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VoorwoordDie voltooiing van hierdie proefskrif bring 'n aantal aspekte uit 'n besonderverrykende fase van my lewe byeen. Ek het oor die afgelope jare meer geleeras op enige ander stadium van my lewe. Dit was omdat ek die voorreg gehadhet om terwyl ek studeer het, ook met die praktyk van kerklike bedieningaan arm mense besig te wees. Daarmee saam kon ek, as navorser by dieNova Instituut saam met besonder kundige en toegewyde kollegas navorsingoor verskeie aspekte van die lewens van arm mense doen. Ek het ook dievoorreg gehad om 'n besoek van drie maande aan die Vrije Universiteit vanAmsterdam te bring waarvoor ek daardie instelling en die borge van dieBruggen en Breuken program van harte dankbaar is.Ek was dus in die afgelope jare tegelyk besig met teologiese studie en oor-denking, sosiale navorsing en praktiese kerklike werk. Hierdie uiteenlopendeverpligtinge het die voltooiing van hierdie studie vertraag, maar tot 'n sekeremate ook die karakter daarvan bepaal.In die eerste deel wend ek die loi van die dogmatiek heuristies aan omdie betekenis van menslike behoefte binne die Christelike geloof te probeerbepaal. Hier probeer ek om my eie teologie te formuleer en om hierdie ge-deelte nie eerstens aan die hand van 'n bestaande teoloog se werk te doennie. Die rede hiervoor is omdat ek al lankal die geleentheid soek om my eiedenke oor my geloof te begin formuleer. Die leser sal in elk geval merk dathierdie formulering se gereformeerde wortels duidelik sigbaar is. Die styl vandeel een is eerder meditatief as tradisie-histories, analities of eksegeties. Bydie seleksie van materiaal word uitsluitlik die heuristiese nut daarvan vir dieblootlegging van 'n Christelike behoefteleer oorweeg.As deel van die voorgeskrewe tentamena wat ek voor die aanvang vanhierdie proefskrif afgelê het, het ek kennis gemaak met die teologie van Wolf-hart Pannenberg en later met dié van Karl Barth. Hierdie twee teoloë het 'nbesondere invloed op my eie denke gehad, tot so 'n mate dat ek hulle navolgi
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iiwaar ek dit soms nie eers agterkom nie. Die leser sal dit veral in hoofstuknege agterkom. Omdat ek in elk geval vir die lous van die antropologie ge-spreksgenote benodig het weens die antropologiese aard van die ondersoek enom my afhanklikheid van Barth en Pannenberg metodologies sigbaar en ookbruikbaar te maak, ontgin ek in hoofstuk vier twee teologies-antropologiesewerke van onderskeidelik Barth en Pannenberg in redelike detail. Die lesersal egter deur die loop van die res van die studie agterkom watter belangrikerol juis hierdie oefening in die geheel speel.Die groot invloed wat populêre sekulêre begrippe ook in kerklike bedieningaan arm mense uitoefen is die belangrikste dryfveer vir die tema van deel tweevan hierdie studie. Ek het deur die loop van my betrokkenheid by praktiesearmoedverligting en sosiale navorsing onder die indruk gekom dat mensbeelden spesi�ek die onderliggende beskouing van behoeftes, 'n bepalende rol indie praktyk van steun aan arm mense speel. Ek het ook onder die indrukgekom dat Christene betrokke in hierdie praktyk nie 'n antwoord het opdie sekulêre behoefte-beskouings nie, en self nie 'n outentieke formuleringvan die betekenis van die inhoud van hulle geloof vir die tema van menslikebehoeftes kan gee nie. Ek onderneem in die eerste plek hierdie studie om myself in daardie taak te sterk, maar ook om 'n bydrae te kan maak tot groterduidelikheid oor hierdie onderwerp binne kerklike kringe.Hierdie studie is redelik skerp afgegrens van twee belangrike teologiesedissiplines. Die redes is in die eerste plek om die omvang van die studie, watreeds uiteenlopende dele bevat, te beperk. Ten eerste bevat dit geen eksegeseof Bybelse teologie nie. Deur nie direk na die Bybel te verwys nie, ontkenek nie die fundamentele rol van die Bybel in die sistematiese teologie nie.Ek werk met Bybelse en teologiese gegewens in groter brokke (larger hunks:W v O Quine). Waar ek op plekke skrifgedeeltes aanhaal, funksioneer ditmeermale as 'n soort 'n motto. Ek gee op sulke plekke nie teksverwysingsnie omdat ek die tekste eerder as Bybelse temas of motiewe gebruik en nietradisie-histories of eksegeties na 'n spesi�eke teks wil verwys nie.Behalwe vir 'n enkele voorbeeld in hoofstuk sewe bevat hierdie studie geenverwysing na die praktyk van kerklike armoedeverligting of sosiale navorsingin die Suid-Afrikaanse konteks, wat tot 'n groot mate my voltydse werk is,nie. Selfs deel drie handel oor die sistematies-teologiese basis van praktiesewerk en nie oor die empiriese werk self nie. Waar baie van my dag-tot-dagwerk oor die vraag na die praktiese en die empiriese handel, is hierdie studiegerig op die fundamentele.Ek is dank verskuldig aan soveel mense. Ten eerste aan my vrou vir die
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iiivolgehoue liefde en ondersteuning wat ek sonder ophou van haar ontvang.Ek beleef in my lewe saam met haar hoe 'n medemens die medium van dieteenwoordigheid van God kan wees. My pa en broers is altyd ywerig om metmy oor teologie te praat. Dit is ter wille van denkende en gelowige mensesoos hulle dat dit die moeite werd is om sistematiese teologie te beoefen.Die insette wat my kollegas in my lewe maak is vir my besonder waardevol.Aan drr. Attie van Niekerk en Montagu Murray met wie ek al 'n jarelangeverbintenis het, is ek besonder dankbaar vir die insette wat hulle op persoon-like, akademiese en professionele vlak in my lewe maak. My vriend Dr ErnstWol� het my intellek op meer maniere gevorm as wat ek kan onthou. Ek wilhier in besonder vir Professor Conrad Wethmar bedank dat hy al jare gelede,toe ek nog 'n voorgraadse student was, my belangstelling vir die sistematieseteologie geprikkel het. Vir sy leiding met hierdie proefskrif, veral vir sy per-soonlike styl, is ek besonder dankbaar. Ek waardeer dit dat hy my toelaatom my eie persoonlike teologiese styl te ontwikkel.pagestyleplain
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SamevattingDie taak van die dogmatiek is om die Christelike geloof samehangendte artikuleer, die waarheid daarvan teenoor ander gelowe en denkrig-tings te verdedig en die kerk te lei ten opsigte van haar taak. Die vraagna wat mense nodig het, hoort by die essensie van die Christelike an-tropologie omdat dit direkte implikasies het vir hoe die verhouding metGod en die medemens gesien word en wat die kerk in haar daaglikse be-diening doen. Die bediening van die kerk vind plaas binne 'n konteks,plaaslik en globaal, wat gekenmerk word deur 'n wanbalans tussen be-hoeftes en middele. Tog is daar min sistematiese teologieë wat hierdietema sistematies ontleed, met Nürnberger as 'n uitsondering. Aan dieander kant is daar sterk ontwikkelde sekulêre behoefte-antropologieë.Die materiaal van die dogmatiek word tradisioneel onder verskillendeloi behandel, hoewel daar ook ander indelingsmetodes is. Daar isverskeie tradisies van rangskikking van die loi wat meermale op vers-killende teologiese benaderings dui. Hierdie studie behandel die inhoudvan die Christelike geloof onder die indeling van die werk van die Vader,die Seun en die Heilige Gees. So word 'n analitiese benadering vermywat die wese van God van die gelowige se ervaring en hoop op Homskei. Sedert die tyd van die skolastiek is dit gebruiklik om ook voordie behandeling van die inhoud van die geloof die kenteoretiese voor-veronderstellings daarvoor te behandel. Hierdie prolegomena maaksoms gebruik van die konsep van menslike behoeftes. Veral Tillih sekorrelasie-metode gebruik die mens se behoefte as vraag waarop die ge-loofsartikulasie dan die antwoord verskaf. Die algemene godsdienstigebehoefte van die mens word ook as prolegomenon gebruik. Berkhof ishiervan 'n voorbeeld. Geloof is by hom 'n sprong vanuit die algemenegodsdienstige patroon. Vir sommige denkers, soos Feuerbah, is diemenslike behoefte aan God die bewys dat geen god bestaan nie maar'n versinsel van die mens is.Wanneer die leer oor God in verband gebring word met menslike be-hoeftes blyk die leer oor die goedheid van God asook die leer oor Godse skepping en onderhouding van die wêreld van besondere betekeniste wees. In die lig van die geloof dat God alles goed gemaak het enalles onderhou, word die tekorte in die menslike bestaan 'n probleem.Die ster�ikheid van die mens is egter nie op sigself iets boos nie, maardie oriënteer die mens op God.Jesus het self ontbering geken maar was terselfdertyd totaal gemoti-xii
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veerd vir sy missie wat die wil van God was. By Hom is sy ontberingheeltemaal gerelativeer deur sy motivering. Die Christen glo in dieverlossing wat Jesus bewerk as iets wat beide 'n toekomstige asook'n huidige dimensie het. Verlossing in die eskatologiese sin bestaanuit die wegneem van die bedreiging van die lewe, die ophe�ng vandie beperkings waaronder sekere behoeftes soos lewensonderhoud noufunksioneer en die aktualisering van die mens se behoeftes ten op-sigte van verhoudings met God en medemens asook met die skepping.Verlossing in die huidige beteken dat die mens se behoeftes voorlopigvervul word deur die moontlikheid om te lewe in geloof, hoop en liefde.Die nuwe lewe wat die gelowige van die Heilige Gees ontvang is die be-gin van die ontplooiing van ons bestemming en dus die aktualiseringvan ons ware behoefte. Die gelowige vind vervulling van sy behoeftesbinne die gemeente as die liggaam van Christus waar hy dien en gedienword. Deur die krag van die Gees kan 'n gelowige in liefde tot God endie naaste leef en so groei en vervulling beleef.Die betekenis van die antropologiese ontwerp van Karl Barth vir dieChristelike leer oor menslike behoeftes is eerstens dat dit die sto�ikheidvan die mens beklemtoon en alle dualisme tussen stof en gees verwerp.Volgens Barth het die mens behoefte aan God omdat God die mens sogemaak het. Om teen God te kies is nie vryheid nie maar onvryheiden nie selfverwesenliking nie maar selfverydeling. Daar is geen anderweg tot menslike selfkennis as juis die kennis van God nie. Hierdiekennis word deur God aan ons geopenbaar en maar die mens beskiknie daaroor nie.Deur Jesus weet Christene dat die mens vir God bestaan omdat Godvir die mens is. Barth se antropologie impliseer die universele menslikebehoefte aan God. God is die bestemming en die voorwaarde van diemens se bestaan. Die mens se wese word gerealiseer in 'n geskiedenissaam met God en ander. Vryheid is selfrealisering in liefde tot Goden die naaste. Die antropologie van Barth veronderstel 'n onderskeidtussen die mens se behoefte en sy begeerte. Die begeerte is kenbaar virdie wetenskap maar die behoefte hou verband met die mens se wese:dit word geopenbaar. Barth se beklemtoning van die geskiedenis wattussen God en die mens afspeel en die mens se vryheid dui daaropdat behoefte by Barth sterk verwant is aan die begrip van behoefte aspotensiaal.Die mens bestaan as bondgenoot van sy medemens en is bestem omdie bondgenoot van God te word. Die basiese vorm van die menslikexiii
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bestaan is die behoefte aan die medemens. So het 'n mens ander nodigom jouself te wees. Dit kom duidelik na vore in die struktuur van diemens as man en vrou. Vir Barth korrespondeer die mens se wese enbestemming. Die mens se wese is sy ontmoeting met sy medemens. Sybestemming is sy verhouding tot God. Barth se formulering dat diemens deur die Gees die siel van sy liggaam is, hou in dat 'n behoefte-hiërargie wat die liggaamlike bo die siel plaas, verwerp word. Ditbeteken ook dat die mens se behoefte nie verstaan word in terme vandrange los van die subjek nie.Die behoefte aan God is volgens Barth die basis en konteks vir al diemens se ander behoeftes. God is dit waaroor die mens glad nie kanbeskik nie en waaraan hy absolute behoefte het. Die mens kan eintliknet werklik vir God liefhê en begeer juis omdat hy nie oor hom beskiknie. Alles anders wat die mens begeer en liefhet is die getuienissevan God. Soos die mens alles van God ontvang as die enigste menslikebehoefte, is hy ook sy lewe aan God verskulding. God is volgens Barthdie enigste rigpunt vir die menslike wil. God is die ware objek van allemenslike tekort en potensiaal. Dit beteken konkreet dat die algemenemenslike behoefte (hier bedoel as tekort en vryheid) van geweldigeteologiese betekenis is - veral wanneer in ag geneem word dat daar virBarth nie so iets soos 'n spesi�ek godsdienstige behoefte is nie. Elkemenslike tekort en potensiaal funksioneer binne Barth se antropologieas getuienis van die mens se behoefte aan God en se bestemming byGod.Die mens se behoefte aan tyd en identiteit is ook die behoefte aan Godomdat die teenwoordigheid van God die gawe van die tyd is. Dat diemens se tyd eindig is, beklemtoon soos niks anders nie dat hy Godnodig het. Juis hierdie tekort in ons bestaan oriënteer ons op God.Pannenberg volg in sy fundamenteel-teologiese antropologie 'n andermetode as dié van Barth. Sy gevolgtrekkings is egter baie naby aanBarth s'n. Die implikasies van sy argument vir 'n leer oor menslikebehoeftes ontvou in vier bewegings. 1. Die mens as organiese wese hetorganiese behoeftes maar die manier waarop hy dit bevredig is deursy wêreldopenheid. 2. Die mens as bewuste subjek het persoonlikebehoeftes maar dit word bevredig deur die saambestaan van die mensmet sy medemens. 3. Die mens is 'n sosiale wese met sosiale behoeftesmaar daardie behoeftes word bevredig binne 'n oorkoepelende beteke-nisgeheel. 4. Die mens realiseer sy wese in die tyd. Die betekenis vandie geheel is nie voltooi binne die tyd nie. Daardie betekenis maakxiv
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egter die mens se wese moontlik. Die mees �nale en absolute horisonvan betekenis is God. Die goddelike gawe van die Gees is dit wat diemens se hele bestaan onderlê en van hom 'n menslike persoon maak.Vervolgens behandel ek nog twee loi van die dogmatiek, naamlik diesonde en die kerk. Die sondeleer handel oor die mens se verbreking vansy verhouding met God en sy verydeling van sy eie bestaan. Ek ontleedhier die sonde onvermoë, besoedeling en skuld. In verband met men-slike behoeftes is die sonde as onvermoë die organiese onmoontlikheidtot selfrealisering. Sonde as besoedeling beteken dat die mens ingebedis in 'n gemeenskap waarvan hy volkome afhanklik is, maar waarindie sonde reeds op die persoonlike, gemeenskaps- en betekenisvlak be-staan. Dit lei tot die verydeling van die persoon deur die onvermoëtot liefde, die verydeling van die gemeenskap deur wantroue en valsvertroue en die verydeling van die kultuur deur nihilisme en vals hoop(afgodery). Sonde as skuld is nie die faling van die subjek nie, maardie doelbewuste poging van die subjek om homself te realiseer los vanen teenoor God en die naaste.Die leer oor die dimensies van die kerk as een, heilig, katoliek en apo-stolies belig die tema van menslike behoeftes op 'n unieke manier. DieChristelike geloof bely die kerk as 'n antropologiese noodsaaklikheiddeur die verklaring dat niemand die reg het om hom van die ware kerkaf te skei nie. Die eenheid, katolisiteit en heiligheid van die kerk istegelyk die kerk se verwagting en opdrag. Daarenteen hoop die kerkom sy apostoliese karakter te verloor deur die direkte teenwoordigheidvan Jesus met sy wederkoms. Die eenheid van die kerk impliseer diemens se fundamentele behoefte aan sy medemens. Die heiligheid vandie kerk impliseer die mens se behoefte aan 'n verhouding met God.Die mens se sonde staan tussen hom en God en daarom impliseer diehoop op die heiligheid van die kerk ook die behoefte aan herstel vandie verwording waarin hom bevind. Die geloof in die katolisiteit vandie kerk beteken dat menslike behoeftes universeel is. Die belydenisvan die kerk as apostolies is gegrond op die veronderstelling dat diewoorde, dade en lot van Jesus van Nasaret vir alle mense fundamenteelrelevant is.In die psigologiese antropologie sedert die begin van die twintigste eeuhet daar 'n sekere beweging weg van die fokus op die dierlike plaasge-vind. Waardes is al hoe meer gebruik om die inhoud van behoeftes meeuit te druk. Daar word ook al hoe skerper onderskei tussen behoeftesen vervullers. Hierdie fokus op die simboliese en die voorlopige maakxv
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dit makliker om die teologiese interpretasie van behoeftes met sekulêrebehoefte-teorieë in gesprek te laat tree.Die geloof oneindige behoeftes vloei nie noodwendig uit die empiriesebevindinge van die ekonomie voort nie. Die verskynsel van dalendegrensnut, waaruit die vraagkromme afgelei word, dui juis op behoef-tes beperk is. Skaarheid is 'n antropologiese kategorie weens die be-perktheid van die mens se tyd en vermoë. Sen se bydrae tot dieontwikkelings-ekonomiese is juis dat hy, teenoor die konvensie van veraldie jare sewentig van die vorige eeu, 'n nie-hierargiese beeld van men-slike behoeftes het. Vryheid funksioneer by hom as die doel en diemiddel van ontwikkeling. Vryheid het egter 'n substantiese basis.Samevattend is die betekenis van die behoefte-begrip vir die Christelikegeloof die volgende. Die Christelike geloof glo dat die mens God nodighet as sy diepste tekort en sy hoogste potensiaal. God is die grond endie doel van die mens. Die verhouding tot die medemens funksioneeras die medium waarbinne alle behoeftes bestaan. So het mense mekaarfundamenteel nodig om hulleself te kan wees. Die immanente behoeftesis egter begrond en gerig op dit wat dit oorskry. Die mens se liggaamis sy materiële basis en die voorwaarde vir sy bestaan.Die relevansie van die kerk se bediening beteken dat die kerk hom rig opdie ware behoeftes van iemand maar op so 'n manier dat dit aansluitingvind by daardie persoon se begeerte. Daar bestaan dus 'n onderskeidtussen fundamentele en retoriese relevansie. Slegs waar daar aan albeivoldoen word, is die kerk relevant. Die kerklike bediening is gerig opdie mens in geheel. Holisme verskil van komprehensiwiteit daarin datholisme ook gerig is op dit wat die geheel integreer. Die bediening vandie evangelie is gerig op die vernuwing van 'n persoon se identiteit ensó op haar hele lewe en al haar behoeftes.

xvi
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Hoofstuk 1Die sistematies-teologiese belangvan die vraag na menslikebehoeftesSamevatting. Die taak van die dogmatiek is om die Christelikegeloof samehangend te artikuleer, die waarheid daarvan teenoorander gelowe en denkrigtings te verdedig en die kerk te lei tenopsigte van haar taak. Die vraag na wat mense nodig het, hoortby die essensie van die Christelike antropologie omdat dit direkteimplikasies het vir hoe die verhouding met God en die medemensgesien word en wat die kerk in haar daaglikse bediening doen.Die bediening van die kerk vind plaas binne 'n konteks, plaasliken globaal, wat gekenmerk word deur 'n wanbalans tussen be-hoeftes en middele. Tog is daar min sistematiese teologieë wathierdie tema sistematies ontleed, met Nürnberger as 'n uitson-dering. Aan die ander kant is daar sterk ontwikkelde sekulêrebehoefte-antropologieë waaroor daar kommer in kerklike kringeis.1.1 Die taak van die dogmatiek as bloudruk virdie ontwerp van hierdie studieHierdie studie is gebaseer op die aanname van 'n sekere de�nisie van die taakvan dogmatiek. Ek gebruik die volgende omskrywing van die taak van die1
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2 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAdogmatiek as my uitgangspunt:Die taak van die dogmatiek is om:
• die Christelike geloof samehangend te artikuleer
• die waarheid daarvan teenoor ander gelowe en denkrigtings te verdedig
• die kerk te lei ten opsigte van haar taakDie studie sal uiteengesit word in drie dele wat ooreenstem met die drietake van die dogmatiek. In die eerste deel word die beoogde sistematies-teologiese uiteensetting van menslike behoeftes in sy samehang met die loivan die dogmatiek bespreek. In die tweede deel word eksplisiete en implisietebehoefte-antropologieë bespreek wat relevant is vir die Christelike teologie,hetsy omdat elemente daarvan gebruik kan word, of omdat dit die Christelikegeloof direk weerspreek. In die derde deel word daar gepoog om die betekenisvan 'n eg-hristelike beskouing oor menslike behoeftes diensbaar te maak virdie kerklike bediening. 'n Volledige teorie van die kerklike praxis is die taakvan die Praktiese teologie en word nie hier onderneem nie. Hier word, metbehulp van gevallestudies, gekyk na die betekenis van die resultate van deeleen en twee vir die sistematies-teologiese onderbou van die kerklike bediening.Die vraag na wat relevante en holistiese bediening in die lig van 'n teologieseteorie oor menslike behoeftes beteken, word hier beantwoord.Hierdie inleidende hoofstuk verantwoord die doel, omvang en metode vanhierdie studie.pagestyleheadingsEkskurs: Literatuur-ondersoek oor die taak van die dogmatiekHierbo is sekere keuses gemaak oor wat die taak van die dogmatiek is. In hierdieekskurs word daardie keuse verantwoord aan die hand van verskeie outeurs enmet voorbeelde toegelig. Die outeurs wat geraadpleeg is, val in twee kategorieë.Eerstens is daar twee invloedryke teoloë uit die Europese teologie: Karl Barth enWolfhart Pannenberg. Hulle is verwant wat die inhoud van hulle teologie aanbetrefmaar nie wat hulle metodes aanbetref nie. Die vergelyking behoort dus interessantte wees.In die tweede plek ondersoek ek teoloë uit die Nederduitse Gereformeerde (NG)Kerk omdat dit die denominasie is waaraan ek behoort en waarin ek opgelei is. Pro-fesore Heyns en Wethmar was albei my dosente tydens my studies in die teologie.In die derde plek word werke geraadpleeg wat spesi�ek die taak of aard van dieteologie as tema van die werk het. Migliore en Ott se werke kom hier aan die orde.
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1.1. DIE TAAK VAN DIE DOGMATIEK 3Die studie van menings oor die taak van die dogmatiek is nie volledig nie. Die kri-terium van konvergering word hier aangewend. Op die punt waar opeenvolging vannuwe outeurs se standpunte geen nuwe perspektief bevat nie, word die versamelingvan bronne gestaak.Barth. In die bespreking van Barth se metode sal hier gebruik gemaak wordvan die inleiding tot sy Kirhlihe Dogmatik (I/1) waar juis hierdie vraag ter sprakekom. Daarbenewens word gelet op die manier waarop die aard en taak van diedogmatiek beskryf word in die inleiding tot sy antropologie, omdat die tematiekjuis so verwant is aan die tema van hierdie studie en omdat Barth se antropologiejuis later in deel I weer aan die orde kom. Verder word daar gebruik gemaak van 'nlesing wat Barth tydens sy besoek aan die Universiteit van Chiago in 1962 gegeehet wat juis die tema van die wese en taak van die teologie as onderwerp het. Ekgebruik hier my eie transkripsie van die klankopname van daardie lesing maar geedie verwysings na die korresponderende bladsye in die gepubliseerde teks (Barth1979). Die gepubliseerde teks verskil op enkele geringe punte van die lesing.Vir Barth is die dogmatiek die wetenskaplike selfondersoek van die Christelikekerk in die lig van die kerk se unieke boodskap oor God. (Barth 1955:1). Hieris veral die onderlinge samehang van die kerk se geloof en praktyk met haar eieboodskap van belang. Jenson vat die belang van samehang in Barth se teologieseepistemologie soos volg saam :The assertions of faith, he argued, have their own internal oherenewith one another, and demonstration of theologial rationality onsistsin traing the spiderweb of their onnetions. (Jenson 1997:27)Reeds op die vyfde bladsy van sy werk oor die antropologie Barth (1948) stel Barthdit dat die dogmatiek hom rig op die geopenbaarde, geskrewe en verkondigde woordvan God. Hy sê dit binne konteks waar hy die verhouding tussen kosmologie (as'n ontologie van die als) en die dogmatiek (spesi�ek die skeppingsleer) bespreek.Barth wys daarop dat die woord van God geen ontologie van die als bevat nie endus kan die dogmatiek dit ook nie doen nie.Hierdie afbakening van die skopus van die dogmatiek tot die inhoud van diegeskrewe en gepredikde openbaring dui daarop dat dogmatiek vir Barth artikulasieis. Dat dogmatiek uitsluitlik artikulasie is van dit wat geopenbaar is, betekendat 'n ontologie van die als nie vir Barth 'n legitieme onderneming is nie. Metartikulasie word bedoel dat die dogmatiek nie nuwe kennis na vore bring nie maardie inhoud van die geloof op 'n sekere manier samehangend aanbied. So is daarbyvoorbeeld volgens Barth geen Christelike kosmologie nie, want die wêreld is niedie voorwerp van die Christelike geloof nie (Barth 1948:6). In samehang met watreeds oor KD I/1 gesê is, moet bygevoeg word dat daardie artikulasie 'n proses vankritiese selfondersoek van die kerk is.
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4 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAVir Barth staan die teologie vry teenoor wêreldbeelde omdat dit sy eie sin enkontinuïteit het(Barth 1948:6). Dit volg uit so 'n stelling dat die taak van diedogmatiek is om daardie sin en kontinuïteit aan te bied en bloot te lê. Omdat dieopenbaring wel oor die mens handel, en wel oor die mens voor God, is daar togso iets soos 'n Christelike antropologie. Vir Barth is die antropologie die enigsteChristelike kosmologie. Dit val binne die skopus van die openbaring en is dus'n legitieme onderwerp vir die dogmatiek. Barth waarsku in 'n ekskurs oor diebegrip mikrokosmos dat 'n mens nie 'n kosmos in die kleine is nie. Die mens leefsoos Barth dit stel onder die hemel en op die aarde. Met die hemel bedoel hydat daar sake is wat nie mens nie weet nie en waartoe die mens nie toegang hetnie. Die mens is dus nie die kosmos in die kleine nie, maar antropologie is dieenigste Christelike kosmologie omdat dit al is wat geopenbaar is. Antropologieis die enigste Christelike kosmologie, en daardie kosmologie is nogal beperk in syomvang - dus geen kosmologie in die gewone sin van die woord nie.Die Christelike geloof en dus ook die dogmatiek het vir Barth sy eie sin enkontinuïteit. Dit bepaal die vryheid van die dogmatiek teenoor wêreldbeelde. Dieverhouding van die dogmatiek en die vakwetenskappe is daarmee ook duidelik. Dievakwetenskap hou hom met sy onderwerp besig, en daardie onderwerp kan die mensse liggaam of gedrag of denke of gevoel wees. Hoe meer eksak so 'n wetenskap, hoemeer waak dit om nie sy grense te oorskry nie en nie self 'n dogma te word en een ofander wêreldbeeld te dien wat meer inhou as wat daardie wetenskap in sy eksaktevorm kan dra nie. Daardie soort wetenskap is 'n legitieme menslike ondernemingen nie die vyand van die dogmatiek nie. Vir Barth is daar egter 'n verskil tussendie teologiese antropologie en die menswetenskappe. Die dogmatiek sien die mensin sy verhouding tot God, dus in sy volheid en vir wat hy regtig is, nie net sytasbare buitekant nie (Barth 1948:26).Tog is teologie ook volgens Barth een van daardie menslike ondernemings wat aswetenskap beskryf word. Die wetenskappe wil 'n spesi�eke fenomeen volgens sy eieterme ondersoek. Dit wil dus voorkom of die teologie daardie spesiale wetenskap iswaarvan die taak is om van God te praat. Maar volgens Barth kan baie dinge metdie woord God bedoel word. Daar is baie gode en net soveel teologieë. Elke menshet sy eie god of gode as die objek van sy hoogste aspirasie en vertroue of as diebasis van sy diepste begeerte. Hiervolgens is daar niemand wat nie 'n teoloog is nie.Geen godsdiens of wêreldbeeld is nie toegewy aan 'n soort god in die bogenoemdesin nie, selfs iets soos nasionalisme het sy eie god. Geen �loso�e is tot 'n mate nieook teologie nie. Dit geld nie net vir dié wat wil dit erken nie. Die ontkennersdra die identiteit of funksie van die eksplisiete godsbeskouings oor na iets anderssoos byvoorbeeld die wil tot lewe, die rede, vooruitgang of die progressiewe mens.(Barth 1979:3)Barth het geen begeerte om 'n inleiding tot die wêreld van hierdie teologieë te
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1.1. DIE TAAK VAN DIE DOGMATIEK 5gee nie. Hy stel nie belang in 'n vergelyking van die verskillende teologieë en wilgeen posisie in die naam van die een oor die ander inneem nie.There is no apparent reason why these many theologies should haveanything esential in ommon with what we want to disuss under thetitle theology. It is not lear how we ould fruitfully set them in relationto our task. Amongst themselves they have one thing in ommon.Something that immediatly asts a light on the gods to whih they aredediated. Eah one of them onsiders and represents itself as the besttheology... From the very beginning we ought to take warning not topartiipate in this ompetition. (Barth 1979:4)Die ware teologie sal sigself bewys.It would prove itself ... by the demonstration of the Spirit and ofpower. However if it should alaim and prolaim itself , it would bythis very fat betray that it ertainly is not the one true theology. Forthis reason we will dispense with any omparison or evaluation thatwould seperate or synthesise the various theolgies. Instead let thissimple pointer su�e: the theology to be introdued here is evangelialtheology. (Barth 1979:4-5)Met evangelies bedoel Barth die teologie wat die eerste keer verwoord is in die ges-krifte van die Nuwe Testament en wat ontspring het uit die bron van die dokumentevan die geskiedenis van Israel in die Ou Testament en wat tydens die reformasieherontdek is. Hy bedoel dit nie in 'n denominasionele sin nie. Evangelies verwysna die Bybel en daarom is daar ook evangeliese teologie ook in die Roomse enOosterse kerk, want ook daar word die Bybel gerespekteer. Nie alle protestantseteologie is evangeliese teologie nie.Evangelial signi�es the atholi, euumenial, not to say oniliar,ontinuity and unity of theology. Suh theology attempts to appre-hend, to understand and to speak of the God of the gospel in themidst of the variety of all other theologies and, without any valuejudgement being implied, in distintion from them. This is the Godwho reveals himself in the gospel, who Himself speaks to men and atsupon and among them. Wherever He beomes the objet of humansiene - both its soure and its norm - there is evangelial theology.(Barth 1979:5)
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6 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAIn sy antropologie stel Barth dit dat die teologie sy eie sin en kontinuïteit het(Barth 1948:4). Die begrip eenheid en kontinuïteit in die aanhaling hierbo is baienou verwant. Die teologie het vir Barth sy eie spreekwoordelike bene om op testaan en het nie die stutte van ander begrippe-materiaal of 'n ander legitimeringvir sy bestaan as sy onderwerp nodig nie. Die onderwerp van die teologie is God.1 Vir Barth is die evangeliese teologie in die eerste plek nederig. Die evangelieseteologie kan nie die gesag eis wat aan die God van die evangelie behoort nie.The God of the gospel is the God who merifully dediates and deliversHimself to the life of all men, inluding their theologies. Nevertheless,he transends, together with the undertakings of all other men, alsothe enterprise of evangelial theologians. (Barth 1979:6)God openbaar homself by hernuwing. Teoloë het nie beheer oor Hom nie2. Dieander gode lyk nie of hulle dit verbied dat hulle teologieë hulself as die korreksteeen aanbied nie. Die evangeliese teologie kan volgens Barth nie hieraan meedoennie. Dit word gelyk gegee net deurdat God dit gelyk gee. �It an expet justie foritself only by the fat that God justi�es it." (Barth 1979:7)Dit moet selfs vergelyking met die ander teologieë verdra, selfs al verskil ditomdat die objek daarvan, naamlik die soewereine God van die evangelie, van dieander gode verskil. Daarom volg dit sy eie weg en daardie weg is fundamenteel entotaal verskillend van ander teologieë.Evangeliese teologie is deeglik bewus dat die God van die evangelie 'n warebelangstelling in die menslike bestaan het en daarop aanspraak maak en die helemenslike kapasiteit opeis wanneer God die mens tot geloof roep. Evangeliese teolo-gie is gemoeid met die menslike omdat dit in God belangstel. Die mens is belangrikomdat die mens vir God belangrik is.For its thought and speeh the dominant presupposition is God's ownproof of his existene and sovereignity. If theology wished to reversethis relationship and instead of relating God to man related man toGod, then it would surrender itself to a new Babylonian aptivity. Itwould beome the prisoner of some sort of anthropology or ontology1Omdat die evangeliese teologie 'n unieke onderwerp het, het dit ook uniekeeienskappe. Nie een van die eienskappe van die evangeliese teologie kan nie ook,mutatis mutandis en met die nodige aanpassing, 'n eienskap van ander wetenskappewees nie. (Barth 1979:6)2In die loop van hierdie studie gaan die belang van hierdie standpunt van Barth verderbelig word. Sien die bespreking op bladsy 127.
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1.1. DIE TAAK VAN DIE DOGMATIEK 7- that is of an underlying interpretation of existene or faith or ofman's spiritual apaity. Evangelial theology is neither ompelledor ommissioned to suh an undertaking. It biddeth its time andon�dently lets things take their ourse whatever the way in whihexistene, faith and the spiritual apaity of man, his selfhood andself-understanding present themselves in onfrontation with the Godof the gospel who preedes them all. With respet to those subordinatepresuppositions theology is for all its modesty in a exemplary way a freesiene. This means it is a siene whih joyfully respets the mysteryof the freedom of its objet, whih in turn is again and again freed byits objet from any dependene on subordinate presuppositions. Barth(1979:8-9)Uit die gegewens hierbo is dit duidelik dat Barth die taak van die dogmatiek sienas die artikulasie van dit wat geopenbaar is om die wyse waarop die kerk sy geloofverwoord te toets in die lig van die inhoud van die kerk se geloof self. Die onderwerpvan die teologie, naamlik God, bepaal dat dit hoegenaamd nie nodig is om andermenslike legitimasie en kennis by te voeg by dit wat reeds deur God aan die mensgeopenbaar is nie. God se bestaan hoef nie bewys te word nie - Hy bewys dit self.Die waarheid van die evangelie hoef nie op iets anders gebaseer te word nie - Godbewys dit deur die Gees en met krag.Pannenberg. In Pannenberg se eie denke oor die aard van die sistematieseteologie het daar oor tyd 'n verandering ingetree. In die voorwoord van die eerstevolume van sy sistematiese teologie beskryf hy hierdie verandering in denke:For a long time I held to the idea that a presentation of this kind shouldonentrate solely on the essential oherene of the dogmati themes,leaving to one side the onfusing profusion of historial questions inorder to bring out more learly the systemati unity of Christian do-trine in its entirety. Only relutently did I ome to the onlusionthat a presentation of hristian dotrine in this form would have tobe abandoned so as to maintain the preision, disrimination, and ob-jetivity that are desirable and attainable in sienti� investigation.(Pannenberg 1991:x)Pannenberg beweeg dus weg van 'n aanbieding van die Christelike geloof wat kon-septe a-histories hanteer3. Die historiese aspek moet juis bykom omdat die taakvan die teologie is om die waarheid oor God te praat.3Wat eintlik interessant is, is dat iemand soos Pannenberg ooit a-histories ofessensieel oor die Christelike geloof gedink het. Sy hele teologie is immers gebaseerop die gedagte van die openbaring van God in die geskiedenis wat eers by dievoleindig volkome sal wees.
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8 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMARe�etion upon the historial plae of dogmati onepts and the re-lated indenti�ation and relative weighting of the essential themes ofChristian dotrine are indespensible to an impartial judgement of the�tness and sope in expressing4 the universal signi�ane of the his-tory and person of Jesus Christ. As regards the truth laims raisedin the investigation and presentation of Christian dotrine, histori-al and systemati re�etion must ontinually permeate one another.(Pannenberg 1991:xi)Pannenberg se de�nisie van wat die taak van die teologie is, word reeds in dieeerste hoofstuk van sy sistematiese teologie aan die orde gestel. Die waarheid vandie Christelike leer, dit wil sê die waarheid oor God, is die tema van die sistematieseteologie. As die tema van die teologie die openbaring van God is, veronderstel ditdat God kennis van Homself moontlik maak. Selfs die natuurteologie ontkom niehieraan nie. Ook iemand soos Shleiermaher wat die taak van die teologie in dieopleiding van kerkleiers vind, se de�nisie impliseer dat die Christelike kerk hommet die waarheid besighou, anders het die voortsetting van so 'n instansie geen sinnie. Pannenberg ondersoek die verhouding tussen dogma en skrif oor verskillendetydperke heen. Vir hom lê die waarheid van die dogma nie in die gesag van die kerk(die konsensus binne die kerk dat dit waar is) nie, maar in die inhoud daarvan. Dieinhoud bepaal ook die verhouding tussen Skrif en dogma: die brug tussen die tweeis die inhoud daarvan self. Daardie inhoud is dat God in Jesus Christus binne diegeskiedenis op 'n beslissende manier opgetree het. Die inhoud van die skrif en dusook van die belydenis is self die krag wat konsensus skep. Hierdie konsensus moetdeurgaans getoets word om die waarheidsgehalte daarvan te bepaal. Juis dit is dietaak van die dogmatiek.The exposition and testing of dogma in this sense onstitutes the taskof dogmatis. Dogmatis inquires into the truth of dogma. It alsoasks whether the hurh's dogmas express God's revelation and aretherefore God's own dogmas. It pursues this inquiry by expoundingdogma. (Pannenberg 1991:16,17)Dit is nie moeilik om die verwantskap met Barth in bogenoemde stelling te siennie.Die waarheid is wat vir Pannenberg belangrik is, juis daarom het dogmatiek virhom 'n sistematiserende karakter. Die sistematiese aanbieding van die Christelikegeloof is vir hom reeds verwant aan die waarheidsaanspraak daarvan. �Hene the4Express beteken artikuleer
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1.1. DIE TAAK VAN DIE DOGMATIEK 9systemati presentation of the ontent of Christian dotrine is already related assuh to its truth laim.� (Pannenberg 1991:19)Hierdie sistematiese samehang moet nie net tussen die konsepte van die dog-matiek bestaan nie, maar tussen alles wat ons vir waar aansien. Dit is so omdatPannenberg die waarheid as koherensie sien, dit wil sê as die ooreenstemming vanalles wat waar is. (Pannenberg 1991:21)Dit is opmerklik dat by Pannenberg die aspek van samehangende artikulasie endie apologetiese funksie van die dogmatiek (as sistematiese teologie) so nou verweefis. Dit is omdat die vraag na die waarheid agter die dogma en die apologie staan.Heyns & Jonker. Hierdie twee teoloë was veral in Nederduitse Gereformeerdekringe invloedryk tydens die laaste derde van die 20ste eeu. Vir hulle is teologiedie �. . . antwoordende spreke op die spreke van God in die Skrif �(Heyns en Jonker1974:132).Hierdie antwoord vind natuurlik vanuit 'n sekere konkrete situasie plaas. Hullevind aansluiting by die posisie van Anselmus van Kantelberg met die stelling datteologie 'n poging is om die inhoud van die geloof te verstaan. Om die waarheidte sê, dit is die geloof self wat die gelowige tot nadenke dryf. Dit is ook in diemens se aard om te wil verstaan. Omdat die teologie antwoord op die Woordvan God is, kan dit nie vryblywende intellektuele spel wees nie (Heyns en Jonker1974:130). Met hierdie algemene standpunt oor die aard van teologie in gedagtekan die spesi�eke de�nisie van die taak van die dogmatiek by Heyns en Jonker nouondersoek word. Hulle behandel die taak van die dogmatologiese groep vakke in diedeel van hulle werk waar die ensiklopedie van die teologie uiteengesit word (Heynsen Jonker 1974:291). Die dogmatologiese vakke het volgens Heyns en Jonker diedogma van die kerk as voorwerp van bestudering. Dogma word gede�nieer as�. . . die geformuleerde, gesaghebbende gestalte wat die kerk se verstaan van enreaksie op die openbaring van God aangeneem het.�Die dogmatologiese vakke word ingedeel in diatetiese, tetiese na antitetiesevakke. Die diatetiese vakke, simboliek en dogmengeskiedenis is beskrywend vanaard. Die metodes van literêre- en historiese kritiek pas by hulle beskrywendetaak. Onder die tetiese vakke val dogmatiek en teologiese etiek. Hier kom dieomskrywing van die taak van die dogmatikus voor:Die dogmatikus moet die waarheid van die kerklike leeruitsprake deur-dink en sistematies ontvou5, terwyl hy hulle voortdurend aan kritiesetoetsing6 in die lig van die Skrif onderwerp... Die laaste en diepstevoorwerp van sy studie is die waarheid van die openbaring van God5Ontvou beteken artikuleer6Hier stem hulle saam met Barth oor die kritiese funksie van die dogmatiek maardie Skrif is vir Barth nie direk die bron van openbaring nie.
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10 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAself, waarheen die dogmata heenlei en wat dit wil verwoord (Heyns enJonker 1974:293).Heyns en Jonker noem die dogmatiek omvattend omdat dit die Christelike boods-kap samevattend en sistematies wil behandel en die konsekwensies daarvan wilbepaal. Heyns en Jonker behandel dan die verhouding tussen die dogmatiek en die�loso�e. Volgens hulle ontstaan die noue gesprek tussen die twee dissiplines juisomdat die dogmatiek omvattend is en 'n aktuele betekenis het. Hierdie stelling ismoeilik om te versoen met die manier waarop hierdie twee outeurs die verhoudingtussen die tetiese en antitetiese vakke behandel. Onder die antitetiese vakke telpolemiek en apologetiek (Heyns en Jonker 1974:295). Die antitetiese dissiplinesmoet die waarheid van die Christelike belydenis teenoor teenstaanders binne diebuite die Christendom verdedig. Hoewel daar in 'n vroeëre paragraaf positief ver-wys is na die gesprek tussen teologie en �loso�e juis in die lig van die omvattendekarakter van die dogmatiek, stel die outeurs dit hier dat:Die doel van die apologetiek is nie om 'n eie, Christelike wysbegeerteteenoor die nie-Christelike wysbegeerte te stel nie... Die taak van dieapologetiek is om die eintlike punt van verskil tussen bepaalde vormevan wysgerige denke en die Christelike belydenis bloot te lê en te laatsien dat dit daarby om 'n geloofskeuse gaan wat nie ontwyk kan wordnie. (Heyns en Jonker 1974:296)Heyns het by 'n ander geleentheid7 gesê dat die apologetiek nie die geloof wil bewysnie, maar tog wil aantoon dat dit nie onredelik is nie. Hoewel dit nie uit die teksonder bespreking duidelik is nie, sou mens kon vra of die sistematiese en kritieseaard van die dogmatiek nie juis ook apologetiese funksie in die denke van ten minsteHeyns het nie.Wethmar. In sy professorale intree-rede aan die Universiteit van Pretoria in1992 gee Conrad Wethmar 'n aanduiding van wat hy as die taak van die dogmatikussien. Dit is te vinde waar die metode van die dogmatologie uiteengesit word.Volgens Wethmar het die dogmatologie twee basiese werkwyses te wete deskriptiefen performatief. Nadat die deskriptiewe metode en die subdissiplines wat daarmeeverband hou kortliks genoem is, kom die taak van die performatiewe aspek van diedogmatologie aan die beurt.Maar die dogmatikus is nie alleen geïnteresseerd in die geloof wat in dieverlede bely is nie. Hy spits hom toe op die vraag hoe die geloof in die7Tydens 'n lesing in 1992 aan die Universiteit van Pretoria.
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1.1. DIE TAAK VAN DIE DOGMATIEK 11hede bely word en bely kan word8. Hoe moet ons ons geloofsoortuiginghier en nou formuleer sodat dit deur mense van ons tyd verstaan enmeegemaak kan word?9 Hoe hang ons geloofsoortuigings saam met dietotaliteit van kennis wat ons oor die werklikheid het?10 Juis omdatdie dogmatiek hierdie vraag stel, hoort hy aan die universiteit tuis.Verder vra die dogmatiek na die geloofsoortuiging en kennisaansprakewaartoe die Heilige Skrif die kerk oor die eeue heen gelei het en wat dieimplikasies daarvan is vir die manier waarop die kerk die Bybel lees.Daarmee is dus ook gesê dat die dogmatiek veral 'n hermeneutiesefunksie het. (Wethmar 1992:13)Buiten vir die bogenoemde take van artikulasie van die geloof in die huidige kon-teks van samelewing en die huidige stand van kennis en die hermeneutiese funksievan die dogmatiek noem Wethmar nog twee take van die dogmatologie (in sy per-formatiewe gestalte). Die eerste handel oor die implikasies van die geloof vir diemanier waarop 'n mens in die wêreld leef. Die etiek is die subdissipline wat homhiermee bemoei. Die ander taak van die dogmatologie is om die Christelike geloofte handhaaf en te verantwoord teenoor onChristelike en buite-Christelike lewens-houdings. Laasgenoemde is die spesi�eke taak van die apologetiek. Hierbenewenshet alle kerklike bediening 'n implisiete leerstellige dimensie.Dit wil dus voorkom of Wethmar die taak van die dogmatologie as viervou-dig sien: Kontekstuele artikulasie, uitleg van die betekenis van die Skrif, apologieteenoor ander denkrigtings en die oordenking oor praktyk van kerklike bediening.My eie indeling volg 'n driedeling waarin die eerste twee van hierdie vier dele saamvoorkom.Heinrih Ott. In 1972 verskyn Heinrih Ott se bekende boek Die Antwortdes Glaubens. Hierin word die sistematiese teologie in 50 artikels behandel. Reedsin die inleiding word sy beskouing oor die aard van die teologie duidelik. Soosook uit die titel van die boek blyk, is teologie vir Ott die antwoord op 'n vraag.Teologie is rekenskap. Die vraag waarop die sistematiese teologie moet antwoordis die vraag na die waarheid.Es genügt niht, das, was andere gedaht haben, kennenzulernen, son-dern es gilt, der Wahrheitsfrage, wie sie sih dem Glauben und jederPredigt stellt, ganz ursprünglih selber standzuhalten. (Ott 1981:21)8Dit is die artikulasie-funksie van die dogmatiek.9Dit is die konteks van die artikulasie.10Hier is die omvattende aard van die dogmatiek ter sprake. Die ander vakdissi-plines pas ook hier in.
