Tracy 1994:120).  ‘n Duidelike 

onderskeid moet tussen die teks en die gebeure gehandhaaf word.  In die 

Christendom speel die Bybel nie dieselfde rol as wat die Koran in Islam speel 

nie.  Die belydenis:  “ons glo in Jesus Christus saam met die apostels” behoort 

steeds ‘n prominente rol in die selfverstaan van Christene te speel.  Dit gaan 

eerstens oor die gebeurtenis en nie oor die teks van die gebeurtenis nie (Tracy 

1994:121).  Daar moet egter steeds gewaak word oor die gesag van die teks.  

Die teks stel ons in staat om te weet dat die kontemporêre belydenis steeds in 

lyn met die oorspronklike apostoliese getuienis is.  Alhoewel daar prominente 

verskille tussen die verskillende evangelies is, getuig hulle steeds van die 

Christusgebeure. 

Die literêr-kritiese benadering werp veral meer lig op die lydensverhaal van 

Jesus.  Dit help ons om te verstaan hoe en waarom die christengemeenskap in 

Jesus glo.  In ‘n postmoderne tyd is dit egter nodig dat die literêr-kritiese 

benadering nie ten koste van die algemene lydensnarratief gehandhaaf word nie 

(Tracy 1994:123,124).  Uit die werk van Tracy kan ons dus die een 
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gevolgtrekking maak:  Verskeidenheid kan uit die eenheid van verskillende 

benaderings volg, maar die noodsaaklikheid van die gemeenskaplike belydenis 

en die algemene lydensnarratief kan nie as vertrekpunt vervang word nie. 

 

George Steiner het ‘n invloedryke essay, “On Difficulty”, geskryf en volgens 

Jobling et al (2001:xi,xii) kan dit die postmoderne leser help om tekste beter te  

verstaan.  Steiner sonder vier soorte “hindernisse” in tekste uit.   

 

Die eerste soort hindernis noem hy “contingent difficulty”.  Hierdie soort teks 

handel oor die ignorering van raamwerke van verwysing of verstaan.  Wanneer 

iemand die betekenis van iets nie weet nie kan dit eenvoudig in ‘n woordeboek of 

ensiklopedie nageslaan word.   

 

Die tweede soort “hindernis” is modaal van aard.  Hier handel dit veral oor die 

modus van aanbieding.  As jy byvoorbeeld onbekend met die modus of 

argumente van gestruktureerde eksegese is kan dit moeilik wees om die gewone 

modus van demonstrasie en interpretasie aan te leer.  In postmoderniteit handel 

dit dikwels meer oor die polemiese as die logiese (Jobling et al 2001:xii).  Tot 

dusver het die hindernisse wat genoem is ‘n sterk kennis basis.   

 

Die derde en vierde soorte hindernisse in terme van tekste is nie so seer iets wat 

deur leer en inoefening bemeester kan word nie.  Taktiese hindernisse kom voor 

waar die skrywer doelbewus die teks aanbied om die leser se logiese 

argumentatiewe lyne van verstaan te ontwrig.  Die ontwrigting self vorm egter ‘n 

argumentatiewe lyn.   

 

Ontologiese hindernisse is die soort wat die mees relevante is by interpretasie 

van Bybelse tekste.  Dit verbreek kontak met die vooraf deurdagte of uiterste 

“intelligibility” wat tussen digter en leser, tussen teks en betekenis bestaan.  Ons 

word gekonfronteer met die leë vrae van die aard van menslike kommunikasie.  

Dit lei tot ‘n anagogiese verstaan waar alles wat verstaan word anders verstaan 
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moet word.  Uit die siening van Steiner blyk die kompleksiteit wanneer daar op 

postmoderne wyse met tekste omgegaan word.  In hulle boek kies Jobling et al 

(xiii:2001) essays wat die grense van fokus, styl en doel oorskry. ‘n Wesenlike 

gevaar in die verband is dat enige beskouing as ‘n legitieme beskouing kan geld 

en daar uiteindelik by ‘n vorm van relativisme uitgekom word. 

 

In die moderne era het dit gegaan oor watter verskil die kerk in die wêreld kan 

maak.  Aan die einde van die 19de eeu het die vooruitsig bestaan om die hele 

wêreld te kersten.  Hierdie droom is grootliks deur die twee wêreldoorloë 

verpletter.  In ‘n postmoderne era moet bloot die denke van en oor die kerk ander 

proporsies aanneem.  Sweet maak die paradigmaskuif deur nie meer te praat 

van die kerk wat ‘n “verandering in die wêreld” moet teweeg bring nie, maar die 

kerk “wat die wêreld moet verander” (Sweet 1999:16). 

 

Die medium waardeur verkondiging plaasvind verander voortdurend.  Kerke 

maak deesdae gebruik van die skerm in plaas van die teks.  Vroeër moes die 

kerk van mondelingse oordrag na ‘n geskrewe teks as die hoofbron oorgaan.  

Die ontdekking van die boekdrukkuns in die 15de eeu het ‘n ewe groot 

omwenteling veroorsaak.  Vir die postmoderne hou die skerm, wat aan ‘n 

rekenaar gekoppel kan word, enorme voordele in.  Die postmoderne mens is 

iemand wat deelname hoog op prys stel en die tegnologie kan ‘n wesenlike 

bydrae lewer om die mens van vandag te betrek (Sweet 1999:55).  Dit beteken 

egter nie dat media van die verlede afgeskryf word nie.  Verskeie mense het 

voorspel dat die dae van die boek getel is.  Die teendeel het egter plaasgevind 

en boeke is tans meer as ooit in aanvraag.  Weereens ‘n en-en benadering. 

 

‘n Gepaste verkondigingstyl is nodig vir die postmoderne mens.  Hoofsaaklik is 

die postmoderne nie soveel op die dogma self ingestel nie, maar is tog iemand 

wat ‘n behoefte aan kennis en lering het.  Dit moet weer beklemtoon word dat die 

postmoderne kultuur nie uitsluitend is nie, maar eerder ‘n en/en benadering volg.  

Dogmas kan dus steeds geleer word, mits die oordrag op ‘n postmoderne wyse 
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gedoen word (Sweet 1999:58,59).  Verder moet in gedagte gehou word dat die 

postmoderne onbekend met die taal, rituele en gewoontes van die kerk is.   In die 

postmoderne is die storie weer terug.  Kyk gerus maar op die boekrakke hoe 

populer sketse en komiese verhale is.  Dink gerus maar aan die populariteit van 

storievertellers soos Jan Spies, PG du Plessis en Tolla van der Merwe die 

afgelope twee dekades.  Die Bybel is nie net een groot verhaal van God met die 

mensdom nie, maar is vol verhalende literatuur.  Ook Jesus het die storie, sowel 

as die omgewing waarin die storie vertel is gebruik.  ‘n Storie laat mense 

deelneem.   