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12 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMADazu aber ist die Theologie gerade da: dass sie der hristlihe Verkün-digung, dem Zeugnis von der im Glauben erkannten Wahrheit, einenDienst leiste. (Ott 1981:22)Ott gebruik die begrip van teologie as verantwoording van die getuienis oor diewaarheid ook in die metode van sy boek. Hy ontwikkel 'n formele metode vanvraag en antwoord (gebaseer op dié van Thomas Aquinas) waarvolgens hy dan die50 artikels behandel. Die eerste artikel handel oor die aard van die teologie. Diegedagtes wat Ott in die inleiding ontwikkel het word hier voortgesit. Hy noem dieteologie hier die selfverduideliking van die geloof. Dit bly vir hom uiters belangrikdat die artikulasie van die geloof nie esoteries is nie maar dat dit universele appèlmoet hê.Der Theologe muss sih bemühen, für alle Menshen verständlih zudenken und zu reden und allen Rehenshaft zu geben, aber nihtdes-zuweniger gründet sein Denken und Reden in seinem eigenen Glauben.(Ott 1981:38)Ott verskil van Heyns en Jonker in die opsig dat teologie en die sistematiese teologieby name vir hom verantwoording is, maar nie teenoor God soos by Heyns enJonker nie, maar teenoor die medemens. Soos by Pannenberg is die apologetieseen sistematiese aspek by hom ook vervleg en verbind in die soeke na die waarheid.Migliore. Daniel Migliore noem sy inleiding tot die Christelike teologie FaithSeeking Understanding . Die formulering is ontleen aan Anselmus van Kantelberg.Soos te verwagte van 'n werk met so titel, word die aard en taak van die teologieredelik uitvoerig bespreek. In die inleiding noem hy sy boek 'n poging om dieklassieke teologiese tradisie krities te respekteer én om 'n kritiese openheid te behouteenoor die nuwe stemme in die teologie (soos feministiese, swart-, bevrydings-en proses-teologie). Vir hom is daar twee belangrike aspekte van die aard vandie teologie wat sy werkwyse bepaal. Die eerste is dat teologie aan 'n bepaaldegeloofsgemeenskap verbind is. Die ander is dat ten spyte daarvan, teologie kritiesmoet bly.I am also onvined that theology must be ritial re�etion on theommunity's faith and pratie 11. Theology is not simply reitera-tion of what has been or is urrently believed and pratised in theommunity of faith12. It is a quest for truth13...(Migliore 1991:xii)11 Dit is baie soos Barth12 Dit herinner aan Ott se kritiek op die preek as geleendheidsrede wat diewaarheidsvraag ontduik.13 Weereens soos Pannenberg en Ott.
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1.1. DIE TAAK VAN DIE DOGMATIEK 13Vir Migliore is hierdie interne kritiek belangrik weens die toename in fundamenta-lisme en die pluralistiese samelewing. Hierdie twee verskynsels hou natuurlik metmekaar verband. Vir hom noop die pluralistiese samelewing gelowiges juis tot kri-tiese interne nadenke oor hulle eie geloof. Hier kry mens weer eens die argumentwat reeds by Heyns en Jonker asook by Ott en op 'n baie sterk manier by Pan-nenberg teëgekom is, naamlik dat interne geloofsverantwoording en sistematiseringook 'n apologetiese funksie het. Kritiese nadenke beteken vir Migliore dat die be-tekenis van die sentrale boodskap van die Christelike geloof binne sekere konteksontwikkel moet word.Most deisively, ritial re�etion on the faith of the Christian ommu-nity involves the deployment of a omprehensive theologial vision14,an intrepretation of the entral Christian message in interation withulture, experiene, and need of a partiular time and plae. (Migliore1991:xii)Hierna wys hy op die spesi�eke krisisse van ons dag en beloof om 'n praxis-georiënteerde trinitariese teologie te ontwikkel wat op 'n verhoudings-matige ver-staan van skepping, verlossing en voleinding gebaseer is.Die eerste hoofstuk van sy boek bespreek die taak van die teologie. Hy begindeur die moontlikhede wat deur verskillende teoloë aangebied word samevattenduiteen te sit:Some theologians today ontend that the task of Christian theologyis to provide a lear and omprehensive desription of the hristianfaith15. Other theologians emphasize the importane of translatingChristian faith into terms that are intelligble to wider ulture16. Forothers theology is de�ned broadly as thinking about important issues17from the perspetive of Christian faith. And still others insist thattheology is re�etion on praxis of Christian faith within an oppressedommunity. (Migliore 1991:1)Vir hom is die gemeenskaplike in al bogenoemde benaderings die aanname datgeloof en nadenke ononderskeibaar is. In sy eie de�nisie is die taak van die teologie14 Dit is die sistematiserende aspek van die teologie.15 Die artikulasie-funksie.16 Dit is die apologetiese funksie. Oor tyd tree daar egter 'n verandering in. Dieapologetiese formulering word bekend en gelief en later geyk in die kerk en worddan die taal van die kerk se interne artikulasie. Die taal van die griekse �loso�ewat in die vroeë kerk so 'n belangrike rol gespeel het is hiervan 'n voorbeeld.17 Issues beteken praktyk.
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14 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAdie voortgaande soeke na die volheid van die waarheid wat God in Jesus Christusbekendgemaak het.Soos uit die titel van die boek reeds geblyk het, is teologie 'n vraende dissiplineomdat die voorwerp van geloof die misterie van God is en omdat die mens 'ndrang het om te weet. Die teologie vra ook vrae weens die situasie waarin diemens hom bevind. Migliore onderskei geloof van goedgelowigheid (feidism) en siendie gevaar van ideologie, bygeloof, fanatisme en afgodery in so 'n onnadenkendegeloof(Migliore 1991:5).In onderskeid van Bybelse, historiese, �loso�ese en praktiese teologie beskryfMigliore sy eie onderneming as sistematiese teologie. Hy de�nieer dan ook die taakvan die sistematiese teologie soos volg:Informed by other theologial disiplines, its pratial task is to venturea faithfull, oherent, timely, and responsible artiulation of Christianfaith. (Migliore 1991:9)Hierdie de�nisie word dan ook in groot besonderhede bespreek. Ek lig enkeleaspekte uit: Die term faithfull beteken dat die sistematiese teologie getrou moetbly aan sy bron wat die openbaring van God in Jesus is. Barth het reeds hierdiepunt op die sterkste moontlike manier probeer stel. Die term oherent verwys nadie sistematiese aspek van sistematiese teologie. Hier gaan dit vir Migliore dat dievolle waarheid bely moet word en dat eensydigheid vermy moet word. Dit pasgoed in by sy aversie vir fundamentalisme waarna reeds verwys is. Die term timelybeteken dat die kerk die God van Jesus as 'n lewende realiteit in die huidige konteksmoet aanbied. Responsible beteken dat die geloof gevolge het vir die praktyk vandie lewe in al sy sfere18.Migliore sien drie soorte teologiese metodes as belangrik (Migliore 1991:14).Die eerste is Barth se Christosentriese metode wat ook hierbo bespreek is. Teo-logie toets die kerk aan sy eie norm: Jesus Christus. Tweedens onderskei hy diekorrelasiemetode van Tillih. Hierdie metode formuleer vrae deur middel van ek-sistensiële analise van die menslike toestand in 'n sekere konteks. Daar word danaangetoon dat die Christelike geloof die antwoord op hierdie vrae is. Die derdemetode is die praxis benadering soos dit gevind word in bevrydingsteologie, femi-nistiese teologie en swart teologie. Hier is die teologie die kritiese nadenke oor diepraktyk van solidariteit met die onderdruktes. Hierdie praktyk staan metodologieseerste.18Hy de�neer vier take van die dogmatiek waar ek in hierdie studie drie het. Sy derde(konteksgebondeheid) is 'n soort brug tussen die apologetiese (verstaanbaar vir buitestaan-ders) en die praxis (krag, konsekwentheid en geloofwaardigheid)
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1.2. OMVANG EN METODE 151.2 Die omvang en metode van hierdie studiein die lig van die taak van die dogmatiekDie literatuur-oorsig hierbo toon dat daar meer as een manier is om die taakvan die teologie in die breë of die dogmatiek in besonder te verwoord. Daar isenkele vertrekpunte wat, ten spyte van verskille tussen outeurs tog onmisbaaris. Die openbaringsbegrip is sekerlik die eerste hiervan. Ons kan net ietsvan God weet as ons deur God daartoe in staat gestel is. Die natuurliketeologie veronderstel dus ook 'n openbaring. Teologie gaan oor God. Ditis net moontlik omdat God Hom openbaar. Dat teologie die mens se taak,poging of antwoord hierop is, is ook 'n tema by 'n breë spektrum van outeurs(waarvan Barth - ontra die populêre siening - die belangrikste voorbeeld is).Dat dogmatiek die samehang van Christelike geloofsuitsprake weergee, is ookduidelik uit die hele spektrum van skrywers. Dat dogmatiek terselfdertydkrities is en nie net bloot die uitsprake van die kerk herhaal en die kerklikepraktyk goedpraat nie, geniet ook die steun (al is daar verskille) van al dieskrywers wat geraadpleeg is. Kritiek beteken die soeke na die waarheid. Diebelang van die konteks waarin die teoloog haar bevind kom op verskillendemaniere by verskillende teoloë na vore. Pannenberg beklemtoon die historieseverloop van die proses van belydenis en openbaring. Die toeganklikheid vanteologiese gesprek vir mense buite die kerk is vir hom belangrik. Kennis selfis iets wat histories ontwikkel en dogmatiek as sistematiese teologie gaan virhom oor die samehang van alle kennis. Op die manier is konteks ook vir hombelangrik. Die verhouding tussen dogmatiek en die praktyk kry aandag byalle outeurs wat oor die onderwerp geraadpleeg is.Dit blyk na die literatuurstudie dat die aanvanklike de�nisie van die taakvan die dogmatiek as artikulasie, apologie en beleidvorming redelik gepas was.Uit bogenoemde literatuur moet egter die volgende kwali�kasies bygevoegword:1. Die artikulasie van die Christelike geloof soos die kerk dit in die openba-ring van God vind en die verdediging van die waarheid daarvan teenoorander sienings is nie werklik twee aparte momente nie. Hiervan is Barthdie mees radikale voorbeeld met Pannenberg en Wethmar wat ook op'n ander manier daarop klem lê deur die verband tussen die koherensievan geloofsuitsprake onderling maar ook met alle ander kennis en diewaarheidsaanspraak daarvan aan te toon. Verder bring die artikulasie-aspek van die dogmatiek die hermeneutiese vraag na vore. Die kerk se
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16 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAbelydenis self is 'n daad van interpretasie en daaroor moet verantwoor-ding gedoen word.2. Die apologetiese aspek van die dogmatiek beteken nie dat 'n afsonder-like en parallelle Christelike wetenskap ontwikkel word nie. Dit betekennie dat die kerk sy eiesoortige taal oor God moet laat vaar nie, maar juisdat die verstaanbaarheid daarvan en die verband met ander ware ken-nis aangetoon moet word (sien 1. hierbo). Heyns en Jonker het daaropgewys dat die apologetiese funksie van die dogmatiek die moment waar'n geloofskeuse gemaak moet word, duideliker moet aantoon.3. Sedert die opkoms van bevrydingteologie is die verhouding van diedogmatiek tot die kerklike praktyk die punt waar die meeste verskilbestaan. By Barth is die orde baie duidelik: die dogmatiek het dietaak om die kerk aan haar eie bron, Jesus Christus te toets. By diebevrydingteologie word die geloof aan die praktyk getoets. Met so 'nhermeneutiek van die praktyk beland 'n mens gou in die fundamenta-listiese strik waarteen Migliore waarsku, as daar nie 'n manier is om diewaarheid te onderskei nie. Dit voer 'n mens terug na die eerste funk-sie van die dogmatiek (wat in elk geval nou verweef is met die tweede).Gevolglik moet die praktiese taak van die dogmatiek put uit die dogma-tiek se vraag na die waarheid oor God en nie andersom nie. In hierdiestudie is die primêre vraag dus nie die bruikbaarheid van konsepte virdie kerklike bediening nie, maar eerstens die waarheid daarvan. Eersdaarna kom die vraag na die praktyk.1.2.1 Inhoud en metode van Deel 1: 'n Analise van diesistematies-teologiese betekenis van menslike be-hoeftes aan die hand van die loi van die dogma-tiekHierdie eerste deel is gebaseer op die artikulerende funksie van die dogmatiek.Die artikulasie-funksie van die dogmatiek het self twee momente wat 'n menshermeneutiek en sistematiek kan noem. Ablei is gelyktydig teenwoordig enis aspekte van mekaar. Vir hierdie studie is dit onmoontlik om 'n hele siste-matisering van die inhoud van die Christelike geloof vanuit die Skrif en dieervaring van die kerk oor die eeue te maak. Daar word dus van 'n seleksie uitdie klassieke loi van die dogmatiek gebruik gemaak. Die klassieke status van
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1.2. OMVANG EN METODE 17die loi funksioneer as 'n waarborg dat die keuse van juis hierdie kernsakeom die inhoud van die Christelike geloof mee te verduidelik nie 'n arbitrêrekeuse is nie.Ek gaan poog om binne elke lous 'n opsomming van die inhoud daarvante gee wat bondig is en waaroor daar 'n breë konsensus van sowel oudkerklike,reformatoriese en moderne teoloë is. Hierdie inhoud het 'n heuristiese funksiedeurdat ek dit gebruik as 'n middel om daarmee die inhoud van 'n Christelikebehoefteleer te bepaal. Die leser moet dus nie 'n volledige dogmatiek of self'n kort bergrip verwag nie. Die basis van die inhoud wat ek voorhou is diebruikbaarheid daarvan vir die formulering van 'n Christelike behoefteleer.Die inhoude wat ek vir elke lous formuleer gee ek weer in die vorm van'n belydenis. Hierdie idieeltipiese belydenis vorm dan die vertrekpunt virdie gesprek oor die implikasies van die Christelike geloof vir die tema vanmenslike behoeftes.Met hierdie kerninhoud as vertrekpunt gaan ek poog om die implikasiesvir die betekenis van menslike behoeftes te verduidelik of ten minste 'n vraagte formuleer wat verder in diepte ondersoek moet word. Die kerninhoudstaan natuurlik op 'n interpretasie van die Skrif. Die motiewe in die Skrifwat die inhoud van die lous onderlê, sal aangedui word, hoewel daar nie ineksegetiese detail ingegaan sal word nie. Dit is in elk geval nie die eksegesewat die stof vir dogmatiese oordenking bied nie, maar die Bybelse teologie19.Waar nodig sal ek ook die bydrae analiseer van 'n teoloog wat 'n besonderebydrae tot een of ander lous gemaak het, of waarvan die implikasies vansy/haar teologiese ontwerp vir die tema van menslike behoeftes baie sterk is.Hierdie metode word veral by die hoofstuk oor die antropologie gevolg omdatdie tema van hierdie studie juis so nou verwant is aan die antropologie.Die teologie gaan oor God. Logieserwys kom die hoofstuk oor die tri-niteitsleer eerste aan die beurt. Die tema van die skepping van alles deurGod word eerstens behandel. Die betekenis van die Christologie en die ver-lossingsleer vir 'n teologiese artikulering van menslike behoeftes volg daarna.Veral van belang in hierdie analise is die betekenis van Jesus as behoeftigemens, en die verband tussen behoefte en verlossing.By die bespreking van die pneumatologie word spesi�eke aandag aan dieverband tussen wedergeboorte, die gawes van die Gees en die vrug van dieGees en behoeftevervulling gegee.19Vergelyk byvoorbeeld die bespreking van Barth in KD I/1 waar die begrondendefunksie van die Bybelse teologie bespreek word. (Barth 1955:3)
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18 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAHierna kom die Christelike antropologie in meer besonderhede aan diebeurt. Die uiteensetting van die antropologie deur Karl Barth asook dieheel verskillende maar tog inhoudelik verwante analise van Pannenberg salin hierdie hoofstuk gebruik word om hierdie tema, wat die kern van hierdiestudie is, verder te belig. Ek gaan poog om die werke van Barth en Pan-nenberg te ontgin as bron van teologiese stellinge oor menslike behoefes. Ditsal gedoen word deur telkens te probeer aantoon wat die implikasies is vandie wyse waarop hierdie twee teoloë hulle argumente ontvou wanneer dit opmenslike behoeftes van toepassing gemaak word.In die volgende hoofstuk word die implikasies van die sondeleer vir dieverstaan van menslike behoeftes aan die orde gestel. In hierdie hoofstukword die verhouding tussen sonde en behoefte aan die hand van sonde asonvermoë, besoedeling en skuld ondersoek.Die kerklike praktyk kom in die derde deel van hierdie studie aan dieorde. Daar word egter in hoofstuk 6 aandag gegee aan die betekenis van dieekklesiologie vir die formulering van 'n Christelike behoefte-antropologie.Die metode van die eerste deel kom daarop neer dat die implikasies van'n sekere stelling terugherlei word na die veronderstelling daarvan oor dieaard van menslike behoeftes. Die stof waarop dit toegepas word is my eieidieeltipiese weergawe van die inhoud van die geloof onder 'n paar van dieklassieke loi, en twee teologiese-antropologiese werke uit die twintigste eeu.Ek wil in hierdie deel onder andere aantoon dat so 'n metode legitiem is ennuttige resultate kan oplewer. Onder 11.2 op bladsy 352 bespreek ek anderstof wat ook volgens dieselfde metode ontleed kan word. Die metode van dievolgende deel verskil redelik drasties van dié van deel een. Hoofstuk 7 en 8ondersoek sekulêre teorieë in die eerste plek in hulle eie terme. Eers weer inhoofstuk 9 gaan ek probeer om dit teologies te interpreteer.1.2.2 Inhoud en metode van Deel 2: Die intervlak tus-sen 'n sistematies-teologiese behoefte-antropologieen sekulêre behoefte-antropologieDie tweede taak van die sistematiese teologie soos dit onder 1.1 op bladsy 1uiteengesit is, is apologie. Die tweede deel van hierdie studie handel oordie verhouding tussen 'n Christelike behoefte-antropologie en ander teorieëoor wat 'n mens nodig het. Dit is veral teorië uit die psigologiese en eko-nomiese wetenskappe wat hier van belang is. Onder die opskrif eksplisiete
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1.2. OMVANG EN METODE 19behoefte-antropologieë word denkers so uiteenlopend soos Watson, Pavlov,Freud, Maslow, en Max-Neef se teorië oor menslike behoeftes vlugtig geana-liseer.In die hoofstuk oor implisiete behoefte-antropologieë kom die mensbeeldonderliggend aan die sekere begrippe in die ekonomie ter sprake. AmartyaSen bydrae tot die ontwikkelings-ekonomie en sy onderliggende mensbeeldword hier behandel.Aan die einde van hierdie hoofstuk volg 'n samevatting wat die eerstetwee dele vergelyk en tot voorlopige gevolgtrekkings kom. Daar word telkensgevra wat die betekenis van die bevindinge van die genoemde denkers vir 'nChristelike behoefte-antropologie is en of 'n Christelike behoefte antropologienie 'n helderder lig op sekere aspekte van die mens werp as wat in hierdiedenkers se teorië die geval is nie.Die eerste twee hoofstukke van hierdie deel behandel nie tradisioneel teo-logiese materiaal nie. Ek poog ook nie onmiddelik om die materiaal teologieste interpreteer nie. 'n Mens sou die benadering hier ideologies-krities konnoem. Ek wil in hierdie deel veral die oorsprong en betekenis van tweepopulêre standpunte oor behoeftes probeer peil. Die eerste is dat daar 'nhiërargie van behoeftes bestaan en die tweede is dat mense oneindige be-hoeftes het. Ek betwyfel albei hierdie stellings en hoop om die leser ookdaarvan te oortuig. Deel twee het dus 'n apologetiese en polemiese karak-ter. Dit soek die aansluitings en verskille tussen teologiese en nie-teologiesebeoordelings van die mens. Ek wil dit aan die begin duidelik maar dat ekin die polemiese modus nie polemiseer teen die psigologie of ekonomie assodanig nie. Albei hierdie dissiplines is kompleks en hoogsontwikkeld en mykennis van beide is beperk. Groot wetenskapplikes se denke is kompleks engenuanseerd - hulle populêre epigone s'n is nie. Ek polimiseer veel eerderteen die populêre interpretasie van die mensbeskouing van sekere psigoloë enekonome as teen die dissiplines self. Ek wil egter dié twee populêre gedagtes- dat daar 'n hiërargie van behoeftes is, en dat behoeftes oneindig is - vanuithulle gewaande basis ondersoek en aantoon dat wanneer die metodes vandie psigologie konsekwent en sonder vooroordeel toegepas word dit nie leitot die gedagte van 'n behoefte-hiërargie nie, en dat fundamentele begrippein die ekonomie die gedagte van oneindige behoeftes weerspreek. Hiervoorondersoek ek psigologiese en ekonomiese materiaal volgens die kriterium vankonsekwentheid met hulle eie aannames, resultate en metodes. Ek hoop omaan te toon dat waar die gedagtes van 'n hiërargie van behoeftes en oneindige
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20 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAbehoeftes wel binne die vakliteratuur voorkom - dit inkonsekwent met anderresultate van dieselfde wetenskappe is en dus 'n teken is van 'n ideologiesevoorveronderstelling.1.2.3 Inhoud en metode van Deel 3: Die taak van diekerk in die lig van die menslike behoeftesIn die derde deel van hierdie studie kom die implikasies van die vorige tweedele vir die kerklike praktyk aan die orde. Die sogenaamde behoefte-gedrewebenadering tot kerklike dienswerk en sendigwerk word eerstens ondersoek.Die betekenis van die terme holisties en komprehensief word ook in hierdiehoofstuk geanaliseer.In hierdie deel word daar nie in besonderhede ingegaan nie en ook nieop die terrein van die Praktiese Teologie beweeg nie. Daar word slegs vandie resultate van die eerste twee dele gebruik gemaak om te demonstreer hoedit in die teologiese beoordeling van die kerklike praktyk gebruik kan word.Ek bied kortliks twee gevallestudies aan as voorbeeld van soorte kerklikebedienings wat op 'n gesonde begrip van behoeftes gebaseer is.1.3 Die belang van die studie: Menslike be-hoeftes as noodsaaklike tema in die kerklikebelydenis en praktyk1.3.1 Die belang van menslike behoeftes vir die kerk sebelydenis en getuienisDaar is in die teologie vir eeue lank gepraat oor die wese van die mens. Dievraag na die wese van 'n verskynsel word onderlê deur 'n soort denke watagter die kontingente verskyningsvorm van 'n verskynsel iets essensieels sien.Om te vra na die wese van iets hoort tuis, onder andere binne 'n platoniesesiening van die wêreld. Binne die aristoteliese denke (wat met die opkomsvan die skolastiek die platoniese as die �loso�ese vennoot van die teologievervang het) word die potensialiteit en aktualiteit van 'n saak onderskei.Wat iets is en wat dit kan wees is nie dieselfde nie. Die benadering watna die mens se behoeftes eerder as na sy wese vra, sluit by die onderskeidtussen aktualiteit en potensialiteit aan. 'n Mens kan maklik genoeg enige
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1.3. BEHOEFTES IN BELYDENIS EN PRAKTYK 21formulering oor die wese van die mens omskakel in 'n stelling oor die behoeftesvan die mens. 'n Paar voorbeelde sal die punt verhelder: �die mens is in sywese sosiaal� kan vertaal word met �die mens het 'n behoefte aan interaksiemet sy medemens� . Net so kan mens �Die mens is essensiëel 'n denkendewese� vertaal met �Die mens het 'n behoefte om te dink�. Daar is tog ietsessensialisties aan die vraag na menslike behoeftes. Die vraag verondersteldat alle mense dieselfde behoeftes het en dat net die manier van vervullingen die vermoë tot vervulling verskil.Behoeftes is dan by elke mens ook iets wat intens subjektief beleef word.Dit het die voordeel dat niemand behalwe �loso�es opgeleides werklik oorhulle wese nadink of praat nie terwyl elke mens kan uitspreek wat sy dink synodig het. Die begrip van menslike behoeftes vorm dus 'n soort van 'n brugtussen die universele en die individuele.Die beskikbare de�nisies van die begrip behoefte is nogal uiteenlopend.Dit sal deur die loop van hierdies studie nog duidelik word, veral in deel twee.Ek wil hier as 'n vertrekpunt ten minste die elemente van 'n de�nisie vanbehoeftes noem. Die belang, onderlinge geldigheid en samehang van hierdieelemente sal deur die loop van die studie duideliker word. Bes moontlik salnog elemente bykom.Behoeftes kan gesien word as tekort, voorwaarde, motivering en doel.Ek verduidelik elke aspek kortliks aan die hand van 'n paar de�nisies uitphiloso�ese en psigologiese naslaanwerke.Müller se de�nisie van behoeftes in die Historishes Wörterbuh der Phi-losophie begin met die tekort-aspek van die behoefte-begrip.Bedürfnis bezeihnet in einem subjektiven Sinne das Gefühl ei-nes Mangels mit dem Streben ihn zu beseitigen und in einem ob-jektiven das Mittel zur Beseitigung des empfundenen Mangels.(Müller 1971:765)Drie van die vier elemente wat hierbo genoem is, is in hierdie de�nisie teen-woordig: tekort, motivering en voorwaarde. Tekort is veral hier die gevoelvan tekort en motivering is die strewe na vervulling. Müller stel die motive-rende aspek van die behoefte-begrip ondergeskik aan die tekort-aspek. Ditis 'n vraag of dit al manier is om die saak te beskou. Dit is byvoorbeeld heelverstaanbaar in terme van die behoefte aan voeding: die gevoel van hongerlaat iemand soek na kos; maar in die geval van iets soos kreatiwiteit is daarnie so 'n duidelike gevoel van tekort nie.
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22 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAWat Müller die objektiewe sin van die woord noem handel oor die middelewat die voorwaarde is vir bevrediging van die behoefte wat bestaan as gevoelvan tekort. Ek noem dit die gebruik van behoeftes as voorwaarde. Hierdiegebruik van die woord is 'n nie-antropologiese gebruik van die woord20. Ekverkies om die term behoefte in hierdie studie net in die antropologiese sin vandie woord te gebruik. Wanneer daar sprake is van middele en voorwaardes,sal ek eerder ander terme gebruik. Binne die antropologiese gebruik vandie term behoefte word ekonomiese goedere en artifakte nie as dinge gesienwaaraan 'n mens 'n behoefte kan hê nie. Hulle is middele waarmee mensehulle behoeftes met wisselende grade van e�ektiwiteit bevredig.Shönp�ug het 'n ander gebruik van die onderskeid tussen objektieween subjektiewe behoeftes maar gebruik ook tekort as sy basis-begrip. Hyonderskei die �sieke tekorttoestand, wat hy die objektiewe betekenis van diebehoefte begrip noem, van die subjektief beleefde tekort. As mede-oorsaakvan handelinge kom die begrip behoefte vir hom baie naby in betekenis aandie begrippe drang (Trieb) en motief. Shönp�ug wys daarop dat die begripdrang die negentiende-eeuse begrip begeerte aan die begin van die twintigsteeeu verdring het in 'n proses van �siologiese reduksionisme21 wat volgenshom nog in 1971 voortgeduur het (Shönp�ug 1971:767). Die verskil in klemtussen Müller en Shönp�ug is die klem op die subjektiewe en bewustelikemotiverende aspek en die klem op die �sieke aspek andersyds. Shönp�ugwys daarop dat die psigoloog Joseph Nuttin die begrip behoefte uitgebreihet om die doel waarna 'n persoon strewe in te sluit. Hierdie gedagte vanbehoefte as potensiaal kom ook later by Manfred Max-Neef voor22.Met wat sopas gesê is, is al die elemente van die behoefte-begrip soosdit in die loop van hierdie studie sal ontwikkel aan die order gestel, met eenuitsondering: nie-vervulling van behoefte lei tot patologie. Die mees generiesebeskrywing vir die belewenis van nie-vervulling van behoeftes is pyn. Hierdieaspek word deur die de�nisie van Baldwin beklemtoon (Baldwin 1911:146).Max-Neef en Maslow, wie se werk later meer volledig aan die orde kom, maakook hierdie punt23.20Nog voor daar in die detail van die begrip behoefte ingegaan word, sal die leser reedsaanvoel dat daar 'n verskil is tussen 'n stelling soos: �'n Mens het deesdae 'n goeie rekenaarnodig� en �'n Mens het liefde nodig�.21Ek bespreek hierdie aspek verder in my oorsig oor enkele ontwikkeligs in die behoefte-begrip van die twintigste eeu. Sein hoofstuk 7 op bladsy 214.22Daar volg 'n volledige bespreking van Max-Neef se beskouing oor behoeftes vanaf 7.5.23Sien 7.4 op bladsy 237 en verder, veral bladsy 256 asook 7.5 en verder.
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1.3. BEHOEFTES IN BELYDENIS EN PRAKTYK 23My eie formulering, in die lig van die voorafgaande is dat behoeftes ditis wat iets nodig het om sigself te word of te bly. In hierdie de�nisie isbeide tekort en potenisaal vervat. Die gedagte van behoefte as tekort endat patologie die gevolg is van nie-vervulling is implisiet in die formuleringdat behoefte die voorwaardes is vir iets om sigself te bly. Die gedagte vanbehoeftes as potensiaal word uitgedruk deur die formulering dat behoeftedie voorwaardes is vir iets om sigself te word.Die dimensie van behoefteas voorwaardes kom ook in hierdie formulering aan die orde. Ek bedoelegter altyd daardie voorwaardes in die antropologiese sin van die woord.Hierdie formulering onderbeklemtoon ongelukkig die dimensie van behoeftesas motivering - dit is dus, om 'n term by Shönp�ug te leen, 'n objektiewede�nisie van behoeftes.Dit is noodsaaklik dat die kerk haar beskouing oor behoeftes duidelikuitspel omdat dit sulke groot implikasies het vir die basiese belydenis vandie kerk. Ek hoop om in deel een aan te toon dat die leer oor God, dieskepping, sonde en verlossing asook die voleinding en die koninkryk van Godis alles ter sprake wanneer 'n mens oor behoeftes praat. 'n Mens sou ookkon sê dat die Christelike geloof se beskouing oor wat mense nodig het,implisiet reeds in bogenoemde leerstukke gegee is. Dit is waar. Die duidelikeartikulasie van wat dit is wat mense nodig het, kan egter die leerstukke oorGod, die skepping, sonde en verlossing, die voleinding en die koninkryk vanGod verhelder en aspekte daarvan toelig wat andersinds onderbeklemtoonwas.'n Ander aspek van behoeftes wat soms oorgesien word, is dat daar 'ndirekte verband bestaan tussen behoefte en verhouding. Daar bestaan geenverhouding wat nie deur behoefte bepaal word nie. Bogenoemde stelling iseintlik 'n analitiese waarheid, omdat 'n mens nie in 'n verhouding staan totiets of iemand waaraan jy jou op geen manier steur nie. Aan die ander kantimpliseer elke interaksie met iets of iemand 'n sekere gerigtheid, dus 'n sekeremotivering, dus 'n onderliggende behoefte.Die Christelike teologie is tradisioneel gemoeid met die verhoudinge waarindie mens hom bevind. Die verhouding tot God kry natuurlik baie aandag,maar die verhouding tot die medemens en die natuur is net so sentraal inveral die skeppingsleer en die leer oor die mens24 en natuurlik in die sonde-24In Heyns se Dogmatiek (Heyns 1981:119 en verder) behandel hy ses verhoudinge waarindie mens staan: Tot God, tot die medemens, tot homself, tot die natuur, tot die kultuuren tot die strukture.
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24 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAleer25. In die sondeleer kom die mens se meermale destruktiewe belewenisen toe-eiening van sy behoeftes, dus sy begeertes, ter sprake. Die etiek wordnatuurlik oorheers deur die mens se verhoudinge en optrede en dus deur sybehoeftes.So is dit duidelik dat die tema van behoeftes van kardinale belang vir dieteologie is, en verdien om as selfstandige tema behandel te word.1.3.2 Die belang van menslike behoeftes binne die hui-dige konteks1.3.2.1 Sekulêre mensbeelde kompeteer met 'n Christelike antro-pologieDaar kom met die proses van sekularisasie 'n nuwe dimensie by, naamlikdie van kritiese sekulêre stemme wat 'n eie en ontwikkelde beskouing hetvan wat mense nodig het. In die mensbeskouing van die psigoanalise (diedranggedrewe mens) of die behaviorisme (die meganiese mens) of die mens-beskouing onderliggend aan die verbruiker-samelewing (die mens as rasionelegierigaard) word 'n beeld van die mens en sy behoeftes geskets wat allerminsooreenstem met die Christelike leer maar wat wyd aanvaar word, ook deurgelowiges. Dit beteken dat ter wille van die suiwerheid van die kerk, en diekerk se getuienis in die wêreld, die sistematiese teologie moet leiding gee oordie vraag na wat die mens inderdaad nodig het.Ek het reeds verwys na twee populêre konsepte waarteen ek in deel tweepolemiseer: 'n behoefte-hiërargie en die gedagte aan oneindige behoeftes. Ekgaan probeer om deur die loop van hierdie studie aan te toon tot watter matehierdie konsepte onversoenbaar is met die Christelike geloof1.3.2.2 Die kloof tussen arm en ryk'n Verdere rede waarom dit juis nou nodig is om aan hierdie tema in diesistematiese teologie aandag te skenk, is omdat behoeftigheid aan die eenkant, en 'n oormaat van vervullers (wat nie altyd die gevoel van onbehaeverdryf nie) aan die ander kant sulke afmetings in die samelewing aanneem.Klaus Nürnberger is die sistematiese teoloog in Suid Afrika wat hierdiedinamika met die meeste intensiteit geanaliseer het. Sy model van die in-25Heyns behandel weer dieselfde ses verhoudinge in sy hoofstuk agt, wat oor die sondehandel.
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1.3. BEHOEFTES IN BELYDENIS EN PRAKTYK 25ternasionale en plaaslike samelewing as sentrum en periferie kom in 'n helepaar van sy publikasies oor 'n lang tydperk voor26. In An eonomi visionfor South Afria (Nürnberger 1994) gee Nürnberger 'n opsomming van sydiagnostiese model. Die inhoud daarvan is kortliks soos volg.1. Beide op globale en plaaslike vlak is daar akkumulasies van potensi-aal27 in nywerheidssentra terwyl daar 'n verswakking van ekonomiesepotensiaal in die periferie is wat die periferie laat stagneer.2. Daar is 'n asimmetriese interaksie tussen sentrum en periferie. Ditbeteken dat die interaksie tot die voordeel van die sentrum werk, ensoms selfs tot die nadeel van die periferie.3. Die populasie in die sentra bly stabiel terwyl dit groei in die periferie28.Dit lei tot 'n groeiende armoede-gaping.4. Die akkumulasie van kapitaal en die groei van tegniese vermoë in diesentrum verhoog die kwaliteit en kwantiteit van produksie in die sen-trum. Dit laat die kompeterende vermoë van periferie afneem en lei totwerkloosheid.5. Die periferie het behoefte maar nie koopkrag nie. Die sentrum hetkoopkrag maar hulle basiese behoeftes is reeds voorsien. Ten einde diesteeds stygende nywerheids-produksie te kan verkoop, moet die vraagdaarna kunsmatig onder die bevolking van die sentrum verhoog word.Dit vind plaas deur onder meer die advertensie-bedryf. Die gevolg isdat produksie-kapasiteit gebruik word om die (kunsmatig aangewak-kerde) vraag na luukshede in die sentrum te voorsien in plaas van dienoodsaaklike behoeftes in die periferie.6. Die proses van behoefte-skepping, of beter gesê, begeerteskepping, spoeloor na die periferie waar dit behoeftes kunsmatig verhoog terwyl die26Sien byvoorbeeld (Nürnberger 1983, 1999; Nürnberger 1994).27...aumulations of potential. Die betekenis van potensiaal kan beide as moontlikheiden as mag vertolk word. Die eerste betekenis staan seker voorop, maar die laaste is niedaarby uitgesluit nie.28Hierdie stelling is sekerlik waar op internasionale skaal. Die bevolking van Europabyvoorbeeld is baie stabiel in vergelyking met Afrika of groot dele van Asië, maar in SuidAfrika groei die stedelike bevolking nog sterk. Wat wel waar is, is dat die groei eintlik aandie periferie van die stad plaasvind. Hieroor is Nürnberger dus reg.
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26 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAkapasiteit verminder om dit te vervul. Dit lei tot 'n vergroting van diearmoede-gaping.7. Kompetisie vir skaars bronne sowel as die groeiende verskille tussen ryken arm, verhoog die potensiaal vir kon�ik. Dit gaan gepaard met 'nopbou van wapentuig en veiligheidstelsels.8. Die groei van die ekonomie in die sentrum en die bevolking in die peri-ferie lei tot 'n vernietiging van die natuurlike omgewing.9. Tussen die periferie en die sentrum kan daar 'n semi-periferie wees.Binne die periferie kan daar 'n ryk en geïndustrialiseerde enklave wees29.10. Op die globale skaal kan die lande in die semi-periferie óf na die sentrumóf na die periferie toe beweeg.11. Daar is 'n onderliggende kollektiewe bewussyn wat verskil tussen diesentrum en die periferie. Die periferie word gekenmerk deur 'n tradisi-onele wêreldbeeld wat afhanklikheid bevorder en individualisme demp.Die sentrum is individualisties, gerig op materiële groei en word onderlêdeur 'n minderwaardigheidsgevoel wat mense tot harder werk dryf30.Wat opval van Nürnberger se analise is dat konsepte verwant aan behoefte,(soos behoefte, begeerte, vraag31) so 'n belangrike rol daarin speel.Wat behoeftes betref, is die skep van behoeftes, soos hy dit noem32, en dieoorspoel-e�ek daarvan 'n belangrike aspek van die ekologiese probleem asook29Nürnberger praat ook van die sentrum van die periferie en die periferie van die sen-trum. (Nürberger 1983:14-15)30Die verband tussen kultuur en ekonomie word baie volledig deur Geert Hofstede bes-kryf. In sy werk oor kultuurversille identi�seer hy vyf aspekte waarin kulture verskil:tolleransie vir magsafstand, tolleransie vir onsekerheid, manlikheid, kollektiwiteit of indi-vidualiteit en tydshorison. Hy het 'n indeks ontwerp waarop hy nasionale kulture in elkekategorie bepunt. Elke faktor het sy eie implikasies vir die ekonomie, bv. kulture metlae onsekerheidsvermeiding is beter innoveerders, lang tyds-horison gemeenskappe beplanbeter en manlike kulture doen beter in mynwese en swaar industrie. 'n Groot deel vanHofstede se boek word aan hierdie interaksie tussen nasionale kultuur en ekonomie enpolitiek gewy. (Hofstede 2001)31Ek bespreek hierdie begrippe in hoofstuk 8 op bladsy 295.32Ek verkies om in die konteks van begeertes te praat. Behoefte is 'n antropologiesekategorie terwyl begeerte subjektief ingebed is in 'n sekere kultuur. Begeerte kan dusgeskep word, maar nie behoefte nie. Behoefte kan wel gefokus word op 'n sekere vervuller.Die behoeftige subjek wat hom op 'n vervuller rig, begeer.
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1.3. BEHOEFTES IN BELYDENIS EN PRAKTYK 27die sosiale probleem. Die ekonomiese probleem is in sy wese 'n probleem vandie interaksie tussen behoeftes en faslilteerders33.Die onvermoë van die periferie om sekere vervullers te bekom of die hoe-veelheid mense waartussen daardie vervullers verdeel moet word, is die pro-bleem wat vervullers betref, vir soverre dit die periferie aangaan. Die periferiese kultuur vervul sleg in sy behoeftes deurdat dit nie die oriëntasie by menseskep wat nodig is om aan armoede te ontsnap nie. Die sentrum se probleem isdat daar te veel vervullers is. Die produksie van nog meer goedere en dienstekan in die lig van die ekologiese limiete nie volgehou word nie.'n Ander aspek wat by Nürnberger se analise sterk na vore kom, is diebelang van mag. Dit is duidelik dat die sentrum meer magtig is as dieperiferie. Die belangrikste vorm van mag waarvan hier sprake is, is die vermoëom begeerte na sekere goedere te skep. Die skep van begeerte na 'n sekereproduk of diens hou verband met die verandering van mense se oortuigingoor wat goed is en wat hulle eie identiteit is. Iemand wat dus begeerte kanmanipuleer is besonder magtig, selfs meer magtig as dié wat militêre mag hetomdat die lokus van kontrole binne die mens self is. Nürnberger beklemtoondie mens se behoefte aan legitimasie34 van sy bestaan en optrede. Die skepvan begeerte is juis 'n proses wat op hierdie vlak afspeel.Die vermoë om goedere en produkte te skep is 'n verdere vorm van magwaaroor die sentrum beskik en wat algaande vergroot. Weer eens is dielegitimasie-aspek belangrik omdat die sentrum die reg het tot die gebruikvan grondstowwe en infrastruktuur en om kapitaal te akkumuleer.Die vermoë tot miliêre optrede is die laaste, maar mees morsige en on-e�ektiewe, vorm van magsuitoefening35.33Ek bespreek hierdie terme, wat ek onder meer aan Manfred Max-Neef ontleenvanaf 7.5.2 op bladsy 270 en verder by 7.6.3 op bladsy 293. Behoefte is 'n antropolo-giese kategorie. Dit hou verband met die mens se natuur. Vervullers is die wyses waaropdaardie behoeftes (as tekort of potensiaal) geaktualiseer word. Fasiliteerders is die middelewat tot die mens se beskiking is waarmee hy sy behoeftes kan aktualiseer.34'n Volledige bespreking volg by die bespreking van Nürnberger se beskouing oor be-hoeftes. Sien 1.4 op bladsy 32.35Die huidige internasionale situasie, waarin radikale Islam teenoor die Weste in sy kul-turele, ekonomiese en militêre gestalte te staan kom, is 'n goeie voorbeeld van kon�ik watsy basis het in die botsing van opponerende vorme van legitimasie. Die radikale Islam(radikaal is nie konserwatief nie, radikalisme gebruik net 'n geïdealiseerde verlede - watnooit bestaan het nie - as legitimasie) kom in opstand onder meer teen die begeerteskep-pende mag van die westerse kultuur. Dit verstaan intuïtief dat die skepping van begeertena goedere ook mense se identiteit en waardes verander.
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28 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMADie werk van Nürnberger toon aan watter belang die sistematies-teologieseoordenking van menslike behoeftes het vir die kerk in die konteks waarin onsleef.1.3.3 Behoefte-antropologie en kerklike praktykHoe die kerk dink oor behoeftes beïnvloed die praktyk van die kerk op velemaniere. Hieronder word 'n paar bespreek.1.3.3.1 Behoefte-antropologie bepaal watter behoeftes vervul moetword en watter vervullers gebruik mag wordDie implisiete of geartikuleerde behoefte-antropologie van 'n geloofsgemeen-skap beïnvloed die wyse direk waarop so 'n gemeenskap haar taak sien. Dieheel basiese oriëntasie van 'n Christelike gemeente oor behoeftes is seker ofdie vervulling van menslike behoeftes gewens is al dan nie. Daar bestaan 'ntradisie binne die Christelike geloof wat 'n voorkeur het vir die maksimaleontkenning van sekere behoeftes of vervullers. Die seksualiteit en rykdom isveral verdag36. Dit is duidelik nie moontlik om 'n sterk vorm van askese aandie hele gemeente op te dring nie, dus ontstaan daar die onderskeid tussengeestelikes en leke waar die asketiese ideaal vir die geestelikes geld.36Vandaar dat monnike 'n eed van kuisheid en armoede moet a�ê. Daar is tog 'n grootverskil tussen die twee; seksualiteit behoort tot die struktuur van die mens, dit is 'nbasiese antropologiese kategorie. Rykdom is 'n kultureel bepaalde vervuller vir behoeftesaan lewensonderhoud, sekuriteit, identiteit en someer. Deur rykdom af te sweer, verloën 'nmens nie die behoeftes aan lewensonderhoud, sekuriteit en identiteit nie, 'n mens ontkennet rykdom as 'n gewenste manier om dit te verkry. Die seksuele askese, wat enige vorm vanhuwelik as ongewens vir die geestelike voorhou, ontken nie 'n soort bevrediger nie, maar 'nfundamentele behoefte. Wie rykdom verwerp, verwerp slegs 'n bevrediger. Die Christelikeetiek in die protestantse tradisie verwerp slegs sekere bevredigers vir die seksuele behoefte(soos prostitusie, poligamie en informele seksuele verhoudings) maar nie die behoefte selfnie. Volgens van den Berg is die reël van Beneditus nie 'n voorbeeld van die veragtingvan die wêreld en die liggaam nie. Eers in die elfde eeu kom daar ' n werklike en amptelikaanvaarde ontemptus mundi na vore. Ook eers in hierdie tyd word daar van alle priestersvereis om selibaat te bly. (van den Berg 1967a:216)
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1.3. BEHOEFTES IN BELYDENIS EN PRAKTYK 291.3.3.2 Behoefte-antropologie bepaal wanneer behoeftes vervulmoet wordImplisiete of geartikuleerde behoefte-antropologie bepaal ook wanneer mens-like behoeftes vervul behoort te word. Dit is heel moontlik om positief tewees oor die vervulling van behoeftes en selfs oor sekere vervullers, maar omdie tyd daarvoor na die hiernamaals te verplaas. Die vastende monnike in diedae van die woestyn-vaders het daarna uitgesien om aan te sit by diefeesmaalin die koninkryk van God, maar in hierdie wêreld net van brood geleef engereeld gevas. Binne so 'n tradisie is die feesmaal is wel 'n legitieme vervuller,maar nie in hierdie wêreld nie. Die verbod op die gebruik van wyn in Islamis 'n ander bekende voorbeeld. Moslems sien egter uit na die wyn in dieparadys.Die beskouing van wanneer behoeftes vervul behoort te word, kan ookandersom wees. Die beskouing dat seks bloot funksioneel vir prokreasie be-doel is maak dit toelaatbaar vir getroude mense maar net om die menslikegeslag voort te plant. Dit sal dus in die koninkryk van God nie meer bestaannie.1.3.3.3 Behoefte-antropologie bepaal die prioriteit van behoefte-vervullingImplisiete of geartikuleerde behoefte-antropologie bepaal die prioriteit vandie vervulling van behoeftes. Kerklike werk word georganiseer en gedoen metbeperkte hulpbronne. Die beperktheid van die hulpbronne noodsaak dat 'ngemeente, ring of sinode sy werk moet prioritiseer. Uit die prioriteite watblyk uit die toekenning van hulpbronne, kan 'n mens a�ei watter behoeftesvan watter mense vir die gemeente, ring of sinode belangrik is.'n Ontleding van preektemas kan ook 'n aanduiding gee van wat die pre-diker as die belangrikste behoeftes van sy gemeente beskou. Dit is interessantom te oorweeg watter invloed Maslow se teorie oor die hiërargie van behoeftesop kerklike bediening gehad het. Die verskuiwing in fokus in die sendingwerkvan veral Europese kerke van evangelisasie na ontwikkelingswerk37 dui op 'nverandering in die beskouing van wat dit is wat mense werklik nodig het, watverlossing is en wat die kerk moet doen.37Vir meer besonderhede vergelyk Pauw (2001).
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30 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMA1.3.3.4 Behoefte-antropologie bepaal die agent van behoeftever-vulling'n Implisiete of geartikuleerde behoefte-antropologie bepaal wie die agentvan behoeftevervulling is en watter behoeftes deur wie vervul mag word. Virwatter behoeftes is 'n mens self die agent van vervulling en vir watter is 'nmens aangewese op God of die kerk of die mensemens? In die gereformeerdebeskouing oor verlossing (wat, hoe ook al beskou, iets met behoeftevervul-ling te make moet hê) is juis die pogings van die mens om homself te verlosdie toonbeeld van sy sonde - hier is 'n mens totaal op God aangewese. Die-selfde gereformeerdes het terselfdertyd 'n baie praktiese en selfgenoegsamelewensstyl wat juis die mens as agent in die voorsiening in sy eie behoeftesvoorop stel. Die vraag na die strukture van die samelewing as vervullers vanbehoeftes is ook in hierdie verband van belang.
1.4 Menslike behoeftes as onderontwikkelde temain die sistematiese teologieDie tema van menslike behoeftes is nie een wat in die Suid-Afrikaanse werkeoor die sistematiese teologie (of in Europese-) besonder volop is nie. Goeiesistematies-teologiese literatuur oor die onderwerp ontbreek omtrent totaal.'n Soektog op die Amerian Theologial Library Assoiation onder die tref-woord need en 'n aantal sinonieme toon dat daar wel teologiese literatuuroor menslike behoeftes bestaan. Die oorgrote meerderheid van hierdie lite-ratuur handel oor kerklike steun aan arm mense. Behoefte kom dus hierdieliteratuur voor in die sin van behoeftigheid of deprivasie en nie in die sin van'n antropologiese kategorie soos hierdie studie wil ondersoek nie.Die een navorsingsprobleem van hierdie studie is dat daar nie 'n gevestigdeliteratuur oor die onderwerp is nie. Hierdie studie probeer dus tegelyk 'nmetode vind om die tema vir die sistematiese teologie vrugbaar te maak énom die inhoud van so 'n tema binne die sistematiese teologie aan te dui.Daar is wel een uitsondering onder die onlangse Suid Afrikaanse teoloë:Klaus Nürnberger.
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1.4. BEHOEFTES AS ONDERONTWIKKELDE TEMA 31Die behoefte-antropologie van Klaus Nürnberger as uit-sonderingDaar is reeds by 1.3.2.2 op bladsy 25 na die werk van Nürnberger verwys.Nürnberger het van al die onlangse Suid Afrikaanse teoloë die mees gearti-kuleerde behoefte-antropologie. Die behoefte-antropologie wat hy ontwikkel,vind 'n mens is sy werke oor die sosiale en ekonomiese probleme van SuidAfrika. Tog is sy behoefte-antropologie deur en deur teologies van aard. Diebelangrikste elemente daarvan word hieronder weergegee.In An eonomi vision for South Afria (1994:5 en verder) bespreek Nürn-berger sy leer oor behoeftes in 'n hoofstuk oor die taak van die kerk38. DatNürnberger waarlik 'n teologiese behoefte-antropologie skryf, word gou dui-delik. Hy begin sy uiteensetting van wat menslike behoeftes is met die stellingdat God 'n visie het. Daardie visie isthe omprehensive wellbeing of all human beings within the on-text of the omprehensive wellbeing of their entire soial andnatural ontexts. The Old Testament all this shalom, the NewTestament alls it the kingdom of God or the age to ome. (Nürn-berger 1994:5)God se visie kom tot uitdrukking in die Bybelse begrippe van die skeppingen voleinding en die hemel39, waar God se wil geskied. Al hierdie begrippevan hoe dinge behoort te wees, met ander woorde, van God se visie, kan opdie enkeling en die gemeenskap van toepassing gemaak word. Die visie vanGod moet ook die visie van die kerk wees.Daar is 'n gaping tussen wat God wil en die huidige toestand. Die belang-rikste aspek daarvan is ons persoonlike verhouding tot God. Die versoeningwat Jesus bewerk het tussen God en mense is vir Nürnberger (met beroep opKol 1:19f, Ef 1:20-23, Heb 1:2 en Mat 28:18) nie net beperk tot die verhoudingtussen God en mens nie, maar sluit die hele geskape werklikheid in.38Dit op sigself is 'n belangrike stelling. Dit word in deel drie van hierdie studie inbesonderhede bespreek.39In 'n onlangse M-Thesis aan die Universiteit van Pretoria het Charles Day navorsinggedoen oor die vertaling van dieOnse Vader in Mattheus aan die hand van ander Hebreeuseen Aramese gebede. Hy beklemtoon oortuigend die verband tussen hemel en aarde en dieskepping. Hy beklemtoon ook dat die griekse teks nie die vertaling �. . . in die hemel so ookop die aarde� toelaat nie. �Laat U wil soos met die hemel en die aarde geskied� betekenm.a.w. �laat u wil geskied soos met die skepping� (Day 2003:53 en verder). Dit laat diekonsep van hemel as aparte konsep in onderskeid van aarde wegval.
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32 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAVolgens Nürnberger is die verlossende aksie van God gerig op spesi�eketekorte40 in ons omvattende welstand. Hy onderskei tussen
• Basiese behoeftes41 aan ruimte, tyd en krag waarsonder niks in diewêreld kan bestaan nie
• Immanente behoeftes wat ten minste gedeeltelik onder menslike beheeris, soos ekologiese, �siese, psigologiese, kommunale, sosiale, ekonomieseen politieke behoeftes.
• Transendente behoeftes waaroor mense nie beheer het nie, naamlik aan'n gesaghebbende sisteem van betekenis, gesaghebbende bevestigingvan 'n mens se reg om te bestaan en jou magte uit te oefen. Hierdiebehoefte is te vinde in alle kulture. In hierdie verband skryf hy:Meaning annot be invented; it has to be found, or rather it has todislose itself. Assurane annot be produed; it has to be granted andappropriated. Authority annot be usurped; it has to be given andreeived. (Nürnberger 1994:7)Die transendente behoeftes bestaan as die diepte-dimensie van immanentebehoeftes. Dit is juis die belewenis van tekort in terme van die immanentebehoeftes wat die vraag na die reg om te bestaan en die bron van alle bestaanna vore bring.Nürnberger verras met die manier waarop hy die Godsleer telkens baienou met sy leer oor die mens en die taak van die kerk verbind. Menslikebehoeftes is vir hom iets wat by die wortel van die bybelse geloof lê. Hysê byvoorbeeld: �At the roots of biblial faith lies the onvition that Godresponds redemptively to this whole range of human needs.� (Nürnberger1994:7).Vir hom veronderstel hierdie oortuiging God se mag en goedheid. Hynoem dan ook God se mag en sy goedheid die mees fundamentele aannamevan die Bybelse geloof. By hierdie stelling plaas hy dan 'n voetnota wat vanbesondere belang is. Die voetnota (nommer 1) lui as volg:40Ek vind dit jammer dat tekort so 'n prominente plek in Nürnberger se de�nisie vanbehoeftes inneem. Behoeftes kan ook gesien word as potensiaal.41Nürnberger het baie interessante gebruik van die term basiese behoeftes. In die lite-ratuur in die algemeen beteken basiese behoeftes die mens se behoeftes aan kos, water,skuiling ens. Nürnberger verstaan onder die term eerder die voorwaardes vir bestaan perse.
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1.4. BEHOEFTES AS ONDERONTWIKKELDE TEMA 33The dialeti between the two is the root of the dotrine of theTrinity: God's mastery is derived from the assumption that heis the Soure of reality, or the Creator. God's benevolene isderived from the assumption that he has dislosed his redemptivewill in partiular events in the history of Israel, ulminating inthe Christ-event. God's reative authority over reality and hisredemptive love for reality beome real and e�etive here andnow among us and through us in the power of God's SpiritMenslike behoeftes staan dus vir Nürnberger so sentraal in sy teologie dat hydit direk aan die verlossingsleer en daardeur aan die drie-eenheidsleer verbind.Hy gaan verder deur die verbintenis tussen sy behoefte-antropologie en dieChristologie en die Pneumatologie uit te wys.Volgens Nürnberger beklemtoon die Bybelse getuienis die binnewêreldseen menslike aspekte van God se verlossingwerkbesonder sterk. Om die waar-heid te sê, God gebruik sy skepsel om in te gryp as regter en verlosser binnedie skepping. Die hoogste manifestasie hiervan in God se verlossingswerk inChristus. Die geloof dat God deur sy skepping werk en hom selfs daarmeeverenig is volgens Nürnberger die wortel van die Christologie (Nürnberger1994:9 voetnota 2). Met hierdie formulering bied die Christologie die moti-vering vir ten minste 'n sterk immanente aspek aan die verlossingsleer. Asdie immanente wêreld vir God so belangrik is dat sy Seun mens geword het,durf Christene dit nie gering skat nie.Hoe immanent sy verlossingsleer is, blyk uit sy formulering van die ek-klesiologie en die pneumatologie!Those who belong to Christ are privileged to partiipate in hislife and servie. They form his body. A body is the onretemanifestation of a person, the material basis of his/her ation andommuniation in this world. By partiipating in the new life ofChrist in the fellowship of God, Christians not only partiipatein God's omprehensive vision but they are also involved in hisredemptive ation whih targets spei� human needs.In die voetnota noem hy dit die wortel van die Pneumatologie.Dit volg hieruit logies dat die taak van die kerk alle menslike behoeftesas doel het. Hy stel dit dan ook in soveel woorde: �Mission targets the entirespetrum of human needs.� (Nürnberger 1994:9)
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34 HOOFSTUK 1. DIE BELANG VAN BEHOEFTES AS TEMAVir Nürnberger het die sending in die verlede meestal op die transendentebehoeftes gefokus. Vir hom is dit 'n gevolg van die Griekse dualisme tussenliggaam en gees wat die teologie besoedel. Vir hom is die vervulling vantransendente behoeftes in elk geval nie los te maak van immanente behoeftesnie. Die vervulling van immanente behoeftes is 'n manier om die transendentebehoeftes aan te speek. �When feeding the hungry we a�rm their dignity,that is their right to exist.� (Nürnberger 1994:9)Die tweede manier waarop transendente behoeftes aangespreek word isdeur die immanente beperkings te transendeer. Dit gebeur deur gebed, ver-kondiging en simboliese handelinge.The human apaity to transend implies that they do not haveto aept the ultimay of experiened reality. Our limits andthe limits of our world are not the limits of God . (Nürnberger1994:9)Die transendering van beperkings mag volgens Nürnberger nooit 'n manierwees om die vervulling van immanente behoeftes te vervang nie.Later in hierdie studie sal daar teruggekeer word na hierdie analise vanNürnberger. Nürnberger is werklik 'n baanbreker wat die geloof in God en dieChristen se siening van menslike behoeftes fundamenteel aan mekaar verbind.Verder slaag hy daarin om besonder prakties met sy bevindinge om te gaan.
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Deel I'n Analise van diesistematies-teologiese betekenisvan menslike behoeftes aan diehand van enkele loi van diedogmatiek

35
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Hoofstuk 2Die loi van die dogmatiek asopsomming van die inhoud vandie Christelike geloofSamevatting.Die materiaal van die dogmatiek word tradisioneelonder verskillende loi behandel hoewel daar ook ander indelings-metodes is. Daar is verskeie tradisies van rangskikking van die loiwat meermale op verskillende teologiese benaderings dui. Hierdiestudie behandel die inhoud van die Christelike geloof onder dieindeling van die werk van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.So word 'n analitiese benadering vermy wat die wese van God vandie gelowige se ervaring en hoop op Hom skei. Sedert die tyd vandie skolastiek is dit gebruiklik om ook voor die behandeling vandie inhoud van die geloof die kenteoretiese voorveronderstellingsdaarvoor te behandel. Hierdie prolegomena maak soms gebruikvan die konsep van menslike behoeftes. Veral Tillih se korrelasie-metode gebruik die mens se behoefte as vraag waarop die geloofs-artikulasie dan die antwoord verskaf. Die algemene godsdienstigebehoefte van die mens word ook as prolegomenon gebruik. Berk-hof is hiervan 'n voorbeeld hoewel van 'n sekere tipe. Geloofis by hom 'n sprong vanuit die algemene godsdienstige patroon.Vir sommige denkers, soos Feuerbah, is die menslike behoefteaan God die bewys dat God nie bestaan nie maar 'n versinselvan die mens is. 36
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2.1. DIE VRAAG NA DIE LOCI 37Hierdie hoofstuk moet dien as die inleiding tot deel een van hierdie studie. Ekgaan in hierdie deel poog om die loi van die dogmatiek te gebruik as ordeningvan die inhoud van die Christelike geloof. Ek gaan poog om binne elke lous'n opsomming van die inhoud daarvan te gee wat bondig is en waaroor daar 'nbreë konsensus van sowel oudkerklike-, reformasie- en moderne teoloë is. Ekprobeer nie om 'n dogmatiek of kort begrip daar te stel nie. Die formuleringvan die geloofsinhoud het hier 'n heuristiese funksie.Met hierdie kerninhoud as vertrekpunt gaan ek poog om die implikasiesvir die betekenis van menslike behoeftes te verduidelik of ten minste 'n vraagte formuleer wat verder in diepte ondersoek moet word. Die hoofstuk oor dieantropologie word aan die hand van twee invloedryke teoloë van die twintigsteeeu, Karl Barth en Wolfhart Pannenberg hanteer. Hier wyk ek e�ens af vandie algemene partoon van deel een. Die rede is omdat die tema waaroorhierdie studie handel, binne die skopus van die teologiese antropologie val.Hier voel ek dat dit nodig is om die tema in meer besonderhede en met behulpvan gespreksgenote uit die teologiese tradisie te ondersoek. Die werke vanBarth en Pannenberg wat hier bespreek word vertoon nogal ooreenkomstewat hulle resultate betref, maar verskil drasties wat hulle metode betref. Ekmaak gebruik van hierdie uiteenlopendheid om my eie metode, waarvolgensek 'n teologiese werk ontgin vir sy behoefte-antropologiese betekenis, te toets.Daar is 'n paar aanvanklike vrae wat beantwoord moet word voor dietaak van deel een in alle erns aangepak kan word. Die eerste is natuurlik ofdaar hoegenaamd so iets soos dié loi van dié dogmatiek is. Op grond vanwatter kriteria kwali�seer 'n tema as 'n lous van die dogmatiek? Hoe word'n dogmatiek opgebou uit sulke loi?Die tweede vraag is om kern-loi te bepaal wat as die basis van die analisewat volg gebruik kan word. Hierdie vrae sal bondig beantwoord moet wordsodat daar oorgegaan kan word na die kerntaak van hierdie deel, naamlik omdie implikasies van die Christelike geloof te probeer bepaal vir ons beskouingoor menslike behoeftes.2.1 Is daar so iets soos dié loi van dié dogma-tiek?Wanneer mens die inhoudsopgawes deurlees van 'n wye verskeidenheid werkewat hulleself aanbied as 'n oorsig oor die inhoud van die Christelike geloof,
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38 HOOFSTUK 2. DIE LOCI VAN DIE DOGMATIEKvertoon hulle opvallend eenders. Dit is veral waar van skrywers wat binnedieselfde kerk of tradisie werk. Die vraag ontstaan of daar 'n generiese inde-ling van die geloofsinhoud is wat uit die inhoud self opgeroep word en of hierslegs pragmaties of tradisioneel van 'n indeling gebruik gemaak word.2.1.1 Tradisionele en moderne indelings van dogmatiesestofIn die lang geskiedenis van die dogmatiek is die stof waaroor dit handel op'n verskeidenheid maniere georganiseer. Die vroegste Christelike dogmatiekwas eintlik apologetiek. In die tweede eeu het Christelike skrywers soos Jus-tinianus en andere die redelikheid en billikheid van Christene en van dieChristelike geloof verdedig in geskrifte wat in 'n mate 'n sistematisering vandie inhoud van die Christelike geloof bevat. Die ordeningsbeginsels wat toe-gepas is, was swak ontwikkel en het meestal by �loso�ese denke aangesluit(Bavink 1976:95 en verder).Die volgende belangrike fase in die dogmatiekgeskiedenis is gekenmerkdeur dogmatiek as polemiek. Interne dogmatiese verskille moes binne dieChristendom uitgeklaar word. Dit het ook die aanbieding van die inhoudvan die geloof op 'n besondere manier bepaal. Die onderskeid tussen Chris-tendom en gnostiek asook die Christologiese stryd het die derde en vierdeeeu oorheers.Met die ontwikkeling van die dogmatiek as selfstandige dissipline het ver-skeie soorte indelings ontstaan.Ekskurs: Historiese voorbeelde van indelings van die dogmatiekBy invloedryke teoloë van die vierde eeu soos Tertulianus is al die latere temaswaaronder die geloofsinhoud uitgelê is reeds teenwoordig, maar nie in enige duide-like orde nie (Bavink 1976:101).By Origines se werk, Peri Arhón word die stof in vier dele verdeel. Die delehandel oor God, wêreld, vryheid en openbaring. Die eerste deel bevat die leer oordie triniteit en die engele, die tweede oor die wêreld, die God van die Ou Testament,die goeie en die kwade, die inkarnasie en die opstanding. Die derde boek handel oordie vryheid van die wil en dié se verhouding tot die genade. Verder word versoekingsen die einde van alles ook bespreek. Die vierde boek handel oor die ingewing enuitleg van die Skrif (Bavink 1976:72). Origines word met aanpassings gevolg deurTheodoretus van Sirus by Antioië, asook deur Johannes van Damaskus.
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2.1. DIE VRAAG NA DIE LOCI 39Augustinus se werk De Fide et Symbolo gebruik die trinitariese indeling vandie apostoliese geloofsbelydenis. In 'n ander werk, Enhiridium ad Laurentiumgebruik hy die deugde van geloof, hoop en liefde om dogmatiese en etiese stof meete orden. Volgens Bavink (Bavink 1976:73) was dit egter oneweredig.In die middeleeue was die Sententiae van Petrus Lombardus besonder invloed-ryk. Hy verdeel ook sy werk in vier dele waar die eerste handel oor die triniteit, dietweede handel oor die skepping wat insluit die engele en die skepping van hemelen aarde in ses dae, die mens, die sondeval en die sonde. Die derde handel oordie persoon en werk van Christus, geloof, hoop en liefde en die vier groot deugdesaam met ander etiese onderwerpe. Die vierde boek bevat die sakramente, dieopstanding, die oordeel, die hemel en die hel. 'n Aantal skolastii het kommentareop die werk van Lombardus geskryf en verbeteringe aan die ordening van die stofaangebring (Bavink 1976:76).Dit is egter Bonaventura wat in sy Breviloquium 'n werklik elegante indelingvan die dogmatiese stof gemaak het. Hy deel sy werk in in 'n inleiding en sewedele. Die inleiding bespreek die leer van die skrif. Die hoofwerk volg dan: deel eenoor die drie-eenheid, deel twee oor die skepping, deel drie oor die sonde, deel vieroor die inkarnasie, deel vyf oor die genade van die Heilige Gees, deel ses oor diesakramente en deel sewe oor die laaste oordeel.Thomas Aquinas se Summa Theologia val in drie dele uiteen. In die eerstedeel word daar oor God en die skepping voor die sondeval gehandel, die tweedehandel oor die mens en die derde oor die weg na saligheid. Die orde is dus God,mens, Christus. Hierdie indeling is later deur ander teoloë in die katolieke teologiegevolg.In 1563 publiseer Melhior Canus sy Loi Theologii. In hierdie geval betekenloi die bronne van die teologie. Hy onderskei 10 bronne: Skrif, tradisie, pous,konsilie, kerk, kerkvaders, skolastii, rede, �loso�e en geskiedenis. Die eerste sewekan herlei word tot skrif en tradisie. Die laaste drie is slegs hulpwetenskappe vir dieteologie. Hierdie uiteensetting van die gronde van die geloof word al hoe belangrikersoos die hervorming aan die een kant en die �loso�e aan die ander kant die basisvan die katolieke dogmatiek bevraagteken. In die katolieke tradisie skuif die kerkdan ook nog voor die skrif as kenbron van die geloof in (Bavink 1976:76,77 ).Die hervormers was antiskolasties en prakties in hulle benadering. Protestantseskolastiek kom eers in die 17de eeu tot stand. Melanhton se eerste uitgawe van syLoi verskyn in 1521. Dit is geen volledige dogmatiek in die skolastiese sin van diewoord nie, maar is gebaseer op voorlesings oor Paulus se brief aan die Romeine. Ditwas prakties ingestel en het sterk op die antropologie en die soteriologie gefokus.'n Latere uitgawe van 1535 het 39 hoofstukke beslaan en het meer tradisioneledogmatiese stof bevat. Dit bevat byvoegings oor die Godsleer en die triniteitsleer(wat in die eerste ontbreek) asook hoofstukke oor etiek, ekklesiologie en eskatologie.
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40 HOOFSTUK 2. DIE LOCI VAN DIE DOGMATIEKDie laaste uitgawe van 1559 begin by God en vorder dan na sy werke in die natuuren die genade. Die Christologie ontbreek steeds en dogmatiese en etiese stof komgemeng voor (Bavink 1976:77).Onder die hervormers was dit Calvyn wat die sistematiese uiteensetting van diegeloofsinhoud bemeester het. Sy Institusie van die Christelike geloof het 'n aantaluitgawes beleef en het in die proses al hoe meer sistematies geraak. Die indelingis trinitaries met 'n vierde deel oor die genademiddele aan die einde. Die uitgawevan 1559 se eerste deel handel oor die kennis van God as skepper (maar sluit ookdie bronne van Godskennis en die triniteitsleer in), die tweede oor die kennis vanGod as verlosser en die derde oor die kennis van God as heiligmaker. Die vierdedeel behandel die kerk en die sakramente. Die metode van Calvyn, wat later wydin gereformeerde en Lutherse kringe nagevolg is, is nie analities nie. Dit behandelGod dus nie buiten sy bemoeienis met die mens nie. Bavink noem hierdie metodesinteties en dui die afwysing van ruimte vir spekulasie as 'n besliste voordeel aan(Bavink 1976:78).Ook in die protestantse teologie kry die prolegomena (ook genoem die prinipiatheologiae) 'n al hoe groter plek om dieselfde redes as wat reeds by die katolieketeologie genoem is. Die analitiese metode van indeling van die stof van die dogma-tiek het egter steeds binne Lutherse en gereformeerde kringe voortgeleef in werkevan Calixtus en later Calovius en andere. Heeltemal in teenstelling hiermee wasCoejus se Systema dotrinae de foedere et testamento van 1648. Hierin volg hy 'nhistories en Bybels-teologiese indeling en opbou van die stof. Die verbond tussenGod en mens is die uitgangspunt van hierdie werk en die Godsleer word dus aandie begin by wyse van 'n veronderstelling behandel (Bavink 1976:81).Die opkoms van die rasionalisme sedert Desartes maar veral sedert Kant hetdie kenteoretiese grondslag van die dogmatiek radikaal bevraagteken. Dit het dievorm, metode en indeling van die dogmatiek op 'n verskeidenheid wyses beïnvoed.Waar die prolegomena vroeër redelik kort en ongeproblematiseerd was, ontwikkeldit nou tot uitgebreide dele of selfs selfstandige werke. Die inhoud van die dogmatahet dienooreenkomstig gekwyn. Die natuurlike teologie het al hoe meer prominentgeword ook in protestantse en anglikaanse kringe. Daar vind verder 'n bewegingplaas waar godsdienswetenskap as 'n meer gepaste en aanvaarbare uitdrukkings-vorm as dogmatiek beskou word. Pogings om die teologie in een of ander menslikefenomeen, soos die afhanklikheidsgevoel by Shleiermaher, te veranker is 'n ver-dere uitvloeisel van die ondermyning van die kenteoretiese basis van die tradisioneledogmatiek.Indelingsmetodes is reeds 'n wyse om die inhoud van die stof te beoordeel.Die voorbeeld van die groei van die prolegomena tot die teologie is hiervan'n goeie voorbeeld. Soos die konsep van openbaring al hoe meer geproble-
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2.1. DIE VRAAG NA DIE LOCI 41matiseer is, het die prolegomena gegroei om later tot heeltemal selfstandigewerke te ontwikkel. Die volg van 'n analitiese, trinitariese of Bybelse skemahet ook elk 'n spesi�eke implikasie vir die uitkoms van die aanbieding. Indie analitiese aanbieding wil dit voorkom of die toegang van die teoloog deurhetsy openbaring of rede tot die inhoude van die dogmatiek geen probleemis nie. Daar is ook die veronderstelling dat byvoorbeeld God iets of iemandis wat op sigself beskryf kan word, dus van 'n essensialistiese Godsleer. DieBybelse skema steun baie sterk nie net op die inhoud van die bybelboeke nie,maar verleen besondere betekenis aan die opbou van die kanon self en dieeenheid en openbaringskarakter daarvan.2.1.2 Die keuse van loi vir hierdie studieIn hierdie studie maak ek gebruik van wat ek beskou as 'n kern van loivan die dogmatiek. Die indeling is trinitaries maar onderskei nie die werkevan God van sy wese nie. Dus word byvoorbeeld nie die einskappe van Godbehandel nie maar God as Skepper en Onderhouer en Christus as Verlos-ser. Na die trinitariese groep temas volg die antropologiese temas in meerbesonderhede: Die mens, die sonde en die kerk.Die volgende loi word gebruik om lig te werp op die aard van menslikebehoeftes:
• Die Godsleer: Sluit in die leer oor die skepping en die voorsienigheidvan God.
• Die Christologie: Sluit in die behoeftigheid van Jesus, die verbandtussen behoefte en verlossing in eskatologiese en immanente sin.
• Die Pneumatologie: Sluit in die verband tussen die wedergeboorte, diegawes en die vrug van die Gees en behoeftevervulling.
• Die Christelike antropologie: Sluit in 'n behandeling van die antropolo-gie van Barth en Pannenberg asook die mens in sy verskeie verhoudinge.
• Die hamartologie: Sluit in die verband tussen sonde as swakheid, be-soedeling en skuld en die behoefte van die mens.
• Die ekklesiologie: Sluit in die betekenis van die dimensies van die kerkvir menslike behoeftes.
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42 HOOFSTUK 2. DIE LOCI VAN DIE DOGMATIEK2.2 Die inhoud van die loiDie vraag na wat die inhoud van die loi is, vul natuurlik dogmatiekboeke.Hierdie studie is egter nie 'n dogmatiek nie. Dit laat die moeilike taak omdie inhoud van die loi bondig uiteen te sit, sonder om onkrities daarmeeom te gaan. 'n Blote herhaling van die uitsprake van die kerk in een vansy organe is nie dogmatiek nie. Die waarheid van die Christelike dogma isdit wat die dogmatiek ondersoek (vgl. die standpunte van Pannenberg opbladsy 7, Wethmar op bladsy 10 en Ott op bladsy 11). Hierdie studie kanook nie aan daardie kritiese taak ontkom nie. Die kritiese element in hierdiestudie is nie een of ander ontwerp waarin die loi van die dogmatiek op 'nsekere manier behandel word nie, maar die ondersoek na watter perspektiewedie tema van menslike behoeftes aan die bestaande tradisie en stand vannavorsing kan toevoeg en watter lig die kerklike belydenis op die tema vanmenslike behoeftes kan werp. Ek is pynlik bewus daarvan dat ek in hierdiestudie met 'n lae resolusie sistematies teologiese metode werk. Dit betekendat 'n lous oorsigtelik en vinnig behandel word terwyl die inhoud daarvangeweldig kompleks is en daar 'n bykans onoorsigtelike literatuur oor elkelous bestaan. Die oorsigtelike werkwyse het egter die voordeel van enigelae resolusie voorstelling dat dit 'n groter omvang kan hê. Ek hoop om aandie kritiese roeping van die dogmatiek te beantwoord deur die gebruik van'n breër perspektief op die tema van behoeftes selfs wanneer daar nie in diefyn besonderhede van die problematiek van elke lous ingegaan word nie.Om die implikasies vir menslike behoeftes van 'n standpunt oor een vandie loi uit te werk, kan die nut hê dat dit 'n dogmatiese standpunt in verbandbring met iets waartoe alle mense direkte toegang het. Op so manier kandie kritiese interaksie tussen belydenis en ervaring (selfs algemeen menslikeervaring) tot stand kom. Dit beteken natuurlik nie dat die onmiddellikheidvan behoeftes as 'n soort openbaringsbron gereken word waaraan dogmatiesestellings getoets kan word nie. Langs hierdie weg hoop ek om aan die kritieseaspek van die dogmatiek getrou te bly.Die werkwyse wat hier gevolg gaan word, is soos volg: Ek gaan probeerom uit belydenisse van gereformeerde kerke en ander amptelike dokumentedie basiese kontoere van elke leerstuk aan te dui. Ek gaan dit as 'n kortformulering oor die inhoud van elke lous saamstel wat as vertrekpunt virdie afsonderlike hoofstukke sal dien. Hierdie formulering sal in die vorm van'n idieeltipiese belydenis gegee word. Die implikasies van hierdie leerstukvir die tema van menslike behoeftes, of die vrae wat die tema van menslike
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2.3. MENSLIKE BEHOEFTES AS PROLEGOMENA 43behoeftes in die lig van die kerklike leer oproep, neem die res van die hoof-stuk in beslag. Waar spesi�eke konseptuele probleme ontstaan, betrek ek diewerk van 'n prominente teoloog wat die probleem na my mening suksesvolkon oorkom. Deurgaans werk ek met die veronderstelling dat die materi-aal en gespreksgenote geselekteer word om die tema van menslike behoeftesduideliker in teologiese perspektief te plaas.2.3 Menslike behoeftes en die prolegomena totdie dogmatiekDaar is twee maniere waarop menslike behoeftes in die prolegomena tot diedogmatiek kan funksioneer: As aanknopingspunt of as vertrekpunt. Die ge-bruik van menslike ervaring of behoeftes as aanknopingspunt en as vertrek-punt is nie dieselfde nie. Werke wat die apologetiese funksie van die dog-matiek voorop stel, begin heel dikwels by die mens. Dit is nie net omdatdie gemeenskaplike menslikheid 'n aanknopingspunt met die ongelowige isnie, maar ook omdat die Christelike geloof self 'n universele aanspraak hetnaamlik dat Jesus verlossing vir alle mense bied. So 'n gebruik van menslikeervaring en behoeftes as die aanknopingspunt tussen die teoloog en die leserhet dus nie noodwendig 'n epistemologiese betekenis nie. Die teoloog moetdie werk so aanbied dat die gehoor waarop dit gerig is, genoeg sal belangstelom die werk te lees of daarna te luister. Daar kan dus onderskei word tussenepistemologiese en apologetiese (of ' n prinsipiële en pragmatiese) gebruikvan die antropologiese vertrekpunt in 'n teologiese ontwerp.Een invloedryke teoloog van die 20ste eeu wat metodologies wou aansluitby die mens se behoefte was Paul Tillih. Hy bied sy teologie aan as 'nantwoordende teologie. Dit beteken dat die teologie antwoorde bied op diediepste vrae van die menslike bestaan. Hierdie vrae is diep omdat hulleook eers deur middel van die �loso�e opgediep moet word. Sy metode vankorrelasie (tussen eksisteniële vraag en teologiese antwoord) word vervolgenskortliks bespreek as voorbeeld van hoe menslike behoeftes kan funksioneer indie prolegomena tot die dogmatiek en watter invloed dit op die inhoudgewingvan die dogmatiese materiaal self het. Ek kies Tillih juis omdat hy wyeinvloed gehad het en omdat hierdie tema by hom metodologies en inhoudelikbaie duidelik aan die orde kom.
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44 HOOFSTUK 2. DIE LOCI VAN DIE DOGMATIEK2.3.1 Paul Tillih se korrelasiemetode1Tillih beskou sy teologie as 'n antwoordende teologie. Dit is apologeties eer-der as kerugmaties. Teologie antwoord vir hom die vrae wat uit die menslikesituasie opkom vanuit die boodskap van die evangelie2. Aan die einde vanhierdie bespreking sal daar gevra word of Tillih se korrelasiemetode men-slike behoeftes as aanknopingspunt of as vertrekpunt gebruik. Tot dusverdui hierdie formulering op 'n pragmatiese antropologiese vertrekpunt. Diemetode wat hy gebruik, is die metode van korrelasie:Die sistematiese teologie gebruik die metode van korrelasie. . . Diekorrelasiemetode verklaar die inhoud van die Christelike geloofdeur eksistensiële vrae en teologiese antwoorde in wederkerige on-derlinge afhanklikheid. . . Die teologie formuleer die vrae wat indie menslike bestaan opgesluit lê en die teologie formuleer dieantwoorde wat in die Goddelike self-openbaring te vinde is onderbegeleiding van die vrae wat in die menslike bestaan opgesluit lê.(Tillih ST 1 p. 6 aangehaal in Stoker (1993), my vertaling)Duidelik handhaaf Tillih nog die openbaring as self-openbaring van God.Die vrae van die mens het nie die betekenis van 'n positiewe openbaringsbronnie. Openbaring bly God se selfopenbaring. Tog is dit vir hom belangrikdat die eksistensiële vrae so geformuleer word dat alle mense, ongeag vanhulle geloof, sal saamstem dat die vrae wesenlik is. Om dieselfde rede is dieformulering van eksistensiële vrae 'n �loso�ese werksaamheid van die teoloog.Tillih se teologiese metode is egter nie bloot pragmaties nie. Hy glo indie ontologiese verbondenheid van God en mens. Die korrelasie is dus nietoevalling nie. Tillih beskryf God as die laaste grond van sin en syn. VolgensTillih weet die moderne mens dat hy van die laaste grond van sy bestaan endie sin van sy lewe geskei is. Vir Tillih behou die mens dus die sin vir dieabsolute. Om te vra na iets moet mens reeds 'n sekere begrip daarvan hê.Die mens se verbondenheid aan God is iets wat hom nie ontneem kan wordnie.Tillih se gebruik van die begrip diepte is gebaseer op sy geloof in dieontologiese verwantskap tussen God en mens. God en mens is ontologies1Ek ontleen die basiese inligting in hierdie paragraaf hoofsaaklik aan Tillih se Sistema-ti Theology (Tillih 1951) en (Stoker 1993:44 en verder) behalwe waar anders aangedui.2Tillih (1951:6)
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2.3. MENSLIKE BEHOEFTES AS PROLEGOMENA 45verwant want God is vir Tillih die Syn self of die mag van die Syn. Onseie bestaan is 'n mengsel van syn en nie-syn omdat ons eindig en ster�ik is.Ons partisipeer in God se syn want Hy is die Syn self. 'n Vraag is iets wat'n mens tegelyk het en ook nie het nie, net soos die syn by die mens iets iswat hy het en nie het nie. Die mens vra in sy eindigheid na die syn wat hytegelyk het en nie het nie.Selfs al ontbreek die begrip God by gesekulariseerde mense ontbreekdiepte nie by hulle nie. In 'n preek van Tillih sê hy oor die woord God:...as die woord vir u nie meer iets beteken nie, vertaal dit enpraat dan oor die diepte van U lewe, van die bron van U bestaan,van dit wat U onvoorwaardelik aangaan, van dit wat U sondervoorbehoud ernstig opneem. As U dit doen, moet U miskienalles wat U van God geleer het vergeet, miskien selfs die woordself. Want as U ontdek dat God diepte beteken, dan weet U veeloor Hom. U kan uself ook nie meer ateïs of ongelowige noem nie,want U kan nie werklik sê: die lewe het geen diepte nie. Die leweself is vlak, die Syn self is slegs opervlakkigheid. Alleen wie ditin volle erns kan sê, sou 'n ateïs wees; anders nie. Wie weet vandiepte, weet van God. (Tillih aangehaal in Stoker (1993:49), myvertaling)Die formulering �dit wat U onvoorwaardelik aangaan, van dit wat U sondervoorbehoud ernstig opneem� sou ook geparafraseer kon word met �dit watu regtig nodig het. . . �. Die begrip behoefte beteken altyd iets dringend enonignoreerbaar - iets wat nie sonder gevolge vermy kan word nie3. Juis dít isdie onderskeid tussen behoefte en voorkeur. In daardie opsig omvat dit dieinhoud wat Tillih met die woord onvoorwaardelik aandui. In sy SystematiTheology (Tillih 1951:11) verduidelike Tillih die betekenis van sy termulyimate onern:Ultimate onern is the abstrat translation of the great om-mandement: �The Lord your God, the Lord is one; and you shalllove the Lord your God with all your heart, and with all your3Ek noem dit die patogeniese de�nisie van behoeftes: 'n Behoefte is iets wat by nie-vervulling patologie tot gevolg het. Die term is my eie sover ek weet. Die begrip komegter wyd voor. Sien byvoorbeeld die bespreking van Maslow op bladsy 256 asook Maslow(1971:381-388) en die bespreking van Max-Neef se behoeftebegrip, spesi�ek op bladsy 271.
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46 HOOFSTUK 2. DIE LOCI VAN DIE DOGMATIEKsoul and with all your mind, and with all your strength.� Thereligious onern is ultimate; . . . The ultimate onern is unondi-tional. . . The unonditional onern is total. . . The total onernis in�nite. . . (Tillih 1951:11-12)Behoefte is iets wat 'n subjek het. Dit is altyd iemand se behoefte of betergesê - 'n deel van iemand se aard (juis daarom is dit onignoreerbaar). Hierdieaspek van die behoeftebegrip is ook teenwoordig in Tillih se formulering �ditwat u onvoorwaardelik aangaan�. Ek keer later na die betekenis van hierdieformulering terug.Die sinvrae wat Tillih deur sy korrelasiemetode formuleer, handel oordie temas van eindigheid, vervreemding en die toekoms. Die bewuswordingvan eindigheid as 'n mens se eie eindigheid lei tot angs4. Vir Tillih is dieontologiese verbondenheid van die mens aan God die rede waarom 'n mensna God kan vra. Die rede waarom die mens inderwaarheid na God vra, is dieervaring van kontras. Dit is waar die bedreigende moontlikheid van nie-synduidelik word. By die ervaring van ons eindigheid tree die vraag na Godna vore (Stoker 1993:51). In terme van die tema van menslike behoeftesis dit hier opmerklik dat die begrip behoefte in hierdie verband as tekortverstaan word. Dit is die tekort aan syn wat ons laat vra na die Syn self.Ook Nürnberger5 maak 'n soortgelyke punt (met verwysing na Tillih) deurte sê dat transendente behoefte die diepte-dimensie van immanente behoeftesis6.Tillih bespreek die ervaring van bedreiging en verganklikheid wat diemens ervaar in die dimensies van tyd en ruimte juis omdat ook in hierdiedimensies syn èn nie-syn teenwoordig is. Tyd is die belofte van nuwe moont-likhede maar gaan ook onherroeplik verby. Ruimte bied plek om te bestaanmaar eindigheid beteken dat almal hulle plek sal verloor. Teenoor die angswat gepaard gaan met die belewenis van eindigeid in tyd en ruimte het 'nmens moed nodig om te kan leef. Moed is lewensbeaming te midde vaneindigheid. Die bron van daardie moed kan nie iets wees wat self aan dieverydeling onderworpe is nie. So is dit net God, as die Mag van die syn wataan die mens die moed kan gee om te leef.4Vir hom is moed die teenoorgestelde van angs. Moed is selfbevestiging ten spyte vanalles wat die self en sy bevestiging van homself verhinder. (Tillih 1969:33)5Sien bespreking op bladsy 326Daar word later, vanaf bladsy 127, na Barth se gebruik van die begrip van behoefte indie sin van tekort, verwys. Barth sê dat omdat ons nie oor God kan beskik nie en daaromwerklik 'n tekort in die verband het, God werklik al is wat ons nodig het.
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2.3. MENSLIKE BEHOEFTES AS PROLEGOMENA 47Nie net in die basiese dimensies van tyd en ruimte ervaar die mens angsas gevolg van sy eindigheid nie, maar ook die polêre elemente wat sy lewekenmerk. Tillih bespreek die spanning tussen individualiteit en partisipasie,dinamiek en vorm en vryheid en lot.In die eerste polêre element is die bedreiging van eensaamheid aan dieeen kant en die gevaar van totale identiteitsverlies aan die ander kant teen-woordig. By die tweede element bestaan die gevaar dat kreatiwiteit sal leitot haos aan die een kant teenoor die gevaar dat lewe verswelg sal worddeur struktuur aan die ander kant. Op soortgelyke manier staan vryheiden lot bedreigend teenoor mekaar. Enige soeke na sin in enige van hierdiepolêre elemente kan nie 'n antwoord bied nie omdat enige toevlug tot 'nelement outomaties die bedreigende karakter van die teenpool verwesenlik.Voorbeelde hiervan in die moderne tyd is die individualisme in die vorm vandie romantiek en later die eksistensialisme teenoor die kollektiwisme in diegestalte van die fasisme, kommunisme en die Amerikaanse demokratiese kon-formisme. Beide hierdie pogings kon nie die onderliggende eksisteniële angsbesweer nie. In Tillih se terme: beide pogings gee onvoldoende moed om tebestaan.Vir Tillih is nie net die essensiële eindigheid van die mens van belang niemaar ook sy eksistensiële eindigheid. Hy analiseer die konsep van vervreem-ding in die tweede volume van sy Systemati Theology. Uit die behandelingvan die vraag na syn, het dit duidelik geblyk hoe belangrik die begrip vanbehoefte as tekort in Tillih se denke in die verband is. Die vraag na sinstaan weer sterker in verband met die konsep van behoefte as potensiaal.Vir Tillih is vervreemding in die eerste plek ongeloof. Hy bedoel ongeloofhier in die sin van sy de�nisie van geloof as gerig wees op die onvoorwaarde-like7. Ongeloof is om die lewe as vlak te beleef. Dit is vervreemding van diegrond van ons bestaan. Vervreemding is op dieselfde manier selfverhe�ngomdat die mens homself tot die middelpunt van sy bestaan maak.Tillih sien ook vervreemding as begeerte. Hy lê die begrip van ver-vreemding uit aan die hand van die gedagte van onupisentia. Hy vind dietradisie te eng wat vanaf Augustinus onupisentia veral met die seksuelebegeerte verbind. Die wese van die vervreemdende begeerte is die begeerteom alles in jouself op te neem en om nie net 'n deel van 'n geheel te wees nie.7Dem Glauben steht gegenüber die ungläubige Haltung. Ihr Wesen ist niht, dass sieirgend etwas Gegenständlihes niht anerkennt oder niht vollbringt, sondern ihr Wesenist, dass sie bei den Gegenständen in ihrer Unmittelbarkeit, bei ihren bedingten Formenstehenbleibt und niht hindurhdringt zu dem fundierenden Gehalt(Tillih 1959:64).