 

Die postmoderne kultuur kan as anti-Christen beskou word.  Volgens Sweet 

(1999:45) is die era van Christendom verby.  In sommige kringe word na die 

postmoderne era ook as die “post-Christen”-era verwys.  Microsoft se “Windows 

95” se spellys ken nie die name van die Bybelboeke nie.  Terwyl daar ‘n 

geweldige behoefte aan God bestaan, is daar baie min behoefte aan die kerk.  

Die kerk word as ‘n instituut beskou en die postmoderne mens kom in opstand 

teen ‘n instituut wat in die oë van die postmoderne wêreld sy integriteit verloor 

het (Sweet 1999:47).  Interessant genoeg gee die samelewing nie om om met 

Jesus geassosieer te word nie, maar net nie met die kerk nie.  Selfs vandag sou 

Jesus maklik as ‘n postmoderne kon deurgaan.  In plaas van die geleenthede 

van die dag aan te gryp is die kerk op oorlewingstrategieë ingestel.  Die kerk het 

as ware weer in ‘n vorm van askese verval waar hy hom aan die wêreld onttrek.  

Dit gebeur wanneer die kerk in subkulture soos “konfessioneel”, “apostolies” of 

“sektaries” verval.  In Suid-Afrika sou hierdie kategorieë goedskiks na die taal- en 

kultuurgerigte uitgebrei kon word. Sodra verandering dreig rol die kerk hom soos 

‘n krimpvarkie op (Sweet 1999:19,20).  Vir die postmoderne is strukture uiters 

bedreigend.  Strukture is een van die hoofoorsake waarom die kerk nie by die 

postmoderne pas kan byhou nie.  In ‘n samelewing waar daagliks nuwe besluite 

geneem word, kan die kerk nie verwag om by te bly indien hy aan oorhoofse 

strukture gebonde is wat op ‘n outoritêre wyse die reg tot besluite toeëien nie.  

Veral nie as hierdie strukture op ongereelde basis vergader nie.  Die verdwyning 
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van die strukture wat die moderne samelewing gevorm het, is egter ook een van 

die sake wat mense as bedreigend sien.  Skielik is diegene wat aan mag 

gewoond was kwesbaar en breekbaar. 

 

Kerkbywoning het die afgelope dekades drasties afgeneem, veral by die jonger 

mense.  So het volgens die “General Social Survey” in die VSA in 1984, 37 % 

van mense 30 tot 39 jaar religieuse dienste een keer per week bygewoon.  In 

1995 het slegs 25 % van dieselfde ouderdomsgroep die eredienste bygewoon.  

Lidmaatskap van die drie Susterskerke in Suid-Afrika staan eweneens voor ‘n 

krisis.  In die Hervormde Kerk was daar in 1987 nie minder nie as 196 335 

lidmate teenoor die 142 089 van 2005.  In die laaste verslagjaar alleen was daar 

‘n vermindering van byna 1 % lidmate (Almanak 2006:138).  ‘n Groot aantal 

lidmate woon eredienste oor gemeentegrense by en baie van hulle sal ook 

gereeld eredienste in ander denominasies bywoon.  Zimbabwe, Australië, Nieu-

Seeland en Engeland het Suid-Afrikaanse gemeentes waar die denominasionele 

‘n al geringer rol speel.  Anders as verwag het die behoefte aan die spirituele 

egter nie minder geword nie.  Inteendeel, daar is ‘n universeel groeiende 

behoefte aan spiritualiteit (Sweet 1999:47). 

 

Ook die persoon van die prediking is nie deur die postmoderne kultuur 

verbygegaan nie.  Predikante probeer op die vroegste moontlike ouderdom 

aftree en sodoende verbeur die kerk onvervangbare ervaring.  ‘n Studie in die 

laat negentiger jare in die VSA het getoon dat predikante die enkele, mees 

gefrustreerde professionele beroepslui is (Sweet 1999:117).  Dit is onwaarskynlik 

dat dit anders in Suid-Afrika sal wees. 
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4. 4  Gevolgtrekking 
 

4.4.1  ‘n Profiel van die postmoderne mens 
 

Om ‘n profiel van die postmoderne mens te probeer saamstel is opsigself teen 

die grein van postmoderniteit.  Nogtans kan so ‘n poging vir ons ‘n idee gee hoe 

die persoon lyk aan wie die blye boodskap gebring word. 

 

 Postmodernes is tergelykertyd baie dinge (Sweet 1999:128). 

 Leef sy lewe in hoofstukke (Sweet 1999:117). 

 Kennis is meestal ‘n bepaalde perspektief (Lose 2003:22). 

 Kennis skuif van die epistemologiese na die hermeneutiese (Lose 2003:22). 

 Iemand wat op sy eie tyd ingestel is en privaatheid waardeer (Sweet 

1999:119,272). 

 Omhels onsekerheid en onbekendheid (Lose 2003:27,31). 

 Koester heterogeniteit in plaas van homogeniteit (Lose 2003:27). 

 Floreer met kreatiwiteit (Nel 2001:84,85). 

 Ingewikkeld/kompleks en eenvoudig. 

 Op gerief ingestel. 

 Spel en fantasie speel ‘n belangrike rol. 

 Oorskrei grense en kombineer vroeër geskeide entiteite (Sweet 1999:388). 

 Enigiets wat “middel” is, is uit (Sweet 1999:387). 

 ‘Postmoderns don’t do ‘normal’” (Sweet 1999:388; Lose 2003:27). 

 Postmodernes wil nie geëtiketteer word nie (Sweet 1999:389). 

 Verkies deelnemende leierskapstyle bo outoritêre struktuur (wil nie beheer 

word nie) (Sweet 1999:303). 

 Wil diens lewer en ‘n missie hê (Sweet 1999:342,343). 

 Wil dinge beleef en ervaar eerder as verstaan (Sweet 1999:92,188,211,212). 

 Geniet die ekstreme (Sweet 1999:191). 

 Nie-totaliserend (Lose 2003:31). 

 Hou van kontak en nabyheid (Sweet 1999:194,258). 
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 Dink in terme van beelde (Sweet 1999:200,201). 

 Sirkels eerder as vierkante (Sweet 1999:208). 

 Soek ‘n missie eerder as institusionele gebondenheid (Sweet 1999:92). 

 Deelname eerder as verteenwoordiging (Sweet 1999:92). 

 Ritme eerder as struktuur (Sweet 1999:92). 

 ‘n Teologie van ontvang eerder as gee. 

 “Surround sound”- spiritualiteit. 

 Voorbereidheid eerder as beplanning (Sweet 1999:92). 

 Eerder egtheid/werklikheid as prestasie (Sweet 1999:92). 

 Bionomika eerder as politiek (Sweet 1999:92). 

 Eerder bewegende spanne as staande komitees (Sweet 1999:92). 

 Gemeentewelsyn eerder as gemeentegroei (Sweet 1999:92). 

 Groter entiteite as die denominasionele (Sweet 1999:92). 