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48 HOOFSTUK 2. DIE LOCI VAN DIE DOGMATIEKSo is die vervreemdende begeerte 'n perversie van die mens se behoefte ommet die grond van jou syn herenig te wees. In plaas daarvan om te begeerom jou regte plek te vind, begeer die mens om die hele wêreld in homself teinkorporeer. Hierdie begeerte het nie net 'n seksuele vorm nie, maar bestaanook in die vorm van die begeerte na kennis en mag. Die vervreemdende ka-rakter lê juis is die totaliserende aard van die begeerte: �Es ist der grenzenloseCharakter der Begierde nah Erkenntnis, Sexualität und Maht, der jene zuSymptomen der Konkupiszenz maht.� (Tillih 1973:61)Tillih verken ook Freud se libido-begrip en die wil tot mag by Nietzshe.Vir Tillih lê die vervreemdende karakter van die begeerte juis daarin dat dielibido en die wil tot mag nie met liefde gepaardgaan nie en nie op 'n spesi�ekevoorwerp gerig is nie.Omdat die mens self skuldig is aan sy vervreemding, is vervreemdingsonde. Soos die essensiële eindigheid van die mens die vraag na moed omte bestaan na vore bring, bring die eksistensiële eindigheid van die mens dievraag na heil na vore. Daardie heil wat die mens soek, is niks anders as'n nuwe syn nie. Christus is volgens Tillih dan die draer van hierdie nuwesyn. Tillih ontwikkel dan ook in die tweede volume van sy sistematieseteologie die leer oor Christus as bringer van die Nuwe Syn. Uit die volgendeaanhaling kan gesien word hoe grondig hy sy hristologie as leer van die NuweSyn uitwerk.Jesus als der Christus ist der Träger des Neuen Seins in der To-talität seines Seins, niht in einzelnen seiner Äusserungen. Es istsein Sein, das ihn zum Christus maht, weil es die Qualität desNeuen Seins jenseits der Spaltung zwishen essentiellem und exis-tentielem Sein hat. Daraus folgt, dass weder seine Worte nohseine Taten noh seine Leiden noh das, was man sein inneresleben nennt, ihn zum Christus mahen. Das alles sind Manife-stationen des Neuen Seins, das sein Sein ist, aber dieses, seinSein, geht allen Manifestationen voraus und transzendiert sie.Diese Behauptung kann als kritishe Wa�e dienen gegen vershei-dene falshe Wege, ihn als den Christus zu beshreiben. (Tillih1973:132)Die vraag moet nou beantwoord word of Tillih se korrelasiemetode menslikebehoeftes as vertrekpunt of aanknopingspunt gebruik.Tillih se metode bepaal werklik die inhoud van sy teologie. Vir hom is dieessensiële en eksistensiële tekorte en potensiaal van die mens die beginpunt
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2.3. MENSLIKE BEHOEFTES AS PROLEGOMENA 49waarvandaan teologie bedryf word en die eerste beweging in die aanbiedingvan die inhoud van die geloof. Dit sou 'n fout wees om te sê dat Tillih seaansluiting by menslike beoeftes (om dit dan so te noem) net 'n pragmatieseaankonpingspunt is. Dit het nie openbaringskarakter in die sin dat dit kennisoor God waarborg nie, maar dit beïnvloed tog sy teologie in so 'n mate dat'n mens dit nie bloot as 'n retoriese reëling kan sien nie. Tillih ontwikkeldeur sy analise van die mens se behoefte aan syn en sin 'n soort van 'ntheologia negativa waarin welliswaar die karakter van God nie geken wordnie, maar die tekort aan Hom in die menslike lewe tog 'n beeld gee van hoeHy is. Die openbaring bevestig dan die kennis van God in 'n positiewe sin. Sykorrelasiemetode verteenwoordig na my mening hibriedvorm waarin menslikebehoeftes as retoriese aanknoping en metodologiese vertrekpunt saamval.Tillih se vertrekpunt en aanknopingspunt is die mens se behoeftes. Daaris ook ander maniere om die mens se behoeftes in die prolegomena tot dieteologie te gebruik. Die fenomeen godsdiens kom byna universeel voor. Ditmoet op een of ander manier blyk gee van 'n onderliggende behoefte by diemens. In hierdie studie word 'n paar teoloë behandel wat die tema vangodsdiens as aanknopingspunt of vertrekpunt vermy: Barth se allergie virgodsdiens is welbekend8. Die werk van Pannenberg wat bespreek word, sluitby die antropologie aan juis omdat die tema van God uit die openbare gesprekverdwyn het9. Tillih, wat sopas bespreek is, sluit aan by die eksistensie-�loso�e en behandel die mens se nie-religieuse soeke van die grond van sinen syn. Teilhard de Chardin sluit aan by die natuurgeskiedenis10. Hieronderword een gereformeerde teoloog bespreek wat die fenomeen van godsdiens indie prolegomena tot sy dogmatiek gebruik, naamlik Herman Berkhof. Dit saluit die bespreking wat volg blyk tot watter mate die mens se godsdienstigebehoefte geslaagd in die prolegomena tot 'n gereformeerde teologie gebruikkan word.
8Sien (Barth 1979:3-4) asook die bespreking van verwysings by 1.1 op bladsy 3.9Sien 4.2.1.1 op bladsy 134.10Sien die bespreking by 5.2 op bladsy 171.
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50 HOOFSTUK 2. DIE LOCI VAN DIE DOGMATIEK2.3.2 Die fenomeen van godsdiens as prolegomenonBaie mense oor baie tye soek op een of ander manier na God. Dus het tenminste sommige mense óf geloof nodig óf geloof is 'n soort bevrediger vir eenof ander behoefte. 'n Mens sou godsdienste kon tipeer volgens die behoefteswaarop hulle ingestel is.In sommige godsdienste soos dié van die ontwikkelde nasies van ou Suid-Amerika11 speel mag 'n deurslaggewende rol. Die bevestiging van sosialestrukture is 'n ander funksionele behoefte12 wat godsdienste vervul. Alles vanfamiliegodsdiens tot sakrale koningskap hoort by hierdie funksie. Seksualiteiten vrugbaarheid vind 'n verskeidenheid godsdiensuitinge oor die eeue. Dieaktiwiteite van elke dag, veral boerdery en ambagte vind ook in godsdienste,rites en mites hul hemelse ekwivalente. Die vraag is of daar een of meerbehoefte is wat die fenomeen godsdiens in die algemeen onderlê.Berkhof (1979:7) se antwoord is dat religie die verhouding tot die absoluteis. Hy self gebruik die verskynsel godsdiens as die prolegomena tot sy Chris-telijk Geloof wat hy 'n geloofsleer noem. In sy Christelijk Geloof oorweeghy eers die funksie van die prolegomena en die uiteenlopende benaderingsvan byvoorbeeld Shleiermaher (wat self 'n ontwikkeling in hierdie verbandvertoon) en Barth (wat van 'n metode wat werk van die algemene na diebesondere niks wil weet nie). Hy kies dan eerstens vir die goeie reg van dieprolegomena en daarna vir die religie as die lewensterrein van waaruit dieChristelike geloofsleer benader moet word. Vir hom is dit belangrik om te sêdat, omdat God alles met die werklikheid te doen het, daar geen lewenster-rein is wat nie as toegangsweg na die Christelike geloof gebruik kan word nie.Hy kies die religie omdat die geloof uit die wye veld van die religie ontwikkelhet. Hy verbind op die manier 'n fenomenale en historiese benadering.Dit is waar Berkhof die aard van die religie bespreek dat hy van die konsepvan menslike behoeftes gebruikmaak. Die religieuse tematiek handel oor dieomvattende vrae by die mens: die vraag na sin, na bestaan, na vryheid, nadie mens se plek in die kosmos en vir die moderne mens na die rigting vanevolusie. Selfs die sekulêre mens ontkom nie aan hierdie vrae nie (Berkhof1979:6). Berkhof se de�nisie van religie is dat religie die verhouding tot dieabsolute is. Dit lyk vir Berkhof of die vraag na die absolute inherent en11Sien byvoorbeeld die beskrywing van die kultus van menslike o�ers in antieke Peru in'n onlangse uitgawe van National Geographi (Gwin 2004).12Ek noem dit 'n funksionele behoefte omdat dit die sosiale instelling is wat oorspronklikop die behoefte gerig was.
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2.3. MENSLIKE BEHOEFTES AS PROLEGOMENA 51onontkombaar deel van die mens is....blijkens het zoeken van talloze mensen met het menszijn debehoefte is gegeven om dit absolute te willen denken en moetenbegeren, en dan tevens de zekerheid dat dit absolute te vinden isen dat die mens ermee in verbinding kan treden...religie is vraagen zekerheid. De behoefte en vraag zijn misshien wel het meestraadselahtige en meest fasinerende aan het vershijnsel mens.Telkens blijk hij niet genoeg te hebben aan zijn relaties met defenomenale wereld waarvan hy deel uitmaakt en waarop hy isaangewezen. Hij kan het niet laten om boven haar en daarmeeboven zihzelf uit te reiken...Hy leeft met een blijvende onrust, eendorst, een tekort in zijn fenomenale bestaan, dat om aanvullingen vervulling13 roept. (Berkhof 1979:7)Die keersy van religie as behoefte is die aspek van sekerheid in die religie.Die mens beleef 'n sekerheid dat die absolute wel te vinde is en dat die mens,soos Berkhof dit stel, ingewy kan word in 'n diepte van kennis en lewe14.Hoewel die religie die fenomenale verhoudings transendeer, hang dit baienou daarmee saam - oorskry beteken nie vermy nie. Vir Berkhof is die grootvariasie in religieë die gevolg van die variasie van vrae waarop die religie'n antwoord is. Onderliggend vind hy egter die basiese elemente van mite,rite en moraal. Die ateïsme ontkom nie aan die religieuse problematiek nie.Dit deel die vraag van die religie, maar nie die antwoord nie. Berkhof siendus nie die opkoms van ateïsme as die ondergang van die religieuse vraagnie, net soos die bestaan van kriminele nie die moraal of die morele ophefnie. Die rede is omdat die religieuse vraag 'n algemeen en onuitroeibareantropologiese gegewe is. Die godsdiens hou wel verband met die strukturevan die gemeenskap of met ander menslike fenomene, maar word nie daardeur13Die terme aanvulling en vervulling korrespondeer met die de�nisie van behoeftes astekort en potensiaal.14Die keuse van die woorde diepte van kennis en lewe herinner aan twee teoloë watwaarna reeds in hierdie studie verwys is. Die eerste is Tillih (met die begrip van diepte).Tweedens herinner die woordpaar kennis en lewe aan Nürnberger se de�nisie van die inhoudvan transendente behoeftes as 'n gesaghebbende sisteem van betekenis (dit is diepte vankennis), gesaghebbende bevestiging van 'n mens se reg om te bestaan en jou magte uit teoefen (dit is diepte van lewe)(Nürnberger 1994:7). Nürnberger self sê, met erkennig aanTillih, dat die transendente behoeftes die dieptedimensie van die immanente behoeftes is.
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52 HOOFSTUK 2. DIE LOCI VAN DIE DOGMATIEKuitgeput nie. Die behoefte aan die verhouding tot die absolute kan nie ontkomword nie.Nadat Berkhof die wije veld van die religie behandel het, bespreek hygeloof in onderskeid van religie. Hy noem die oorgang van religie na geloofdie grootste sprongvariasie ooit in die wêreld van die religies. Berkhof gee'n pakkende opsomming van die godsdiensgeskiedenis van die aardsvaders enlater van Israel waarin hy die aard van die sprong na geloof nader omskryf.Die spong handel oor die geloof in die transendiensie én nabyheid van God,die ontgoddeliking van die wêreld, die verbod op die poging om God te mani-puleer en die verwagting van God se redding in die toekoms. Die Christelikegeloof bou voort op wat Berkhof die infrastruktuur van die geloof van Israelnoem, naamlik die gedagtes van die transendensie van God, die vrymag vanGod, die spreke van God tot die mens, die mens se verset teen God en dievertroue op 'n radikale oplossing deur God in die toekoms. Die nuwe vandie Christelike geloof is nie hierdie struktuur nie, maar die inhoud wat in diegeskiedenis ontvou, naamlik dat Jesus van Nasaret hierdie struktuur op 'n�nale manier vervul (Berkhof 1979:20-21).Berkhof kom tot die gevolgtrekking dat die geloof wat hier ontwikkel hetop 'n manier die teenstelling van religie is en nie sommer 'n variant nie. Ditis egter 'n teenstelling op die gemeenskaplike veld van die algemene religieuseprobleem. Berkhof erken dat die fenomenale benadering waarmee hy in dieverskynsel van religie en die ontwikkeling van geloofsreligie beskryf het, niedie waarheid van die geloof kan belis nie. Daar is 'n kloof tussen beskou enkies. As eksistensiële waarheid moet die waarheid van die geloof gekies word.Om die waarheid te sê: 'n mens kies nie net nie, jy ervaar ook dat jy gekiesen aangegryp is.Berkhof se gebruik van die begrip religie as prolegomenon tot die dogma-tiek vertoon ooreenkomste met Tillih se benadering. Die prolegomena duiook by hom die probleemveld aan en beklemtoon die antropologiese aard vandie problematiek. Dit is veral duidelik by Berkhof se behandeling van dieateïsme. Die vraag na die verhouding tot die absolute kan nie ontkom wordnie. Net soos by Tillih gee die analise van die fenomeen (religie in die gevalvan Berkhof) nie uitsluitsel oor die antwoord nie. Dit verhelder eerder dievraag waarop die Christelike geloof 'n antwoord gee.
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2.3. MENSLIKE BEHOEFTES AS PROLEGOMENA 532.3.3 Behoeftes as prolegomena tot die ateïsmeDaar is nie net teologieë soos die van Tillih wat van die begrip behoeftegebruikmaak om 'n hele teologiese ontwerp te steun nie. Dieselfde is ookgedoen vir presies die teenoorgestelde rede, naamlik om te bewys dat Godnie bestaan nie en dat alle godsdienstige gewaarwordinge bloot uit die mensse behoefte voortvloei.Die verband tussen behoeftes en die geloof in God funksioneer by Feu-erbah en vele na hom as 'n soort van 'n negatiewe prolegomenon tot diedogmatiek omdat dit die geldigheid van die geloof en dus dogmatiek radi-kaal in twyfel trek. Sy oorspronklike formulering lui: �Die Religion ist dieEntzweiung des Menshen mit sih selbst: er setzt sih Gott als ein ihm entge-gengesetzts Wesen gegenuber.� (Feuerbah 1841 aangehaal deur Pannenberg(1979:348))Vir Feuerbah is die mens se wese oneindig. Dit blyk uit die selftran-senderende wesenskragte van die mens naamlik sy rede, wil en liefde . Diegodsdiens kom op uit die mens se bewussyn van hierdie - hoewel aan be-perkings onderhewig - oneindige wese. Die enkele mens is onderhewig aanbeperkinge maar is in wese onbeperk, dus sien die mens die oneindige as ietsanders as hyself.Das göttlihe Wesen ist nihts anderes als das menshlihes We-sen, oder besser, das Wesen des Menshen, abgesondert von denShranken des individuellen, d.h. wirklihen, leiblihen Men-shen, vergegenständlih, d.h. angeshaut und verehrt als einanderes, von ihm untersheidenes, eigenes Wesen (Pannenberg1979:349).Feuerbah sê die mens maak God na sy beeld en gelykenis. Die eienskappewat ons aan God toedig is volgens Feuerbah eintlik ons eie (Barth 1947:485).Die proses het alles met die mens se behoeftes te doen, en wel met die span-ning tussen die twee basiese elemente in die behoeftebegrip: behoefte astekort en behoefte as motivering. Die oneindigheid van die mens se moti-vering (rede, wil en liefde) kom in botsing met die realiteit van tekort. Diemensdom reageer, aldus Feuerbah, deur dit wat hy eintlik wil wees teenoorhomself as iets anders te stel. Die geloof in die oneindige behoefte van diemens kan net so goed inpas by die prolegomena tot die ateisme as by dieprolegomena tot die dogmatiek waar dit gesien word as die behoefte aan dieOneindige.
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54 HOOFSTUK 2. DIE LOCI VAN DIE DOGMATIEKEintlik is die twee vrae, naamlik of die mens se behoefte 'n teken van Godse bestaan is, en of dit, soos Feuerbah wil, die verklaring van die irrasionelegeloof in God is, epistemologies op dieselfde vlak. Nie een van die tweeperspektiewe het deduktiewe geldigheid nie. Die basiese vraag is die vraagof God bestaan of nie. Vanuit daardie vraag kry die religieuse behoefte vandie mens sy betekenis. As God nie bestaan nie, dan projekteer die menssy eienskappe op God. As God bestaan, is dit moontlik dat Hy dalk syeienskappe op die mens projekteer.
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Hoofstuk 3Menslike behoeftes en die leer oorGodSamevatting. Wanneer die leer oor God in verband gebringword met menslike behoeftes blyk die leer oor die goedheid vanGod asook die leer oor God se skepping en onderhouding van diewêreld van besondere betekenis te wees. In die lig van die geloofdat God alles goed gemaak het en alles onderhou, word die te-korte in die menslike bestaan 'n probleem. Die ster�ikheid vandie mens is egter nie op sigself iets boos nie, maar dit oriënteer diemens op God. Jesus het self behoefte en ontbering geken maarwas terselfdertyd totaal gemotiveerd vir sy missie wat die wil vanGod was. By Hom is sy ontbering heeltemaal gerelativeer deursy motivering. Die Christen glo in die verlossing wat Jesus be-werk as iets wat beide 'n toekomstige asook 'n huidige dimensiehet. Verlossing in die eskatologiese sin bestaan uit die wegneemvan die bedreiging van die lewe, die ophe�ng van die beperkingswaaronder sekere behoeftes soos lewensonderhoud nou funksio-neer en die aktualisering van die mens se behoeftes ten opsigtevan verhoudings met God en medemens asook met die skepping.Verlossing in die huidige beteken dat die mens se behoeftes voor-lopig vervul word deur die moontlikheid om te lewe in geloof,hoop en liefde. Die nuwe lewe wat die gelowige van die HeiligeGees ontvang, is die begin van die ontplooiing van ons bestem-ming en dus ons ware behoefte. Die gelowige vind vervulling vansy behoeftes binne die gemeente as die liggaam van Christus waar55

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



56 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERhy dien en gedien word. Deur die krag van die Gees kan 'n gelo-wige in liefde tot God en die naaste leef en so groei en vervullingbeleef.Die teologie gaan oor God. Logieserwys kom die hoofstuk oor die triniteitsleereerste aan die beurt. Ek gaan probeer om 'n kort formulering van die inhoudvan hierdie lous, onderhewig aan die voorwaardes hierbo te gee (sien 2 opbladsy 36). Die belangrikste hiervan is dat die inhoud wat hier aan die ordekom 'n heuristiese funksie ten opsigte van die tema van menslike behoefteshet. Ek bespreek dan die betekenis van die skepping en onderhouding vandie wêreld deur God in terme van menslike behoeftes.Die betekenis van die Christologie en die verlossingsleer vir 'n teologieseartikulering van menslike behoeftes word vervolgens behandel. Veral vanbelang in hierdie analise is die betekenis van Jesus as behoeftige mens, dieverband tussen behoefte en verlossing asook tussen behoefte en die koninkrykvan God.By die bespreking van die Pneumatologie word spesi�eke aandag gegeeaan die verband tussen wedergeboorte, die gawes van die Gees en die vrugvan die Gees.3.1 Die GodsleerOns glo in die ewige, almagtige en heilige God wat die wêreld, diemens en alle sienlike en onsienlike dinge elkeen volgens sy aardgeskep het deur en vir sy Seun. Die skepping van God is goed enis 'n uitdrukking van sy wysheid en liefde. God wat alles geskephet, is self nie veranderlik en ster�ik soos sy skepsels nie maar Hylaat ook nie toe dat die werk van sy hande tot niet gaan nie. Ditbeteken dat Hy sy skepping nie skep en aan sigself oorlaat nie,maar dat hy dit dra en tot vervolmaking sal lei en dat daar geenplek is waar God nie teenwoordig is nie.3.1.1 Die eienskappe van God en menslike behoeftesDaar is reeds verwys na Nürnberger (1994:7) wat die oortuiging dat Godverlossend op die hele spektrum van die mens se behoeftes reageer as diewortel van die Bybelse geloof sien. God se mag en God se goedheid is daaromook vir hom die mees fundamentele aannames van die Bybelse geloof.
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3.1. DIE GODSLEER 57Wanneer oor die goedheid van God gepraat word, kan 'n mens kwalikanders as om menslike behoeftes by die gesprek te betrek. Wanneer dieChristen God bely as die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is (soosdie NGB artikel een dit in navolging van Calvyn formuleer) dan word daarmeesekerlik bedoel dat God vir ons goed is. Met ander woorde dat Hy ons ditgun om te bestaan en onsself te ontplooi; met ander woorde dat Hy ons ditgun om ons tekorte aan te vul en ons potensiaal te verwesenlik; met anderwoorde dat Hy ons dit gun om ons behoeftes te bevredig. Dit word inderdaadook so in die NGB se dertiende artikel verwoord. Omdat God goed is, is Hyskepper van 'n goeie skepping maar ook die voorsiener daarvoor. Die NGBbeklemtoon die mens se doel naamlik om God te dien. Dit waaraan die mensdus veral behoefte het, volgens die NGB is om God te kan dien.Wanneer die NGB in die eerste artikel die eienskappe van God opnoemis daar van drie soorte eienskappe van God sprake. Daar is eerstens diéwat volgens die weg van ontkenning aan God toegeskryf word: onbegryplik,onsienlik, onveranderlik, oneindig. Tweedens is daar eienskappe wat God severmoë aandui: ewig, almagtig en wys. Daarna volg die eienskappe van Godwat die mens van Hom kan ervaar of hoop om te kan ervaar: regverdigheid,goedheid en die bron van alles wat goed is. By die derde soort eienskappevan God is daar direk sprake van die bevrediging van menslike behoeftes. Ophierdie stadium is daar geen aanduiding wat daardie behoeftes is nie maardaar is wel 'n aanduiding dat God dit goed bedoel met ons.3.1.2 Skepping, voorsienigheid en menslike behoefteDie tema van God as die skepper van alle dinge staan sentraal in die Chris-telike belydenis. Beide die geloofsbelydenis van Niea en die Apostoliumbegin met hierdie artikel. Deurgaans onderstreep die kerklike belydenis dieomvattendheid van die skepping. Dit word gedoen met verwysing na die feitdat daar niks is wat God nie gemaak het nie, en deur 'n formulering wat ge-bruik maak van merisme soos hemel en aarde1. Die verskillende aard van diegeskape dinge kom na vore in formulerings soos sienlik en onsienlik 2 of wordbaie duideliker uitgespel in 'n dokument soos die NGB: �Hy het elke skepselsy eie wese, gestalte, voorkoms en onderskeie take gegee om sy Skepper tedien.� (NGB Artikel 12)1Apostolium, Niea en NGB artikel 122Niea in navolging van Kolossense 1:16
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58 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERDie implikasies van die belydenis dat God elke ding na sy aard geskephet is duidelik dat God ook die mens na sy aard geskep het. Die mens sebehoeftes is dit wat sy aard bepaal. Anders gesê: die terme aard of natuuren behoefte kan in 'n groot mate uitruilbaar gebruik word. Mens kan net sogoed sê 'n mens is 'n sosiale wese of 'n mens het sosiale behoeftes. Hierdieinsig lei tot die gevolgtrekking dat die belydenis dat God elke ding na syaard gemaak het beteken dat God die oorsprong van menslike behoeftes is.Dit beteken dat 'n Christen nie menslike behoeftes as 'n straf mag beskounie. Wat die inhoud van daardie behoeftes is, sal by die leer oor die mensbespreek word. Hier is die oorsprong daarvan van belang in die skepping vanGod wat elke ding na sy aard gemaak het.Dat die Christelike geloof nie behoeftes as 'n straf sien nie maar as 'n seënhet implikasies vir hoe behoeftes gede�nieer word. Daar is die geneigdheidom behoeftes bloot in terme van tekorte te de�nieer. Dit waarsonder menssal doodgaan of op een of ander manier skade sal ly, is binne so beskouing ditwat 'n mens nodig het. Die geloof in die goedheid van die skepping en datbehoeftes die aard van die mens bepaal, beteken dat die taak of potensiaal vandie mens ook die inhoud van sy behoeftes is. 'n Christelike behoeftebeskouingsluit dit wat die mens kan en moet wees in en bly nie net bepaal deur eenof ander minimum vlak van funksionering nie. Daateen spreek die beskouingvan behoefte as seën binne die goeie skepping, en die veronderstelling datGod die mens met 'n doel gemaak het.Wat verder deur die leer dat God elke ding na sy aard skep veronderstelword, is dat al daardie dinge saam 'n geheel vorm waar hulle op 'n sekeremanier op mekaar aangewese is. Die NGB maak dit duidelik deur die verwy-sing na die take van elke geskape ding. Dit is so juis omdat elkeen sy eie aardhet en omdat Christene glo in die goedheid van God en die goedheid vandie skepping. Dit is opvallend dat Genesis 1 asook die voedselwette in diepriestergeskrif in die algemeen die eetbaarheid van sekere kossoorte beskouas deel van die samehangende orde van die skepping3. Dat elke ding na syaard gemaak is en 'n sekere plek in die geheel het, is deel van die belydenisdat die skepping goed is. Die skepping word volgens die Christelike geloofnie gekenmerk deur opponerende prinsipes wat mekaar onafwendbaar moetvernietig nie4.3Die verband tussen die geloof in die orde van die skepping en die voedselwette in Pword oortuigend aangetoon deur Gorman (Gorman 1997).4Dit is waarskynlik om hierdie rede dat Barth na die bose as die niks verwys. Die boseis in so formulering nie deel van die skepping nie, maar juis dit wat nie is nie.
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3.1. DIE GODSLEER 59Die vraag wat hieruit voortkom, is of daar vir elke behoefte van die mensdie nodige middele in die skepping teenwoordig is om dit te vervul. Die geloofin die goedheid van die skepping laat die intuïsie ontstaan dat dit wel so is.Die kritiese vraag vanuit die menslike ervaring van tekort is of dit werklik sois. Die liberale ekonomie werk juis met die uitgangspunt dat die oorsprongvan die ekonomie die wanbalans tussen behoeftes en middele is5.Die invloed van die sonde op die verdeling van dit wat in die skeppingvir die mens beskikbaar is, het sekerlik baie met die menslike ervaring vantekort en lyding te doen. In 'n onlangse uitgawe van Allerwegen6 skryf dieredakteur dat dit 13 miljard dollar per jaar sal kos om alle honger mense indie wêreld te voed, toegang tot basiese onderwys sal 6 miljard kos en sanitasieen skoon drinkwater 9 miljard. Daarteenoor spandeer die wêreld jaarliks 780miljard dollar aan wapens. Die dobbelbedryf in die VSA is ongeveer 500miljard dollar groot en mense in Europa bestee jaarliks 160 miljard dollaraan alkohol en tabak (Shaaf 2000:44). Dit is dus duidelik dat daar tansgenoeg middele in die wêreld is om aan die lewensnoodsaaklike behoeftes vandie mensdom te voorsien.Die feit dat dit tans die geval is dat 'n wêreld met baie minder lydingtegnies moontlik is, los nog nie die fundamentele vraag oor die oënskynlikevyandigheid tussen mens en wêreld op nie. Die verklaring dat die skeppingook deur die sonde gekorrupteer is, maak wel sin in 'n beperkte mate. Dieekologiese skade wat die mens aanrig, is 'n duidelike voorbeeld. Om egterdie bestaan van alles wat menslike en ander lewe vernietig toe te skryf aandie sonde is 'n probleem in die lig van die huidige konsensus in die natuur-wetenskap. Virusse, bakterieë en ander skadelike organismes bestaan al virmiljoene jare voor die mens7.Die vraag wat op die bladsy langsaan gevra is oor die beskikbaarheidvan middele in die skepping kan nou moontlik benatwoord word. Dit wilvoorkom asof die dood deel van die skepping is. Die teologiese betekenisvan hierdie probleem berus in die beskouing van die dood. As die doodiets vreemds aan die mens is, dan is die universele teenwoordigheid van diedood die teken dat die vervulling van menslike behoeftes nie in die skeppingmoontlik is nie. Dit hoef nog nie die goedheid van die skepping te weerspreeknie, veral binne 'n beskouing waar die mens en wêreld oorspronklik volmaak5Ek bespreek hierdie probleem in hoofstuk 8.6'n Nederlandse nuusblad vir sending en diakonaat.7Sien enige ensiklopedie onder die term Eoargiese tydperk (Eoarhean era). Sien by-voorbeeld http://en.wikipedia.org/wiki/Geologi_timesale
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60 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERwas en toe as gevolg van die sonde gekorrupteer is. Sodra die paradysverhaalen die beskouing oor die geskiedenis van mens en skepping verval8 wat uitdie letterlike en paradigmatiese lees daarvan voortvloei, kan die ster�ikheidvan die mens en die teenwoordigheid van die dood nie met 'n goeie skeppingversoen word nie.Die Christelike geloof glo egter nie in die onster�ikheid van die mens nie.Die mens is ster�ik en sy tyd is beperk. Dit is deel van sy wese. Die dood isnie binne die Christelike geloof noodwendig die straf op sonde nie, dit is nettans in feite so9.Omdat die onster�ikheid van die siel, veral in die populêre vertolking vandie geloof, so belangrike rol speel, wy ek die volgende eksurs daaraan ter willevan die leser wat nie tevrede is met die stelling hier bo wat lui dat die Chris-telike geloof nie in die onster�ikheid van die mens glo nie. Die onster�ikheidvan die siel is eintlik 'n kombinasie van twee gedagtes: die liggaam-siel di-gotomie en die onster�ikheid van die siel-gedeelte. Die ster�ikheid van diemens sal weer in hierdie studie ter sprake kom. Dit is dus belangrik om ookdie nie-Christelike oorsprong en aard van die geloof in die onster�ike siel aante toon. Die leser wat dit egter op hierdie punt met my eens is, kan sonderenige verlies op bladsy 64 aangaan.Ekskurs: Die geloof in die onster�ikheid van die sielIn die geskiedenis van die teologie en die populêre vertolkings van die Christelikegeloof is die gedagte aan die onster�ikheid van die siel nie ongewoon nie. Om duste sê dat die Christelike geloof nie aan die onster�ikheid van die mens glo nie is8Die paradigmatiese gebruik van Genesis 2 en 3 bepaal die NGB (vgl. artikel 14 en15) en van dogmatiese werke wat dit daarin volg, soos byvoorbeeld die van Heyns insy Inleiding tot die dogmatiek (Heyns 1988:172 en verder) en Müller (Müller 1967:37 enverder). Dit lei tot die ongelukkige afhanklikheid van die hele leer oor die sonde en dieverlossing wat van 'n konstruksie van die heilsgeskiedenis volgens die skema: paradys ->proefgebod -> sondeval -> moederbelofte -> verbond(e) -> Christus -> nuwe verbond-> voleinding (of variante daarvan), opgebou is en wat op 'n mitologiese verlede gebaseeris. Hierdie beskouing is onhoudbaar nie net op natuurhistoriese gronde nie, maar ook opeksegetiese gronde (bv. Adam word 'n binne so 'n lees die eienaam van die eerste mens)en Bybelse teologiese grond (dit is nie die enigste perspektief op skepping en sonde in dieBybel nie). Dit is 'n verdere bewys dat die eksegese nie die stof vir die dogmatiek biednie, maar wel die Bybelse teologie en die menslike lewe. Ek keer op bladsy 168 in hoofstuk5 na hierdie probleem terug.9Sien die behandeling van Barth se beskouing oor die beperktheid van die mens se tydop bladsy 112. Sien ook (Berkouwer 1957:261).
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3.1. DIE GODSLEER 61dus nie 'n empiriese beskrywing van die manier waarop vele Christene hulle geloofoor die mens uitdruk nie, maar 'n kritiese inset oor hoe Christene op grond van diebasis van hulle geloof behoort te glo10. Die Ou Testament bevat geen gedagte aandie onster�ikheid van die mens nie. Dat alle mense sterf en so van die lewendesen selfs van God geskei word, word deurgaans deur die Ou Testament aanvaar11.Dit is slegs in enkele gedeeltes in die latere dele van die Ou Testament waar daarverwysings is na 'n opwekking van die dooies. In geen stadium is daar die skeidingvan 'n ster�ike liggaam en 'n onster�ike siel nie. Die Nuwe Testament aanvaardie opstanding van die dooies en die laaste oordeel. In hierdie opsig skaar Jesusen die apostels hulle by die Fariseërs teenoor die Sadduseërs12. Die opstandingin die Nuwe Testament is in alle gevalle die opwekking van 'n liggaam en nie dieherbeliggaming van 'n onster�ike siel nie13. Daar is nie veel belangstelling by dieapostels om die meganika van hierdie proses te beskryf nie. Teenoor die gnostiekbeklemtoon die Johannese geskrifte die liggaamlikheid van Jesus as die Christus.Dit behoort te korrespondeer met 'n liggaamlike opstanding, soos Paulus dit weldan eksplisiet in 1 Korintiërs 15 uiteensit.Die onster�ikheid van die siel is 'n konsep wat uit die Griekse denke voortkom14.Die dualistiese struktuur van die antieke Griekse denke met sy onderskeid tussenliggaam en siel of gees en substansie is uit 'n veelvoud van bronne bekend. Dievroegste tekens van hierdie denkstruktuur is te vinde in die Or�sme van die 8steeeu voor Christus. Homeros is 'n literêre voorbeeld van dieselfde soort denke.Pythagoras het ook hierdie gedagte voortgedra maar dit wat eers Plato wat diekonsepte tot 'n �loso�ese stelsel verwerk het. Vir Plato is die siel direkte skeppingvan God en is dit verwant aan die geesteswêreld. Die liggaam is 'n swakker afskynselvan die geesteswêreld. Die vereniging tussen liggaam en siel is 'n straf vir die siel.Die siel, wat onster�ik is, streef na bevryding uit die ster�ike liggaam. Hierdie leervan Plato het op die teologie 'n besonder groot invloed gehad (Bavink 1930:567).Aristoteles het 'n sterker eenheid in die mens gesien, met die siel as die vormvan die liggaam, maar het nog steeds in 'n onster�ike deel van die siel (die nous)geglo. Die dualisme is oorgeneem deur die Stoïsyne, verskeie Romeinse �losowe en10Dit is die taak van die teologie volgens Barth. Sien die bespreking op bladsy 3. Daaris natuurlik vele gelowiges en teoloë wat my verwerping van die leer van die onster�ikheidvan die mens (as die onster�ikheid van die siel) deel. Ek bespreek later Barth se sieningoor hierdie saak in detail by 4.1.7.5 op bladsy 112 en verder. Sien ook deurgaans diebespreking van Berkouwer (1957:259 en verder).11Sien die bespreking en verwysings by Berkouwer (1957:260-261).12Soos byvoorbeeld in Mattheus 22:23 en verder waar Jesus die standpunt van die Sad-duseërs weerlê.13Soos dit wel die geval is in artikel 37 van die NGB.14Sien (Durand 1982:1.2 op bladsy 29 en verder).
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62 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERdie gnostiese bewegings (van Deventer 1989:102).Hoewel die apologete en die vroeë Christelike teoloë hulle juis teen hierdie du-alisme, veral in die vorm van die gnostiek, verset het, kon baie van hulle dit tognie in hulle eie denke oorkom nie. Dit is omdat hulle projek om die Christelikegeloof verstaanbaar te maak, juis ingesluit het dat hulle die Griekse begrippema-teriaal moes gebruik. So het Ignatius byvoorbeeld die eenheid van die liggaam ensiel beklemtoon terwyl Justinus die martelaar die geskapenheid van die liggaamgeleer het. Vir Justinus was die siel nie op sigself onster�ik nie maar het dit dieonster�ikheid as gawe van God ontvang. Die siel kom eers saam met die liggaamin die hemel.Irenaeus en Tertullianus beveg die gnostiese afkeer van die liggaam deur dieeenheid van die liggaam en siel te handhaaf. Irenaeus het klem gelê op die mensas die beeld van God. Hy onderskei tussen die mens as beeld (eikoon) en gelykenis(homioosis) van God. Die Geesvervulde en verheerlikte Christus is die oorspron-klike beeld van God waarna die mens gemaak is. Op die manier is die mens naliggaam en gees die beeld van God. Die gelykenis van God is egter die doel vanmens wat met die voleinding verwesenlik sal word.Tertullianus verset hom teen die gnostikus Valentinus wat nie net die liggaamvan 'n onster�ike siel skei nie, maar ook die siel in verskeie dele opdeel. Tertullianushandhaaf die eenheid van die liggaam asook die eenheid van die siel. Hy glo datdie siel nie pre-eksistent is nie maar in die tyd begin het en dat die siel materieel is.Die oorspronklike siel word deur 'n siele-saad deur die menslike geslag voortgeplantsodat alle mense in 'n sin lote van die oorspronklike siel is. Ten spyte van die klemop die eenheid van siel en liggaam beskik die siel vir Tertulianus oor die gelaatstrekkevan God in die vorm van onster�ikheid, rasionaliteit en vryheid. Op die manierin�ltreer die dualistiese denke tog Tertulianus se denke op 'n kritieke punt.Die Alexandrynse skool het 'n baie duideliker dualistiese beeld van die mens asTertulianus en Irenaeus. Clemens en sy leerling Origines beklemtoon die onsigbareLogos as die beeld van God waarna die mens geskape is en nie die vleesgewordeLogos soos by Irenaeus nie. Dit lyk asof Clemens in die preëksistensie van die sielof ten minste 'n deel daarvan glo. Oregines vind die wese van die mens uitsluitlikin die redelike siel van die mens. Daar is nog 'n sinlike siel wat laasgenoemde aandie liggaam verbind. Soos die or�sme, Puthagoras en die gnostiek glo Oregines datdie siel as straf tot die liggaam verban is. By Oregines verbrokkel soveel waarvoorveral Irenaeus en ook Tertulianus en vroeër ook die apologete geveg het.Die invloed van die platonisme het sigself via die neoplatonisme van Plotinus inveral die denke van Augustinus laat geld. Vir Augustinus neem die siel die hoogsteplek in die skepping in. Dit is die deel van die skepping wat die naaste aan God is.Die siel is die beeld van die drie-enige God. Die siel is die ware wese van die menswat aan die wysheid van God kan deelneem deur kontemplasie van God. Omdat
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3.1. DIE GODSLEER 63die siel so naby God is, is dit onster�ik. Augustinus vind ook die beeld van God indie siel van die mens en nie in sy liggaam nie. Augustinus gee aan die liggaam 'nfunksionele rol. Die disharmonie tussen liggaam en siel in die vorm van die liggaamse begeerte na genot gaan teen die wese van die siel in en verlei die mens tot diekwaad.Die invloed van Augustinus en saam met hom dié van die neoplatonisme hetvoortgeduur deur die vroeë middeleeue tot die tyd van Thomas Aquinas. Thomashet die platoniese �loso�e verlaat en die �loso�e van Aristoteles as raamwerk vir'n groot deel van sy denke aanvaar. Soos vir Aristoteles is die siel vir hom ookdie vorm van die liggaam. Die siel aktualiseer dus die potensiaal wat die liggaamis. So 'n beskouing handhaaf 'n baie sterker eenheid tussen liggaam en siel omdatdie liggaam die bestaansvoorwaarde vir die siel is terwyl die siel die kwaliteite vandie liggaam daaraan gee. Thomas kon egter nie daarin slaag om die skeiding vandie mens in liggaam en siel te oorkom nie. Net soos Aristoteles glo hy ook aan 'nonster�ike nous. Dit is die mens se intellektuele siel wat tegelyk die beeld van Godis. Deur die skolastiek en die kontra-reformasie is die dualistiese neiging steedsgehandhaaf hetsy met behulp van aristoteliese begrippemateriaal of met behulpvan die neoplatonisme.Die reformasie het in 'n groot mate die skeiding van liggaam en siel gehandhaafhoewel die reformasie ander antropologiese belangstellings het as die skolastiek.Die fokus van die reformasie is op die verhouding tussen God en die mens en nieop die wese of samestelling van die mens as sodanig nie. Die ander fokus as dieskolastiek beteken egter nie dat die verdeling van liggaam en siel opgegee wordnie. Die antropologie van die reformatore bevat 'n verskeidenheid van konseptewat reeds in die patristiek en skolastiek voorgekom het. Die siel as bemiddelingtussen die liggaam en gees by Luther, die liggaam as kerker van die siel by Calvynis voorbeelde hiervan. Tog ontbreek die intellektualisme van die skolastiek by diereformatore wat eerder 'n soteriologiese belangstelling het as 'n belangstelling indie skeppingsmatige.Daardie soteriologiese fokus erodeer mettergaan in die protestantse ortodoksie.Beide die gereformeerde en die lutherse ortodoksie beklemtoon die digotome aardvan die mens as liggaam en siel en ontwikkel weer eens 'n belangstelling wat breëris as die soteriologiese fokus van die reformatore. Die ortodoksie handhaaf dieonster�ikheid van die siel sonder die relativering wat deur byvoorbeeld Calvyndaaraan toegevoeg is. Wanneer Ursinus en Polanus dit stel dat die substansie (dieonverliesbare deel) van die beeld van God uit die onbeliggaamde, intellektuele sielbestaan, klink dit amper ononderskeibaar van die skolastiek.Die modernisme bring in die hele geloof in die onster�ikheid van die siel nieso 'n reuse verandering as wat 'n mens aanvanklik sou vermoed nie. Daar is wel'n algemene betwyfeling van die bonatuurlike en kritiek op die historisiteit van die
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64 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERskrif, maar die kern-onderskeid tussen liggaam en siel word tog gehandhaaf.Die rasionalisme wat die verligtingsdenke kenmerk, pas baie gemaklik in by dievoorkeur vir die gees bo die stof of dan spesi�ek die geloof dat die intellektuele sieldie eintlike wese van die mens is. Die een geloof wat nie oorboord gegooi is nie, wasinderdaad dié in die onster�ike menslike siel (Durand 1982:176). Volgens D.F.M.Strauss is die geloof in die onster�ikheid van die siel selfs die belangrikste leerstuk.Daar is reeds by 2.3.3 op bladsy 53 na Feuerbah se geloof in die oneindige wese vandie mens verwys (wat volgens hom nie onster�ik is nie - juis dit is die probleem).In die tydperk toe teologie opgegaan het in antropologie en die transendente alhoe meer geproblematiseer is, word juis die mens na die transendente kant toeoorskat - hetsy deur die geloof in die onster�ikheid van die mens of die geloof in dieoneindige wese van die mens. So is Barth reg wanneer hy oordeel dat Feuerbahbloot die denke van die negentiende eeuse teologie tot sy logiese konsekwensie neem(Pannenberg 1963:351).Ster�ikheid behoort tot die wese van die mens. Behoeftes is 'n uitdrukkingvan die wese van die mens omdat 'n mens iets nodig het sodat hy homselfkan wees15 of homself kan verwesenlik16. Die vraag wat hieruit volg, is of 'nmens dan ook 'n behoefte het om te sterf.In Bybelse terme is lewe en sterwe nie dinge waaroor die mens behoort tebeskik nie. Die mens mag nie 'n lewe neem nie. Anders gestel: die mens kannie 'n lewe neem sonder gevolge nie. Om te sterf is nie iets wat 'n mens vermagnie (kontra Heidegger) maar iets wat met 'n mens gebeur. By die sterwehandel 'n mens nie - daar word met jou gehandel. Om die waarheid te sê -daar word met jou afgehandel. In die Ou Testament waar die begrip van dieopstanding nog swak ontwikkel is, word die dood as straf of godverlatenheidervaar slegs in die geval van onnatuurlike en vroeë dood. Die dood buitesy natuurlike konteks as die afsluiting van die lewe is skrikwekkend, nie diedood as sulks nie17.Die Nuwe Testament het 'n sterk verwagting van die wederkoms en dieopstanding van die dooies. Hier is die dood 'n soort deurgang. Vir Johannesbegin die ewige lewe alreeds in hierdie lewe. Paulus kan selfs sê dat hy verlangom te sterf. In die konteks van vervolging en van die soort dood wat meer aseen van die apostels gesterf het, was die marteldood wel iets wat 'n mens terwille van Christus kon óórkom. 'n Mens sou selfs kon sê dat dit iets is watdie martelaar vermag omdat hy sy belydenis kan laat vaar maar dit nie doen15Dit is die siening van behoefte as tekort.16Dit is die siening van behoefte as potensiaal.17Vergelyk byvoorbeeld Jesaja 65:20
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3.1. DIE GODSLEER 65nie. Tog verheerlik die Nuwe Testament ook nie die martelaarskap nie en isdaar nêrens 'n aanduiding dat Christene hulle dood moet soek nie18. Om testerwe is dus nie in die Christelike geloof 'n bevrediger in die normale sin vandie woord nie. Vir die selfmoordbombardeerder of kamakaze is dit wel.Die ster�ikheid van die mens beteken dat daar ook aan sy behoeftes 'neinde kom. Die mens se behoeftes in in beginsel beperk omdat sy tyd beperkis. Die mens met sy beperkte behoeftes kan dus binne 'n beperkte skeppingleef.Die dood beëindig menslike behoeftes, maar dit is nie iets waarby diemens hom berus nie. 'n Mens sou kon sê dat die mens 'n behoefte het om diedood op een of ander wyse te oorkom. Dit is duidelik in alle kulture. Ookin die Ou Testament is daar sprake van kontinuïteit van die mens se lewena die dood. In die denke van die Ou Testament bestaan 'n mens voort insy nageslag. Die behoefte om 'n nageslag te hê is hier die behoefte tot diekontinuering van 'n mens se identiteit. In die Nuwe Testament is dit baieduideliker hoe 'n mens se identiteit na die dood gekontinueer word: by dieopstanding gee God aan die mens lewe wat hy nie in homself het nie.Die antwoord op die vraag na die moontlikheid van die vervulling vanalle menslike behoeftes in die skepping is dan dat, hoewel die lyding wat diemenslike lewe kenmerk grootliks die gevolg van die mens se eie sonde is, diedood steeds deel van die skepping is. Die mens se behoeftes word deur diedood beëindig, maar die mens het 'n behoefte om die dood te deurbreek.Die lewe waarna die mens soek, kan hy nie uit homself of uit die gebruikvan die middele in die skepping kry nie - dit is iets wat hy van God moetontvang. Die skepping kan nie aan die menslike behoefte tot voordurendelewe voorsien nie. Die skepping is dus nie die �nale horison van die mensse behoefte nie. Daardie horison is die nuwe skepping. In hierdie sin het'n mens nie oneindige behoeftes soos uit vele oorde verneem word nie, maarbehoefte aan die Oneindige19.Die Christelike houding teenoor die gebruik van die skepping moet verder18Daar was ook wel 'n verheerliking van martelaarskap later in die Christelike gemeens-kap. Daar is egter godsdienste en kulture, soos die van die Wikings, waar die lede hulleeie dood uitlok deur byvoorbeeld op die slagveld te sterf as die weg tot verlossing. 'nAnder voorbeeld van die verheerliking van martelaarskap is in die radikale Islam wat tansontwikkel onder die pretensie van tradisionalisme (die radikale kamo�eer sigself meermaleas die tradisionele).19Hierdie tema word in groter besonderhede by die werk van Barth en Pannenberg inhoofstuk 4 behandel.
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66 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERomskryf word. Dat die aarde bewerk moet word, is 'n veronderstelling watnie net by die skeppingsverhaal van Genesis 2 voorkom nie, maar ook vandie Ou Testamentiese wette wat die praktyke van elke dag reël. Die mensgebruik die skepping ter wille van sy behoeftes en volgens die Bybel is dithoe dit bedoel is. Daar is rein kosse en begeerlike dinge in die skepping.Die feit dat die mens werk en so die skepping omvorm is ook belangrik,nie net in die tuinverhaal nie, maar in die hele bybelse denkwyse20. Dieskepping lewer nie self bevredigers in die streng sin van die woord op nie.Die mens gebruik die skepping om die bevrediging van sy behoeftes te fasi-liteer21. Op baie min ander maniere het die mens werklik spesi�eke dingenodig22. Die geskape dinge bied egter die potensiaal vir behoeftebevrediging.Uit 'n boom in die bos kan 'n viool gemaak word. 'n Viool is nie 'n bevre-diger nie. Die speel of hoor van musiek is wel 'n bevrediger, dit word slegsgefasiliteer deur die instrument. Die geskape wêreld waaroor die mens heerslewer dus bitter min direkte bevredigers vir menslike behoeftes op. Met diémoontlike uitsondering van asemhaling, word alle menslike gebruik van dieskepping deur bewerking en singewing omvorm om bevrediging van behoef-tes te fasiliteer. Die veelvoud van maniere van voorbereiding van kos, ritueleen gebruike rondom die eet daarvan en kultuurbepaalde smaak en dieëteoorskrei die �siologiese voorvereistes van verteerbaarheid en voedingswaardeamper totaal.Die mens realiseer op dié manier die potensiaal van die skepping. Dit iskultuur: om die aarde te bewoon en te bewerk. Die vermoë van die mens omdie aarde te bewoon en te bewerk, beteken dat Christene krities staan teenoordie gedagte dat daar spesi�eke artefakte en produkte, organisasiesoorte enruimtes is wat 'n mens werklik nodig het. Al bogenoemde as maniere vandie aarde bewoon en bewerk is nie geskape nie. Die betekenis daarvan isnie eenduidig nie. A. Kuyper het by geleentheid gesê dat geld nie geskapeis nie. Hiermee het hy bedoel dat dit nie outomatiese goed is nie en eers20Gunton (2002:5) verwys na die mediasie van die skepping van God deur sy skepsels.21Vir 'n volledige bespreking van die onderskeid tussen behoeftes en bevredigers sien diebespreking van Max-Neef by 7.5 op bladsy 26822In Genesis 1 is daar sprake van 'n meer direkte verhouding tussen die natuur en diemens. Die diere sal gras eet en die mens vrugte. Hier is daar 'n duidelike parallel tussendie dierlike en menslike gebruik van die skepping. Nie die mens of die dier eet vleis nie. Diebetekenis vir die sistematiese teologie moet gesoek word volgens die beginsel dat hierdievertelling (en die Bybelse protologie in die algemeen) nie herinnering verteenwoordig nie,maar hoop. Die doel van die skepping is die harmonie van alle lewe en die afwesigheid vandie dood. Hierdie nuwe skepping is waarop Christene hoop.
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3.2. DIE CHRISTOLOGIE 67geneutraliseer moet word voordat dit vir die goeie gebruik kan word.Küng bespreek die groeiende teleurstelling in die ideologie van vooruit-gang deur tegniese beheersing van die natuur in die eerste deel van sy Onbeing a Christian. Hy verset hom teen die geloof in tegnologie en nie teendie gebruik daarvan nie. Hy sê byvoorbeeld: �What matters is the plae weassign to siene and tehnology, how we value them and more partiularlywhat we do with them.� (Küng 1976:50)Die mens kan die potensiaal van die skepping ten goede of ten kwadeaanwend. Die bose potensiaal van tegnologie kom reeds in die eerste elf hoof-stukke van Genesis ter sprake. Die manier waarop die skrywer of redakteurvan hierdie verhale vorm gee aan die legendariese en mitiese bronmateriaaltot sy beskikking dui op 'n duidelike en doelbewuste standpunt oor die ge-volge van die mag van die bose mens binne die skepping. Lameg se nageslagmaak wapens, Noag word dronk en die mense bou 'n toring by Babel. Aandie ander kant red God die uitverkorenes van die vloed deur Noag 'n boot telaat bou.Ten slotte, 'n samevatting van die gevolgtrekking tot dusver: God het diemens behoeftig gemaak. Binne die samehang van die skepping waarin alles'n plek het, vind die mens die middele waardeur hy sy behoeftes bevredigen sy potensiaal verwesenlik. Die mens is egter aan beperkinge onderhewigen lewe nie vir altyd nie, hoewel hy strewe na meer lewe en kennis en mag.Die vervulling van daardie strewe is nie iets wat hy voor hande het of onderbeheer het nie, maar is iets wat hy van God kan ontvang. Dit is juis dietekort wat ons op God rig.3.2 Die Christologie3.2.1 Inhoud van die ChristologieTer wille van die bespreking wat volg, formuleer ek die inhoud van die Chris-tologie as volg:Ons glo in Jesus Christus, die ewige Seun van God wat 'n menssoos ons geword het. In alles wat Hy gedoen het, was die al-magtige God werksaam en besig om sy heerskappy te vestig. Hywas volkome aan God gehoorsaam ten spyte van felle versoekingsen lyding sodat in sy woorde en dade die heiligheid, liefde, krag,wysheid en genade van God geopenbaar is. Die mense het hom
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68 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERverwerp en Hom as lasteraar teen God en vyand van die samele-wing vermoor. Die boosheid van die mens kon Hom nie vernietignie want God het Hom uit die dood opgewek en Hom verheerlik.So het Hy die mag van die sonde vernietig. Hy is ons voorspraakby en versoening met God. Hy sal sigbaar terugkeer as regterom die lewendes en die dooies te oordeel en om sy heerskappy virewig te vestig.3.2.2 Jesus as behoeftige mensDie implikasiese wat die Christelike leer oor die vleeswording van die ewigeWoord van God vir 'n Christelike behoefte-beskouing inhou, word hier on-dersoek. Die basiese inhoud van daardie leerstuk is dat Jesus waaragtig Godwas en terselfdertyd volkome mens. Die kerk het by verskeie konsilies die leer-stellings verwerp wat óf beweer dat Hy net oënskynlik 'n mens was of hullewat beweer dat hy nie waarlik die goddelike natuur gedeel het nie. Verderhet die kerk ook die leer verwerp dat Jesus slegs aangeneem is as Seun vanGod23 of dat Hy net 'n sekere verskyningsvorm van God is24. In Hom was diemenslike en goddelike natuur onverdeel, onvermeng, ongeskei en onveranderdteenwoordig - so lui die formulering van die konsilie van Caledon.Die lewe van Jesus, wat volgens die Christelike belydenis van die begin totdie einde die werk van God was, is gekenmerk deur lyding en behoeftigheidmaar ook deur sterk oortuiging, kragdadige optrede en verbete volharding.In terme van die de�nisie van behoefte as tekort en motivering kan gesê worddat Jesus besonder behoeftig was. Hy het deur sy lewe tekort beleef tot diepunt aan die einde waar sy lewe Hom ontneem is. Aan die ander kant wasHy uitsonderlik gemotiveer, deurdat die wil van God sy enigste strewe was.Die tradisies in die evangelies wat die tekort-aspek van Jesus se leweuitdruk is die tradisie van die versoeking van Jesus in die woestyn en dielydingsgeskiedenis van Jesus. In beide hierdie gevalle is daar sprake van die'n dubbele versoeking. Byvoorbeeld om klippe in brood te verander sou nienet aan Jesus kos verskaf nie, maar Hy sou ook vir homself buite sy missiemag of roem of eie gewin verwerf. Daardie aspek is duideliker in die andertwee versoekings wat nie so 'n sterk aspek van behoefte as tekort het nie.In die lyding van Jesus onder Pilatus oorheers die liggaamlike lyding weer23Dit is adopsianisme. (Livingstone 1977:7; Hamel (1957:98))24Dit is modalisme. (Adam 1965:170; Livingstone 1977:341)
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3.2. DIE CHRISTOLOGIE 69heeltemal.Jesus ly ook sosiaal deur byvoorbeeld tuisteloos te wees en deur die tallepogings van sy teenstanders om Hom in die openbaar te verneder deur strik-vrae en openbare opposisie.3.2.3 Behoefte en verlossing3.2.3.1 Verlossing in die eskatologiese sinDie geloof in eskatologiese verlossing bring die vraag of verlossing die vervul-ling of die beëindiging van behoeftes is, na vore.Dit lyk of die Christelike geloof verwag dat ten minste sekere behoeftesdeur die voleinding beëindig sal word. Die verwagting van die einde vandie dood en die afdroog van die trane dui op verlossing as die wegneem vandit wat die menslike lewe bedreig. Die behoefte aan beskerming word op so'n manier deur die verlossing beëindig deurdat God se onderhoud van dielewe volkome is. In Jesus se antwoord op die vraag oor die opstanding uitdie dood25 is daar sprake van die beëindiging van die geslagtelike behoeftesvan die mens. In hierdie en moontlik ander gevalle 26 word eskatologieseverlossing inderdaad verstaan as die beëindiging van die behoeftigheid vandie mens.Die onderhoud van die liggaam en die behoud van die lewe wat so 'nbasiese aspek van menslike behoeftes is dat daarna verwys word as basiesebehoeftes vind plaas onder die fundamentele inperking van die dood. Daaris reeds daarna verwys dat die dood deel van die mens se natuur is. Dieonderhoud van die lewe is binne die skepping (en nie net as gevolg van diesonde nie) iets wat 'n mens nie kan volhou nie. Die verwagting dat God aandie einde van alles die dood tot niet sal maak, beteken dat daar 'n kwalitatiefnuwe dimensie aan die menslike lewe toegevoeg word. Daardie dimensie is datdie moontlikheid om behoeftes te bevredig nie fundamenteel beperk is nie.Anders gestel: die mens se behoefte aan lewe in sy volheid en onbeperktheidsal haalbaar wees27.25Markus 12:18-27 en parallelle26Byvoorbeeld: beteken die wegneem van honger en dors dat die behoeftes nie meergaan bestaan nie of dat die bevredigers daarvoor oorvloedig teenwoordig sal wees. Op7:1427Dit is interessant dat Feuerbah die mens se behoefte aan onbeperkte lewe aantoon.Hy gebruik dit natuurlik heel anders. Sien die bespreking by 2.3.3 op bladsy 53
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70 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERAan die ander kant beeld die Bybel ook die verlossing uit as 'n fees, asdie ewige aktiewe teenwoordigheid van God, as die gedy van die skepping endie gelowiges se aktiewe deelname aan God se heerskappy oor die skepping.Binne die siening van behoefte as motivering beteken verlossing hier dat bydie hernuwing van die skepping die kinders van God inderdaad meer behoeftig(maar dan in die sin van behoefte as motivering en potensiaal) sal wees.Eskatologiese verlossing bestaan dus uit die wegneem van die bedreigingvan die lewe (dus die einde van die behoefte aan beskerming), die ophe�ngvan die beperkings waaronder sekere behoeftes soos lewensonderhoud noufunksioneer en die aktualisering van die mens se behoeftes ten opsigte vanverhoudings met God en medemens asook met die skepping. In die Bybel isdaar geen getuienis aangaande die almag van die mens in die nuwe skeppingnie. Dit beteken dat ons verhouding tot die skepping nie dié van arbitrêreoorheersing is, of dit ooit sal wees nie. Die beperkte vermoë van die mensten opsigte van die skepping is nie iets wat volgens die Christelike geloof ooitsal verander nie. Net die bedreigende en beperkende en wedersydse vyandigeverhouding tussen die mens en die wêreld sal opgehef word. Om oor dieskepping te heers op die manier waarop God daaroor heers, is nie volgens dieChristelike geloof 'n fundamentele behoefte van die mens nie.3.2.3.2 Verlossing in die immanente sin as geloof, hoop en liefdeIn die bespreking hierbo is veral die eskatologiese vervolmaking van verlossingter sprake. Die eskatologiese vervolmaking van alles hang saam met die leeroor die skepping omdat die vervolmaking die voltooiing van die skepping is.Dit kon dus hier bespreek word. Die Bybel lê egter ook klem op die huidigebetekenis van verlossing in die lewe van die gelowige. Die gelowige is nou reeds'n kind van God, geregverdig, bewandel die pad van heiligmaking, het dieHeilige Gees ontvang, het reeds vrede met God en is reeds 'n nuwe skepping,wedergebore tot lid van die volk van God en lewe reeds deur die liefde netsoos Jesus. Hoe die gelowige binne hierdie wêreld deur God getransformeerword, moet verstaan word teen die agtergrond van die leer oor die sondeomdat dit die punt is waarvandaan sy getransformeer word. Dit het egternog nie aan die beurt gekom nie. Hier word die resultate van die besprekingoor sonde en behoefte e�ens vooruitgeloop met die belofte om dit wel byhoofstuk 5 volledig te bespreek.Die gelowige leef in die hoop om van die dood en van die oordeel verloste word. Wat die betekenis van menslike behoeftes in die verband is, is reeds
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3.2. DIE CHRISTOLOGIE 71hierbo bespreek. Die vraag ontstaan nou wat verlossing aan hierdie kant vandie eshaton beteken wanneer dit in die lig van menslike behoeftes beskouword. Hier gaan dit nou oor die vraag na die betekenis van die verlossingvan die sonde, oftewel die lewenswyse wat na die dood ly. Die temas vanwedergeboorte, bekering en heiligmaking word by afdeling 3.3 op bladsy 83bespreek. In hierdie paragraaf handel dit slegs oor die betekenis van geloof,hoop en liefde 28. Die rede vir die drietal is omdat hoop die subjektieweteenwoordigheid van die eskaton vir die gelowige in die hede is, omdat geloofdie manier is waarop die gelowige sy verlossing toe-eien en omdat liefde diekonkrete uitlewing van geloof en hoop is. Verlossing in die hede is die kragtot die lewe in geloof, hoop en liefde.3.2.3.2.1 Hoop Met die popularisering van publikasies soos Norman Vin-ent Peale se The power of positive thinking is daar tans ook in die sekulêresamelewing 'n positiewe waardering van hoop. Dit blyk dat positiewe emo-sies 'n faktor is in beter gesondheid, beter prestasie en algemene geluk. Opdie manier sal vele sekulêre denkers toegee dat die Christelike hoop as eenvoorbeeld van algemene hoop of positiewe denke, wel 'n goeie ding is. Daaris egter 'n verskil tussen die Christelike hoop en die sekulêre positiewe denke.Die Christelike hoop is gerig op die eskatologiese koms van God se konin-kryk29 en die vernuwing van die skepping wat reeds by Jesus se opstandingbegin het en waarvan die teenwoordigheid van die Heilige Gees die waarborgis30. Dit is dus nie 'n hoop op beter onmiddelike omstandige hede nie. DieNuwe Testamentiese konteks van Christelike hoop is meermale een van ly-28Daar is duidelik oorvleueling met die temas van bekering en heiligmaking wat onderdie pneumatologie aan die beurt kom, maar daar moet onthou word dat die verlossing nienet die werk van die Seun en heiligmaking nie net die werk van die Gees is nie. In allegevalle is die drie-enige God aan die werk. Gunton (2002) se volledige werk word daaraangewy om hierdie punt te maak. Die gebruik van die tema van geloof, hoop en liefde omdie lewe van die Christen saam te vat, moet nie hier in 'n biblisistiese sin verstaan wordnie. Die feit dat die temas saam genoem word in 1 Kor 13 is nie genoeg rede om dit op so'n strukturele manier te gebruik nie. Geloof, hoop en liefde deursuur egter die hele NuweTestament. My keuse van hierdie drie hoofde om die huidige ervaring van verlossing tebespreek berus dus op bybels-teologiese en nie net op eksegetiese gronde nie. Ek hou voldat die eksegese nie die stof vir die sistematiese teologie bied nie. Dit word voorsien deurdie bybelse teologie in gesprek met die ervaring van die mens.29Die ongekwali�seerde gebruik van die term hoop in die Nuwe Testament het gewoonlik'n eskatologiese verwysing. Vergelyk Rom 8:24, 12:12 en 15:13. (Ho�mann 1976:241)30Soos byvoorbeeld in Ef 1:14. Sien Beker (1976:39-40).
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72 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERding en vervolging 31. Die sekerheid van die koms van God se koninkryk steldie gelowige in staat om die onmiddelike belewenis van miskenning van sybehoeftes te oorkom. Die mees radikale voorbeeld hiervan is natuurlik dietradisie van martelaarskap. Die Christelike martelare het hulle liggaamlikebehoeftes en re�ekse konsekwent ontken, of anders gestel, getransendeer, deurhulle weiering van soms eenvoudige handelinge32 of belydenisse wat hulle diemarteldood sou kon spaar.Hoop in die sekulêre sin van optimisme hang saam met die algemeneoptimistiese gees wat in die westerse wêreld gaande is sedert die Aufklä-rung (Goudzwaard 1978:42). Optimisme staan in 'n ander verhouding totbehoeftes en bevredigers as die Christelike hoop. Positiewe denke of opti-misme verwag dat in die nabye toekoms bevredigers wat nou ontbreek, welbeskikbaar sal wees. Optimisme veronderstel dus nie 'n ophe�ng van diebevredigers wat in die huidige begeer word nie. Die Christelike hoop opdie koms van die koninkryk van God funksioneer op so 'n manier dat dienie-beskikbaarheid van bevredigers oorkom word deurdat dit deur die bete-kenis van die koninkryk van God en die verhouding van die gelowige tot Godgerelativeer word.Soos ek die standpunt tot hier ontvou, is dit presies waarteen Nürnbergerhom verset (sien 1.4 op bladsy 34). Hy beklemtoon dat die transendente be-hoeftes nie as 'n verskoning gebruik moet word om die immanente behoefte teverontagsaam nie. Hierdie neiging hou volgens hom verband met die Grieksedualisme tussen gees en stof en die daarmee gepaardgaande onderskeid tus-sen liggaam en siel. Nürnberger moet gelyk gegee word, veral in die lig vandie leer oor die skepping. Om die saak in beter perspektief te plaas, moetdie volgende bygevoeg word. Die Christelike hoop stel die komprehensiewevervulling van alle menslike behoeftes in die vooruitsig, dit bly egter bewusdaarvan dat die skepping soos dit nou daar uitsien nie daardie vervullingvolkome kan fasiliteer nie. Die sekerheid van die vervulling van alle menslikebehoeftes in die toekoms relativeer die begeertes van die hede in 'n baie groot31Jesus self verkondig die hoop op God se koninkryk en te midde van sy en ander se ly-ding. Die apostels het ook geweet wat lyding is. Dink byvoorbeeld aan die omstandighedevan die apostel Paulus soos hy dit beskryf in 2 Kor 11:25.32Byvoorbeeld: In die jaar 250 het Keiser Deius bepaal dat alle burgers van die Ro-meinse ryk o�erandes aan die Romeinse gode moes bring. Hiervoor het hulle serti�kate(die sogenaamde libelli) ontvang. Sommige kon vervalste serti�kate bekom, sommige hetmaar die o�er gebring maar 'n aantal Christene het geweier en is tereggestel. (Casque1988:77)
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3.2. DIE CHRISTOLOGIE 73mate.Hoop dien dus nie om behoeftes te ontken nie. Hoop is juis 'n positiewewaardering van 'n omvattende reeks van menslike behoeftes. Die menslikegemeenskap of selfs die wêreld soos dit nou daar uitsien as die �nale horisonvir die vervulling van daardie behoeftes word wel ontken. Dit moet egterbygevoeg word dat hoop en optimisme nie prinsipieel teenoor mekaar staannie. 'n Christen wat lewe uit die hoop op die koms van God se koninkryk kanwel optimisties wees in soverre as wat dit realisties is binne 'n sekere konteks.Die konteks van lyding bring die behoefte-relativerende aspek van hoopna vore. Daar is egter ook 'n ander aspek. Hoop motiveer 'n mens tot aksie.In die hoop is die �nale toedrag van sake reeds bekend en daarmee 'n beeldvan hoe die wêreld behoort te wees. Die wete dat God 'n wêreld voorbereiwaarin dood, smart en pyn oorkom sal word, beteken dat die hristen ookaan hierdie kant van die eskaton nie die �naliteit van boosheid en verval indie wêreld aanvaar nie. Weer eens is die martelare van die kerk 'n voorbeeldhiervan. Die vroeë martelare het nie die vergoddeliking van die staatsmagas �naal aanvaar nie, juis omdat hulle geweet het dat God alle magte salvernietig (Casque 1988:77 en verder). Dit het hulle gemotiveer om hullegetuienis te bly bevestig. Hoop en getuienis is in die Christelike tradisienou verbind33. Hoop dien ook as motivering vir gehoorsaamheid: dit is watvolharding is.Die hoop op die koninkryk van God relativeer nie net ons tekorte nie,maar ook ons oorvloed. Die betekenis van die beskikbare vervullers van onsbehoeftes verander in die lig van die hoop op die vernuwing van die wêreld.Die vervullers wat 'n mens begeer en waarvan mens 'n sekere verwagting het,blyk in die lig van die toekoms wat God belowe nie so e�ektief en �naal te weesnie. Hoop beteken dat die vervullers van die menslike gees, die samelewingen selfs die natuur nie in die �nale instansie al 'n mens se behoeftes salbevredig of aktualiseer nie. Daardie vervulling sal plaasvind wanneer Goddie skepping vernuwe.Die tradisie van soberheid wat ook in die gereformeerde tradisie promi-nent is, is gerig op die koninkryk van God as die �nale horison van behoefte-bevrediging. Juis daarom kan daar met 'n mate van versigtigheid en voorlo-pigheid omgegaan word met die bevredigers wat tans beskikbaar is . Sober-heid is nie askese nie. Soberheid erken die nut en goedheid van beskikbarebevredigers sonder om dit te verabsoluteer. Daar is natuurlik bevredigers33Soos in 1 Pet 3:15
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74 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERwaarvan die gelowige haar absoluut weerhou, wat die mag van die sonde ver-teenwoordig en wat volgens die gelowige geen bevrediger is nie. Soberheidgaan nie oor die hristen se houding teenoor dit wat sonde is nie, maar isjuis die kuns om die goeie dinge in die skepping op hulle regte manier en inhulle regte hoeveelhede te gebruik. Askese daarteenoor streef na minimumgebruik van dinge wat nie op sigself sleg is nie.3.2.3.2.2 Geloof Hoewel hoop 'n element van geloof is, omvat dit tog niedie hele begrip nie34. Hoop is op die toekoms gerig. Hoop is die subjektieweteenwoordigheid van God se toekoms in die hede van die gelowige. Geloofomvat hoop maar ook ander nuanses soos waarheid, begrip, keuse, vertroueen toe-eiening 35. Vereenvoudig kan mens sê dat geloof verwant is aan watintellektuele en eksistensiële behoefte genoem word36. Geloof as vertroue (indie sin van vertroue in die medemens) is natuurlik verwant aan die soge-naamde sosiale behoeftes 37. Geloof staan ook in verband met verbeeldingen kreatiwiteit38.Geloof is verwant aan begrip maar nie kongruent daarmee nie. Die leeroor die genoegsaamheid van die Skrif wat in reformatoriese kringe ontwikkelhet, demonstreer hierdie punt duidelik. Die leer oor die genoegsaamheid vandie skrif het ontstaan om die Roomse leer oor die ongenoegsaamhied van dieskrif teen te gaan. Die roomse kerk, byvoorbeeld in die konsilie van Trente,voer aan dat die skrif ongenoegsame kennis oor God bied en dus aangevul34In Hebreërs 11 byvoorbeeld word geloof in terme van hoop uitgelê. Ander dele vandie Nuwe Testament bring egter ander aspekte na vore.35Die Heidelbergse Kategismus de�nieer geloof as kennis en vertroue (Sondag 7 vraag21). Die inhoud van die kennis is die openbaring van God terwyl die inhoud van dievertroue die toe-eiening van Christus se heilswerk as vergifnis, geregtigheid en saligheid iswat deur die Heilige gees bewerk word. Dit is dan ook opvallend hoe die terme vir geloof,kennis en toe-eiening afwisselend in die kategismus gebruik word. Vraag 1: wat is jou..troos?, Vraag 2: Hoeveel dinge moet jy weet..?, Vraag 3: Waaruit ken jy..?, Vraag 19:Waaruit weet jy dit?, Vraag 26: Wat glo jy..?, Vraag 27: Wat verstaan jy onder..?, Vraag36, 43, 45, 49, 51: Watter nut ..?, Vraag 52: Hoe word jy getroos..?, Vraag 53, 54: Watglo jy..?, Vraag 5: wat verstaan jy..?, Vraag 56: Wat glo jy..?,Vraag 57,58: Watter troos..?ensovoorts.36Vergelyk byvoorbeeld Max-Neef ( 7.5 op bladsy 268) se identi�kasie van die behoeftesaan begrip, identiteit, vryheid en sekere aspekte van die behoefte aan selfverwesenlikingby Maslow (7.4.3.3).37Die behoeftes aan partisipasie en liefde by Max-Neef , en die sosiale behoeftes vanMaslow ( 7.4.3.2 op bladsy 249)38Skepping by Max-Neef.
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3.2. DIE CHRISTOLOGIE 75moet word deur die kerk vanuit die tradisie (Bavink 1976:451). Hierdieproses van afbakening van geloofskennis het reeds by die afbakening van diekanon begin. Die vrome nuuskierigheid oor, byvoorbeeld die kinderjare vanJesus en ander aspekte wat nie in die vier evangelies aandag kry nie, het oortyd gelei tot die totstandkoming van apokriewe werke. Deur die apokriewe'n sekondêre plek te gee, het die kerk aangedui dat dit nie noodsaaklik is omalles te weet wat te wete is nie. Die genoegsaamheid van die Skrif betekennie dat dit alle kennis oor God bevat of alles bevat wat 'n mens graag oorGod, die mens en die kosmos sou wou weet nie. Die genoegsaamheid vandie Skrif beteken dat dit alles bevat wat 'n mens nodig het ons in die regteverhouding tot God te kom en om God te dien39.Die doel van geloof is dus nie om die behoefte aan begrip volkome tebevredig nie, dit handel eerder oor die regte verhouding tot God. Dit isinteressant hoe Heyns en Jonker die behoefte aan begrip in hulle de�nisievan die teologie gebruik (sien bespreking p. 9). Teologie is by hulle 'n pogingom die geloof te verstaan. Teologie is nadenkende geloof. Teologie is meer 'nbevrediger vir die behoefte aan begrip as wat geloof dit is.Die behoefte aan begrip is nie genoegsaam om die aard van geloof teomvat nie, hoewel daar 'n element van begrip en nadenke betrokke is. Geloofas vertroue in God mag dalk nader aan die kern van die saak kom. Geloof asvertroue in God beteken dat mens jou hoop en verwagting vir lewe op Godstel, selfs al weet jy nie presies hoe Hy jou en die wêreld gaan vernuwe nie40.Hier is vertroue en hoop byna eenderse begrippe.Vertroue beteken ook dat die getuienis van dié wat namens God praataanvaar word41. Dit plaas die mens binne die kontinuum van 'n tradisie envan 'n gemeenskap wat daardie getuienis aanvaar en oorlewer en daaroor na-dink. Geloof as deel wees van 'n gemeenskap hou verband met die sosialebehoeftes en die behoefte aan identiteit omdat identiteit altyd 'n kontekstueleaspek het. Wie mens is, hou verband met waar jy vandaan kom en aan wattermense jy jou verbind. Uit 'n verskeidenheid werke in die psigologie en antro-pologie kom die verband tussen die gemeenskap en die vorming van 'n mens39'n Mens kom wel onder die teenoorgestelde indruk by die lees van NGB artikel 7 veralwaar dit lui dat die heilige Skrif die wil van God volkome bevat. Die swaartepunt van dieartikel lê tog egter by die bysin dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarinvoldoende geleer word.40Dit is die geloof waarmee ons glo.41Dit is die geloof waarin ons glo. Dit is die glo van die kerk en nie die geloof in diekerk nie. Credo..elesiam.
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76 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERas persoon baie duidelik na vore. 'n Voorbeeld van 'n antropoloog/psigoloogwat op hierdie aspek klem gelê het is Margaret Mead42.Dat die geloof waarin ons glo ons binne 'n sekere gemeenskap inbind enop die manier bydra tot ons identiteits- en persoonsvorming het nog slegs metdie vorm van geloof as eksistensiële aanvaarding van 'n oorgelewerde tradisiete doen. Dit is waar vir enige geloof of ideologie of idee of taalspel dat dit 'nmens binne ' n gemeenskap inbed en aan 'n mens 'n sekere identiteit verleenas gevolg daarvan.Die vraag oor wat beter en slegter identiteitsvorming is, is moeilik om tebeoordeel. Enige sodanige beoordeling gaan van 'n sekere waarde-perspektiefuit wat op sy beurt die inhoud van die geloof of ideologie weerspieël. Die teen-woordigheid van aggressie of pyn of spanning lyk met die eerste oogopslag na'n nuttige kriterium aan die hand waarvan die proses van identiteitsvormingsogenaamd objektief beoordeel word. So 'n kriterium van spanningsvryheidof kon�ikvryheid veronderstel egter dat 'n mens die samelewing as die normaanvaar waarin die persoon gesosialiseer moet word. Slegs dan kan die afwe-sigheid van kon�ik tussen die enkeling en die gemeenskap enige waarde hê.Die vraag is egter of aggressie of spanning nie juis die regte reaksie is nie,veral wanneer 'n mens jou in 'n konteks bevind van 'n samelewing wat inkon�ik is met jou eie identiteit, soos onder meer gevorm is deur die eksis-tensiële aanvaarding van 'n sekere oorgelewerde geloof. Aggressie kan ook 'nteken van geestesgesondheid wees. 43Twyfel is in 'n groot aantal Nuwe Testamentiese geskrifte die teenpool vangeloof. Die e�ek van twyfel op 'n mens se karakter (dus identiteit) word deurdie apostel Jakobus in die eerste hoofstuk van sy brief vergelyk met 'n golf watheen en weer gewaai word. Die persoon wie se geloof wankel, is inkonsekwentmet homself. Hierdie konsekwentheid of kontinuïteit van die self mag 'nbeter kriterium wees om verskillende prosesse van identiteitsvorming meete beoordeel. Ten minste word een manier van die faling van identiteit,naamlik dié van diskontinuïteit op hierdie manier blootgelê. 'n Min of meerkonsekwente identiteit is beter as 'n diskontinue een - dit is reeds met diebegrip identiteit gegee.42Sien die kort opsomming van haar resultate in dié verband by van den Berg (1970:225).43Dit is die konklusie van J-H van den Berg in sy analise van die betekenis van gees-telike gesondheid. �Tot psyhishe gezondheid behoort . . . dat men nu en dan neen zegt.Neen tegen deze voorthollende, rihting-ontberende, zihzelf dik makende, hedonistieshe,materialistishe, ongelovige (men late zih niet begoohelen) onhristelijke samenleving.�(van den Berg 1969a:49)
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3.2. DIE CHRISTOLOGIE 77Die kriterium van konsekwentheid is nuttig maar nie genoegsaam nieom die manier te beoordeel waarop geloof identiteit tot stand bring. Daaris ook sprake van eksterne konsekwentheid. Die resultate in die lewe vandie gelowige moet ook ooreenstem met die aansprake wat die geloofstradisiemaak. Elke geloofstradisie beloof aan 'n nuwe bekeerling sekere gevolge watsal volg op sy geloof. Hierdie gevolge mag moontlik ekstern tot die enkelingwees, maar dié soort is nie hier van belang nie. Die tradisie beloof aandie bekeerling dat 'n sekere transformasie in haarself sal plaasvind. Hierdieproses kan in 'n mate geveri�eer word. Die Christelike geloof belowe ook aandie een wat die geloof aanneem dat sekere transformasies sal plaasvind. Omdie waarheid te sê die, Christelike geloof belowe radikale transformasie aandie een wat die geloof aanneem44. Die spesi�eke aard en inhoud van daardietransformasies word by 3.3 op bladsy 83 bespreek: die wedergeboorte, diegawes van die Gees en die vrug van die Gees. Wat hier van belang is, is datdie proses waardeur geloof 'n mens se identiteit vorm, beoordeel kan wordaan die hand van die konsekwentheid van hierdie transformasies.Tydens veldwerk saam met studente van die Hefsiba teologiese skool indie noorde van Mosambiek in 2004 het ek bewus geraak van 'n kultus watin die noorde van Mosambiek en in Malawi teenwoordig is, genaamd Gulé.Praktiseerders van hierdie kultus leer om vrees vir magie, en vrees vir �siesegeweld op 'n baie e�ektiewe manier te gebruik. Deur verskeie rituele, soosbv. om te leer om kos uit die kranium van 'n dooie te eet, leer die aanhangervan Gulé dapperheid. Dit stel hulle in staat om met 'n sekere mate vankragdadigheid in hulle omgewing op te tree. Die persoon wat vas glo in dieleer en praktyke van Gulé en wat inderdaad dapperder geword het as gevolgvan die rituele en gebruik van magie het inderdaad aan die bogenoemde tweekriteria vir identiteitsvorming deur geloof voldoen. Die persoon se identiteitis gevorm totdat dit innerlik konsekwent is en die beloftes wat die tradisieaan die nuwe bekeerling maak, in dié geval dat hy dapperheid en krag salkry, is bewaarheid. Tog sou 'n Christen baie negatief oordeel oor die soortidentiteit wat so gevorm is. Dit is omdat die Christen glo dat aan die eindevan die tyd God sal openbaar wie sy kinders is, en dat die gode en weg vanGulé as vals ontbloot sal word en dat dit tot niet sal gaan omdat God sy44Soos dit hierbo geformuleer is, is vanuit 'n subjektiewe perspektief. Van buite diesubjek se ervaring beklemtoon die gereformeerde tradisie juis dat die teenwoordigheid vangeloof reeds 'n aanduiding is dat daardie transformasie in die persoon plaasgevind het -dit is die betekenis van die plasing van wedergeboorte voor bekering in die leer oor dieheilsorde. Pelagiaanse en arminiaanse standpunte sal dit juis anders om doen.
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78 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERgenade daaraan sal onttrek.Hieruit kom die derde kriterium vir die beoordeling van identiteit: diekriterium van die eskaton45. Aan die einde van alles sal die betekenis van allesaan die lig kom. Die waarheid al dan nie van die verskillende gelowe en diewaarde van die identiteite deur hulle gevorm, sal aan die lig kom. Die vraagis nou wat die waarde van so 'n kriterium vir die huidige beoordeling vanidentiteitsvorming is. Die Christelike teologie sou moes erken dat die keusetussen die identiteite wat gebaseer is op verskillende gelowe en ideologieëse aansprake om waar te wees sou, onderhewig aan die eerste twee kriteria,werklik arbitrêr is, was dit nie vir die feit dat die Christelike geloof geglo hetdat die eskatologiese oordeel in die dood en opstanding van Jesus reeds inbeginsel in aanvang geneem het nie. Die opwekking van Jesus uit die doodbeteken dat die identiteit wat deur die geloof in Hom gevorm word aan dieeinde van die tyd as die ware en standhoudende deur God aangedui sal word.As Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, beteken dit natuurlik presies dieteenoorgestelde. Pogings om die betekenis van die Christelike geloof vir dieidentiteit van die gelowige uit te werk in terme van kriteria soos die eerstetwee hierbo genoem sonder die eskatologiese kriterium lei noodwendig tot diegevolgtrekking dat die Christelike identiteit nie uniek is nie en dat gelowigesin ander gelowe en ideologieë op dieselfde manier hulle identiteit vorm asChristene. Hoekom mens dan vir 'n spesi�eke een kies of hoef te kies is niealtyd duidelik nie.3.2.3.2.3 Liefde Die begrip liefde speel in die Christelike geloof en etiek'n oorheersende rol. Dit is dié attribuut van God en dié eis vir die lewevan die gelowige46. Dit sal volgens Paulus aanhou bestaan as selfs geloof enhoop uitgedien geraak het. Die liefde wat die Christen verwag met die komsvan die ryk van God oor die hele aarde is nie kwalitatief anders as die liefdewat sy reeds nou beleef nie. Net die teenwoordigheid van haat asook dieteenwoordigheid van die beperkings, waaraan die lewe en dus ook die liefdein hierdie wêreld onderhewig is, sal verdwyn. Hierdie kontinuïteit tussen diesubjektiewe belewenis van die gelowige in die hede en die verwagting van die45Tot hier was die analise van geloof fenomenologies. Hierdie kriterium is egter teologies.Die betekenis van die identiteit wat deur geloof gevorm word, hang ten diepste af van diewaarheid van daardie geloof.46Die verspreiding deur die kanon is opvallend. Die liefdesgebod kom in die sinoptieseevangelies voor as aanhaling uit die wet deur Jesus. Die plek van liefde beide as eienskapvan God en eis aan die gelowige is oorheersend in die Pauliniese en die Johannese geskrifte.
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3.2. DIE CHRISTOLOGIE 79eskatologiese vervolmaking toon die belang van die tema aan.Wanneer liefde in terme van behoeftes uiteengesit word, kom die volgendeaan die lig. Liefde vir 'n ander is om daardie persoon die vervulling van sybehoeftes te gun en aan die vervulling daarvan mee te doen. Dit is uithierdie formulering nog nie duidelik wat die inhoud van daardie behoeftes isnie. Wat die liefdesgeloof (die geloof dat God liefde is) en die liefdesgebodvir die Christelike leer oor die inhoud van menslike behoeftes beteken, salhier onder uitgewerk word.Liefde beteken dat mense op mekaar aangewese is. Die sentraliteit engeneriese aard van die liefde is die mees basiese uitdrukking van die sosialewese van die mens. As liefde die gerigtheid op die ander mens beteken, isliefde en die sosiale wese van die mens sinoniem. Brunner stel dit so sterkom te sê dat liefde nie 'n attribuut van die mens naas ander is nie, maar datliefde menswees self is (Durand 1982:130).Liefde staan sentraal in die Christelike geloof en etiek maar ook in dieervaring van die alledaagse lewe van die mens in die algemeen. Die tema vanliefde kom oorweldigend voor in ongeveer alle kulturele uitdrukkingsvormeasook in die hele spektrum van godsdienste en lewensbeskouinge. Die kul-tureel en godsdienstige gesprek oor liefde is egter nie 'n aanduiding van diesentraliteit van liefde in die menslike bestaan nie. Die feit dat daar geenmens kan leef sonder liefde is wel.Dat geen mens sonder liefde kan leef nie word letterlik en �sies bedoel. Vir'n mens om te leef moes iemand en veel eerder 'n groep of hele gemeenskapoor 'n lang tyd in daardie mens se belang opgetree het. Die mens is nie soos'n insek selfversorgend vanaf dag een nie. Selfs al is dit seker tegnies moontlikvir 'n volwasse mens om in die natuur te leef sonder enige ander mens, is ditnie moontlik vir 'n mens oor haar hele lewensloop nie. Selfs die kluisenaarwas in een stadium 'n baba en 'n kleuter en 'n kind wie se �siese lewe instand gehou is deur die sorg van ander. Geen mens kan sonder liefde leefnie - dit is �sies en letterlik waar. 'n Mens sou seker kon redeneer dat waariemand om selfsugtige redes 'n kind grootmaak, daardie kind sonder liefdelewe. So 'n argument is gebaseer op die analise van die motiewe en gevoelensvan die een wat in die kind se belang optree (self al is daardie belang net dieabsolute minimum wat vir die lewe nodig is). In die formulering dat geenmens sonder liefde kan leef nie, word die subjektiewe egter nie bedoel nie.Die formulering bedoel dat geen mens sonder objektiewe liefde - dit is datiemand anders in jou belang optree - kan leef nie.Die verhouding tussen die sentraliteit van die liefde en die skepping en
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80 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERonderhouding van die lewe is interessant. God maak die wêreld waarin ditmoontlik is vir die mens om in te leef, maar vir die mens om te kan leefis sy aangewese op die medemens. Eerstens natuurlik moet 'n kind geboreword en dit vind nie buite menslike handelinge en besluite om plaas nie.Verder is die �siese lewe van elke mens vir baie lank direk afhanklik vanversorging deur ander mense. Op dié manier doen die mens mee aan dieskepping en onderhouding van die lewe van die hele menslike geslag - hoewelnie op die manier waarop God dit doen nie. Die behoefte van 'n mens aanhaar medemens - dit is die behoefte aan liefde - is deel van die manier waaropdie mens in die skepping bestaan. Dit beteken dat God die mens onafgerondmaak. 'n Mens kom tot stand en ontvang die lewe van jou medemens wat indaardie hoedanigheid God se mede-skepper en mede-onderhouer is. Dit geeaan die medemens die skrikwekkende mag om jou nie lief te hê en nie aanjou die lewe te gun nie en op so manier die goddelike gawe van die lewe teveto. Dit het deur die geskiedenis gebeur en gebeur nog steeds. Die vermoëvan die medemens om oënskynlik die onderhouding van God te veto is diekern van die probleem van die sonde oftewel die menslike vryheid oftewel dieteodisee.'n Mens is nie net vir jou �siese oorlewing op ander mense aangewesenie. Die menslike persoon vorm ook in interaksie met ander. Pannenbergbespreek die proses en die implikasies daarvan vir die teologiese antropologiein groot besonderhede. (Sien 4.2 op bladsy 134)Die generiese aard van liefde beteken dat dit geen vaste inhoud het niebehalwe 'n gerigtheid op die ander persoon en by name 'n gerigtheid op daar-die persoon se behoeftes. Liefde is generies omdat dit nie altyd iets spesi�ekis wat 'n mens doen vir 'n ander nie. Soms is die blote teenwoordigheidvan mense bymekaar die inhoud van liefde. In die meeste gevalle bestaandie liefde uit die deel van sekere bevredigers tussen mense. Mens woon, eet,speel en slaap saam met geliefdes. Daar is egter ook gevalle waar liefde be-toon word deurdat een persoon in die belang van 'n ander voorsien en self indie proses skade ly. Die konsep van tug in die Ou Testamentiese wysheidge-skrifte en die dié van die broederlike teregwysing in die Nuwe Testament duiook daarop dat liefde beteken dat 'n mens soms teen iemand se begeerte inmaar in sy belang moet optree.Op die mees fundamentele vlak het 'n mens 'n ander mens nodig: Dieopdrag om lief te hê is 'n oproep om aan daardie fundamentele behoefte van'n ander te beantwoord. Die liefhebber se behoeftes word natuurlik op so 'nmanier ook gedien. Daar bestaan min twyfel dat 'n mens ook 'n behoefte

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



3.2. DIE CHRISTOLOGIE 81het om vir iets lief te wees. Die drang na moederskap, wat herhaaldelik indie kanon voorkom, is 'n voorbeeld hiervan. Die liefdesgebod is egter ook 'ngebod om die liefde te bewys ook daar waar die natuurlike drang om iets ofiemand te bemin ontbreek, by name buite jou eie binnegroep47.Dat die mens behoefte het om liefde te ontvang en te gee en dat die Chris-telike liefdesgebod daarom 'n fundamenteel menslike behoefte aanspreek, lykduidelik. Die grensloosheid en die selfopo�erende aspek van die liefdesgebodkan egter in hierdie verband 'n probleem wees. Tree 'n mens nie soms teenjou eie belang op deur die vyand lief te hê of iemand lief te hê op so 'n ma-nier dat jy jouself in die proses benadeel nie? Dat 'n mens behoefte het omjouself te kort te doen is duidelik kontra-intuïtief. Die moontlikheid moetten minste oorweeg word dat die Christelike lewe in geloof hoop en liefde dievervulling van 'n mens se behoeftes inhibeer. Die konsep van selfopo�eringbeteken dat dit in sommige gevalle wel die geval is.Dat die vervulling van behoeftes geïnhibeer word, behoort egter in dieregte konteks gesien word. Alle mense is gedurig besig om die vervulling vanbehoeftes teen mekaar af te speel. 'n Mens kan nie tegelyk rus en oefen nie.Beide is aangenaam en beide is noodsaaklik maar die vervulling van beidebehoeftes kan nie gelyktydig plaasvind nie. 'n Mens kies gedurig tussen dievervulling van verskillende behoeftes. Dit is dus waar dat daar 'n hiërar-gie van behoeftes bestaan, maar daardie hiërargie verander van oomblik totoomblik. In hierdie konteks moet die selfoorskrydende karakter van die lief-desgebod gesien word. Die liefdesgebod stel 'n kontra-intuïtiewe hiërargievan behoeftes daar. Die ander is ten minste net so belangrik as ek en ingevalle waar sy behoefte dringender is as myne is dit de fato meer belangrikas myne.Die lewe in geloof, hoop en liefde is gefokus op iets buite die subjek en is'n proses wat die grense van die self oorskry. Die geloof eien die oorgelewerdewaarheid vir die enkeling toe en bring so 'n verhouding tot stand tussendie gelowige en God en die gemeenskap van die heiliges. In die hoop is dietoekoms van God teenwoordig in die subjektiewe hede. Die liefde is gerig opdie bevestiging van ander se bestaan. Die lewe in geloof, hoop en liefde fokusdie aandag weg van die eie bestaan en eie behoeftes na die realiteit van God47Die plasing van die vraag na wie die naaste is by die gelykenis van die barmhartigeSamaritaan in die weergawe van Lukas (10:25-37) beklemtoon hierdie aspek. Die gebodom die vyand lief te hê in die evangelies (Matt 5:43-47 par Luk 6:27-28, 32-36) asook soort-gelyke verwysings in die Pauliniese geskrifte (soos Rom 12: 14-21) is 'n ander voorbeeldhiervan.
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82 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEER(geloof), die vervolmaking van die wêreld deur God in die toekoms (hoop)en die belang van die ander (liefde). Christene beskou die vermoë om te leefin geloof, hoop en liefde as die gevolg van die werk van die Heilige Gees. DieGees gee die gelowige die krag om sy eie bestaan en eie begeertes te oorskryen op iets buite homself gefokus te wees.Die proses van oorskryding van die self48 moet in meer besonderhede ge-analiseer word. Liefde is om die bestaan van 'n ander te bevestig en dievervulling daarvan te fasiliteer. Die gelowige kan liefhê omdat sy liefde ont-vang. Die geloofs-ervaring van God se liefde beteken dat haar eie bestaandeur God bevestig word. Wanneer 'n mens met daardie besef lewe, besef jydat daar niks is wat jou kan vernietig nie - behalwe om van God geskei teword deurdat jy die geloof verloën. Vandaar dat die martelare van alle eeueaan hulle belydenis vashou ten spyte van die dood waarmee hulle gedreig is.Wanneer 'n mens in die besef leef dat God jou liefhet, dus dat jou bestaandeur God bevestig word, verdwyn die angs om die eie voortbestaan. Ditmaak self-oorskrydende liefde moontlik. Waar liefde is, is geen vrees nie enelkeen wat vrees, het nog nie ware liefde nie.Terselfdertyd lewe die gelowige in die gemeenskap met ander wat ookgemaan word om aan die belange van ander te dink. Die grootste kan almalse dienaar wees in 'n gemeenskap waar elkeen in elk geval die belang van dieander dien en waar liefde nie as teken van swakheid en as geleentheid viruitbuiting funksioneer nie. Die liefde wat 'n persoon ontvang, stel haar ookin staat om liefde te bewys. Die bevestiging van 'n mens se bestaan deur joumedegelowiges is natuurlik nie dieselfde as dié van God nie.Die lewe in geloof, hoop en liefde is die konkrete belewenis van verlossingin die hede. Dit is gerig op dit wat buite die self is. Dit is dus die verlossingvan die krampagtigheid wat die gevolg van 'n mens se belewenis van jou eiebehoeftes is. Die bevestiging van 'n mens se bestaan lê buite jouself en is ietswat jy ontvang en nie verwerf nie deur die belewenis van die liefde van Goden die liefde van die naaste. Op die manier sal elkeen wat sy lewe wil behoudit verloor, en elkeen wat sy lewe ter wille van Jesus verloor, sal dit vind.