 Die beweging na mega-unies bv. Afrika-unie, Europese unie (Sweet 

1999:92). 

 Het dus ‘n behoefte na vryheid. 

 Ook vanaf gemeente vlak na die selvlak van die gemeente. 

 Animasie bo illustrasie. 

 Ook klein en komplekse denke is belangrik. 

 Vanaf “boundary living” to “frontier/border” living. 

 Wil graag die samelewing heel. 

 Klem op persoonlike gesondheid en welwese (Sweet 1999:252). 

 Is nie-totaliserend. 

 Is ‘n en/ook samelewing (Sweet 1999:27). 

 Liggaam-van-Christus model in plaas van Herder-kudde model (Vgl Louw 

1998:61,62). 

 Vanaf ‘n Christendom kultuur na Pre-Christen sendingvelde (“underchurched” 

and “overchurched”). 

 Deernis vir die natuur (Sweet 1999:243). 

 Meer “waarheid-soekers” as “waarheid-doeners”.  Wil dit ervaar 

(Sweet1999:380). 
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4.4.2 Gevare wat postmoderniteit vir die samelewing inhou 
 

Elke tydvak het sy voordele en gevare wat dit vir die samelewing en ook die kerk 

inhou.  Die volgende kan as moontlike gevare in die postmoderne era 

geïdentifiseer word: 

 

 Relativisme (Lose 2003:29). 

 Gelykstelling van die Godsdienste. 

 New Age  - Dogmatiese neutraliteit (Sweet 1999:293,384,394). 

 Gebrek aan kennis. 

 Die kerk in askese – is nie missionêr ingestel nie, maar na binne gerig. 

 Beheer oor tegnologie verloor – kloning (Sweet 1999:251). 

 Genetiese diskriminasie (Sweet 1999:265). 

 Langer lewe – oorbevolking. 

 Die verskynsel dat ons dink ons gode is, of soos gode kan wees (Sweet 

1999:288). 

 Volgende monsters deur Sweet (1999:326-335) geïdentifiseer: 

o Klimaatsverandering (1999:326). 

o Bedreigde spesies en uitroei van natuurlike omgewing (Sweet 

1999:326). 

o Skeiding tussen ekonomiese stande (Sweet 1999:328). 

o Mikrobe en plae (Sweet 1999:330). 

o Geweld (Sweet 1999:331). 

o Oorverbruik en Oorbevolking (Sweet 1999:334). 

o Tegnologiese euwel. 

 Armoede 
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4.4.3 Geleenthede wat postmoderniteit skep en benut behoort te word 
 

Uit die profiel van die postmoderne is daar ook sekere sake wat ‘n 

geleentheid vir die prediking is.  Die volgende sake kan goedskiks in die 

prediking tot sy reg kom: 

 

 Postmoderniteit op sy beste koester verhoudings teenoor die streng 

skeiding van die Verligting (Jobling et al 2001:29) 

 Teologie van ontvang eerder as gee (Sweet 1999:270) 

 Etiese prediking oor die genetiese (Sweet 1999:260) 

 Prediking oor Godsbegrippe 

 Verhoogde spiritualiteit 

 Onsekerheid van die samelewing 

 Die mens in verhouding tot die skepping (Vergelyk Moltmann) 

 Die etiek van lewe 

 Die prediking van die indikatief. 

 Benutting van die diversiteit – kinders tot bejaardheid 

 Desentralisering van die self (Sweet 1999:305) 

 Kreatiwiteit (Nel 2001:84,85; Sweet 1999:388) 

 

5. HOMILETIESE STRATEGIEË IN ‘N POSTMODERNE 
KONTEKS 

 

Tot dusver kon ons duidelik sien wat die effek van verandering op die 

samelewing is.  In Suid-Afrika is daar ‘n klomp dinge wat maak dat mense moed 

verloor.  Netso het die postmoderne era aangebreek wat daaglikse verandering 

en aanpassing teweegbring.  In hierdie hoofstuk word gepoog om ‘n 

hermeneutiese vertrekpunt binne ‘n postmoderne konteks daar te stel wat die 

Evangelie van Jesus Christus op die mees effektiewe wyse kommunikeer.  

Daarna sal behoeftes en geleenthede wat uit die voorafgaande hoofstukke spruit 

aangespreek word.  Die vraag of die Romeinebrief as ‘n antwoord vir die 
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postmoderne mens kan dien sal aan die einde van die hoofstuk beantwoord  

word.   

 

5.1 Inleiding 
 

Postmoderniteit word algmeen as die reaksie op die modernisme beskou.  Beide 

paradigmas het egter ernstige nadele wanneer dit by die verkondiging van die 

Evangelie kom.  Iets is in die plek van die modernisme se totalisering en 

aansprake op absolute waarhede nodig (Lose 2003:31).  Lose noem hierdie 

geykte vorme van sogenaamde waarhede “foundationalism”.  Wetenskaplike 

bewysbaarheid as kriteria vir waarheid het die prediking reeds onberekenbare 

skade berokken.  Alhoewel postmoderniteit in baie opsigte beter geleenthede 

bied, is dit veral die gevare van nihilisme en relativisme wat die verkondiging ook 

in ons tyd kan kelder.  Postmodernisme maak dit weer byna onmoontlik om oor 

waarheid te praat.  Lose (2003:31) gebruik die term “anti-foundationalism” om 

hierdie reaksie van postmodernisme op modernisme te beskryf.  Daar is dus ‘n 

hermeneutiese vertrekpunt nodig wat die gevare van beide paradigmas vermy, 

maar tegelyke in ‘n postmoderne konteks inslag sal vind. 

Die antwoord wat Lose (2003:33) op die probleem bied is wat hy noem 

“postfoundationalism”.  Met hierdie metode het hy ‘n strategie in gedagte waar dit 

veral om “kritiese fideïsme” handel.  Vrae oor die waarheid en werklikheid word 

indirek deur hierdie kritieke gesprekvoering hanteer.  Dit is as’t ware bereid om 

oortuigings in die publieke arena bloot te lê (Lose 2003:39). Kritiese fideïsme 

gaan van die vertrekpunt uit dat iets: 

 Waar kan wees 

 Dit moet waar wees 

 Ek glo dit is waar 

Kennis is dan nie iets wat daar buite gegryp kan word nie, maar is in sy wese 

kultureel en kommunaal (Lose 2003:35).  Hy tref onderskeid tussen minimale- 

en maksimale fideïsme, waar eersgenoemde bereid is om in kontekstuele 

kruisondervraging betrokke te raak, wys laasgenoemde dit van die hand. 
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5.2 Die belydenis as hermeneutiese vertrekpunt 
 

As filosofiese vertrekpunt is kritiese fideïsme geskik om die modernisme, sowel 

as die postmodernisme se tekortkomings die hoof te bied.  Dit kan egter nie 

lukraak op die teologie en veral die homiletiek toegepas word nie.  