48Rulla sien die ideaal van Christelike vorming as 'n lewe van self-oorskrydende liefde.Sy hele werk oor die antropologie van die Christelike roeping in op hierdie konsep gebaseer.Rulla (1986:deurgaans)
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3.3. DIE PNEUMATOLOGIE 833.3 Die PneumatologieOns glo in die Heilige Gees wat van die Vader en die Seun uitgaan.Hy het gespreek deur die heilige profete. Hy was in Jesus sondermaat teenwoordig. Deur Hom word ons weergebore as kinders vanGod en tot lede van die volk van God. Hy herinner ons aan alleswat Jesus geleer het. Hy is ons voorspraak by die Vader. Hy is diewaarborg van God se beloftes. Die Gees gee aan die kerk gawes -aan elkeen afsonderlik tot heil van almal. Deur die Gees lewe onsin verwagting van die vervolmaking van die skepping wanneerGod sy koninkryk sal laat kom. In hierdie steeds onvolmaaktewêreld bemagtig Hy ons al hoe meer tot gehoorsaamheid aanGod.Die leer oor die Heilige Gees handel oor God se aktiwiteit teenoor sy skep-ping49. Daarom is die werk van die Vader en die Seun wat reeds bespreek ishierby ingesluit. Vandaar die belang van die formulering dat die Gees van dieVader en die Seun uitgaan. Die indruk dat die leer oor die Gees die stiefkindvan die teologie is 50, het moontlik daarmee te doen dat die Gees uitgaan vandie Vader en die Seun en dat temas soos skepping, verlossing en voleindingonder die werk van die Vader en die Seun behandel word.In hierdie hoofstuk bespreek ek daardie temas wat primêr in die NuweTestament met die Heilige Gees in verband gebring word. Dit is die wederge-boorte, die gawes van die Gees, en heiligmaking as die vrug van die Gees. Alhierdie aspekte het te doen met die onmiddelike aktiewe en subjektiewe lewevan die gelowige. Die onderwerp onder bespreking hier sal dus ooreenstemmet 3.2.3.2 op bladsy 70 wat oor die lewe in geloof hoop en liefde handel. Ekgaan probeer om oorvleueling te vermy hoewel daar baie duidelik sprake isvan die werk van die Heilige Gees by al hierdie aspekte.3.3.1 WedergeboorteWedergeboorte is nie 'n term wat 'n breë basis in die bybelse teologie het nie(van der Watt 1988:29). Die sistematies-teologiese saak waaroor dit gaan,is egter hier van uiterste belang. Die saak is: om die verlossing deelagtigte word is 'n allesveranderende moment. Die lewe van iemand wat eers van49Die formulering is van Nürnberger (1994:6).50So byvoorbeeld Vos (1989:1)
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84 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERGod vervreem is en nou in Christus is kan nie voor en na die tyd dieselfdewees nie. Die wedergeboorte vertoon parallelle met Paulus se konsep vandie gelowige as nuwe skepping51 en het die totale verandering van 'n menswat gelowig geword het in gedagte. Wedergeboorte hou ook verband metdie gedagte van die kerk as volk van God of as gesin van God. In al hierdiekonsepte gaan dit om die nuwe identiteit wat 'n mens kry.Veral in die Noord-Amerikaanse evangeliese teologie speel die wederge-boorte as subjektiewe ervaring van die lewensveranderende krag van die Gees'n uiters belangrike rol. Binne hierdie teologie is 'n wedergeboorte-ervaringdie toetssteen vir verlossing (op grond van Johannes 3:3)52. Die klem vandie evangeliese beweging op 'n spesi�eke soort wedergeboorte-ervaring selfsby mense wat as Christene grootgeword het, is problematies. Dit lei daar-toe dat die gevoel van verlorenheid soms eers kunsmatig geskep moet wordsodat 'n mens (selfs iemand wat van kleins af glo op 'n manier gepas virhaar ouderdom) tot 'n sonde-besef kan kom, haarself kan bekeer53 en dandie wedergeboorte ervaar. Die bekering geskied soms volgens 'n redelik vasteformule.Die kritiek dat 'n mense se skuldgevoel eers aangewakker word voor hulledie weg na vergifnis gewys word, bring die vraag na die verhouding tussensubjektiewe en objektiewe behoefte (dus die vraag na die verhouding tussenbehoefte en begeerte) na vore. Subjektief gesproke het die persoon wat 'nskuldbelewenis het behoefte aan vergifnis. In netjieser terminologie kan gesêword hy het 'n begeerte na vergifnis. Wanneer mens dink vanuit die veron-derstelling van die algemeenheid van die sonde en dus die algemeenheid vandie oordeel van God het die persoon sonder skuldbesef objektief gesprokegroter behoefte aan vergifnis. Die onderliggende teologiese vraag is of diemens van sy eie verlorenheid bewus is. Die antwoord in die gereformeerde enevangeliese teologie is tradisioneel nee. Binne so 'n beskouing handel die be-wusmaking van skuld dan oor 'n mens se objektiewe behoefte en behoort ditgedoen te word selfs al ervaar mense hulleself nog nie behoeftig aan vergifnis511 Kor 5:1752'n Internet-soektog op www.google.om onder die soekterm �born again� le-wer ongeveer 4,5 miljoen resultate. Sien byvoorbeeld http://www.born-again-hristian.info/hristianity.htm.53Die heilsorde word ook binne hierdie soort teologie so verstaan dat bekering weder-geboorte voorafgaan. Die gereformeerde teologiese tradisie beklemtoon die totale verdor-wenheid van die mens en God se inisiatief in die verlossing van die mens. Daarom gaanwedergeboorte bekering vooraf in die gereformeerde teologie.
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3.3. DIE PNEUMATOLOGIE 85en vernuwing nie.Ten spyte van bogenoemde kritiek wat betref mense wat reeds Christeneis, moet egter genoem word dat so 'n wedergeboorte-ervaring werklik virbaie mense totaal lewensveranderend is. Hierdie ervaring van die aktiewe enlewensveranderende krag van die Heilige Gees is die krag van die born againbeweging.Die objektiewe verandering wat plaasvind, word dikwels in die teologie injuridiese terme soos vergifnis en regverdigmaking beskryf. Dit verondersteldat dit vir die mens nodig is om deur God geregverdig te word. Die fokuspuntvan die juridiese taal is die komende oordeel. Paulus gebruik byvoorbeeld diewoord redding om te verwys na redding van die oordeel54. Daarom word ditmeestal in sy werke in die toekomstige tyd aangetref. By die oordeel is die helemens se bestaan op die spel. Die alternatiewe is lewe of totale vernietiging.In die Joodse denke, waar die term sy oorsprong het, het die oordeel van Godoor regverdigheid al dan nie van die mens 'n suiwer toekomstige karakter.Volgens Paulus egter is die geregtigheid van God geopenbaar in Jesus enis dit 'n aktiewe krag in die hede van die gelowige (Ridderbos 1966:177).Die gelowige weet reeds wat die resultaat van God se oordeel is, naamlikvryspraak en lewe. Die krag van die opstanding is deur die Heilige Geesal teenwoordig in die gelowige wat niks anders as 'n nuwe skepping is nie.Regverdiging en vernuwing hoort byeen. Die regverdige sal deur die gelooflewe.Die oorgang tussen die ou mens en die nuwe mens druk ook die saakwaaroor die wedergeboorte handel uit55. Hier word die sterwe en opstandingvan die ou en nuwe mens onderskeidelik aan die sterwe en opstanding vanJesus gekoppel. Dat die ou mens moet sterf en slegs deur 'n daad van Godvernuwe kan word, het implikasies vir die tema van hierdie studie. So 'ndiskontinuïteit in die menslike bestaan beteken dat, volgens die Christelikegeloof, die mens nie uit homself sy behoefte aan selfverwesenliking kan be-vredig nie. Die ou mens is 'n mislukking en kan niks doen om van homselfiets te maak nie, behalwe om te sterf. Die nuwe mens wat in Christus opge-54Soos byvoorbeeld in 1 Tes 1:1055Regdeur die geskiedenis is die verband raakgesien. In die anonieme Theologia Ger-mania wat 'n groot invloed op Luther gehad het, word die opstaan van die nuwe menspertinent die wedergeboorte genoem (hoofstuk 26). Wat egter in hierdie dokument ookinteressant is, is dat daar by die afsterwe van die ou mens baie klem gelê word op dieafsterwe van sy aardse begeertes. Hier is een van die vele voorbeelde van die potensiaalvir die konsep ou en nuwe mens om aksetisties verstaan te word.
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86 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERwek is, is die werking van God. Die mens se skuld verhinder sy realiseringvan homself onoorkomelik. Die Bybel ken nie die gedagte van 'n progres-sief beterwordende mensdom nie. Slegs die nuwe mensdom onder een Hoof,naamlik Christus.Vanuit die tema van hierdie werk ontstaan die vraag of die ou en die nuwemens dieselfde behoeftes het. Bondig kan gesê word dat insoverre beide 'nmens is, hulle wel dieselfde behoeftes het. Die begeertes verskil egter radikaal.Nog 'n woordveld wat in die Nuwe Testament gebruik word om die saakwaaroor die wedergeboorte gaan aan te dui, is die terminologie van die skep-ping waarvan II Kor 5:17 seker die bekendste voorbeeld is. Die skeppings-terminologie dui daarop dat die mens vir sy bestaan (die eerste skepping,eerste geboorte) en vir die vervulling van sy bestaan (die wedergeboorte,nuwe lewe) van God afhanklik is. Beide geboorte en skepping is prosessewaarby die persoon wat dit ondergaan nie 'n bydrae maak nie. Dus geld ditook vir die wyer begrip wedergeboorte in die Bybel dat daar, soos Heyns ditstel, geen sprake van sunergisme is nie.Heyns (Heyns 1981:305) dui die wedergeboorte aan as begin van die ge-skiedenis van die Christelike lewe. Die subjektiewe inhoud van die wederge-boorte is op die manier niks anders as dié van geloof en heiliging nie56. Dieuniekheid van die wedergeboorte is dat dit die begin is en dat op daardiepunt die diskontinuïteit tussen die oue en die nuwe die duidelikste is. Aandie begin van 'n mens se lewe as Christen is wedergeboorte ook die skielikegewaarwording van die vermoë om te kan glo en die vermoë om God se wil tekan doen. Hier hou wedergeboorte en die gawes van die Gees verband maarmet dié verskil dat wat algemeen onder die gawes van die Gees verstaan ismeer spesi�ek dui op vermoëns om te kan dien binne die kerk.3.3.2 Die gawes van die GeesDie algemene gawes van die Gees is eintlik niks anders as die heil self nie57.Onder die gawes van die Gees bespreek ek hier egter die harismata of die56In John Wesley se preek The marks of the new birth (1872) identi�seer hy drie ken-merke (marks) van die wedergeboorte. Vir hom is dit niks anders as geloof, hoop en liefdenie.57So onderskei Heyns in sy Dogmatiek byvoorbeeld tussen die besondere en die algemenegawes van die Gees. Die besondere gawes is die harismata terwyl hy onder die algemenegawes die ordo salutis behandel. Hierdie onderskeid lyk vir my sinvol en ek volg dit hieronder die hoofde van die wedergeboorte en die gawes van die Gees. (Heyns 1981:296-328)
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3.3. DIE PNEUMATOLOGIE 87besondere gawes van die Gees.In die Pauliniese geskrifte in die Nuwe Testament kom die konsep van diegawes van die Gees voor as 'n spesi�eke vermoë wat die Gees aan elke lid vandie gemeente gee waarmee daardie lid die geheel moet dien. Dit gaan hier dusin die eerste plek oor die behoefte van die gemeente. Dit is veral duidelik indie gedeeltes waar die kerk aangebied word as liggaam van Christus waarvanelke lidmaat 'n deel is met 'n spesi�eke funksie58. Die fokus op die belang vandie gemeente kom byvoorbeeld baie duidelik na vore in Paulus se besprekingvan die gawe van glossolalie. Hy plaas hier die belang (opbou) van almalteenoor die belang van die enkeling. Die gawe moet so aangewend word datdit die geheel dien.Wat ons hier in die eerste plek aangaan, is nie die behoeftes van die kerknie. Wat hier van belang is, is die vraag na wat die verband tussen diebehoeftes van die enkeling en die harismata is.Die feit dat die harismata juis aangebied word as iets wat op die ge-meente gerig is, dui op die belang van die kerk binne die Nuwe Testamen-tiese geloof. Die Nuwe Testament-tekste wat oor hierdie saak handel, bieddie voordeel van die hele gemeente as die liggaam van Christus aan as diedoel van die gawes. Die voordeel van die enkeling is juis dat hy deel van diekerk mag wees. Dit beteken dat die kerk nie vir die gelowige 'n opsioneleekstra is nie, maar dat dit is waartoe hy wedergebore is. Die kerk is die kon-teks van die algemene en die besondere gawes van die Gees. Die kerk is diekonteks van die werk van die Gees maar is ook die doel daarvan. Die Chris-telike geloof bely die antropologiese noodsaaklikheid van die kerk. Hierdietema word in meer besonderhede in hoofstuk 6 op bladsy 197 behandel. Ekbespreek dit dus nie verder hier nie.Die behoeftes van die enkeling wat bevredig word deur die feit dat sy 'nbesondere gawe gekry het, is weer eens verwant aan die tema van selfverwe-senliking. Die vermoë om te werk, is volgens die Ou Testamentiese verhaalvan die sondeval iets wat die mens in sy volmaakte toestand ook gehad het.Met die sonde word werk sleurwerk. Die betekenis van die besondere gawesvir die enkeling is dat sy 'n onmisbare taak het om te verrig en deel te neemaan niks minder nie as God se vervolmaking van sy skepping. Dit betekennie noodwendig dat die kerk die koninkryk laat kom nie59.58Die liggaam verwys óf na die plaaslike gemeente soos in die geval van 1 Kor 12 enRom 12 óf na die kerk as geheel soos in Efesiërs en Kolossense.59Küng (1968:96) doen moeite om aan te toon dat die kerk nie 'n voorlopige stadiumvan die koninkryk is nie maar die getuie en 'n teken daarvan.
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88 HOOFSTUK 3. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE GODSLEERAs dit waar is dat 'n mens jouself realiseer in jou arbeid, en by implikasiedat 'n mens daardie behoefte het, is die aktiewe deelname aan die kerk diehoogste vorm van selfrealisering omdat dit 'n gemeenskap van liefde is watmeewerk aan die grootste projek in die kosmos. Die Christen glo dat dieprojek nie kan misluk nie60 en dat sy self nie daarvan verwyder kan word nie61.Op die lang duur is vervreemding dus uitgesluit. 'n Mens moet egter erkendat daar ook binne die kerk liefdeloosheid, tweespalt en wanorde bestaan.Die feit dat die werk swaar is, verminder egter nie die betekenis daarvan nie.3.3.3 Die ervaring van die Heilige Gees in die lewe vandie gelowige: Die vrug van die GeesDie aanspraak van die Christelike geloof is dat die krag van die Heilige gees'n verandering in die lewe van 'n persoon teweegbring wat niks anders as 'nnuwe lewe is nie. Die nuwe lewe is subjektief waarneembaar en word in dieBybel met 'n verskeidenheid terme beskryf soos die ervaring van vrede endie ervaring van 'n skoon gewete. Paulus se beskrywing van die vrug van dieGees in Galasiërs 5 bied op een plek nege gevolge in die subjektiewe lewevan die gelowige wat as die gevolg van die Gees se werk aangebied word.Weens die samevattende en opsommende karakter van die gedeelte en diedirekte verwysing van die Gees, asook die besondere betekenis wat hierdiegedeelte en terminologie het in die vroomheid van die denominasie waarvanek 'n lidmaat is, bespreek ek dit hier62.Die lys wat Paulus aanbied as die vrug van die Gees63 bevat nege per-soonlikheids-eienskappe wat in 'n groot mate oorvleueling en sinonieme be-vat. Dit word bedoel as die teenpool vir die gevolge van die vlees. Opvallendis dat die elemente wat daar voorkom na intermenslike verhoudings en intra-60Die koms van die koninkryk in nie afhanklik van die mens nie maar van God.61Dit is die volharding van die heiliges62Ek hou by my metodologie deur die gedeelte nie eksegeties aan te pak nie, maarsistematies. Dit beteken dat ek die tematiese en strukturele elemente soek en probeer omdit binne die samehang van die res van die inhoud van die Christelike geloof te verstaan.Die eksegese moet juis die samehang met ander dele van die Bybel aantoon. Daaruit kom'n bybelse teologie voort wat saam met die ervaring van die huidige tyd die bron is vir diesistematiese teologie.63Vrug beteken gevolg of produk. Om enige volledigheid aan die lys toe te dig of om diespesi�eke getal as iets besonders te sien oorspan die teks na my mening. In die populêrespraakgebruik in die NG Kerk en selfs soms in preke word daar na die vrugte van die Geesverwys, wat natuurlik dan aan die spesi�eke lys 'n sekere status toeken.
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3.3. DIE PNEUMATOLOGIE 89psigiese verskynsels verwys. Liefde is die eerste op die lys en vat die lys in'n groot mate saam. Samevattend kan gesê word dat Paulus die vrug vandie Gees sien as 'n vermoë tot harmonieuse intermenslike verhoudinge watvoortkom uit 'n positiewe innerlike krag. Hierdie samevatting lyk op die oogaf baie verwant aan wat Abraham Maslow die behoefte aan selfverwesenli-king noem64. Dit spreek van die soort persoonlikheid wat nie net reaksionêrop biologiese impulse ingestel is nie65, maar waar die subjek in beheer vanhomself is66 en op die medemens gerig lewe67 op so manier dat dit sy eieidentiteit bevestig.Die sinergie tussen die harmonie met die medemens en die bevestigingvan 'n mens se eie identiteit wat ervaar word as 'n innerlike vrede moet 'nsleutelplek in 'n Christelike behoefte-antropologie inneem: 'n Mens het andernodig om jouself te wees. Die besondere bydrae wat die konsep van die vrugvan die Gees hierby maak is om dit onomwonde te stel dat 'n mens God dieGees nodig het om die gemeenskap met ander en die integrasie van 'n mensse eie identiteit te verwerklik. Dus: 'n Mens het die Gees nodig om tot jounaaste te leef en so jouself te word.'n Formulering soos hierdie bring die skeppingsleer, die etiek en die pneu-matologie byeen in die konsep van die vrug van die Gees. Die liefde tot dienaaste is die basiese opdrag van die Christelike etiek. Die konsep van diegoeie skepping veronderstel dat die heil van die skepsel en God se opdragaan Hom verweef is, m.a.w. dat God dit goed bedoel as hy beveel dat onsons naaste moet liefhê. Die Heilige Gees stel 'n mens in staat om jouself teverwesenlik in die uitleef van God se opdrag. Dit is duidelik dat die Gees ophierdie manier die basis van ons identiteit is68.
64Sien 7.4.3.3 op bladsy 25065Agressie en wellus by name. Sien Gal 5:19-21.66Selfbeheersing, vrede, lankmoedigheid67Liefde, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid68Die teologiese vraag oor hoe ons moet dink oor nie-gelowiges wat tog die eienskappewat Paulus hier noem, vertoon ontstaan uit hierdie gevolgtrekking. Die een oplossing isom dit aan die werking van die Gees se algemene genade toe te skryf. Dit kom weer aandie einde van deel twee van hierdie studie spesi�ek met betrekking tot Maslow se konsepvan selfverwesenliking aan die orde.
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Hoofstuk 4Menslike behoeftes en dieChristelike antropologie aan diehand van twee antropologieseontwerpeSamevatting. Die betekenis van die antropologiese ontwerp vanKarl Barth vir die Christelike leer oor menslike behoeftes is eer-tens dat dit die sto�ikheid van die mens beklemtoon en alle du-alisme tussen stof en gees verwerp. Volgens Bath het die mensbehoefte aan God omdat God die mens so gemaak het. Om teenGod te kies is nie vryheid nie maar onvryheid en nie selfverwe-senliking nie maar selfverydeling. Daar is geen ander weg totmenslike selfkennis as juis die kennis van God nie. Hierdie kennisword deur God aan ons geopenbaar en is nie ter beskiking vandie mens nie.Deur Jesus weet Christene dat die mens vir God bestaan omdatGod vir die mens is. Barth se antropologie impliseer die unver-sele menslike behoefte aan God. God is die bestemming en dievoorwaarde van die mens se bestaan. Die mens se wese word ge-realiseer in 'n geskiedenis saam met God en ander. Vryheid isselfrealisering in liefde tot God en die naaste. Die antropologievan Barth veronderstel 'n onderskeid tussen die mens se behoefteen sy begeerte. Die begeerte is kenbaar vir die wetenskap maar90
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91die behoefte hou verband met die mens se wese: dit word geo-penbaar. Barth se beklemtoning van die geskiedenis wat tussenGod en die mens afspeel en die mens se vryheid dui daarop datbehoefte by Barth sterk verwant is aan die konsep van behoefteas potensiaal.Die mens bestaan as bondgenoot van sy medemens en is bestemom die bondgenoot van God te word. Die basiese vorm van diemenslike bestaan is die behoefte aan die medemens. So het 'nmens ander nodig om jouself te wees. Dit kom duidelik na vorein die struktuur van die mens as man en vrou. Vir Barth korres-pondeer die mens se wese en bestemming. Die mens se wese is syontmoeting met sy medemens. Sy bestemming is sy verhoudingtot God. Barth se formulering dat die mens deur die Gees diesiel van sy liggaam is, hou in dat 'n behoeftehiërargie wat dieliggaamlike bo die siel plaas, verwerp word. Dit beteken ook datdie mens se behoefte nie verstaan word in terme van drange losvan die subjek nie.Die behoefte aan God is die basis en konteks vir al die mens seander behoeftes. God is dit waaroor die mens glad nie kan beskiknie en waaraan hy absolute behoefte het. Die mens kan eintliknet werklik vir God liefhê en begeer juis omdat hy nie oor hombeskik nie. Alles anders wat die mens begeer en liefhet is diegetuienisse van God. Soos die mens alles van God ontvang as dieenigste menslike behoefte, is hy ook sy lewe aan God verskulding.God is volgens Barth die enigste rigpunt vir die menslike wil.God is die ware objek van alle menslike tekort en potensiaal. Ditbeteken konkreet dat die algemene menslike behoefte (hier bedoelas tekort en vryheid) van geweldige teologiese betekenis is - veralwanneer in ag geneem word dat daar vir Barth nie so iets soos'n spesi�ek godsdienstige behoefte is nie. Elke menslike tekort enpotensiaal funksioneer binne Barth se antropologie as getuienisvan die mens se behoefte aan God en sy bestemming by God.Die mens se behoefte aan tyd en identiteit is ook die behoefte aanGod omdat die teenwoordigheid van God die gawe van die tyd is.Dat die mens se tyd eindig is, beklemtoon soos niks anders niedat hy God nodig het. Juis hierdie tekort in ons bestaan oriënteerons op God.
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92 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEPannenberg volg 'n ander metodologie in sy fundamenteel-teologieseantropologie. Sy gevolgtrekkings is egter baie naby aan dié vanBarth. Die implikasies van sy argument vir 'n leer oor menslikebehoeftes ontvou in vier bewegings. 1. Die mens as organiesewese het organiese behoeftes maar die manier waarop hy dit be-vredig is deur sy wêreldopenheid. 2. Die mens as bewuste subjekhet persoonlike behoeftes maar dit word bevredig deur die saam-bestaan van die mens met sy medemens. 3. Die mens is 'n sosialewese met sosiale behoeftes maar daardie behoeftes word bevre-dig binne 'n oorkoepelende betekenisgeheel 4. Die mens realiseersy wese in die tyd. Die betekenis van die geheel is nie voltooibinne die tyd nie. Daardie betekenis maak egter die mens se wesemoontlik. Die mees �nale en absolute horison van betekenis isGod. Die goddelike gawe van die Gees is dit wat die mens se helebestaan onderlê en van hom 'n menslike persoon maak.
Hierdie hoofstuk is die mees omvattende van die eerste deel van hierdie stu-die omdat die tema van hierdie ondersoek antropologies van aard is. Dieantropologiese fokus van hierdie studie maak dit nodig om hier 'n gespreks-genoot te vind aan die hand waarvan die tema geanaliseer kan word. Ekontwerp dus nie 'n antropologie van voor af nie, maar volg die spoor vaneen antropologiese ontwerp deur een van die groot teoloë van die twintig-ste eeu - dié een wat Karl Barth in sy Kirhlihe Dogmatik uiteengesit het.Daardie ontwerp het ' n besondere invloed op 'n ander groot teoloog vandie volgende geslag ná Barth uitgeoefen, naamlik Wolfhart Pannenberg. Ekgaan hierdie twee belangrike bydraes (welliswaar uit een tradisie-historiesetrajek, maar een wat my eie denke ook beïnvloed het, soos die leser in hoof-stuk 9 sal opmerk) se inhoud op so 'n manier ontleed dat ek die betekeniswat daaruit vir 'n Christelike behoefteleer voortvloei, kan aantoon. Hierdiehoofstuk is ook metodologies van belang. Ek wil aantoon dat dit moontlik isom 'n teologie-antropologiese werk te ontgin vir sy implikasies oor menslikebehoeftes.
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4.1. BARTH SE KD III/2 934.1 Uiteensetting van Barth se KDIII/24.1.1 Die plek van KD III/2 binne die werk van BarthKD III/2 vorm deel van Barth se Kirhlihe Dogmatik. Volume III, waarvandie werk onder bespreking deel is, handel oor die skepping. Vir Barth is dieonderwerp van die leer van die skepping die mens. Die rede waarom die leervan die skepping die leer van die mens is, is omdat die mens daardie skepselis wie se verhouding met God deur die woord van God geopenbaar word.Weil das Mensh das Geshöpf ist, dessen Verhältnis zu Gott unsin Gottes Wort o�enbar ist, darum ist er der Gegenstand dertheologishen Lehre vom Geshöpf überhaupt. (Barth 1948:1)4.1.2 Opbou en inhoud van die werkDie werk van Barth bestaan uit 5 hoofstukke. Die eerste hoofstuk (� 43)handel oor die mens as probleem van die dogmatiek. Dit bestaan uit tweeafdelings. Die eerste handel oor die mens in die kosmos, terwyl die tweedeoor die mens as die onderwerp van teologiese kennis van die skepping handel.Die tweede hoofstuk (� 44) handel oor die mens as skepsel van God. Ditbestaan uit drie afdelings. Die eerste handel oor Jesus as die mens vir God,daarna volg 'n deel oor die fenomene van die menslikheid. Die hoofstuk sluitmet 'n bespreking van wat die ware mens is.Die derde hoofstuk (� 45) handel oor die mens as die bondgenoot vanGod. Dit begin met 'n bespreking van Jesus as die mens vir alle mense.Daarna word die basiese vorm van die menslike bespreek. Die hoofstuk sluitmet 'n afdeling oor die mens as gelykenis en hoop.Die vierde hoofstuk (� 46) handel oor die mens as siel van sy liggaamterwyl die vyfde hoofstuk (� 47) handel oor die mens in sy tyd.4.1.3 Die mens as teologiese probleem4.1.3.1 Die mens in die kosmos.Vir Barth is die nadenke oor die mens se plek in die kosmos van teologiesebelang. Barth wil dit baie duidelik stel dat teologie, self die teologiese skep-pingsleer, nie kosmologie is nie. Eintlik is antropologie die enigste vorm vanteologiese kosmologie (Barth 1948:13) want die mens is die skepsel wat deur
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94 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEGod tot sy verbondsgenoot gemaak is. God het mens geword, die mens is sybondgenoot. Daar is vir Barth dus nie so iets soos 'n leer van alles nie. DieBybel leer van God as God van die kosmos in sy verhouding tot die mens.Ons weet byvoorbeeld nie hoe God deur die ander skepsels geloof word nie,of wat hulle verhouding met God is (Barth 1948:17). Die natuurwetenskap is'n legitieme onderneming maar dit het 'n beperkte nis waarby dit moet hou.Dit kan egter nie 'n leer van alles voorsien nie omdat die wetenskap haar juismet die kenbare besonderhede van die wêreld van die mens besig hou. Daaris om dieselfde rede ook nie 'n teologiese engeleleer nie en staan die teologievry teenoor verskillende wêreldbeelde.Die formulering wat Barth gebruik om die mens se plek in die kosmos aante toon, is dat die mens onder die hemel en op die aarde leef. Die teologieseleer van die skepping handel dus oor die geopenbaarde kosmos van die mens.Hierdie kosmos van die mens is die ruimte waar God die mens ontmoet. Daaris in hierdie kosmos dinge wat die mens nie weet nie (noem dit 'die hemel').Die mens is ook nie die kosmos nie maar is daarbinne.4.1.3.2 Die mens is die onderwerp van teologiese kennisDie mens is die onderwerp van teologiese kennis omdat dit die mens se ver-houding met God is wat geopenbaar is. Die taak van die dogmatiek is om tevra na wie hierdie mens is wat in verhouding met God staan (Barth 1948:20).Omdat dit put uit die woord van God, is die teologiese antropologie andersas ander pogings tot menslike selfkennis. Barth vra na die verhouding tussendie teologiese antropologie en die wetenskaplike antropologie. Hy wys spe-kulatiewe antropologie af wat vir hom soos 'n wêreldbeeld die mens se woordoor die mens is. Die eksakte wetenskappe is nie die vyand van die teologienie. Dit bestudeer egter nie die ware mens soos God hom ken nie, maarsy tasbare buitekant soos hy homself leer ken. Dit is geregverdig omdat diemens bestaan.Wanneer die wetenskaplike antropologie egter in diens staanvan 'n wêreldbeeld word dit die vyand van die teologie.Teologiese kennis oor die mens word verhinder deur die sonde van diemens. Vir Barth is die sonde juis onnatuur en onvryheid. Die sonde van diemens verhinder ons dus om te weet hoe die menslike natuur, soos hy deurGod geskape is, werklik is. Vir Barth is die antwoord op hierdie vraag tevinde in die feit dat die mens nog steeds skepsel van God bly omdat Godhom in genade aanspreek (Barth 1948:31). Sonde is onnatuur en nie natuurnie. Dit is nie 'n tweede skepping nie. Selfs dat ons sondig (dus dat ons
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4.1. BARTH SE KD III/2 95in teëspraak met onsself is) moet aan ons deur God geopenbaar word1. Onsteëspraak met onsself is nie die laaste woord oor die mens nie. God se genadegaan ons sonde vooraf2 en God spreek ons nog steeds in sy genade aan, selfsal is dit in die vorm van straf op ons onnatuur. Sonde is opstand teen diegenade van God waarin ons bestaan, juis om daardie rede is dit teëspraakmet onsself. Die mens kan die verbond verbreek, maar hy kan dit nie ophefnie want God bly vry om genadig te wees oor sy skepsel (Barth 1948:38).Die wese van die mens is juis vir Barth nie dit wat die mens oor homselfweet nie maar dit wat God in sy genade van die mens weet. God ken onssoos ons onsself nie ken nie, dis waarom ons onnatuur nie die �nale woordoor die mens is nie.Vir Barth is Jesus die bron van kennis oor die ware mens omdat Hy dieWoord van God is. Ons ken die wese van die mens nie op 'n ander maniernie. Dit is net in Jesus dat ons weet dat God die mens nie laat vaar het nie.Deur hierdie Christologiese benadering tot die mens keer Barth sy rug opdie patroon in die antropologie wat begin by die algemene menslikheid (asofdit op een of ander manier afgelei kan word) en wat die menslike natuurvan Jesus op een of ander manier daarop baseer. Die begronding van dieantropologie in die Christologie het ook sekere slaggate. Barth bespreekdrie.1. Ons kan nie onsself en Jesus direk gelykstel nie . Ons eie menslikebestaan is dialekties in teëstelling met onsself. Ons weerspreek onsself.Jesus se natuur is sonder teëspraak en is bepaal deur sy verhoudingmet God. Ons regverdiging by God rus op Jesus se regverdigheid voorGod. Jesus is die mens soos God hom wou skep. (Barth 1948:54 enverder)2. Jesus is sondeloos. Hoewel hy kon sondig en versoek was, het hy opge-tree met die vryheid van God waarmee God die wêreld gemaak het endie niks nie gemaak het nie. (Barth 1948:59)1Pannenberg beskryf hoe die mens bewus is daarvan dat hy nie-identies met homselfis, en hoe hierdie besef in die menswetenskappe gestalte vind. Elke mens voel die pyn vanselfweerspreking, maar sonder die openbaring van God weet 'n mens nie wat dit betekennie. (Pannenberg 1999:265-266; Barth 1948:33)2Pannenberg druk dieselfde uit deur die primaat van die mens as beeld van God bo diemens as sondaar te handhaaf. (Pannenberg 1999:20)
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96 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPE3. In Jesus is die menslike natuur nog in sy basiese en oorspronklike vormgeopenbaar. (Barth 1948:60)Vir Barth is Jesus dus die ware mens. Ons weet op geen ander manier wie onsis nie. Selfkennis is dus dissipelskap omdat ons dieselfde menslike natuur asJesus het. Die metode van die teologiese antropologie moet dus eers na Jesuskyk as die ware mens en dan na die algemene mensdom. In hierdie hoofstukblyk dit hoe ver Barth van enige doetisme verwyderd is. Die ontkenningvan die menslike natuur van Jesus sal enige kennis oor die mens onmoontlikmaak.4.1.4 Die mens as skepsel van GodDie tweede hoofstuk (� 44) handel oor die mens as skepsel van God. Ditbestaan uit drie afdelings. Die eerste handel oor Jesus as die mens vir God,daarna volg 'n deel oor die fenomene van die menslikheid. Die hoofstuk sluitmet 'n bespreking van wat die ware mens is.4.1.4.1 Jesus: die mens vir GodDie vraag na die wese van die mens te midde van, en in onderskeid van al dieander skepsels van God is ook vir Barth van teologiese belang. Op 'n manieris hierdie vraag 'n vraag van buite die mens omdat dit hom tussen die anderskepsels plaas. Waar Barth hierdie vraag benatwoord word die Christologieas basis vir die antropologie gebruik.Die tese van die hele hoofstuk is dat die wese van die mens die geskiedenisis waarin een van God se skepsels uitgekies en geroep en in verantwoordingvoor God vasgegryp is en waarin hy hom daardie verantwoordelikheid waar-dig bewys (Barth 1948:64). Daardie skepsel is natuurlik Jesus.Wanneer Barth na die wese van Jesus vra, is die antwoord dat Jesus sewese sy werk is. Die Nuwe Testament verwys glad nie na Jesus buite sy ampen sy werk as verlosser nie. Dit moet nie verstaan word as doetisme nie(Barth 1948:67). Selfs by sy wederkoms bly Jesus waarlik 'n mens. Jesus sewese is sy werk. Daar is 'n eenheid van dader en dade in Hom. Sy werk isnie net sy sterwe of opstanding nie, maar sy hele lewe. Om die rede beskouBarth ook die onderskeid tussen die persoon en werk van Jesus as 'n fout indie tradisie. Jesus is volkome betrokke by die werk van God en tree op insy eie naam as God. Jesus is een met die Vader omdat hy volkome die werkvan die Vader doen en volkome afhanklik van die Vader leef.
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4.1. BARTH SE KD III/2 97Barth som die resultate van sy ondersoek oor die mens in die kosmosop deur na Jesus te verwys. Die mens (Jesus) is anders as ander skepselsdeurdat:1. God in hom teenwoordig en geopenbaar is. Sy eenheid met Homselfdui op die eenheid van God met Homself.2. God deur hom wil en werk. God se werk is om die mens te verlos.(Barth 1948:79)3. God rig homself in liefde en vryheid tot die mens. Dit dui die mens asskepsel van God aan.4. Die mens is die voorwerp van God se soewereine handelinge. In Jesuskom die koninkryk van God. (Barth 1948:80)5. Jesus is die geskiedenis van verlossing.6. Jesus is die mens vir God. Hy bestaan ter wille van God se koninkryken sy werk en sy Woord. Dit onderskei hom van al die ander skepsels.God is vir die skepping, maar hierdie skepsel is vir God. God se doelis ook sy doel. (Barth 1948:81-82)Wat hierbo uiteengesit is, geld nie vir alle mense nie, dit geld vir Jesus as dieware mens. Dit vorm egter die basis van 'n teologiese antropologie.4.1.4.2 Die fenomene van die menslikheidDie fenomene van die menslikheid is daardie eienskappe wat vir die menselders, buite die openbaring van God in Jesus, duidelik is. Dit kan egter netreg verstaan word in die konteks van die ware mens wat deur God openbaarword. Barth maak die implikasies van dit wat oor Jesus as die ware mensgesê is, op alle mense van toepassing. Die menslikheid van Jesus is die basisvan ons kennis van die menslikheid van alle mense. Ons verskil egter weensdie sondeloosheid van Jesus en sy identiteit met God (Barth 1948:82). Toggee die ondersoek na die menslikheid van Jesus aan ons belangrike kriteriavir wat die mens is. Dit dui ook aan dat kennis van die mens baie eng verbindis met kennis van God. Die mens bestaan vir God: dit is bepalend vir sywese.Barth gebruik die aanduiding van die menslikheid van Jesus om kriteriavir 'n teologiese de�nisie van die mens daar te stel. Daardie kriteria is:
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98 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPE1. Elke mens word bepaal deur die verhouding van Jesus tot God. Ditbeteken dat God hom tot elke mens wend.2. Verlossing is vir elke mens.3. Die bestaan van elke mens word daardeur bepaal dat sy ter wille vanGod bestaan.4. Elke mens lewe onder die heerskappy van God.5. Die mens se wil en dade bestaan in deelname in God se dade en bedoe-ling vir hom. Vryheid is dus die vryheid om vir God te kies. (Barth1948:85)6. Die mens bestaan vir God, want God is vir die mens. (Barth 1948:86)Dat Jesus as die mens vir God die basis van die teologiese antropologie is,impliseer dat die verhouding tot God dié eienskap is wat die mens van anderskepsels onderskei3. Sonder hierdie kennis, kan 'n blote bestudering van diefenomene van die menslikheid nie die ware mens blootlê nie. Pannenberg volgook hierdie uitgangspunt, maar metodologies begin hy by 'n ander punt. Hytoon aan hoe die verskillende menswetenskappe (wat die fenomene van diemenslikheid bestudeer) ten diepste die vraag na die mens se verhouding totGod oproep en impliseer4.Barth analiseer pogings uit die negentiende eeu en die evolusionistiesetradisie wat daaruit voortspruit (soos dié van Portman) om die uniekheid vandie mens aan te dui. Volgens hom ken die negentiende-eeuse mens homselfas nie baie anders as 'n dier nie5. Die vraag na die wese van die mens hetnog altyd veronderstel dat daar een of ander eienskap van die organisme iswat die mens onderskei en bepaal en dat daardie eienskap vir die wetenskaptoeganklik is. Ook die de�nisie van die mens as 'n animal ratione praeditumtrap in hierdie slaggat.Dieselfde geld vir dié visie op die mens wat die etiese vermoë van die mensbeklemtoon. Die mensbeeld van die natuurlike en die etiese mens sê nog niks3My eerste gevolgtrekking in hoofstuk 9 maak van hierdie insig gebruik. Sien 9.2.1 opbladsy 309.4Sien my bespreking vanaf 4.2 op bladsy 134.5(Barth 1948:104). Dit sal ook duidelik blyk uit my bespreking van die psigologie vandie begin van die twintigste eeu. Sien my gevolgtrekking aan die hand van die werk vanJ-H van den Berg (1969b:29 en verder) by 7.3 op bladsy 234.
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4.1. BARTH SE KD III/2 99van die mens se verhouding tot God (en dus van die ware mens) nie. Dit wysdie mens alleen en is daarop net 'n afskaduwing van die ware mens. (Barth1948:112)Barth ondersoek die idealisme van Fihte wat die mens as outonoom apartvan God wil sien. Die 'god' van Fihte se mens is sy eie gees. 'n God wat diemens konfronteer en beperk en dus werklik sy bestemming is, bestaan nie virFihte nie (Barth 1948:128). Vir Barth het die mens die behoefte aan Goden de�nitief nie die behoefte om onafhanklik van God te word nie.Net soos Barth die biologiese en idealistiese pogings tot kennis van dieware mens ondersoek het, ondersoek hy ook die eksistensie-�loso�e, by namedie van Jaspers. In die biologiese mensbeeld is die mens 'n selfgenoegsamewese in terme van eksterne gekondisioneerdheid en in die idealistiese mens-beeld is die mens selfgenoegsaam in terme van 'n innerlike vryheid teenoor diewêreld. Hierdie twee benaderings beantwoord nie die vraag na die menslikeself-aktualisering nie. Die mens is betrokke in 'n proses van self-transendensiewaarin die mens ook vir homself as subjek 'n objek is. Op die manier is 'ek'steeds op soek na 'myself'. Hierdie bestaan van self-transendensie is 'n be-staan in spanning tussen sy natuur en die moontlikheid wat hy kan wees. Diemens is op soek na iets wat die eindpunt is waarop sy transendensie dui. Indie 'grens-situasie' kom die mens in 'n besondere (dog vlugtige) kontak metdie transendente Ander. Jaspers sê nog nie wat die Ander is nie. Dit is diewaarde van die eksistensie-�loso�e, dat dit ons lei om nie aan die mens asselfgenoegsaam te dink nie. Barth verskil van Jaspers oor die betekenis vandie grens-situasie. God is nie in die storm nie. Die mens het nie net tweekeuses in die grens-situasie (voorwaardelike of onvoorwaardelike oorgawe aandie ander) nie. Daar is ook 'n derde weg, die weg van gelatenheid. In diehuidige Suid Afrikaanse konteks, waar 'n groot deel van die bevolking in 'narmoede-kultuur leef, is die waarheid van hierdie stelling baie duidelik. Inarm gemeenskappe is daar soms 'n opmerklike gebrek aan belangstelling en 'ngelate, soms fatalistiese aanvaarding van die situasie. Jaspers veronderstel 'nmens wat in homself belangstel en in staat is tot onvoorwaardelike vertroue.Daardie mens bestaan nie.Es ist gerade niht an dem, dass bestimte negativ besonders gela-dene Situationen als solhe es an sih haben, Träger des Geheim-nisses der Transzendenz und also des Geheimenisses der Men-shlihen Existenz zu sein. (Barth 1948:135)Barth bevraagteken die mens se vermoë om onvoorwaardelik te vertrou want
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100 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEdit veronderstel die transendensie reeds binne in die mens as die moontlikheidtot totale oorgawe. Daar is dus in so 'n beskouing nie 'n verskil tussentransendensie en eksistensie nie. Die mens is dan geslote vir God as dietotaal andere en self die antwoord op sy vraag (Barth 1948:141). Dus kandie ooreenkoms tussen die eksistensie-�loso�e en die Christelike antropologienie lê in die aspek van die oopheid van die mens nie. Die ooreenkoms is tevinde in die klem op die historiese aard van die mens.Vir Barth is dit nie belangrik wat die mens oor homself sê nie (hetsyin naturalistiese, etiese of eksistensialistiese perspektief). Wat belangrik is,is wat God oor die mens sê. Dit volg uit sy kriterium: �dass der wirkliheMensh auf alle Fälle ein solhes Wesen sein müsse, dass als solhes zu Gottgehört.� (Barth 1948:146) In die �nale instansie is wat 'n mens is, iets watdeur God aan hom openbaar word.Nog 'n fenomeen van die menslike waaraan Barth aandag gee is dié vanvryheid. Dit is die vryheid as persoonlikheid (eie denke en ervaring), ashistorisiteit (die vermoë tot verhoudings na binne en na buite) en die vryheidtot keuse en aksie. Barth verskil van Brunner6 deurdat hy nie vryheid beskouas 'n neutrale begrip om vir of teen God te kies nie (Barth 1948:153 enverder). Die mens bestaan vir en uit God. Kies teen God dompel mens netin onvryheid. Barth sal later daarop wys dat die mens homself juis ongedaanmaak deur te sondig (Barth 1948:162). Sonde is 'n moontlike onmoontlikheid.Dit beteken dat die mens vir homself verlore is, maar nie vir God nie.4.1.4.3 Die ware mensVir Barth is Jesus die een mens tussen die mense. Dit is wat teologieseantropologie juis teologies maak (Barth 1948:158). Die mens is die medemensvan Jesus, in wie ons die goddelike Ander ontmoet. Jesus is die ware mensin wie God teenwoordig is, wat redding bewerk, wat die eer van God bekendmaak en die heerskappy van God verwerklik en wie se wil en dade totaal eensmet die wil van God is en wat nie vir homself nie, maar vir God bestaan.Die mens is saam met God omdat hy die medemens van Jesus is (Barth1948:163).Die menswording van Jesus beteken eintlik dat godverlatenheid 'n onto-logiese onmoontlikheid vir die mens is. 'n Mens kan nie sonder God bestaannie. Vandaar dat Barth ook die sonde as 'n onmoontlikheid bestempel.6Soos hy sy antropologie in sy boek van 1937, Der Mensh im Widerspruh uiteensit.
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4.1. BARTH SE KD III/2 101Barth behandel die uitverkiesing langs die lyne van Jesus as die waremens. Jesus is die uitverkorene van God (Barth 1948:170). Barth verbinddie uitverkiesing van Jesus met die skeppingsleer. In Hom is die doel vandie skepping reeds vervul en bekend. Die ewige uitverkiesing van Jesus is diebesluit van God om sy skepsel te red. Op die manier is dit God se 'Ja' virdie skepping. As menswees beteken om met Jesus te wees, beteken dit ookom daar te wees waar God se wil om sy skepsel te verlos, openbaar word. Opdie manier is alle mense mede-verkose met Jesus.Om medemens van Jesus te wees, beteken ook om te bestaan in die aan-hoor van die woord van God, want Jesus is die Woord van God tot die kosmos(Barth 1948:176). Hierdie woord van God is die belofte van verlossing en be-houd van God aan sy skepsel teenoor die nie-syn. Dit is juis in die aanhoorvan die woord van God dat die mens homself transendeer en oop is vir dienuwe skepping van God. Dit is nie 'n vermoë inherent aan die mens self nie,maar die mens is dit deurdat God hom aanspreek. Die mens se reaksie opGod kan net dankbaarheid wees. Die mens kan nie 'n subjek soos God weesnie. God spreek en iets kom uit die niks. Die mens se subjektiwiteit is 'nantwoord op God se verkiesing en sy woord. Daardie antwoord is dankbaar-heid (Barth 1948:199). Die verkiesing en woord van God roep ook die mensop tot verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid impliseer vryheid, nie asneutrale begrip nie, maar as die vervulling van verantwoordelikheid (Barth1948:208 en verder).Die mens is 'n vrye skepsel van God. Hy is as subjek geponeer deur Godvir selfponering (verantwoordelik en vry). Die mens ontvang die gawe omhomself te wees binne die skepping.In die lig van hierdie resultate keer Barth weer terug na sy gespreksgenote:die natuurwetenskap, die idealisme en die eksistensialisme. Hoewel nie eenvan hulle die ware mens openbaar nie, sien hulle tog die simptome van diemens raak. Dit is dus legitieme en nodige aktiwiteite. Die natuurwetenskapsien die simptome van die ware mens as deel van die kosmos omdat die mensdie kapasiteit het om dit te kan doen (Barth 1948:238). Die idealistieseetiek sien die simptome van die mens in sy di�erensiasie van die kosmosas vry subjek. Die eksistensialisme sien die simptome van die mens in syoopheid vir die transendente (Barth 1948:239). Selfs die teïstiese teologiesien die simptome van die ware mens is verhouding tot die transendente God(Barth 1948:240). Die objek van hierdie teologie is die mens se vermoë totverantwoordelikheid (dus tot persoon wees).
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102 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPE4.1.5 Die mens in sy bestemming as bondgenoot vanGodDie derde hoofstuk (� 45) van Barth se antropologiese band van die KirhliheDogmatik handel oor die mens as die bondgenoot van God. Dit begin met'n bespreking van Jesus as die mens vir alle mense. Daarna word die basiesevorm van die menslike bespreek. Die hoofstuk sluit met 'n afdeling oor diemens as gelykenis en hoop.Volgens Barth is die ware mens bestem vir lewe met God. Sy geskapewese is 'n wese in ontmoeting. Op die manier is hy menslik en soos God enhoop hy op Hom. (Barth 1948:242)4.1.5.1 Jesus die mens vir ander menseDie geskiedenis van die ontmoeting tussen God en mens is die verbond. Hier-die bestemming as God se bondgenoot is wat die mens van die res van dieskepping onderskei. Barth se bekende formulering dat die verbond die in-nerlike basis van die skepping is, en dat die skepping die eksterne basis vandie verbond is, kom in hierdie gedeelte voor. Hy bedoel daarmee dat Goddie wêreld gemaak het ter wille van die verhouding met die mens (Barth1948:243).Die sonde kan nie die mens se wese as skepsel van God wat vir God geskepis, verander nie. Sonde is nie 'n nuwe bose skepping nie. Dit is niks, dit isnie iets nie (Barth 1948:246).Die verbond word vervul in Jesus, die ware mens - die mens vir God - diemens vir ander mense - die mens wie se werk (die wil van God) sy lewe is.As sulks is Jesus nie sel�oos nie, hy is juis heeltemal een met homself (Barth1948:258). As die mens vir God en vir ander is Jesus die beeld van God.4.1.5.2 Die basiese vorm van die menslikeDie basiese vorm van die menslike is dat die mens in verhouding bestaan.Menswees is met ander wees. Dit is wat Jesus openbaar deur vir God envir die mens te wees (Barth 1948:265-266). Vir Barth korrespondeer diewese en die bestemming van die mens. Deur God se genade is die mens asskepsel geskik vir 'n verhouding tot God. Hierdie verhouding (die verbond)is die bestemming van die mens . Die mens se wese (Sein) en doel (Sin) is
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4.1. BARTH SE KD III/2 103dieselfde, naamlik om met ander te wees (Barth 1948:290)7. Die ander is dievoorveronderstelling van 'n mens se subjektiwiteit. Daar is geen ek wat niejy veronderstel nie. Ek kan egter nie oplos in die jy nie en ook nie jy in eknie. Dit is nie ontmoeting nie.Nie eers die sonde, as opstand teen God en ontkenning van die medemens,kan 'n mens naaste-loos maak nie. Die sondige mens is onmenslik maar niesonder sy naaste nie.Menswees is dus wees in ontmoeting of eintlik die geskiedenis van daar-die ontmoeting. In hierdie ontmoeting kyk mense mekaar in die oog . Inontmoeting wees, beteken ook vir Barth dat 'n mens praat en luister. Barthmeen dat: �Ih gar niht Ih sein kann, ohne Anspruh des Anderen zu ver-nehmen, ohne ihn zu mir kommen zu lassen und also ohne ihn zu hören.�(Barth 1948:309)In ontmoeting wees beteken verder vir Barth dat mense mekaar tot hulpis (Barth 1948:312). Die mens kan nie alleen wees nie, hy het iemand nodig.In die �nale instansie is daardie iemand God, maar ook die medemens. In dievierde plek beteken wees in ontmoeting dat mens dit alles (sien, praat/luister,doen) van harte doen want in sy eie hart is die mens in elke geval net ditwat hy 'van harte' is. Ware menslikheid is om graag (in vryheid) met dieander te wees. Christelike liefde is dan ook die keuse teen die ongraagdheidwaarmee mense soms mekaar ontmoet (Barth 1948:318) .4.1.5.3 Die mens as gelykenis en hoopDie mens is die beeld van God. Dit is een van die mees basiese vertrekpuntevan die teologiese antropologie. In � 45, nommer 3 van sy Kirhlihe Dogma-tik wys Barth op watter manier die mens die beeld van God is, en dit nogsal word. Vandaar die terme gelykenis en hoop. Barth brei sy stelling vandie vorige gedeelte, dat die basiese vorm van die mens medemenslikheid is, inhierdie deel uit met verwysing na die mens as man en vrou (Barth 1948:344). Die geslagte is die enigste struktuurverskil in die mens. Daar bestaan ooknie so iets soos 'n abstrakte mens nie, net konkrete mans en vroue. Hierdiestruktuur word nie deur 'n uitspraak soos Gal 3:25 opgehef nie.Barth waarsku teen veralgemenings oor wat die verskille in die aard vanmans en vroue sou wees. Wat vir hom belangrik is, is dat die man vir dievrou bestaan en ook andersom. Die medemenslikheid wat die basiese vorm7Hierdie insig probeer ek in my tweede gevolgtrekking van hierdie studie inkorpereer.Sien 9.2.2 op bladsy 310.
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104 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEvan die mens is, kom in die struktuur van die mens as man en vrou ook op 'nbesondere manier na vore. Die huwelik is dan ook die ruimte waar mens metgraagte vir die ander 'n medemens is. Die saambestaan van man en vrou isvir Barth die oorspronklike en eintlike gestalte van die medemenslikheid.Barth verset hom teen 'n mensbeskouing wat die vrou verag en die enkelemanlike subjek verheerlik. Hy noem spesi�ek in hierdie verband Nietzhe,die kloosterwese, Goethe en die Griekse eros begrip (Barth 1948:349). Virhom is Gen. 2:18-25 die radikale verwerping van die geïsoleerde mens (Barth1948:353).Die struktuur van die mens as man en vrou is die oorspronklike vergestal-ting van die basiese vorm van die mens as medemens, maar ook die teken vandie mens as God se bondgenoot. Die beeld van die huwelik word in die OuTestament sowel as die Nuwe Testament as beeld van die verbond (volgensBarth die kern van die Ou Testament) en die kerk gebruik. Barth se formu-lering dat die verbond die innerlike basis van die skepping is en die skeppingdie eksterne basis van die verbond kom weer hier ter sprake. Die verhoudingtussen Christus en die kerk is die normatiewe patroon en basiese plan vir dievorm van die mens as man en vrou. Daar is tog 'n verskil: Jesus is vir diemens, maar die mens as man en vrou is net met mekaar (Barth 1948:382).Vir Barth kom die wese en bestemming van die mens ooreen. Die wese endoel van die mens is tog nie presies dieselfde nie. Barth stel dit byvoorbeelddat ons nie gemaak is as God se bondgenote nie, maar om dit te word in 'ngeskiedenis van God se Woord en sy Gees. Ons wese as medemens (ek en jy,man en vrou) is egter ons eie (Barth 1948:385-386).God se genade stig die verbond met Hom, dit is nie iets wat vir die mensop sy eie toeganklik is nie, dit word aan ons geopenbaar. Hierdie openbaringbelig egter ons eie natuur as mekaar se bondgenote (ek en jy, man en vrou).Die wese van die mens korrespondeer met sy bestemming as bondgenoot vanGod. Dit korrespondeer inderwaarheid met die wese van God self, want Godis in sy wese in verhouding. Op die manier is die mens met sy medemens diebeeld God (Barth 1948:390).Barth slaag daarin om Gen.1:22 waar die mens se beeldskap van Goden die skepping van die geslagte in een asem genoem word, suksesvol in syteologie te inkorporeer.
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4.1. BARTH SE KD III/2 1054.1.6 Die mens as liggaam en sielDie vierde hoofstuk (� 46) van die tweede deel van Barth se derde band vansy Kirhlihe Dogmatik handel oor die mens as siel van sy liggaam.Sy eie opsomming van die inhoud van die hoofstuk lui soos volg: Deurdie Gees van God is die mens die subjek, die vorm en die lewe van 'n sto�ikeorganisme, die siel van sy liggaam, geheel en tegelyk: in onophefbare vers-keidenheid, onskeibare eenheid, in onvernietigbare orde (Barth 1948:391).Barth begin sy uiteensetting oor die mens as siel van sy liggaam by Jesus,die ware mens. Hy bespreek die Nuwe Testament se inhoud oor die eenheidvan Jesus, sy eenheid van woord en daad en ook sy volkome vervulling metdie Heilige Gees (Barth 1948:394). Die eenheid van Jesus as liggaam en sielwat volkome uit die Gees lewe, het tog 'n orde: die siel het voorrang, maardaar is nie kon�ik tussen die liggaam en die siel nie.Barth beskou die Gees as die basis van die liggaam en die siel (Barth1948:414 en verder). Met 'Gees' bedoel Barth eintlik God se wese ad extra -sy aksie en houding teenoor sy skepping (Barth 1948:428). Die mens bestaanomdat hy deur God begrond en instandgehou word as siel van sy liggaam.Alles wat lewe, kry die lewe van God af. Dit is wat dit beteken dat die mensGees het. Eintlik het die Gees die mens, want dit is die basis vir die mens sebestaan8. Deur die Gees is die mens die siel van sy liggaam en kan hy Godontmoet en 'n persoon wees (Barth 1948:434-348).Die samehorigheid van liggaam en siel speel by Barth 'n belangrike rol.Barth sien die mens as een geskape wese, 'n eenheid van siel en liggaam.Hy wys dus die gedagte van 'n pre-eksistente of 'n onster�ike siel sterk af.Die mens is egter nie een op die manier waarop God een is nie, want daaris sprake van 'n orde. Die eenheid van siel en liggaam bestaan nie omdathulle identies is nie, maar omdat hulle interafhanklik is as beliggaamde sielen besielde liggaam9. Siel beteken vir Barth die selfstandige lewe van 'nmateriële liggaam. Hierdie siel is die objek sowel as die subjek van selfkennis.Die mens onderskei homself van ander liggame as daardie objek wat identiesmet homself is. Omdat Barth glo in die eenheid van die mens, verset hy homteen dualisme sowel as materiële of geestelike monisme (Barth 1948:455, 458,8Dat die mens Gees het en so die siel van sy liggaam mag wees, gaan ek in my gevolg-trekking onder die begrip van God as basis van die mens inkorpereer. Sien 9.2.1 opbladsy 309.9Barth gebruik die woord Körper vir die materiële liggaam en die woord Leib, vir dielewende liggaam.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



106 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPE470).Vir Barth beteken die eenheid van siel en liggaam nie dat hulle nie teonderskei is nie. Barth wy ook aandag aan die liggaam en siel in hullebesonderheid (Barth 1948:473 en verder). Daar is reeds gesê dat die liggaamen siel nie identies is nie, maar interafhanklik. Vir Barth is die siel diesentrum van die mens en die liggaam die periferie. Wat hy daarmee bedoelis dat 'n mens deur die liggaam (soos Barth sê: as besielde liggaam) metdie wêreld kontak het. Die liggaam is die wyse waarmee 'n mens met anderin kontak kan kom. Die siel is vir Barth die sentrum van subjektiwiteit endenke en wil. 'n Mens neem egter waar en voer sy besluite uit as liggaam.Die siel en die liggaam is dus twee interafhanklike momente van een mens(Barth 1948:478).Op dieselfde manier waarop Barth die mens se vermoë tot begrip in termevan die siel en die liggaam bespreek, word die mens se vermoë om te doenook bespreek. Die vermoë tot aktiwiteit spruit voort uit begeerte en wil. 'nMens begeer as 'n besielde liggaam en wil as 'n beliggaamde siel. Beide isnodig: begeerte maak die wil moontlik en die wil maak die begeerte aktief. 'nDrang is volgens Barth nie begeerte nie. Begeerte is 'n drang wat die subjek(die siel) as sy eie bevestig (Barth 1948:389-491).Vir Barth het die liggaam en siel elkeen hulle besonderheid maar ook hulleorde. Vir Barth is daar orde deurdat die siel eerste staan (Barth 1948:502).Die verhouding tussen liggaam en siel is 'n verhouding van beheer en diens.Met die gesprek oor die orde van die liggaam en siel kom die alternatiewevan die mens as instinkmatige wese10 of die mens as rasionele wese aan dieorde. Die mens is vir Barth 'n Vernuftwesen want God het hom so gemaaken spreek hom aan as iemand wat beheer oor homself het. Barth wys driewanbegrippe oor die orde van die liggaam en die siel af.1. Die mens, wetende dat hy deur God georden is, kan homself nie net asdenkende siel verstaan nie (Barth 1948:509).2. Die mens, wetende dat hy deur God georden is, kan homself nie net aswaarnemende liggaam sien nie (Barth 1948:510).10Hierdie opsie is gevolg deur die psigologie van die begin van die twintigste eeu. Ekbespreek dit by 7.1 op bladsy 214 en 7.2 op bladsy 223. Die betekenis van die behoefte-beskouing wat hierin vervat is teenoor die teologiese antropologie word vanaf 9.3.1 opbladsy 314 behandel.
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4.1. BARTH SE KD III/2 1073. Die mens, wetende dat hy deur God georden is, kan homself nie as sielen liggaam in dualiteit verstaan nie (Barth 1948:511).Die mens, as dienende liggaam en beheersende siel is 'n beeld van die verhou-ding tussen God en mens11. Dis is ook die antisipasie van die eskatologieseeenheid met God.4.1.7 Die mens in sy tydDie vyfde hoofstuk (� 47) van volume drie, nommer twee van Barth se Kir-hlihe Dogmatik handel oor die mens in sy tyd. Barth som sy tese as volgop: Die mens lewe in die tyd aan hom gegee tussen verlede, hede en toekoms.Hy wat voor en na hom is, is die ewige God. God is die hoop waarin diemens leef (Barth 1948:524).4.1.7.1 Jesus die Heer van die tydDie mens leef in tyd. Die vermoë van die mens om te kan begryp en optree,om te kan leef as die siel van sy liggaam, veronderstel dat hy tyd het. Dat 'nmens identiteit het as een wat begryp en optree, veronderstel dat hy tussensy verlede en sy toekoms nog homself kan bly. Tyd is, soos Barth dit stel,die vorm van die skepping (Barth 1948:524 en verder).Barth se metode bepaal dat daar na Jesus, die ware mens, gekyk moetword om te bepaal hoe die mens in sy tyd leef. Jesus leef vir God, ook watsy tyd betref is sy tyd vir God. Dit is vir Barth belangrik om in hierdieverband te beklemtoon dat Jesus se opstanding (wat die kern van die NuweTestament en die Christelike geloof is) binne die tyd plaasgevind het. Disook om hierdie rede dat die apostels se getuienis oor die geskiedenis van Jesusheeltemal deur die opstanding gekleur is - dit is deel van Jesus se tyd. Net'n doetis kan ontken dat Jesus in die tyd opgestaan het. Die betekenis vanJesus se opstanding in die tyd is dat Jesus die een is wat is en wat was enwat sal kom - die Heer van die tyd. Barth noem die opstanding 'n prismawaardeur Jesus se tyd (sy verlede, hede en toekoms) duidelik word. Op grondvan die opstanding bely die kerk Jesus as 'hy wat is en wat was en wat salkom' (Barth 1948:530).11In my gevolgtrekking sluit ek weer by hierdie gedagte aan, maar met 'n ander termi-nologie: dié van basis en integrasie. Sien 9.2.2 op bladsy 310 en verder.
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108 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEJesus se tyd is dieselfde as ander tyd deurdat dit bestaan uit begin, hedeen einde. Tog is Jesus se begin nie sonder verlede nie, sy hede nie die hedevan sy tydgenote nie, en sy einde nie die einde van sy bestaan nie - Hy wasen is en sal wees.Die Nuwe Testament getuig van Jesus se hede as sy teenwoordigheid bydie kerk deur die Gees en van die teenwoordigheid van die gelowige by Jesusse dood en opstanding. Die teenwoordige Jesus is dié Jesus wat geleef engesterf het en dit is dieselfde Jesus wat weer sal kom. Dat Jesus nou 'is',sluit dus nie uit dat Hy nog 'sal wees' nie (Barth 1948:560 en verder).Jesus het ook 'n verlede. Die Nuwe Testament sien Jesus as die vervullingvan die profete en die verwagting van Israel. Nie net die geskiedenis van Israelis die verlede van Jesus nie, maar die skepping self. Die skepping is die basisvan die verbond. Jesus, as die ware mens vir God, is die kern van die verbonden dus die doel van die skepping (Barth 1948:569 en verder).Jesus is, as die een wat 'sal kom', ook in die toekoms. Die hele Nuwe Tes-tament het 'n eskatologiese oriëntasie (Die Nuwe Testament erf sy toekoms-oriëntasie by die Ou Testament). Jesus se hele boodskap handel oor die komsvan die koninkryk van God. Dit het egter nie 'n immanente eskatologie indié sin dat alles maar net geleidelik sal verbeter totdat dinge eendag volmaakis nie (Barth 1948:584). Die eskatologie van die Nuwe Testament is gerig opJesus as die een wat sal kom. Die belofte van Jesus se wederkoms is gebaseerop die opstanding wat die basis van die kerk is. Barth sê dat die opstandingen die wederkoms vir Jesus een gebeurtenis is: die opstanding antisipeer dieparousia terwyl die parousia die vervulling van die opstanding is. Die NuweTestament hoop nie op laaste dinge nie, maar op 'n laaste een. In hierdielig is dit maklik om te verstaan dat die Nuwe Testament gekenmerk worddeur 'n Naherwartung (Barth 1948:589). Die gemeente leef deur die Gees ingeloof en liefde, herinnering en bewustheid van Jesus se teenwoordigheid, endie Jesus wat kom is dieselfde Jesus wat is en wat was.4.1.7.2 Gegewe tydJesus is die een wat was en wat is en wat kom. Net Hy is dit. Die menshet verlede, hede en toekoms, maar geensins op die manier wat Jesus dit hetnie. Die mens se tyd is die opeenvolging van sy lewensakte (Barth 1948:628).Barth praat van die mens se tyd as die totaliteit van sy bestaan: dus dieverlede, hede en toekoms. Barth analiseer die fenomeen van die mens se tydas verlede, hede en toekoms en vind daarin dat die mens in 'n krisis verkeer.
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4.1. BARTH SE KD III/2 109Die krisis is dat die verlede weg is en die toekoms miskien nie eers bestaan nie.Die hede is die enkele oomblik tussen die twee waar onthou ophou en verwagbegin. Die gebrokenheid van die menslike lewe word in die gebrokenheid vansy tyd duidelik. Hy het nie 'n verlede of 'n toekoms nie. Tyd is die vormvan die menslike bestaan. Dit is ook die vorm van straf op die sonde van diemens.Teenoor die sondige mens se verbrokkelde tyd staan Jesus. Deur 'n men-slike gestalte aan te neem, neem die ewige God tyd aan (nie dat God ooittydloos was nie). Vir Jesus is die verlede en die toekoms vol en teenwoordig.Die bestaan van Jesus as mens in tyd is die waarborg dat tyd as die vormvan menslike bestaan die wil van God is en daarom werklik is.Daar is 'n ooreenkoms tussen Barth se beskouing van Gees en van tyd.Beide die lewe self en die vorm van daardie lewe (tyd) ontvang die mens vanGod. God is genadig teenoor sy skepsel deur aan hom tyd te gee. Alle tydis daarom genadetyd.Met die wete dat die mens se tyd God se wil is en dat God genadiglikaan die mens sy tyd gee, keer Barth terug na sy analise van die mens se tydas verlede, hede en toekoms.Barth het reeds gesê dat die hede die grens tussen die verlede en dietoekoms is. Hy brei daardie gedagte ook verder uit. Die hede is ook diebasiese vorm van die mens se tyd (Barth 1948:636). 'n Mens onthou dieverlede as nou en antisipeer ook die toekoms as nou. In God se tyd is dieverlede steeds en die toekoms al teenwoordig. Ons hede kan bestaan omdatGod dit vul met sy hede. Dit sluit aan by Barth se gedagte dat God alleswat bestaan, bestaande hou. Die hele skepping bestaan omdat God dit skepen beskerm teen die niks. Alles wat lewe, leef omdat God lewe daaraan gee.God, deur wie ons beweeg en bestaan, se teenwoordigheid is die gawe van dietyd. Die tyd van die mens, as 'n opeenvolging van elke nou wat die mens deurGod gegun word, is die aanbod en oproep om met God te wees, wetende datGod ons reeds vooruitgegaan het in die toekoms in. Daar is 'n interessanteanalogie met Bultmann se eksistensiale interpretasie van die Naherwartungvan Jesus en die vroeë kerk. Bultman verwerp die eskatologie van die vroeëkerk as mities. Vir hom beteken die 'Naherwartung' dat 'n mens elke oomblikradikaal vir God moet kies. Langs 'n heel ander weg kom Barth tot dieselfdeslotsom. Die verskil is dat Barth saam met die vroeë kerk bly glo in Jesus asdie een wat sal kom. Bultmann se eksistensiale interpretasie koppel wel diehistoriese Jesus met die gelowige van vandag (ten minste sy gemoed ) maarweet nie raad met Jesus as die een wat kom nie (Jonker 1983:133-134).
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110 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEWanneer Barth die verlede bespreek, kom die kwessie van die kontinuïteitvan die menslike bestaan ter sprake. Hoe weet 'n mens dat jy as subjek enigekontinuïteit het as die verlede nie meer bestaan nie? Die mens hanteer syverlede deur te onthou of te vergeet. Beide is onsuksesvol omdat die verledeweg is. Die enigste rede waarom ons nog kan glo dat die verlede nie onwerklikis nie, is omdat God ook in die verlede teenwoordig was. Daar kom 'n puntwaar 'n mens se hele lewe verlede is. Daardie punt is die dood. Wanneer'n mens daardie punt bereik, bestaan hy nog in God se hede. Die feit dat'n mens se verlede by God is, gee aan beide onthou en vergeet 'n nuwekarakter. 'n Mens onthou jou verlede as 'n hede waar God teenwoordig wasmet dankbaarheid en skaamte. 'n Mens kan ook vergeet van jou eie skuld(Barth 1948:652-653). Tyd heel wonde omdat tyd op sigself genadetyd is.Die mens leef in die hede maar gerig op die toekoms. Die mens antisipeerof vrees die toekoms maar kan dit in geen stadium beheer nie. Die krisisvan die mens se verhouding met sy toekoms is dat die toekoms dalk glad niekan wees nie. Net soos 'n mens op die krisis van die verlede reageer deuronthou en vergeet reageer mense op die krisis van die toekoms. Daar is tweemaniere: aktivisties/optimisties of quiëtisties/pessimisties. Volgens Barth isbeide 'n doodloopstraat. Nie een is 'n waarborg dat die toekoms sal bestaannie.Niks wat die mens doen kan verseker dat die toekoms sal wees nie. Netsoos die verlede en die hede bestaan dit omdat God daar is. Die wil en daadvan God (nie van die mens, soos die optimistiese 19de eeuse Europese mensgedink het nie) is die sin en grond van ons bestaan in die toekoms want Godwas en is en sal wees. Dit maak die toekoms werklik. Die toekoms kan 'ndoel wees net omdat God die een is wat vir die mens daar sal wees.Barth se hele argument berus op die geloof dat die bestaan van die mensJesus in tyd ons verseker dat tyd, as die vorm van menslike bestaan, God sewil en skepping is.4.1.7.3 Toegekende tydDie totaliteit van 'n mens se lewe binne die tyd bestaan uit 'n opeenvolgingvan momente en dade. Die tyd waarbinne 'n mens lewe, is beperk want daarkom 'n moment waar alles agter 'n mens in die verlede lê. As geskape wese isdie mens se lewe beperk. God leef ook sy tyd - die ewigheid. Net so leef diemens in die tyd aan hom gegee. Die mens het egter nie sy tyd op dieselfdemanier as wat God die ewigheid het nie. Tog is die mens vir God gemaak.
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4.1. BARTH SE KD III/2 111Die mens se lewe as bondgenoot van God vereis 'n onbeperkte duur (Barth1948:672). Die verlange na ewige lewe is nie teen God se wil nie, maar juisop grond van God se beloftes. Beter gesê: Die verlange na 'n lewe met dieEwige kom van God. Dit is waarvoor die mens gemaak is. Die verlange naewige outonome lewe sonder God en ander is sondig en futiel en dra sy eiestraf met hom saam.Die mens se tyd is beperk. Hy sou volgens Barth in elk geval nie beteraf gewees het met 'n oneindig lang lewensduur nie (Barth 1948:681). Dielengte van die menslike lewe alleen sal nie volmaaktheid teweeg bring nie.Die beperktheid van die menslike lewe verlos die mens van die waan dat hysy eie tyd of sy eie lewe het. Dit dwing die mens na God as die bron vanlewe en van sy tyd. Dit beteken dat buiten God die mens geen basis of doelof hoop het nie.Ons hoop is op God wat vir ons is. Ons hoop is om op die grense van onsbestaan, waar ons hele lewe verlede is, God as 'n genadige God te ontmoet(Barth 1948:693-694). Barth artikuleer 'n sekere antwoord op die vraag na dieverhouding tussen beperktheid en onbeperktheid in die mens. Die antwoordis dat die mens se tyd beperk is, maar dat God die Ewige is wat nie die werkvan sy hande laat vaar nie. Hy baseer hierdie antwoord op Jesus. Jesus selewe was ook beperk maar tog was sy lewe die lewe van die ewige Seun vanGod.
4.1.7.4 Beginnende tydDie mens bestaan in sy tyd. Daar was m.a.w. 'n tyd toe hy nog nie daar wasnie, en daar kom ook 'n tyd waar hy nie meer daar sal wees nie. Die menslikelewe word dus van beide kante begrens deur nie-syn (Barth 1948:696). Ditgeld vir die enkeling sowel as vir die hele menslike ras. Die implikasie is datdie mens nie ewig is nie. Hy is nie sonder begin of sonder einde nie.Om te sê die mens kom uit die nie-syn is nie te sê 'n mens kom uit niksnie. Niks is 'n woord wat Barth gebruik om na dit wat teen God is, te verwys.Die mens se lewe is begrens deur die nie-syn, maar God gaan hom vooraf engaan hom agterna. Die mens hoef dus nie in angs te lewe oor die nie-synwaaruit hy kom en waarheen hy op pad is nie.
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112 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPE4.1.7.5 Eindigende tydBarth sluit sy werk oor die mens met 'n hoofstuk wat handel oor die eindeen eindigheid van die mens. Hierdie hoofstuk probeer die vraag na die doodantwoord. Is die dood eie aan die goeie geskape wese van die mens of is ditnet God se straf op die menslike sonde? (Barth 1948:714)Die voor die hand liggende antwoord is ja. Die einde van die mens isnie dieselfde as sy begin nie. Soos die mens uit die nie-syn kom, keer hyweer daartoe terug, maar daar is 'n verskil. Tussen die mens se begin en syeinde lê sy skuld. Soos die skuldige mens sy einde nader, nader hy God in syhulpeloosheid voor Hom. Die skuldige mens is die skepping wat misluk heten waaroor God spyt is. Die dood is dus 'n teken van God se oordeel (Barth1948:739).Vir Barth behoort die dood tot die haos wat God nie gewil het nie. Ditbeteken egter nie God het nie beheer daaroor nie. God gee ons nie oor aandie dood as outonome mag nie. Ons vrees dus nie die dood nie, ons vreesGod. God is nie afwesig in die dood nie. Selfs in die dood bly ons in God sehande.Op hierdie punt kom daar 'n wending in Barth se betoog. Dit is waar datdie dood God se straf is, maar die God wat ons in die dood ontmoet, is 'ngenadige God. Hy is die God wat vir die mens is. Die straf wat God toedien,dien hy toe uit liefde en nie uit haat nie. In die dood is die mens gestroop vanalle eise teen God en alle pretensie dat hy sonder God kan bestaan. Ons hetin die dood geen eis teen God om ons genadig te wees nie, dan sou genadenie genade wees nie. Al weet ons nie wat in die dood met ons sal gebeur nie(beter gesê: hoe God met ons sal handel nie), weet ons dat God die genadigeGod is wat vir ons is.Wir können uns daran - daran aber wirklih und gewiÿ halten, daser auh dann, auh in unserem Tode und als dessen Herr, unserergnädiger Gott, der Gott der für uns ist, sein wird. Und daran,daÿ das die unaussprehlihe Summe alles Guten ist, sodaÿ auhAlles, was uns in unserem Tode widerfahren kann und wird, unsso oder so unweigerlih gut sein wird. (Barth 1948:742)God bly wat Hy is, en Hy is vir ons. Dis die hoop wat ons as ster�ike mensehet. Nie ons eie onster�ikheid nie, maar God wat Homself bly.Die Nuwe Testament getuig van God wat vir ons is in Jesus. Dit is hoeGod Homself as genadige God aan ons openbaar. In die opstanding van Jesus
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4.1. BARTH SE KD III/2 113openbaar God ook dat Hy die dood self begrens. In Jesus gee God aan mensedie ewige lewe. Die voorlopigheid van die gevolgtrekking wat in die vorigeparagraaf gemaak is, naamlik dat selfs in die dood God vir ons is, word inJesus seker en duidelik aan ons geopenbaar. (Barth 1948:746-747)Barth keer terug na die vraag of die ster�ike aard van die mens deel van sygeskape natuur is. Alles dui daarop dat die mens se lewe oneindig lank moetwees. Barth waarsku egter dat hierdie gevolgtrekking oorhaastig mag wees(Barth 1948:761). Ons dood word oorskadu deur Jesus se dood. Sy dood isdie ware tweede dood. Ons dood is dus net 'n teken van oordeel, sy dood wasdie oordeel self. Dus is daar, omdat Jesus se dood die ware straf op sonde is,nie 'n direkte en noodwendige verband tussen ons dood en God se oordeeloor ons nie. Jesus moes kon sterf, dit moes deel van sy natuur wees. As Hy,as die ware mens, kon sterf, beteken dit dat ster�ikheid nie noodwendig metstraf verband hou nie, maar deel van ons geskape wese is. Jesus is die waremens (dus ook ster�ik) wat deur God oor die grens van die dood geneem istot ewige lewe by Hom. As ware mens wys Hy die bestemming van die mensaan. Ons hoop nie op God om ons van ons ster�ikheid te verlos nie. Ditsou beteken dat ons voorgee dat ons lewe buite God om het. Dit is juis vanhierdie pretensie wat die dood ons �naal stroop. Ons hoop op God om onsas eindige mense aan sy ewige lewe, dit is sy teenwoordigheid, deel te gee.Ons hoop is op die ewige God wat altyd vir ons sal wees.Met hierdie seleksie en interpetasie van die inhoud van Barth se werk oordie mens in sy Kirhlihe Dogmatik kan ons voortgaan om die betekenis daar-van vir 'n Christelike behoefte-antropologie uit te werk. Dit is die oogmerkvan die volgende paragraaf.
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114 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPE4.1.8 Die implikasies van Barth se antropologie vir 'nChristelike behoefte-antropologieEk besoek hier weer my interpretasie van die inhoud van Barth se antro-pologiese deel van die Kirhlihe Dogmatik wat ek vanaf 4.1.2 op bladsy 93gemaak het en probeer telkens die spesi�eke gevolge van hierdie teologieseantropologie vir 'n Christelike behoefteleer uitwerk. Die leser sal dus opmerkdat die indeling ooreenstem met dié van 4.1.3 tot 4.1.712.4.1.8.1 Die mens as deel van die skepping beteken ons materiëlebehoeftes is deel van ons aard13Barth begin sy werk met die plek van die mens in die kosmos. Die mens leefonder die hemel op die aarde. Dit moet hieruit volg dat die mens se behoeftes'n blyk gee van die plek waar hy hom bevind omdat behoeftes dit is wat ietsnodig het om sigself te bly of word. Die mens se lewe op die aarde betekendat sy behoefte het aan dit wat die materiële bestaan moontlik maak. Dit isooglopend genoeg.Dit is tog opmerklik dat volgens Barth die mens by die aarde hoort en nie,soos in die teologiese denke wat vanaf die Griekse �loso�e en daarmee saamdie gnostiek en die kerkvaders wat onder daardie invloed gekom het, by diehemel nie. Barth beklemtoon dat daar dinge is wat ons nie weet nie. Dit iswat ons die hemel noem. Die mens is nie 'n vreemdeling op aarde nie. Hy is'n skepsel te midde van die skepping. Hy is wel die skepsel wie se verhoudingtot God geopenbaar is. God is vir hom en die mens se bestemming is byGod, maar sy plek is by die aarde as deel van die skepping.Die prioriteit van die mens se verbondenheid aan die skepping kom navore in meer as een gedagte wat Barth in hierdie werk en op ander plekke ont-wikkel. Voorbeelde hiervan is dat die mens bondgenoot van God word in diegeskiedenis van God se woord en Gees; dat die mens die siel van sy liggaam isen dat die dood iets is wat tot die wese van die mens behoort. Die belang van12Volledige bladsyverwysings en gedetaileerde besprekings vind die leser by 4.1.3 tot4.1.7. Hier gaan dit oor die opsomming van die resultate van my analise van Barth seantropologie in sy Kirhlihe Dogmatik in terme van die tema van hierdie ondersoek. Ditsou seker moontlik gewees het om aan die einde van elke paragraaf by 4.1.3 tot 4.1.7hierdie gevolgtrekking in te voeg. Dit sou egter beteken dat dit moeilik sou wees om op-sommenderwys die betekenis van Barth se antropologie vir die tema van menslike behoeftesuit te druk. By 4.2.5 volg ek dieselfde werkswyse.13Vergelyk my bespreking van (Barth 1948:1-20) vanaf 4.1.3.1 op bladsy 93.
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4.1. BARTH SE KD III/2 115elkeen van hierdie perspektiewe sal later in meer besonderhede aan die ordekom. Wat hier van belang is, is dat Barth se teologies-antropologiese ontwerpimpliseer dat die mens nie 'n behoefte het om sy sto�ike of tydelike aard teontvlug. Ons sal nie, soos die �losowe en die gnostii geglo het, eers onsselfword wanneer ons die stof en die tyd ontvlug nie. Dit beteken dat Barthbasies positief staan teenoor die mens se sto�ike behoeftes. Dit beteken ook,soos ons later in meer besonderhede sal aantoon, dat die mens se behoeftesbeperk is omdat sy lewe en sy wese beperk is. Hierdie twee gevolgtrekkingssal nog 'n belangrike rol in hierdie studie speel. Die betekenis van die sto�ikebehoeftes in die sekulêre mensbeeld van die twintigste eeu beslaan 'n grootdeel van hoofstuk 7. Die basis van die geloof in die oneindigheid van behoeftessoos dit in populêre vertolkings van sekere ekonomiese teorieë voorkom is dietema van hoofstuk 8.4.1.8.2 Die mens as onderwerp van teologiese kennis beteken datons God moet ken om onsself te ken14Die mens se verhouding tot God is wat aan die mens geopenbaar is. Dit isook die sleutel tot die kennis van die mens self. Dit alles impliseer die mensse behoefte, aanleg of vermoë om God en homself te ken. Barth het egter'n aversie vir natuurteologie. Hy wil dus glad nie die suggeste laat dat diemens self uit sy eie tot kennis van God kan kom nie. Openbaring is iets watontvang word maar 'n mens kan net iets waarneem waaraan jy op een ofander manier behoefte het (in die minimum betekenis van die woord: watjou op een of ander manier aangaan).Barth is baie versigtig om die menslike geestelike vermoë op 'n teologiesemanier te gebruik. Die feit dat die mens 'n behoefte aan God het, het nievir hom deurslaggewende teologiese betekenis nie. Die menslike vermoë omdie openbaring te ontvang, maak ook nie daarvan die tema van die teologienie. In 'n lesig tydens 'n besoek aan Amerika omskryf hy die onderwerp entema van die teologie as God. Die teologie kan nie in die plek daarvan diemenslike bestaan, die mens se geloof of sy geestelike kapasiteit en selfs nie'n godsdienstige a priori by die mens tot tema kies nie. Barth vrees dat asdie tema van die mens se geestelike behoeftes of vermoëns die teologie begindomineer, dit die tema van God self op die agtergrond sal skuif totdat dievermoede nie langer vermy kan word nie dat God net 'n façon de parler is.14Vergelyk my bespreking van (Barth 1948:20-63) vanaf 4.1.3.2 op bladsy 94.
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116 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPETheology is well aware that the God of the gospel has a genuineinterest in human existene and in fat, awakens and alls manto faith in Him. It knows that in this way God laims and arisesman's entire spiritual apaity, in fat, more than his spiritual a-paity. But theology is interested in all this beause it is primarilyand omprehensively interested in God Himself. For it's thoughtand speeh its dominant presupposition is God's own proof ofHis existene and sovereignty. If theology wished to reverse thisrelationship and instead of relating man to God related God toman, then it would surrender itself to a new Babylonian apti-vity. It would beome the prisoner of some sort of anthropologyor ontology (Barth 1979:8).Teenoor die ontvouïng van die mens se vermoëns en die interpretasies vanons bestaan staan die teologie vry.With respet to those subordinate presuppositions theology is forall its modesty in an exemplary way a free siene. This meansit is a siene whih joyfully respets the mystery freedom of itsObjet and whih in turn is again and again freed by it Objetfrom dependene subordinate presuppositions (Barth 1979:8-9).Tog is die mens se behoefte aan God vir Barth baie belangrik. Dit kombyvoorbeeld tot uiting in die manier waarop hy die konsep van vryheid en diemenselike natuur in hierdie gedeelte hanteer. Sonde is onnatuur en onvryheiden verhinder teologiese kennis van die mens. Dat sonde onnatuur is, betekendat die mens nie 'n keuse het oor wat sy wese is nie. Sy wese is dat hy virGod bestaan en dat God vir hom is. Dit kan ontken word maar nie opgehefword nie. Om teen 'n mens se wese in te kies, kan dus onmoontlik vryheidwees. 'n Ander manier waarop Barth hierdie gedagte uitdruk, is om te sê datdie mens die verbond kan verbreek maar dit nie kan ophef nie15.In terme van behoeftes kan 'n mens sê dat Barth hier onderskei tussenobjektiewe en subjektiewe behoeftes van die mens. Daar is 'n sekere plasit-siteit rondom die subjektiewe. Die mens kan teen sy wese en dus sy warebehoeftes kies, maar God wek ook daardie behoeftes op en bring dit na vorewanneer hy die mens roep en Homself openbaar. Die mens se objektiewebehoeftes hang saam met sy ware wese naamlik dat hy vir God bestaan en15Barth 1948:38. Sien ook my bespreking op bladsy 95.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



4.1. BARTH SE KD III/2 117nog meer belangrik, dat God vir hom is. Dit word nie deur die subjektiewebegrip van die mens van sy eie behoeftes verander nie want die wese van diemens word aan hom gegee en God vernietig die sondaar nie onmiddelik nie.Dit is hoekom die mens die verbond kan verbreek maar dit nie kan vernietignie16.Verder kan mens sê dat Barth ook op 'n manier soos Irenaeus met dieskema van potensiaal en vervulling werk17. Die mens is die beeld van Godas gelykenis en hoop. Ons is iets wat ons ook nog moet word. Die aanleg omdie openbaring te ontvang, moet gerealiseer word in 'n geskiedenis van diewoord en Gees van God. Dit sal verder blyk hoe belangrik hierdie konsep virBarth is.

16Sien vorige voetnota.17Sien byvoorbeeld die wyse waarop Irenaeus die vraag na hoekom God nie die mensvolmaak geskep het nie, in boek IV hoofstuk 38 van sy werk teen die ketters hanteer.(Irenaeus vertaal deur Roberts en Donaldson 1869:42-45)
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118 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPE4.1.8.3 Die Mens as skepsel van God beteken 'n mens het Godnodig18Jesus die mens vir GodEk probeer hier om die implikasies van Barth se Christologiese metode vir 'nChristelike beskouing oor menslike behoeftes word verder ondersoek. Barthpraat weliswaar nie van die behoeftes van die mens nie, maar van sy wese.Daar is reeds verwys na die verwantskap tussen hierdie twee begrippe. VirBarth openbaar Jesus die wese van die mens. Dat Jesus die ware mens is,beteken dat alle mense die behoefte het om die mensheid wat Jesus geopen-baar het, te realiseer. In Irenaeus se terme: die mens het behoefte om diegelykenis van God te word soos Jesus dit openbaar19. Barth volg dan juishierdie benadering deurdat hy die fenomene van die menslikheid met Jesusse werk (wat vir Barth dieselfde is as sy wese) in verband bring. Natuurlikis hier sprake van die objektiewe behoefte van die mens en selfs nie eers vandie vermoë van die mens nie.Die resultate van Barth se ondersoek is reeds op bladsy 97 en 98 uiteen-gesit. Opsommenderwys kan gesê word dat die mens vir God bestaan. Asdie implikasies van Barth se antropologie vir 'n Christelike leer oor behoeftesin een sin verwoord moet word, sal dit lui: Die mens het God nodig. Barthformuleer dit deur te sê die mens bestaan vir God. Jesus openbaar egter ookdat God vir die mens is. Dit is die rede waarom 'n mens God nodig het.Fenomene van die menslikheidBarth se epistemologie behels dat Jesus die bron van teologiese kennis oordie mens is. 'n Blote bestudering van die mens kan nie teologiese kennisoor die mens verseker nie. Volgens hierdie metode bepaal Barth dat dieeintlike eienskap van die mens wat haar van ander skepsels onderskei, haarverhouding tot God is. Barth gebruik weer die resultate van sy ondersoek nadie uniekheid van Jesus as kriteria vir wat die mens is. Wat elkeen van hierdiekriteria vir die leer oor die mens se behoeftes beteken, sal nou uitgespel word:
• Elke mens word bepaal deur die verhouding van Jesus tot God. Ditbeteken dat God hom tot elke mens wend: Barth sien die mensdom as'n eenheid. Vir hom het die werk van Jesus betekenis vir elke mens.18Vergelyk my bespreking van Barth (1948:64-241) vanaf 4.1.4 op bladsy 96.19'n Bespreking van hierdie siening van Irenaeus volg by 5.3.1 op bladsy 177.
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4.1. BARTH SE KD III/2 119In terme van behoeftes impliseer dit die universaliteit van menslikebehoeftes. Verder impliseer dit 'n universele konsep van verlossing watiets soos 'n dubbele uitverkiesingsleer uitsluit. Barth glo duidelik nie indie selfstandigheid van die mens ten opsigte van God nie. Geen menskan homself word sonder God nie.
• Verlossing is vir elke mens: Dit impliseer dat 'n mens behoefte hetom verlos te word. Dit impliseer nie die mens se vermoë om homselfte verlos nie. 'n Mens het dit nodig dat God vir hom is en aan homvergifnis en lewe skenk. Dat 'n mens verlossing nodig het, beteken dathy nie die bron van sy behoeftevervulling in homself het nie. Hy moetdie vervulling van sy behoeftes van buite homself ontvang.
• Die bestaan van elke mens word daardeur bepaal dat sy ter wille vanGod bestaan: Die mens het 'n behoefte om by God uit te kom. Dat Godvir die mens is, is die voorwaarde vir die menslike bestaan. Om Godte ken, is die mens se bestemming. Die vraag is of die bestaan van diemens ter wille van God op een of ander manier in die mens se subjek-tiewe behoeftes na vore kom. Vir 'n teoloog soos Tillih is die antwoordja, God is die antwoord op die mens se vrae wat deur sy eindigheid op-geroep word (Tillih 1951:211). Hy kan dus sy korrelasie-metode asbasis van sy teologie gebruik (Tillih 1951:8). Barth se bekende aversievir natuurteologie beteken dat dit vir hom nie 'n noodwendigheid isnie. Hy wil nie die mens se behoefte aan God as van deurslaggewendeteologiese belang sien nie. In sy lesing oor Evangelial Theology, stelhy dit dat daar niemand is wat nie sy eie god of gode het nie as dievoorwerp van sy hoogste begeerte en vertroue of as die basis van sydiepste behoefte en toewyding. Op die manier is daar niemand wat nie'n teoloog is nie (Barth 1979:3). Elke godsdiens, �loso�e of wêreldbeeldis toegewy aan een of ander soort god en is op die manier ook teologie.Die feit dat mens dit ontken, maak volgens Barth nie 'n verskil hier-aan nie. Om te ontken dat 'n sekere wêreldbeeld of �loso�e 'n sekereidee van goddelikheid as die basis daarvan het, beteken bloot dat dieeienskappe en funksie van die godheid na een of ander ander voorwerpverplaas word. Barth noem die natuur, kreatiwiteit, die wil tot lewe,die rede, vooruitgang of progressiewe mense of selfs 'n verlossende nikswaarin die mens sou ingaan, as voorbeelde van sulke plaasvervangendekonsepte van goddelikheid. Hierdie uitspraak van Barth dui tog daarop
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120 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEdat daar by die mens die subjektiewe behoefte aan god bestaan, hoeweldie mens die behoefte nie op sy ware bevrediger rig nie. Tog stel hydit baie duidelik dat hy nie die rede insien hoekom die veelheid vanteologieë wat uit die mens se behoefte aan godsdiens (in die breër de-�nisie soos hierbo uiteengesit) ontspring enigiets te doen het met wathy noem evangeliese teologie nie (Barth 1979:4). Barth erken dus diemens se subjektiewe behoefte aan God, maar heg nie teologiese waardedaaraan nie.