Postmoderniteit word as ‘n beter bodem vir geloof en die rede as die 

voorafgaande paradigmas beskou.  Sweet (1999:voorblad) se boek gaan selfs 

van die vertrekpunt uit dat die huidige paradigma die mees geskikte tyd vir 

evangelisasie sedert die tyd van Christus self is.  Geloof en die rede het elkeen 

sy onderskeie terrein.  Waar geloof verantwoordelik is vir die vertrekpunt van alle 

rasionele idees, laat die rede weer die moontlikheid van insig en groter 

toepaslikheid in die geloof (Lose 2003:61).  Dit is derhalwe nie die waarheid wat 

prysgegee word nie, maar die vermoë en verpligting om die waarheid te bewys.  

Die Christelike geloof soos in Heb 11:1 gedefinieer word, is nie op enige absolute 

aansprake gegrondves nie.  ‘n Mens sou kon sê dat die Christelike geloof deur 

die belydenis bestaan.  Die belydenis is ‘n geskikte teologiese inhoud om die 

Christen se geloofsoortuiging te verwoord (Lose 2003:62,63). 

 

Lose toon aan dat die begrip “belydenis” deurgaans in die Skrif gebruik word en 

derhalwe ‘n geskikte woord vir homiletiese gebruik is.  Όμολογέω het die 

betekenis van “om as die waarheid te erken (to aknowledge as the true)”, 

“bevestig (affirm)”, “gee toe dat (admits)” en “openlik verklaar (openly declare)” 

(Lose 2003:66).  Uit bogenoemde betekenis en funksie van die woord blyk dit dat 

die kerk nie anders kan bestaan en voortbestaan as op grond van ‘n lewende 

belydenis van geloof nie.  Belydenis het in die Bybel en teologiese tradisie ‘n 

dubbele funksie: 

 Fides quae:  die samevatting van die essensie van die geloof 
 Fides qua:  die eksistensiële belydenis van geloof as reaksie op die 

verkondigde Woord binne die konteks van ‘n bepaalde tyd en plek. 
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Daar is dus ‘n onlosmaaklike verband tussen geloof en belydenis.  Hierdie geloof 

is altyd geloof in iets.  In die Christelike geloof is dit die geloof in die gekruisigde 

en opgestane Heer (Lose 2003:74; Rom 10:9,10; 1 Kor 2:2). 

 

5.3  Nabyheid en afstand in die prediking 
 

Die belydenis is van geen waarde as dit nie iewers bely word nie.  Communio 

Sanctorum was nie sonder rede die titel van Dietrich Bonhoeffer se proefskrif nie.  

‘n Belydenis kom in die sosiale omgewing en die gemeenskap van die gelowiges 

tot sy reg.  Indien dit waar is dat die postmoderne samelewing ‘n hoë prioriteit  op 

deelname plaas, is die belydenis ‘n wonderlike geleentheid vir die verkondiging 

aan daardie samelewing (Sweet 1999:303).  Net so het die belydenis ‘n 

uitnodigende karakter om hulle wat buite staan binne te nooi.  Belydenis is die 

kerk se publieke en kontekstuele kommunikasie aangaande sy oortuigings 

rakende God se verlossingsdade in Jesus Christus (Lose 2003:97,98).  

Aangesien belydenis altyd relasioneel en verhoudingsoekend is, kan daar ook 

van die standpunt uitgegaan word dat die kerk op hierdie wyse die reg kan 

verdien om aangehoor te word.  Lose maak gebruik van Ricoeur se dialektiek 

van “participation and distanciation” ten einde die brug tussen die verkondigde 

woord en die hoorder te slaan.  Prediking as belydenis werk met hierdie 

nabyheid en afstand, ‘n beginsel wat goed bekend is in die teaterwêreld.  Dit is ‘n 

mengsel van identifikasie en afstand.  Met die prediking word die hoorder nie met 

inligting oorrompel, of met argumente oortuig nie, maar is daar ‘n uitnodiging tot 

deelname.  Die inligting het ten doel om die hoorder die nodige inligting te gee, 

maar ook aan die hoorder die ruimte te laat om self tot oortuiging te kom. 

 

5.4  Die kanon as belydenis 
 

Die belydenis het die woord as kanon. Tussen die Woord aan die een kant en die 

gemeenskap van gelowiges aan die ander kant, staan die prediker.  Die rol van 

die Bybel is eerder om getuienis te lewer as om die heilsdade te probeer bewys 
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(Lose 2003:146). Trouens, die Bybel kan as ‘n versameling belydenisse, 

getuienisse en aannames beskou word.  In ‘n hofsaak het die hof geen toegang 

tot wat gebeur het soos die derde persoon verteller in ‘n verhaal nie.  Daar is 

geen manier anders as deur die getuies tot sy beskikking waardeur die hof van 

die geloofwaardigheid van die gebeure oortuig kan word nie (Lose 2003:149).  

Met die prediking is die prediker maar net nog een persoon in ‘n lang ry van 

getuienisse.  Bruegemann noem twee redes waarom die Bybel as getuienis kan 

dien:  Eerstens is die Bybel immanent pragmaties.  Dit is waar omdat ons nie op 

‘n ander manier by die Bybelse waarhede kan uitkom nie.  Ons het geen metode 

om die gebeure te verifieer nie. Tweedens praat die Bybel op ‘n manier dat dit 

self as ‘n getuienis blyk.  In die uitspraak van die hof word die getuienis as ‘n 

werklike weergawe aanvaar.  Christelike getuienis is op die buite-Bybelse 

gebeure van Christus se opstanding gebaseer.  Hierdie gebeure is in die Bybel 

die bron van die Nuwe Testamentiese getuienis. 

 

God se woord is nie net maar beskrywend nie, maar het ook gevolge (Lose 

2003:157).  Deur net te spreek het God geskep.  Dit is veral God se beloftes wat 

van belang is.  Deur sy beloftes kom iets tot stand wat voorheen nie daar was 

nie.  In die Ou Testament is daar die belofte van die Beloofde Land waarheen die 

volk altyd op pad was.  Die eskatologie van die Nuwe Testament kan nie anders 

verstaan word as ‘n belofte wat nie net ‘n mens se toekoms verander nie, maar 

ook die hier-en-nou.  In die boek Romeine word hierdie toekoms selfs vir die 

skepping toegereken (Rom 8:18-28).  Met die oog op die Christelike hoop en die 

toekoms kan die beloftes in die Bybel deel van die belydeniskarakter vorm.  Wat 

vir mense in die verlede hoop gegee het kan getransendeer word na mense 

vandag om hulle in soortgelyke omstandighede hoop te gee. 

 

Daar is veral drie sake wat belangrik is vir predikers in die benadering van 

Bybelse tekste: 
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 Die prediker se eksegese behoort gerig te wees op die “discerning” van die 

bepaalde belydenis van geloof van die teks.  In die bestudering van die teks 

kan die prediker die volgende wesenlike vrae vra (Lose 2003:171): 

o Waarvan wil die teks my oortuig? 

o Wat bevestig die teks oor die mens en God? 

o Hoe wil die teks op my ‘n aanspraak maak? 

o Wat weet ek van die teks se historiese omstandighede en 

redaksionele ontwikkeling wat my kan help om die aansprake wat 

dit maak beter te verstaan? 

o Wat gebeur met my terwyl ek die teks biddend ondersoek? 

o Glo ek self wat die teks wil oordra en van my vra sodat ek dit ook 

aan ander kan oorvertel en vra?  

 Ons erken dat ons na die Bybel met ons eie belydenisse kom, wat ons 

vermoë om sin van die verskeidenheid belydenisse in die teks te maak, 

terselfdertyd in staat stel en beperk.  Aan die begin van die vorige eeu is die 

strewe na objektiewe studie laat vaar.  Objektiwiteit het al meer na ‘n illusie 

geblyk.  Bultmann het beklemtoon dat die objektiwiteit van die geskiedenis nie 

waargeneem kan word soos iets waarna ‘n mens kyk nie (Lose 2003:172).  

Die Bybel is, behalwe al die ander sake wat dit behels, ook ‘n historiese 

dokument.  Dit gaan nie net oor wat het gebeur nie, maar ook wat ‘n 

gebeurtenis beteken het, en veral, wat dit vandag vir ons beteken.  Die 

historiese gebeure raak met ander woorde ook aan ons eksistensiële hier en 

nou.  Die prediker behoort met sy vrae en vooronderstellings na die teks te 

kom.  Op die manier ontstaan ‘n kritiese dialoog tussen die prediker en die 

teks.  Ons gaan dus nie na die teks toe as passiewe, neutrale 

interpreteerders nie, maar as lewende belydende Christene vol vrae, sonde, 

hoop, twyfel, verwagting en al die ander sake wat eie aan die menslike 

bestaan is (Lose 2003:173).  In die aksie van interpretasie tree alles wat ons 

weet van die teks en alles wat ons weet van die omgewing waarin ons leef 

met mekaar in gesprek.  Dit is by uitstek ‘n kreatiewe ontmoeting tussen twee 

wêrelde en tye. 
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 Soos met alle belydende spraak, vra die Bybelse teks na ‘n respons, en vir 

die prediker is daardie respons die erediens. 

 

Dit blyk deur die belydenis te gebruik die homiletiek ‘n hermeneutiese strategie 

gevind het wat met postmoderniteit versoenbaar is.  Die teologie sal egter 

voortdurend moet waak dat die belydenis nie net ‘n vorm van neo-modernisme 

word nie.  Gesprek oor die verstaan van die belydenis van die geloof wat ons 

bely moet voortdurend aan die gang bly.  Dit is iets wat nie sonder  

die werking van die Heilige Gees kan geskied nie.  Myns insiens moet daar met 

belydenis nie belydenisskrifte verstaan word nie.  Daar moet liewers na die 

Bybelse belydenisse in sy verskeie vorms teruggegaan word.  Dit gee aan die 

kerk eerder die karakter van ‘n belydende kerk as ‘n belydenis kerk. 

Die geloofsuitsprake aangaande hoop soos wat ons dit in die Romeinebrief 

vindleen hom uitstekend om op ‘n belydenisgrondslag gepreek te word.  Wat by 

die belydenis “Jesus is die Here” begin het, strek deur die gesag verder na die 

volle omvang van die Woord.  Wanneer Paulus byvoorbeeld in Romeine 15:13 

God as die bron van hoop uitsonder, kan dit kwalik anders as ‘n belydenis gelees 

word.  Die indikatiewe prediking en die imperatiewe wat uit hierdie indikatiewe 

spruit is kragtige instrumente. 

 

5.5   Kommunikasie strategieë vir die preek van hoop 
 

Uit die profiel van die postmoderne, die gevare en die geleenthede daaraan 

verbonde blyk verskeie geleenthede wat die homiletiek kan benut.  In hierdie 

gedeelte gaan ons veral kyk na die “hoe?” ten einde postmodernes op die mees 

effektiewe moontlik manier te bereik. 

 
5.5.1 Verandering 
 
Een van die eerste sake wat by by jou opkom as jy aan postmoderniteit dink, is 

verandering.  Iets wat heeltemal binne die prediking se vermoë is, is die houding  
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teenoor verandering.  Om op viktimistiese wyse telkens na die verlede te verlang 

is om die hede en die toekoms ‘n onreg aan te doen.  Sweet(1999:18) gebruik in 

sy boek die beeld van ‘n tsunami wat op pad is.  Na die katastrofiese 

wêreldramp, die tsunami van 26 Desember 2004, waarin meer as 250 000 

mense  dood is, is die beeld beter as ooit aan ons bekend. Die meeste mense se 

reaksie wanneer hulle hoor dat ‘n tsunami op pad is, is om dit te ontken.  Die tyd 

is verby dat ons in die prediking die verandering kan ignoreer.  Daar is net een 

gevolg wanneer die tsunami ontken word - totale vernietiging.  ‘n Tweede 

strategie kan wees om die tsunami te probeer afweer.  ‘n Mens kan jou reg maak 

om dit die hoof te bied.  Maar wie kan teen die natuur staande bly.  ‘n Derde 

strategie is om die golf te probeer ry.  Ten einde te oorleef moet die kerk sy 

paradigma kan verander en die golf ry.  In die homiletiek word volgens Zerfaß se 

model aanvaar dat daar ‘n voortdurende wisselwerking tussen die praktyk en die 

teorie is.  Indien ons aanvaar dat ons met mense werk en daardie praktyk uitwys 

dat dit tyd geword het om weer ons strategie, ons teorie, te verander, dan moet 

ons dit doen.  Dit is hoe die kerk die tsunami moet ry.  Die strategieë wat 

voorgestel word, sal noodwendig die saak van verandering oproep, om in 

transisie te transendeer. 

 

Anders as wat verwag kan word, het gemeentes nie altyd geslaag om 

verandering te bewerkstellig nie.  Dit was eerder ‘n kwessie van die veranderinge 

in die samelewing wat verandering genoodsaak het.  Deur nie aan te pas nie 

kom daarop neer om nie meer in pas met die lewe te wees nie (Burger 1994:84).   

Burger (1994:84) is voorts van mening dat kerke verandering nie vinnig genoeg 

raaksien nie.  Dit is byna of daar ‘n bepaalde naïwiteit onder kerke heers. 

 
Dit lyk asof die religieuse omgewing per se traag is om te verander(Ferreira 

2000:18; Burger 1994:84).  Die rede daarvoor is onder andere dat die kerk 

geneig is om op God te fokus.  Met ander woorde op die Ewige wat juis die 

onveranderlike vergestalt.  Dit was in die verlede amper nie as die werk van die 

kerk gesien om lidmate aan die verandering te herinner nie.  Daarmee saam het 
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gereformeerdes die siening dat die tydsgewrig tussen die eerste en die tweede 

koms van Christus ‘n vaste beslag het.  Die gevolg is dat elke gebeurtenis maar 

net as ‘n variasie op die geskiedenis beskou kan word.  Daar is dus geen 

dringendheid of dwingmatigheid tradisioneel tot verandering nie.  Alhoewel die 

Woord van God altyd ernstig opgeneem is, is die mens aan wie die prediking 

geskied het nie altyd genoegsaam verdiskonteer nie. 

 

‘n Voortdurende wisselwerking is tussen die teks in sy geheel en die mens van 

vandag in sy geheel nodig.  Om die belydenis as strategie tot sy reg te laat kom 

is dit dus nodig dat die menslike elemente, en die feit dat mense oor tyd ander 

verstaansmeganismes benodig, ook verdiskonteer word. 

 

5.5.2  Deelnemende in plaas van outoritêre strukture 
 

Dit is nodig dat ‘n ander houding deur die kerk weerspieël word.  ‘n Outoritêre 

houding deur die predikant of die kerk ontneem hom die geleentheid om die 

boodskap van hoop te bring.  Soos reeds aangetoon is dit ‘n vorm van mag en 

die postmoderne mens hou nie daarvan om geforseer te word nie.  Dit geld ook 

vir die prediking.  Meer as ooit tevore moet die hoorder genooi word om aan die 

preek deel te neem.  Die prediking moet nie net vir sy situasie relevant wees nie, 

maar dit moet op so ‘n wyse na hom/haar kom dat dit nie frustreer of afronteer 

nie.  Deelname aan die preek is veel makliker as die persoon ook andersins deel 

van die gemeenskap van gelowiges is.   

 

Die Herder-kudde-model is sterk modernisties gefundeerd en werk met ‘n 

hiërargie.  Selfs al word daar in die susterskerke van ‘n presbiteraal-sinodale 

regeerstelsel gepraat, wys die werklikheid ‘n outoritêre tendens uit.  Lidmate sal 

baie meer deel van die erediens beleef indien hulle voel dat hulle deel van die 

liggaam van Christus is.   
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Geleenthede gaan die verkondiging verby omdat die verworwe kennis nie vinnig 

genoeg verdiskonteer kan word nie.  ‘n Hiërargiese model kan eenvoudig nie met 

die tempo van verandering byhou nie.  Sweet (1999:96) voel sterk daaroor dat 

spoed deel van die denke van die bediening en prediking behoort te wees. 

 

5.5.3  Tegnologie 
 

Die 21ste eeu bied ‘n magdom van tegnologie.  Visuele prediking help die 

postmoderne om te verstaan.  Deur steeds te aanvaar dat almal kan luister is om 

‘n groot deel van die gehoor die preek te ontneem.  Vir die kind van vandag is dit 

so goed dat jy in ‘n ander taal praat.  Die samelewing raak meer divers en al 

moeiliker om eras aan spesifieke gedragstendense te verbind.  Dataprojektors is 

maar een voorbeeld van hoe visuele media gebruik kan word.  Indien ons  

aanvaar dat die prediking van hoop nie net van die kansel af geskied nie, maar 

ook by die huis kan gebeur, is daar ook ander geleenthede wat benut kan word. 

Die webblad maak dit vandag moontlik dat gelowiges enige tyd ‘n preek op die 

internet kan lees en selfs luister.  Dit is dikwels mense wat nie die eredienste kan 

bywoon nie wat die prediking van hoop die nodigste het.  Net so het die selfoon 

die wêreld verander.  Deur van SMS’e gebruik te maak kan boodskappe van 

hoop aan mense in nood gestuur word.  Rekenaarprogramme maak dit selfs 

moontlik om SMS boodskappe op groot skaal aan te stuur.  Sweet wys 

ondermeer uit dat daar ook ‘n groot spirituele behoefte in Hollywood is, by 

musieksterre, politici, opvoedkundige instansies, uitsaaiwese, en selfs in die 

wetenskap (Sweet 1999:412-419). 

 

5.5.4 Die gebruik van die narratief 
 
Jesus was ‘n uitstekende storieverteller en het selfs ‘n mooi omgewing gebruik 

waarin hy mense geleer het.  Die postmoderne mens floreer op narratiewe.  Selfs 

die sielkunde het die waarde van die storie in die narratiewe terapie ontdek.  

“Chickensoup for my soul” is ‘n boekreeks wat handel oor verhale, waarvan die 
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meeste waar is.  Hierdie reeks verkoop teen ‘n ongekende tempo, die rede: die 

postmoderne mens het ‘n behoefte aan stories.  Dink maar aan die talle verhale 

van hoop wat binne en buite die Bybel bestaan.  Die verhaal of storie is ‘n 

effektiewe strategie om die boodskap van hoop tuis te bring.   

 

Narratiewe prediking is om die Bybelse verhaal in verband te bring met ons 

verhaal.  Dit vereis dat die taal van die prediking voortdurend in die 

spanningsveld van twee pole gestalte vind: 

 ‘Ultimate’ en ‘urgent’ – proklameer ‘n nuwe identiteit.  Die kruis en die 

opstanding is die ‘ultimate’, die belydenis van die nuwe lewe. 

 ‘Relational’ en ‘vulnerable’ – die ruimte en uitnodiging vir die hoorder 

om daarmee te identifiseer.  Dit is die onvermoë om dit te bewys, maar 

tegelyk die selfonthullende belydenis van die realiteit van die nuwe 

lewe. 

 

Voorts is spel nog ‘n strategie wat benut kan word.  Vir die postmoderne is spel 

deel van sy werk.  Hy werk as hy speel en hy speel by die werk.  Spel is veral by 

kinders ‘n effektiewe manier om hoop aan hulle oor te dra. 

 

5.5.5  Spiritualiteit 
 

Roetine en voorspelbaarheid is nie hoog op die postmoderne se prioriteitslys nie.  

Daarenteen is die verrassingselement en ervaring iets waarby die meeste 

hoorders sal baatvind.  Geen verhouding gaan sonder belewenis gepaard nie.  

Die kliniese, koue, reglynige denke van die modernisme het vir lank die prediking 

hierdie skat ontneem.  Alhoewel God se verhouding met die mens nie van die 

individu se gevoel afhanklik is nie, kan die kerk nie mense verhinder om hulle 

geloof te beleef nie.  Trouens, die kerk behoort in die prediking mense so te 

begelei dat hulle juis van hierdie dimensie bewus kan word.   
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Een van die grootste behoeftes in die kerk is dus spiritualiteit.  Terwyl daar in die 

wêreld minder mense is wat kerk bywoon, is daar terselfdertyd ‘n groeiende 

behoefte aan spiritualiteit.  Die akker is gereed om die Evangelie van hoop in te 

saai. 

 

5.5.6  Die persoon van die prediker 
 

Die persoon van die prediker kan nie van die verkondiging van hoop losgemaak 

word nie.  Hy is iemand wat in verhouding met sy mense moet staan.  Slegs dan 

kan hy die reg verdien om aangehoor te word.  Nel(2001:65) maak in sy boek 

melding van die feit dat die hoorders die reg het om te vra “wie vandag preek”.  

Prediking en prediker kan nie sonder meer van mekaar geskei word nie.  “Groot” 

predikers het volgens Demaray (Nel 2001:116) die volgende in gemeen: 

 Benader hulle roeping tot prediking met die grootste erns; 

 Het ‘n passie om te kommunikeer; 

 Is sterk individualisties; 

 Ywerige studente; 

 Is almal skrywers; 

 Is ywerige evangeliste; 

 Oorkom swakhede en ontwikkel hulle natuurlike vermoëns; 

 Het ‘n waardering vir die natuur; 

 Ken voortgaande geestelike ervaringe; 

 Is betroubare mense; 

 Is besige mense; 

 Word gekenmerk deur opvallende blydskap, opgewondenheid oor die Here; 

 Voel ongemaklik met sukses, en 

 Is almal sensitiewe mense, kry diep seer, ken empatie en voeg by “that 

difficult-to-define dimension of preaching that touches people precisely where 

it hurts”. 
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5.5.7  Prediking as die retoriek van belydenis wat hoop kan bring 
 
By die prediking van die belydenis gaan dit nie om ‘n keuse tussen die retoriek of 

die teologie nie, maar ‘n interaksie tussen beide.   

In die modernisme was oorreding die belangrikste motief vir die prediking.  

Oorreding is ‘n doelbewuste poging om ‘n ander persoon te verander.  ‘n 

Argumentatiewe styl was die mees doeltreffende om oorreding te bewerkstellig.   

 

Aangesien oorreding en argumentering weerstand by die postmoderne wek, is dit 

nie die aangewese manier om die hoorder te bereik nie.  Lose (2003:200) kies vir 

‘n retoriek van uitnodiging wat die gehoor nooi om die wêreld van die prediker te 

betree en die werklikheid deur sy/haar oë waar te neem.  Dit vereis van die 

prediker om konsekwent moontlike ander perspektiewe van die hoorders te 

respekteer.  Die prediker bied aan die eenkant sy perspektiewe aan, maar skep 

steeds vir die hoorder die nodige ruimte waarin sy/haar perspektiewe in ‘n 

raamwerk van veiligheid en vryheid gestalte kan vind. 

 

Lose  (2003:205,206) se benadering staan as die kenotiese retoriek bekend.  

Kenosis is van die Grieks afgelei en beteken:  om leeg te maak.  Prediking is nie 

oortuiging en oorreding nie, maar getuienis en belydenis.  Jy gee jouself met die 

risiko van verwerping.  Prediking is die beweging vanaf: 

 Slegte nuus na goeie nuus 

 Kruis na opstanding 

 Die ou lewe na die nuwe lewe 

 

Met die prediking as belydenis kruis die paaie noodwendig met die eskatologie, 

en sodra ons die eskatologie in die prediking verdiskonteer is ons met niks 

anders as die prediking van hoop besig nie.  Die kenotiese retoriek is dus ‘n 

nuttige hulpmiddel om die belydenis by die prediking van hoop te laat uitkom. 
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5.6   Hoop as homiletiese inhoude 
 

Wat gee postmoderne mense hoop?  Of anders gestel: wat is die hoop wat 

gepreek moet word? Ons het reeds in hoofstuk 2 gesien wat mense van hulle 

hoop ontneem.  Net so is daar in die postmoderne era sake wat mense hulle 

hoop kan ontneem.  Aangesien daar ‘n sterk korrelasie is tussen dit wat mense 

vandag en toe hulle hoop ontneem het, kan die prediking van hoop vanuit die 

Romeinebrief ‘n wesenlike bydrae lewer om mense weer van hoop te voorsien.  

Deur die voorafgaande hoofstukke in ag te neem, is die volgende sake wat tot 

hulle reg kan kom: 

 

5.6.1 Hoop as wens 
 

‘n Gelowige kan nooit van hoop praat, sonder om dit in ook in ‘n geestelike sin te 

bedoel nie.  Wanneer daar byvoorbeeld aan ‘n sieke gesê word:  “ek hoop dit 

gaan gou beter”, sê mens eintlik meer as wat aanvanklik gedink word.  Saam 

met die wens gaan ‘n vooruitsig waarin God ten volle aanwesig is.  In die 

homiletiek kan die samelewing geleer word hoe ons iemand regtig goeie wense 

kan gee. 

 

5.6.2 Hoop en verlies aan identiteit, eensaamheid en selfvertroue 
 

Verlies aan identiteit is nie slegs ‘n probleem waarmee ‘n groot groep Suid-

Afrikaners sukkel nie, maar dit is ook ‘n gevolg van die postmoderne omgewing.  

Hoop kan ervaar word op grond van die geloof aangesien daar geen onderskeid 

gemaak word aan wie dit toekom of nie.  Wanneer ons aan Christus behoort, gee 

dit aan ons identiteit.  Die Heilige Gees (Rom 8:9-11) oortuig ons dat ons aan 

hom deel het.     

De Villiers (1999:23) maak melding van ‘n deel van die bevolking wat hulle aan 

die samelewing onttrek het.  Daarteenoor kan ons verkondig dat die 

gemeenskaplike toekoms wat ons in Christus het, ons juis betrek.  
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Individualisering kan maklik tot vereensaming lei.  Die gemeenskap van 

gelowiges en die aktiwiteite wat daar rondom gebou word, skep die geleentheid 

vir mense om ook hulle sosiale behoeftes te bevredig.  God se liefde word ook 

deur mense vergestalt.  Die gemeenskap van gelowiges kan dus ook ‘n bron van 

hoop vir die persoon wees wat eensaam is. 

 

Hoop berus ook op die geloof in die aksie van verlossing.  Hierdie verlossing is 

vir elkeen bewerk.  Maak nie saak of jy onder die magtiges of magteloses tel nie, 

Christus se sterwe het op elkeen betrekking.  Vir iemand met ‘n swak selfbeeld 

kan dit baie hoop gee, indien hy/sy besef dat Christus getrou teenoor hom/haar 

is.  Hoop en liefde kan ook nie van mekaar geskei word nie.  Dink net aan die 

waarde en hoop wat iemand kan vind indien hy/sy die liefde van Christus besef. 

 

5.6.3  Hoop en die verlies aan ambisie 
 

Wanneer daar ‘n gebrek aan entoesiasme oor die moontlikhede van die toekoms 

is, het die Romeinebrief inderdaad vir bekommerdes goeie nuus.  Soos reeds 

verduidelik het hoop in sy wese met die verwagting oor die toekoms te doen.  Dit 

het egter, soos die definisie uitgewys het, veral met ‘n aangename assosiasie 

met die toekoms te make.  Romeine 8:23 noem juis dat ons kan uitsien al kan 

ons nog nie die toekoms sien nie.  Iemand wat ‘n gebrek aan ambisie of 

entoesiasme rakende die toekoms ervaar, wil graag die toekoms sien.  Die hoop 

waarvan Romeine praat herinner ons dat dit vir die gelowige nie nodig is om 

daardie toekoms te sien nie.  Omdat Christus in die toekoms sal wees gee dit 

ons rede om ook vandag hard en eerlik te werk. 

Dit geld ook vir mense wat onsekerheid ervaar.  Hoop maak dat ons in die 

onbekende toekoms iets bekend het.  Die feit dat ons saam met Christus op pad 

is, maak dat ons ook in die hede groter sekerheid kan ervaar. 
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5.6.4  Hoop en viktimisme, trauma en geweld 
 

Hoop leer ons dat juis omdat daar ‘n ander toekoms is, ons ook bo ons 

omstandighede kan uitstyg.  Ons omstandighede is nie ‘n genetiese templaat wat 

maak dat ons op ‘n bepaalde manier moet reageer nie.  Inteendeel gee ons 

geloof in Christus vir ons die hoop om ons ingesteldheid teenoor die werklikheid 

te verander.  Indien ons benadeel is, kan ons mense vergewe soos wat ons 

vergewe is vir die benadeling wat ons veroorsaak het.  Romeine 5:2-5 stel dit 

duidelik dat ons, ons nie alleen in die hoop op die heerlikheid van God verbly nie, 

maar dat daar ook verblyding in swaarkry is.  Swaarkry leer ons om die waarde 

en diepte van ons geloof te ontdek - dit leer ons volharding.  Ongekende 

vaardighede word deur die geloof tydens swaarkry ontwikkel.  Dit is nie altyd 

nodig om ons swaarkry te kan verklaar nie.  Ons weet egter dat Christus dit 

verstaan.  Trauma en geweld is hanteerbaar omdat Christus sy liefde in ons 

harte uitgestort het.  Trauma en geweld is hanteerbaar omdat hoop nie aan my 

situasie, omstandighede of emosie vasgemaak is nie, maar omdat God die bron 

van hoop is.  Indien daar een tema is wat vir my uitstaan in hoop, is dit juis 

hierdie gedagte van Romeine 15:13:  God is die bron van ons hoop. 

 

5.6.5   Hoop en vrees 
 

Verandering gaan dikwels met verlies van beheer gepaard, en verlies van beheer 

met vrees.  Die lewenstempo van die postmoderne era veroorsaak baie vrees, 

derhalwe is daar ‘n groot behoefte aan sekuriteit.  Gelowiges vind hulle sekuriteit 

in die beloftes van God.  In Romeine 4:16-25 kom juis die belofte aan Abraham 

ter sprake.  Die belofte aangaande die beloofde land het die aardsvaders vanuit 

die toekoms, deur die hede vorentoe getrek.  Dit het gemaak dat hulle nie net 

iets gehad het om na uit te sien nie, maar het ook hulle houding heens die hede 

positief gestem. 
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5.6.6  Hoop en die skepping 
 

Die vernietiging van die reënwoude, besoedeling, oorbevolking, epidemies en die 

genetiese manipulasie van die menslike genoom is sake wat kommer by ons 

wek.  In wese het dit ook met die verlies van beheer te doen.  God waarborg 

egter nie net die toekoms van die mens nie, maar selfs die versugting van die 

skepping word aangespreek.  Die mens se sug oor die skepping is terselfdertyd 

ook ‘n sug van verligting, omdat die skepping self ook van die verganklikheid 

bevry sal word. 

 

5.6.7 Hoop en blydskap 
 

In elke era is daar persoonlike en kollektiewe wanhoop.  Die prediking van hoop 

kan individue en gemeenskappe aanmoedig om weer blydskap te ervaar.  

Romeine 15:13 en 12:12 is voorbeelde waar hoop nie los van vreugde en 

blydskap staan nie.  Romeine 15:13 verbind hierdie hoop en vreugde juis aan 

God.  God is nie net die bron en oorsprong van hoop wat vreugde en blydskap 

tot gevolg het nie, maar die Heilige Gees is ook die bewerker van hierdie hoop. 

 

 

6. KONKLUSIE 
 
Hoop is om regtig uit te sien, soos ‘n kind na ‘n skoolvakansie.  En hoewel die 

vakansie nog ver is, is hy al vandag daaroor opgewonde.  Hoop is ook soos die 

swangerskap van ‘n vrou.  Vanaf die bekendwording van die swangerskap 

koester sy die verwagting van ‘n kind wat gebore gaan word.  Sy sien met haar 

hele hart daarna uit om die kind in haar arms vas te hou.  Alhoewel die geboorte 

nog ver is, verander dit reeds haar daaglikse bestaan.  Daar is ontsaglik baie om 

na uit te sien - die volle teenwoordigheid by God, ‘n bestaan sonder oorloë, vigs, 

kanker, hartaanvalle, geweld, armoede, rusie, motorongelukke, rampe, 

ekologiese katastrofes.  En bloot die vooruitsig van daardie werklikheid maak dat 
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ek vandag anders kan leef.  ‘n Byna hormonale verandering wat reeds nou deur 

die Heilige Gees bewerk word.  Die bron van daardie hoop is ook nie aan my as 

persoon, my situasie, my omstandighede vasgemaak nie.  Hoop vind in ‘n 

lugleegte plaas, jy kry dit waar jy dit die minste verwag.  Jy sal dit vind in die 

konsentrasiekampe van Auswitz en die armoede na die Anglo-boereoorlog.  Die 

slagoffers van apartheid en die slagoffers van ‘n ewe onvolmaakte post-apartheid 

bestel, met plaasmoorde, sal ook vir jou van hoop kan vertel.  Daar is ‘n ander 

werklikheid en horison waarna ons onderweg is.  Hoop is om in die donker te kan 

loop.  Om te kan loop, al kan ek daar nie sien nie.  Want ek sien verder as waar 

ek nie kan sien nie.  Dit is die moontlikheid wat bestaan omdat God die bron van 

ons hoop is.  Die God sonder horison of tyd, wie se liefde nie begrens kan word, 

of sal verander nie.  Hoop gaan uiteindelik oor God.  Die indikatief waarsonder 

hoop net nog ‘n leë begrip, teorie of ander stuk moralisme sou wees. 

 

Die boek Romeine begelei ons op ‘n treffende wyse deur die verskeie soorte 

trauma.  Vandag het hierdie trauma van die eerste gemeentes net ander name 

gekry en baie van dit is nog presies dieselfde.  Ons hoef net die boodskap van 

hoop aan die postmoderne mens met die middele tot ons beskikking te bring. 
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