• Elke mens lewe onder die heerskappy van God: Dit impliseer dat Godvir die mens ruimte maak om te bestaan. Barth glo God is vir die mens.God is op die manier die basiese behoefte van die mens. Nürnbergernoem hierdie behoeftes van die mens aan tyd, ruimte en syn basiesebehoeftes (Nürnberger 1994:5).
• Die mens se wil en dade bestaan in deelname aan God se dade enbedoeling vir hom. Vryheid is dus die vryheid om vir God te kies: Diemens se behoefte aan vryheid is 'n belangrike tema by Barth20. Virhom is vryheid nie willekeurigheid nie maar die realisering van die wesevan die mens. Vryheid is nie willekeurigheid nie omdat die mens sewese is dat hy vir God bestaan omdat God vir hom is. Dit betekendieselfde as dat die verbond verbreek maar nie opgehef kan word nie.Die vryheid is die mens se deelname en inset in die realisering van sywese. Hier kom Barth naby aan die gedagte dat behoefte potensiaal is.Die basis van die menslike potensiaal is dat God vir hom is, daaromkan hy vir God kies. Vryheid as die realisering van die menslike weseas bondgenoot van die medemens en God vind sy uiting in liefde. Omte leef ter wille van ander en gerig op God is liefde. Om lief te hê isdus in Barth se denke 'n fundamentele behoefte van die mens.
• Die mens bestaan vir God, want God is vir die mens: Die implikasievan hierdie gedagterigting van Barth vir die betekenis van menslikevryheid is hierbo genoem. Die betekenis vir die menslike behoefte aanidentiteit is dat 'n mens God nodig het om jouself te wees. As die mensse bestaan gerig is op God op grond daarvan dat God dit so moontlikmaak en rig, kan daar geen sprake wees van self-realisering buite 'nontmoeting met God om nie.20Sien my bespreking by 4.1.4.2 op bladsy 100.
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4.1. BARTH SE KD III/2 121Vir Barth is die pogings van die naturalisme, die idealisme of die eksistensi-alisme ongenoegsaam om die ware mens te vind want hulle soek die mens losvan God. Dit is egter 'n vraag of bogenoemde benaderings op een of andermanier tog aanduidings van die mens se gerigtheid op God (dus die mensse behoefte aan God) opspoor. Barth vind 'n beweging in die regte rigtingby die eksistensialisme van Jaspers waar hy die mens as gerig op die tran-sendente beskryf. Jaspers sê nie wie die Ander is nie en Barth stem ook niemet hom saam dat die mens die vermoë tot oorgawe aan die transendente inhomself het nie. Deur nie te sê wie die Ander is nie, vertrek Jaspers vanuitdie mens se eie vermoëns en nie vanuit God se openbaring nie. Dit is diegroot verskil tussen Barth en Jaspers. Die eksistensialisme van Jaspers enBarth se Christelike antropologie sien die mens se lewe as geskiedenis. VirBarth is dit 'n groter ooreenkoms as die gerigtheid op die transendente. Ditlyk weer eens nie of Barth die mens se behoefte aan God of die transendenteso hoog aanslaan nie. Dit kan volgens hom in elk geval nie gebruik word omiets oor God en dus oor die ware mens te wete te kom nie.Die ware mensWanneer Barth die ware mens bespreek, beteken dit natuurlik in die eersteplek vir hom dat Jesus die ware mens is. Barth se onderskeid tussen dieware mens en die fenomene van die mensheid het belangrike gevolge virdie manier waarop 'n Christelike behoeftebeskouing gekonstrueer kan word.Volgens Barth ken die mens nie sy ware aard nie. Die menswetenskappe kanwel die fenomene van die menslikheid ondersoek, en moet dit ook doen, maardit lê nie die ware mens wat vir God bestaan bloot nie.Die vraag wat van belang is vir hierdie studie is of behoeftes tot die wesevan die mens of tot die fenomene van die menslikheid behoort. As dit totdie fenomene van die menslikheid behoort, beteken dit dat dit volgens Barthvatbaar is vir analise en begrip deur die mens. Dit kan die voorwerp vanlegitieme wetenskaplike studie wees. Barth dink egter nie die fenomene vandie menslikheid is gelyk aan die wese van die ware mens nie. Die ware mensis iets wat aan ons geopenbaar word. In die eerste plek is Jesus die waremens.Wanneer Barth se onderskeid gevolg word, kom 'n mens tot die volgendegevolgtrekking: Dit van die mens wat kenbaar is vir homself is, is sy begeertes.Die woord word hier sonder enige negatiewe nuanses bedoel. 'n Mens weetwat jy wil hê. 'n Mens kan ook deur waarneming van ander se gedrag en
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122 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEdeur gesprek bepaal wat dit is wat hulle wil hê. Die menswetenskappe watdie mens se begeertes bestudeer, is ver ontwikkel. Gedragswetenskappe soosdie ekonomie bestudeer die mens se gedrag rondom goedere en aktiwiteitewaaraan hy waarde heg. Hoe graag mense iets wil hê, blyk uit wat hulle bereidis om daarvoor te betaal (met ander woorde wat hulle bereid is om af te staan-want die geld kon iets anders gekoop het). Ook in die menswetenskappeword die mens se eie psige of sy estetiese skeppinge of sy kultuur bestudeeras vergestalting van dit waaraan die mens waarde heg en dit wat sy wilwees. Dit alles het te doen met die mens se begeerte as die konkretiseringen aktualisering van haar behoefte21. Wanneer Barth se onderskeid tussendie wese van die mens wat in die openbaring deur Jesus kenbaar is en diefenomene van die menslikheid wat vir die mens self kenbaar is gevolg word,sorteer begeerte aan die kant van die fenomene van die menskilheid.Die konsep van behoefte sal volgens Barth se stroom van denke deel weesvan die wese van die mens. Wat 'n mens werklik nodig het, het alles te makemet wat 'n mens werklik is. Die wese van die mens is vir Barth dat hy virGod bestaan, dit beteken dat 'n mens God nodig het. As die mens vir Godbestaan, beteken dit ook dat die sonde teen sy aard is. Dis hoekom sondevir Barth onmoontlikheid en onvryheid is. Die mens vernietig homself deursy sonde. Sonde is dit wat 'n mens nie nodig het nie.Waar Barth vanuit die perspektief van die skepping bepaal dat die mensvir God bestaan omdat God vir hom is, beteken die lewe van Jesus dat Godmet die mens is. Die verhouding van God met die mens is 'n geskiedeniswaarin God die mens kies en roep en die mens antwoord deur die verant-woordelikheid wat uit die roeping van God voortspruit in dankbaarheid envryheid op te neem. Die skema van moontlikheid en realisering waarna reedsverwys is, word weer hier duidelik. Die mens realiseer sy wese in 'n geskie-denis. Die basis van die mens se wese is God as die een wat skep en verkies.God is ook egter die bestemming van die mens. Die weg vanaf die basisna die bestemming is die geskiedenis van God en mens: Jesus kom in diegeskiedenis, God se ryk kom in die geskiedenis, die mens beleef die oproepvan God aan hom in die geskiedenis.Op grond van hierdie lyn van denke by Barth kan mens sê dat die bete-kenis van behoefte as potensiaal by Barth geweldig sterk geïmpliseer word.21Die onderskeid tussen behoeftes en begeertes word deur die loop van hierdie studieverder ontwikkel. Hier is veral 7.5 op bladsy 268 belangrik, hoewel die onderskeid meermaleter sprake gaan kom. Ek keer ook weer in hoofstuk 9 na hierdie tema terug.
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4.1. BARTH SE KD III/2 123Dit kom veral duidelik na vore in die belang van die konsep van vryheid inBarth se denke. Die mens ontvang sy vryheid van God wat teenoor hom vryis. Dit is die mees omvattende en diepste aspek van die ware mens. Vryheidis die aktualisering van die mens se verantwoordelikheid voor God. Daaris reeds gesê dat Barth op geen manier vryheid as willekeurigheid verstaannie. Dit is nie die keuse tussen twee moontlikhede nie, dit is die keuse tussenmoontlikheid en onmoontlikheid. Vryheid is om wat jy is, te realiseer. Ditwat die mens is, kan nie arbitrêr verander nie, dit word bepaal deur hoe Goddie mens gemaak het. Dit beteken dat, as Barth se argument deurgevoerword na 'n Christelike behoefte-antropologie dit sal beteken dat die Christe-like geloof nie anders kan as om menslike behoeftes as universeel te sien nie.Net hulle wat sou beweer dat verlossing nie vir almal is nie, kan ook beweerdat alle mense nie dieselfde behoeftes het nie.Vir Barth is die natuurwetenskap, die idealisme en die eksistensialismetog nodige en legitieme ondernemings omdat hulle die simptome van die mensraaksien. Die natuurwetenskap sien die mens as deel van kosmos. Hieruitvolg die nodigheid en belang van die �siologiese behoeftes van die mens. Dieidealisme neem die mens waar as 'n vry subjek. Die mens se behoeftes aanalles wat met bewussyn gepaardgaan is hier ter sprake. Die eksistensialismesien die openheid van die mens vir die transendente. Hiermee kom die behoef-tes van die mens aan dit wat hom oorkry, ter sprake. Die betekenis van diefenomene van die menslikheid kan egter net verstaan word in die lig van watdie ware mens is: naamlik die mens wat in vryheid voor God verantwoordelikis omdat God hom kies en roep.As ons die implikasies van Barth se denke op die tema van menslike be-hoeftes wil betrek, sal dit beteken dat die behoeftes wat geïdenti�seer is deurdie fenomene van die menslikheid waar te neem ook net reg verstaan kan wordin terme van die mens se behoefte aan God. Hierdie skema van openbaringwat wetenskap verlig, word dan ook deur Pannenberg gebruik is (1999:21).Ook Nürnberger se konsep van trandendente behoeftes as die dieptedimensie(Tillih se woord) van immanente behoeftes is hieraan verwant22.
22Sien my bespreking by 1.4 op bladsy 32.
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124 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPE4.1.8.4 Die mens in sy bestemming as bondgenoot van God23Jesus die mens vir anderBarth sien die mens se wese as 'n wese in ontmoeting. Hy is die bondgenootvan God (in onderskeid van die res van die skepping) en van sy medemens.Juis op die manier is die mens die beeld van God. Dit word gesien in Jesusas die ware mens as beeld van God. Hierdie geskape wese word gerealiseerin 'n geskiedenis tussen God en mens - dit is die verbond. Die verbond kanverbreek word, maar nie ongedaan gemaak word nie. Dit alles beteken datdie mens se behoefte aan God en sy medemens ontken kan word maar datdit daarom nie ophou om te bestaan nie. Die implikasie hiervan is dat daardus geen plaasvervangers is vir God en 'n mens se medemens nie.Die basiese vorm van die menslike is die behoefte aan die medemensVolgens Barth is die basiese vorm van menslike is om in verhouding te wees24.Dit beteken 'n mens het behoefte aan jou medemens. Barth benadruk dat 'nmens geskik is om sy wese as wees in verhouding te realiseer. Volgens homkorrespondeer die mens se wese en bestemming. Weer eens is die tema vanpotensiaal en verwerkliking teenwoordig. Die feit dat die mens 'n behoeftehet aan God en sy medemens en dat hy daarvoor geskik is beteken nog niedat daardie ontmoeting realiseer nie.As Barth die tema van subjektiwiteit behandel toon hy aan dat die anderdie veronderstelling van 'n mens se subjektiwiteit is (Barth 1948:309). Ditbeteken dat die identiteit waaraan 'n mens behoefte het iets is wat tot 'nsekere mate deur ander aan jou gegee word. Barth verwerp 'n naaste-loseantropologie wat veronderstel dat die menslik subjek homself op 'n maniertot stand bring. Met sy nadruk op die behoefte aan die medemens vir dietotstandkoming van elke mens se subjektiwiteit stel Barth hom teen byvoor-beeld Nietzhe en Goethe. Die (mede)mens is nie iets wat oorkom moet wordnie. Weer eens lei Barth se analise tot die gevolgtrekking dat 'n mens andermense nodig het om jouself te wees.23Vergelyk my bespreking van (Barth 1948:242-390) vanaf 4.1.5 op bladsy 102.24Sien by hierdie paragraaf my bespreking en verder verwysings by 4.1.5.2 op bladsy 102.
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4.1. BARTH SE KD III/2 125Die mens in sy bestemming as bondgenoot van God: Mens asgelykenis en hoopIn hierdie afdeling kom die mens as man en vrou onder bespreking. Diekonkrete gestalte van die mens is dat hy of 'n man of 'n vrou is. Die gerigtheidop die medemens is deel van die struktuur van ons bestaan. Die verhoudingtussen man en vrou moet egter ook in vryheid en met graagte gerealiseerword - dit is die huwelik.Vir Barth is die mens georienteer op dit waarvoor hy bestem is. Daaris reeds vroeër daarna verwys dat Barth die mens se wese en bestemmingonderskei en dat die historiese aspek waarin die verhouding van God en mensgerealiseer word (die verbond) vir Barth van groot belang is. Daar is ookreeds daarna verwys dat hierdie visie baie naby aan die gedagte van behoefteas potensiaal is. In hierdie hoofstuk kom daardie tema eksplisiet aan die ordedeurdat daar gepraat word van die mens as gelykenis en hoop. Barth sê onsis nie gemaak as God se bondgenote nie, maar om dit te word. Ons is nieGod se bondgenote van nature nie, maar word dit in die geskiedenis van dieverbond. Wat ons egter van nature is, is mekaar se bondgenote (as ek en jy,man en vrou). Miskien kan hierdie onderskeid die antwoord bied op die vraaghoekom Barth nie veel maak van die mens se godsdienstige behoeftes nie. Virhom korrespondeer die wese van die mens wat hy van nature is (mekaar sebondgenote as ek en jy, man en vrou) met dit wat ons bestem is om te wordnaamlik God se bondgenote. Om hierdie rede is die godsdienstige behoeftesvan die mens nie teologies belangrik nie, maar die menslike natuur as wesein ontmoeting dui op wat ons nog kan word.Die natuur van die mens wat ons reeds is, naamlik mekaar se bondgenote,is dus net soos die fenomene van die menslikheid ook vatbaar vir menslikekennis.4.1.8.5 Die mens as liggaam en siel25Barth beklemtoon die eenheid en onverdeeldheid van Jesus wie se lewe uitdie Gees die ware mens is. By Jesus is daar 'n voorrang van siel bo liggaamhoewel geen deling nie. Hy bly toegewy aan God se wil wat sy taak is. Dit hetbelangrike implikasies vir 'n Christelike behoefte-antropologie. Dit betekendat 'n Christelike behoefte-antropologie 'n hiërargie van behoeftes wat vordervanaf liggaamlike tot sielsbehoeftes as normatiewe model verwerp. Jesus25Vergelyk my bespreking van (Barth 1948:391-523) vanaf 4.1.6 op bladsy 105.
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126 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEverraai nie sy missie omdat Hy in die woestyn honger is nie. Die verwerpingvan 'n hiërargie van behoeftes as 'n normatiewe model beteken nie dat dieontologiese voorrang van sekere bestaansvoorwaardes ontken word nie. Jesuskon en het gesterf. Hy het juis gesterf as een wat steeds aan sy missie getrouwas.Barth se analise van die Gees as begronding van die mens as siel vansy liggaam herinner aan Nürnberger se begrip basiese behoeftes26. Daar isvoorwaardes vir menslike bestaan wat nie binne die beheer van die mens isnie, maar van God ontvang word. God gun die mens om te mag bestaan enleef.Barth sien die mens as die siel van sy liggaam. Die organiese materiëleliggaam is glad nie vir hom onbelangrik nie. Hy verset hom teen die trivi-alisasie van die liggaam. Dit moet ook impliseer dat Barth hom teen dietrivialisasie van liggaamlike behoeftes sal verset. Daar is geen sprake van 'nsiel wat 'n liggaam het nie. Daar is ook geen sprake van 'n onster�ike sielnie.Barth sien die eenheid van die liggaam en siel as hulle interafhanklikheid.Dit beteken weer eens dat 'n Christelike behoefte-antropologie wat vanuitBarth se soort denke uiteengesit word, geen plek het vir 'n hiërargie vanbehoeftes nie.Barth spreek die probleem van selfkennis aan deur te sê dat die siel diesubjek en objek van selfkennis is. Hierdie daad van selfkennis bly egter altydook 'n liggaamlike daad27. Weer eens bevestig hy sy waardering van dieeenheid van die mens en die noodsaak van die liggaamlike by die mens. Togverval Barth nie in biologisme28 wanneer daar oor die mens gedink word nie.Barth se siening oor die besonderheid van liggaam en siel as sentrum enperiferie het ook konsekwensie vir 'n Christelike behoefte-antropologie29. Hysê 'n mens begeer as 'n besielde liggaam en wil as 'n beliggaamde siel. Beideis nodig: begeerte maak die wil moontlik en die wil maak die begeerte aktief.26Sien my bespreking by 1.4 op bladsy 32.27Vergelyk ook in die verband Pannenberg se behandeling van die ego en die self. Sienmy bespreking by 4.2.2.2 op bladsy 137.28Die term is my eie sover ek weet. Dit verwys na die metode van sommige dissiplinessoos die evolusionêre sielkunde en die behaviourisme om die dade van die bewussyn vandie mens soos persoonlikheid, estetika en liefde alles te herlei tot dierlike en instinkmatigegedrag. Volgens hierdie siening het die liggaam voorrang bo die siel.29Ek keer aan die einde van hierdie ondersoek weer na hierdie aspek van Barth se werkterug. Sien 9.3.4 op bladsy 324.
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4.1. BARTH SE KD III/2 127'n Drang is volgens Barth nie begeerte nie. Begeerte is 'n drang wat diesubjek (die siel) as sy eie bevestig. Barth sien die mens baie meer in terme van'n bewuste subjek teenoor die verklaring van die mens vanuit die onbewuste.Die mens se eie betrokkenheid in wat hy begeer, word beklemtoon deur dieonderskeid tussen drang en begeerte. Barth sal dit eens wees met Pannen-berg wat sê dat die mens instinkarm is (Pannenberg 1999:39). Die feit datdrange ook aan interpretasie onderhewig is, is 'n belangrike gevolgtrekking.Dit kan die verskil tussen mense se belewenis van hulle behoeftes verklaar.Terselfdertyd bly vryheid en verantwoordelikheid vir Barth belangrik.Dat 'n mens 'n subjek is wat in 'n verhouding tot God kan staan, ver-onderstel menslike persepsie en menslike aktiwiteit. Barth behandel die be-tekenis van die eenheid maar tog onderskeid van liggaam en siel vir hierdietwee veronderstellings. In 'n ekskurs in hierdie gedeelte behandel Barth dandie Bybelse beskouing van die mens as aktiewe agent wat begeer en wil(Barth 1948:492-499). Hier kom die tema van die mens se behoefte aan Godeksplisiet aan die orde. Ek behandel dit dus hier in meer besonderhede asby 4.1.6 op bladsy 105.Wat die mens volgens Barth van die res van die skepping onderskei is dathy vir God kan wil en begeer. Die mens se wil, begeerte en dade ten opsigtevan die skepping is inderdaad net die ruimte waarin sy verhouding met Godontvou. Om die rede is die gedagte van 'n besondere godsdienstige vermoëvreemd aan die Bybel. Die alledaagse behoeftes en die verhouding met Godis volledig verweef. Inderwaarheid is die behoefte aan God die basis van dieander behoeftes.Der Begri� eines besonderen religiösen Tuns ist der Bibel ebensofremd wie der eines besonderen religiösen Vernehmens. Das VolkIsrael ist ja niht zuerst und im allgemeinen ein Volk, das sih alssolhes einigt, behauptet und fortp�anzt, das sih ein Land undin diesem Land ein Wohnung und Nahrung suht und seine Leb-ensordnung sha�t, um dann darüber hinaus und daneben auhnoh eienen besonderen Glauben zu haben und einem besonderenGottesdienst nahzugehen und also in diesen besonderen Bereihnun auh noh im Verhältnis zu Gott tätig zu sein. Sondern dasist doh der Sinn der Exinstenz Israels, daÿ es, gerade indem esüberhaupt tätig ist, indem es sih also einigt, behauptet und ver-mehrt, indem es sein Land und daselbst seine Wohnung, Nahrungund Lebensordnung �ndet - daÿ es also gerade in diesem seinem
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128 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEallgemeinen Tun im Verhältnis zu seinem Gott tätig ist. . . (Barth1948:492)Die verhouding van Israel tot God betrek die totale lewe en is nie beperk totdie kultus nie. Barth gaan voort om aan te dui hoe dit nog meer die gevalis met die volgelinge van Jesus. Die geloof en verhouding tot Jesus is nievir die volgelinge iets addisioneel tot hulle ander behoeftes en geneigdhedenie. Die spesi�ek kultiese of godsdienstige handelinge is nie wat van ChristeneChristene maak nie, dit onderskei hulle net as Christene teenoor ander mense.Volgens hom ken die Bybel glad nie 'n konsep van algemene menslike gedraglos van 'n verhouding tot God nie. Die Bybel ken ook die mens se pogingom juis bogenoemde te ontken.Vir Barth is dit duidelik dat daar nie 'n verskeidenheid menslike behoeftesis nie. Die behoefte aan God is dié menslike behoefte. In die verband verwyshy na Calvyn se formulering wat ook in die NGB gebruik word van God asdie fons omnium bonorum. Elke behoefte wat die mens ervaar is die behoefteaan God.Es ist also des Menshen Bedürfnis nah Gott kein einzelnes -vielleiht das tiefste - Bedürfnis neben anderen, aus keinen einzelnBedürfnis zu erklären, obwohl und indem es sih reihum auhin jedem einzelnen Bedürfnis des menshlihen Lebens äussernkann. Es ist die Unruhe der Seele, von der Ps.42 und 43 dieRede ist, keine besondere Unruhe, obwohl und indem sie sih injeder höhsten und in jeder geringsten menshlihen Unruhe, vomleiblihen Hunger angefangen bis hun zu Angst dessen, der sihho�nunglos shuldig und verloren weiss, darstellen kann. (Barth1948:494)Die mens het dit nodig waaroor hy nie kan beskik nie. Selfs teenoor diegeskape wêreld het die mens nog een of ander soort mag maar nie oor Godnie. Dit is waarom hy God nodig het. God is die skepper van die mens endie mens beskik nie oor God nie. Hier werk Barth met die idee van behoeftesas tekort soos duidelik blyk uit die konsep van onrus as die manier waaropdie 'n tekort homself meld.Barth bespreek ook die konsepte van begeerte en wil op baie dieselfdewyse (Barth 1948:494-499). Die mens begeer dit wat hy benodig maar nieoor beskik nie. Begeerte in sy ware en suiwer vorm is liefde. Liefde hou juis
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4.1. BARTH SE KD III/2 129verband met die waardering van 'n ander wat anders is as ek en waaroor ennie kan beskik nie.Der Mensh kann lieben. Das is ja die Tätigkeit des Begehrensin seiner ehten, eigentlihen, reinen Gestalt: dass er lieben d.h.dass er ein Anderes in seiner Andersheit begehren kann, über dasser niht Herr und Meister ist...(Barth 1948:495)Die een oor wie die mens op geen manier kan beskik nie, is God. Daaromkan die mens eintlik net waarlik God liefhê en begeer. Die ander dingewat 'n mens begeer en liefhet, word begeer en liefgehê omdat hulle geskapegetuienisse van God is. Met die bespreking van begeerte en liefde betrekBarth nog steeds die idee van behoefte as tekort omdat liefde en begeertejuis gerig is op dit wat die mens self nie is en nie oor beskik nie.Der Mensh kann Gott lieben. Gott und nur Gott - oder ebenGottes Zeugnis in der Geshöpfwelt - ist ja das Andere, das er inseiner Andersheit begehren, durh das er, indem es ein Anderes istund bleibt, befriedigt werden, das er darum wirklih lieben kann.Man sieht also: eben weil er nah Gott begerhen, Gott liebenkann, kann er überhaupt begehren, überhaupt lieben. (Barth1955:496)Barth beklemtoon hier dat begeerte spesi�ek te doen het met die andersheidvan die ander. Juis die feit dat die ander nie ek is nie (of 'n soort kloonvan myself deurdat dit onder my beheer is) maak dit moontlik om lief tehê. Daarom is die liefde vir God die eintlike liefde en die basis van alleliefde. Dit is omdat alle geskape dinge getuies van God as hulle skepper is.So verduidelik Barth dat die menslike fenomeen begeerte 'n basis het in diegerigtheid van die mens op God.Soos reeds duidelik blyk uit die voorafgaande aanhaling het die mens Godlief en begeer hy God altyd deur sy werke. Dit stem ooreen met Barth seanalise van die mense se persepsie (Barth 1948:481 en verder) van God watop dieselfde manier funksioneer.Er kann und wird auh Gott selbst praktish immer nur in einemsolhem Anderen, in seinen Zeugnissen, als den in seinen Werkenhandelen, sihtbaren, hörbaren, betasbaren, als den äusserlih anihn herantretenden, in Bereih seiner äusseren wahrnehmung hin-eintreten Gott begehren und lieben können. (Barth 1948:496)

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



130 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEBarth sê die God van die Bybel wil dat Hy begeer en bemin word in sysigbare, tasbare en hoorbare getuienis.Die hoofstuk waarin hierdie ekskurs staan, handel oor die liggaam ensiel in hulle besonderheid. Daarom kom die begrippe-paar begeer-wil onderbespreking as 'n paar. Die mens is 'n aktiewe wese deurdat hy kan begeeren wil. Hy begeer as besielde liggaam en wil as beliggaamde siel (Barth1948:499). Barth ontwikkel die gedagte van die menslike wil op dieselfdewyse as die analise van begeerte. Soos liefde korrespondeer met begeerte,korrespondeer die vrees van God met die wil. Omdat die wil die begeertebeaam of sensureer is die mens 'n verantwoordelike wese. Soos die mens allesvan God ontvang as die enigste menslike behoefte is hy ook sy lewe aan Godverskulding (Barth 1948:497). God bevredig die mens en net so moet diemens God ook tevrede stel. Die enigste vrye en ware wil is gehoorsaamheidaan die wil van God. Barth stel dit dat die algemene wil van die mens netmoontlik is omdat die mens vir God kan wil. Waar die begeerte van die mensop God gerig is as enigste behoefte is die wil van die mens na God toe gerigas die enigste ware rigpunt van menslike vryheid (Barth 1948:498). Dit isdie begrip van wil as vryheid by Barth wat korrespondeer met die gesigspuntvan behoefte as potensiaal.Barth baseer dus alle menslike tekort en alle menslike vryheid en ver-antwoordelikheid op die feit dat die mens vir God gemaak is en op Godgeoriënteer is. God is dus die ware objek van alle menslike tekort en poten-siaal. Barth sê die mens is georiënteer op dit waarvoor hy bestem is. God isdie ware objek van alles wat ons nodig het en verskuldig is en dus kan wees.Dit maak ons algemene behoefte en wil moontlik. In beide gevalle speeldie werke van God as getuienisse van Hom waarop die algemene behoefte(in die sin van tekort) en vryheid gerig is 'n belangrike rol. Barth vermydie konsep van 'n spesi�ek godsdienstige behoefte net soos hy die konsepvan 'n spesi�ek godsdienstige waarneming vermy. As elke behoefte en elkevoorwerp van menslike vryheid kan wees wat hulle is omdat hulle die werkeen dus die getuienisse van God is, beteken dit dat Barth se beskouing van(begeerte en wil as) liefde en vryheid groot implikasies het vir 'n Christelikebehoefte-antropologie. Dit beteken dat die algemene menslike behoefte (hierbedoel as tekort en vryheid) van geweldige betekenis is - veral wanneer in aggeneem word dat daar nie so iets soos 'n spesi�ek godsdienstige behoefte isnie. Elke behoefte van die mens is dan 'n getuienis van God en die bevre-diging van elke denkbare behoefte is nie van sekondêre belang nie maar ditis die manier waarop God die mens bevredig - as dit waar is dat God wil
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4.1. BARTH SE KD III/2 131hê ons moet Hom in sy werke ken en beleef. Die algemene behoefte het dusteologiese betekenis, veral ook omdat Barth die historisiteit van die verbonden die koningryk van God beklemtoon.Barth se konsep van die behoefte aan God en die vryheid tot God as dieabsolute behoefte en absolute vryheid waarop die algemene begeerte en diealgemene wil gebaseer is, herinner aan Tillih se konsep van God as grondvan sin en syn30. By beide is God die grond en rede waarom die algemenekan bestaan. As fenomene van die menslikheid is die algemene begeerteen vryheid wel waarneembaar en geldige voorwerpe van menslike handelingen denke, maar die ware betekenis van die oriëntasie op God bly vir diefenomenologiese analise verborge en is iets wat in Jesus aan ons geopenbaarword.Barth se behandeling van die ordening van siel en liggaam (Barth 1948:502en verder) het ook implikasies vir 'n Christelike behoefteleer. Barth sien dieliggaam en siel as 'n eenheid waarin albei elemente hulle besondere karak-ter het, maar waar daar sprake is van 'n orde. Daardie orde is dat die sielvoorrang het. Die siel beheers die liggaam en die liggaam dien die siel. Hierkom duidelik na vore wat reeds vroeër begin duidelik geword het naamlik datBarth se mensbeeld sterk klem lê op die bewuste, rasionele en verantwoorde-like subjek teenoor denkrigtings wat die instinkmatige en dierlike aspek vandie mens beklemtoon. Die basis van hierdie verantwoordelikheid is dat Goddie mens so gemaak het en as sodanig aanspreek. Weer gebruik Barth die ver-houding tot God om die betekenis van 'n menslike fenomeen (in hierdie gevaldie mens as rasionele wese) uit te lê. Die klem op die rasionele en verant-woordelike en die begronding hiervan in die verhouding tussen God en mensbeteken dat 'n Christelike behoefte-antropologie wat die denke van Barth salvolg nie die skeiding tussen die liggaamlike behoeftes en sogenaamde hoërbehoeftes kan ondersteun nie. Dit kan nie die mens se rasionaliteit en ver-antwoordelikheid as opsioneel bykomstig tot liggaamlike bestaan erken nie endit kan verseker nie drangbevrediging as 'n kriterium vir behoeftebevrediginghê nie. Die belang van die rasionaliteit en vryheid (wat in die vorige hoofstukaan die orde gekom het) maak die individu onmisbaar. 'n Massamens wat niesy eie keuses en denke en dus verantwoordelikheid het nie, is volgens hierdieantropologie nie die ware mens nie. Gevolglik kan mens konkludeer dat diesosiale behoeftes van die mens nie bevredig word deur die oorheersing vandie een deur die ander of die enkeling deur die groep nie.30Sien my bespreking by 2.3.1 op bladsy 44.
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132 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEWaar wel sprake is van heerskappy is dié van die siel oor die liggaam metdie implikasies wat reeds in hierdie paragraaf gegee is. Dit is duidelik dat'n hiërargie van behoeftes waar die instinkmatige voorrang geniet uitgesluitword. As daar sprake kan wees van 'n hiërargie van behoeftes beteken dieheerskappy van die siel oor die liggaam dat die sogenaamde hoër behoeftesvan selfrealisering as persoon volgens hierdie model voorrang geniet om tekorrespondeer met Barth se konsep van die voorrang van die siel bo dieliggaam.4.1.8.6 Die mens in sy tyd31Met Barth se analise van die mens se tyd kom die behoefte aan identiteitduidelik aan die orde. Die rede is dat 'n mens se identiteit die samehang vansy verlede en toekoms met sy hede is. Die tyd self is die grootste struikelblokin die weg van die mens se behoefte aan identiteit. Dit kom duidelik uitBarth se analise van die probleem van die mens se verlede en toekoms aandie orde. Die mens beskik nie oor die verlede en die toekoms nie. Die verledeis verby en die toekoms mag moontlik nooit eers wees nie. Die manierewaarop die mens aan die verlede vashou is by wyse van onthou en vergeet.Beide misluk egter omdat die verlede weg is. Wat die verlede werklik maakis God se teenwoordigheid in die verlede. Dieselfde geld vir die toekoms, diemens kan optimisties of pessimisties daarteenoor staan, maar hy beskik niedaaroor nie. God se teenwoordigheid in die toekoms maak ook die toekomswerklik. Ook hier ontwikkel Barth die gedagte dat God dit is wat die mensnodig het wanneer hy sê dat God se teenwoordigheid die gawe van die tydis. Soos reeds gesien met liefde en vryheid is ook menslike identiteit gegronden gerig op God. Die moontlikheid om myself te bly deur die duur van mylewe is gebaseer op die voordurende teenwoordigheid van God.Die ander behoefte van die mens wat hier aan die orde kom waar Barthdie mens se tyd bespreek, is die basiese behoefte (in die sin soos Nürnbergerdit gebruik) aan tyd om te bestaan. Die eindigheid van die mens betekendat die nie-syn ons voorafgaan en ons opvolg. Die dood is die einde van allebehoefte-vervulling waar selfs die behoefte om te bestaan tot niet gemaakword. Barth se vraag oor of die dood 'n natuurlike deel van die menslikelewe is, is dus van groot belang omdat die antwoord daarop die antwoordsal bied op die vraag of die behoefte van die mens en die dood in essensiële31Vergelyk my bespreking van (Barth 1948:524-780) vanaf 4.1.7 op bladsy 107.
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4.1. BARTH SE KD III/2 133teenstelling met mekaar staan.Barth antwoord dat dit lyk of die mens 'n onbeperkte lang lewe moethê omdat hy God se bondgenoot is maar dat so 'n a�eiding oorhaastig is.Ster�ikheid is volgens Barth deel van die mens se natuur. Jesus moes konsterf. Wat uiters interessant is van Barth se verklaring van die ster�ikheidas deel van die mens se geskape wese, is dat hy sê die mens bestaan vir Goden die dood aksentueer die mens se behoefte aan God soos niks anders nie.In die dood is die mens gestroop van alle eise teen God en alle pretensie dathy sonder God kan bestaan. Hier het ons God absoluut nodig. Die gelowigehoop op grond van Jesus wat lewe om ook in die dood te ervaar dat God virhom is en dat hy 'n genadige God is.Die mens bestaan vir God want God is vir die mens: dit is die vertrekpuntvan Barth se antropologie. Die mens se behoefte is vir Barth die behoefteaan God. Dit is waar vir alle manifestasies van menslike behoefte en duidelikso vir die behoefte om te bestaan. Die bestaan vir God is die bestaan inbehoefte aan God. Anders gestel: die behoefte aan God is die voorwaardevan die verhouding tot God. Die behoefte van die mens aan God, soosduidelik blyk in sy ster�ikheid, is deel van die oriëntasie van die mens opGod waarvan Barth praat. Daarom is die ster�ikheid 'n teken van wat ookwaar is van die res van ons lewe: dat ons God absoluut nodig het. Jesus wysegter nie net dat ons God nodig het nie, maar dat God vir ons is. Dit is onshoop op enige behoeftevervulling en dus lewe.By my eie formulering van 'n gevolgtrekking by hoofstuk 9 gaan dit virdie leser duidelik word watter invloed Barth se teologiese antropologie opmy eie denke gehad het. Barth se teologie in die algemeen is van besonderewaarde. Dit is egter ook problematies omdat dit moeilik kommunikeer binnedie konteks van die gesekulariseerde mens. Barth het 'n afkeur in apologe-tiese teologie. Hierdie afkeur is die logiese konsekwensie van die geloof in dieopenbaring van God. As God hom openbaar, is die teologie nie ondergeskikaan ander veronderstellinge nie. Die teologie kan verstrengel raak in sy eieapologetiese aanknopingspunte (Barth 1979:6). Daar was na Barth ten min-ste een teoloog wat dit met Barth eens was oor die basiese inhoud van syteologiese antropologie, maar wesenlik van hom verskil het oor die kwessievan die apologetiese dimensie van teologie. Daardie teoloog was WolfhartPannenberg. Vir Pannenberg is die taak van die sistematiese teologie om diewaarheid van die Christelike dogma te ondersoek (Pannenberg 1991:16-17).Dit is dus te verwagte dat goddelike openbaring en ware wetenskap met me-
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134 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEkaar sal ooreenstem (Pannenberg 1999:21). As dit so is sal daar aanduiderswees in die menswetenskappe na die sentrale temas van die teologiese mens-beeld. Dit is nog nie te sê dat die wetenskap dit reg sal interpreteer nie. Ophierdie premise ontwikkel Pannenberg sy fundamenteel-teologiese antropolo-gie. Vir hierdie studie is dit belangrik om ook die teologiese antropologie vanPannenberg te ondersoek juis omdat ek ook in hoofstuk 7 en 8 'n gesprekmet sekulêre konsepte oor behoeftes wil aanknoop.4.2 Die fundamenteel-teologiese antropologie vanWolfhart PannenbergPannenberg se Anthropologie in Theologisher Perspektive het die eerste maalin 1983 verskyn. Panneberg bestudeer die teologiese antropologie al van veelvroëer. Hierdie werk is in 1962 voorafgegaan deur 'n werk getiteld Wasist der Mensh? Die Anthropologie der Gegenwart im Lihte der Theologiewaarvan die tema tot 'n groot mate met sy werk van 1983 ooreenstem. Ookin 1968 skryf hy 'n hoofstuk oor die mens as beeld van God in 'n versamelingopstelle oor die moderne antropologie onder redaksie van J. Shlemmer32.In 1971 verskyn 'n artikel van Pannenberg onder die titel Anthropologie undGottesfrage in die tydskrif Kerk en Teologie33. In 1972 verskyn Gottesgedankeund menshlihe Freiheit34. Pannenberg se werk van 1983, wat ek hieronderuitvoerig bespreek, is dus 'n aanduiding van letterlik dekades se nadenkeoor hierdie onderwerp. Ek gebruik hier die Engelse vertaling deur MatthewO'Connell omdat dit die uitgawe was wat tot my beskikking was.4.2.1 Opbou en inhoud van die werk4.2.1.1 VoorwoordDie konteks waarin Pannenberg sy fundamenteel-teologiese antropologie uit-werk is een waarin die teologie sy plek in die openbare gesprek verloor het.Die proses waardeur die godsdiens tot die private sfeer beperk word, het syoorsprong in die godsdienstige oorloë van Europa, die Aufklärung en die pi-ëtisme. Die bestaan van God geld in hierdie tyd nie meer as 'n vertrekpunt32Was ist das - der Mensh?, Münhen 1968.33Kerk en Teologie no 22, 1971 pp. 1-1434Göttingen 1972
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 135nie, maar juis as 'n standpunt wat verdedig moet word. In die plek van diegeloof in God, geld dit wat algemeen menslik is as vertrekpunt vir openbaregesprek. Die soort teologie waarvan die waarheidsaansprake op subjektiewegodsdienstige ervarings gebaseer is, soos die van Shleiermaher en die pië-tisme kon hulleself nie meer teen die ateïstiese godsdienskritiek verweer nie.Pannenberg sê daarom dat die waarheidsaanspraak van die Christelike ge-loof in verband gebring moet word met die algemeen menslike ervaring. DieChristelike waarheid kan nie maar net 'n privaat waarheid wees nie, dan isdit glad nie waar nie35. Juis om hierdie rede moet waarheid van die Christe-like geloof vanuit 'n antropologiese basis verdedigbaar wees. Die gevaar datteologie antropologie sal word, bestaan natuurlik altyd. Volgens Pannenberghet Karl Barth hierdie gevaar tereg opgemerk. Die tragiek van Barth seteologiese metode is, volgens Pannenberg, dat dit probeer om 'n antroposen-triese benadering te vermy, maar dat dit juis 'n ekstreme vorm van teologiesesubjektivisme aanneem36.Pannenberg glo in God as skepper van die werklikheid. Om daardie redemoet die teologie in gesprek met die empiriese wetenskappe kan tree. Diewerklikheid wat die empiriese wetenskappe ontdek, is immers die werklikheidwat God geskep het. Pannenberg noem sy eie teologiese metode Fundamen-taltheologie37. Sy fundamenteel-teologiese antropologie ondersoek die bevin-dinge van die menswetenskappe met die oog op die implikasies daarvan virdie godsdiens en teologie. Hy begin met die mees abstrakte menswetenskap,die biologie, en vorder dan tot die mees konkrete en omvattende studie-veld naamlik die geskiedenis. Die betekenis van die mees basiese dogmaties-antropologiese uitsprake oor die mens, naamlik dat die mens die beeld vanGod is, en dat die mens 'n sondaar is, word in dialoog met die wetenskappeondersoek (Pannenberg 1999:20).
35Pannenberg se denke lê naby aan die kritiese realisme. Vir hom is daar so iets soosdie waarheid en daar is beter en slegter teorieë oor wat die waarheid is.36Montagu Murray se formulering lui dat Barth erns maak met sy subjektiwiteit deurdit konsekwent metodologies te ontken. Persoonlike mededeling37�. . . a fundamental-theologial antropology� (Pannenberg 1999:21)
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136 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPE4.2.2 Afdeling 1: Die persoon in die natuur4.2.2.1 Menslike uniekheidDie dogmatiese antropologie het die uniekheid veronderstel op grond van diegeloof in die mens se beeldskap van God. Dit is nie die geval in die modernewetenskap nie. Sedert die 19de eeu word die mens al hoe meer as een van diediere gesien. Dit is veral die geval sedert Darwin se Origin of Speies. Soosdie geval met die studie van diere is, wou wetenskappe soos die biologie en diebehaviorisme die mens van buite (dus sy gedrag) wetenskaplik38 ondersoek.Teenoor die klem op die uniekheid van die mens, word dit beklemtoon datdie mens dieselfde as die diere is.Die behaviorisme is 'n poging om die psigologie as empiriese wetenskap tebedryf. Die spelreëls van die empiriese wetenskappe (veral in die 19de en be-gin 20ste eeu) diskwali�seer introspeksie as metode vir die psigologie39. Netdit wat waargeneem kan word, kan volgens hierdie benadering wetenskaplikondersoek word. Daar is dus weggedoen met die konsep van bewussyn. Diebehaviorisme van Watson en Pavlov het menslike gedrag verklaar in termevan stimulus en respons (Pannenberg 1999:29). Reeds in 1935 het Plessneren Buytendijk hierdie skema gekritiseer. Dit was nie in staat om alle men-slike gedrag te verklaar nie. Wat meer is, is dat dieselfde persoon dikwelsverskillend op dieselfde stimulus sal reageer (Pannenberg 1999:30). Tolmanhet daar bygevoeg dat selfs diere nie gedrag het nie, maar hulleself gedra.Die behaviorisme het probeer om weg te doen met bewussyn. Dit is juis dievoortgaande getuienis van bewussyn by die mens sowel as die dier wat dieAhilleshak van die behaviorisme is.Die probleem waarop die behaviorisme gestuit het, is in die Duitse navor-sing op 'n ander manier hanteer. Lorenz en Von Uexküll bring die verhoudingvan 'n organisme met sy omgewing in verband met die behavioristiese analise.Elke organisme se optrede word bepaal deur 'n spesi�eke verhouding-skema(Pannenberg 1999:31). Die begrip Umwelt word deur Von Uexküll gebruikom die subjektiewe omgewing van 'n organisme aan te dui. Die Umwelt is niesoos dit is nie, maar soos die organisme dit beleef en daarop reageer (Pan-nenberg 1999:33). Die Umwelt van die mens word nie soseer deur instinkbepaal nie, maar meer deur kultuur en sosialisasie. Die mens word verder38Met 'wetenskaplik' word hier die Britse empiristiese wetenskapstradisie bedoel.39Ek gee weer aandag aan die behoefte-begrip onderliggend aan hierdie rigtings by 7.1op bladsy 214.
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 137gekenmerk deur 'n soort natuurlike onstabiliteit en instinkmatige plastisiteit.Pannenberg ondersoek die betekenis van die �loso�ese antropologie vanGehlen en Plessner (Pannenberg 1999:34 en verder). Die feit dat die menslikelewe nie, soos die behaviorisme dit voorhou, net 'n aanhoudende patroonvan stimulus-respons is nie, en ook nie, soos verwag word deur die teorie vanverhouding-skemas, volgens 'n vaste patroon op sy omgewing reageer nie,lei tot die formulering van die begrip 'wêreldopenheid'40 of 'eksentrisiteit41'.Volgens Plessner is die eksentrisiteit van die mens te sien in die mens severmoë tot selfre�eksie en tot objektivering van die wêreld. Waar die dierein onderskeid van die plant die sentrum van hulle lewens-uitinge in hulleselfhet (in die vorm van 'n sentrale senustelsel), het die mens benewens daardievermoë, in onderskeid van die dier, die vermoë om afstand te neem vanhomself en sy omgewing. Volgens Plessner het die mens sy sentrum buitehomself. Hy is egter vaag oor presies wat dit beteken. Pannenberg sal laterhierdie verskynsel in besonderhede ondersoek en tot sy eie gevolgtrekkingskom. Volgens Gehlen is die mens 'n Mängelwesen: eintlik te vroeg gebore eninstink-arm. Die mens oorkom sy biologiese tekortkominge deur handeling,spesi�ek in die vorm van taal, kultuur en tegniek. Juis die instink-arm mensis oop tot die wêreld presies omdat sy verhouding tot die wêreld nie deurinstink bepaal word nie. Plessner wys daarop dat ons wêreld-openheid 'ngebroke openheid is as gevolg van ons liggaamlike aard. By die mens is daartog wel tipiese response en gedrag. Wêreld-openheid is dus nie 'n konsep watal die resultate van die behaviorisme en die verhoudingsnavorsing onwaarmaak nie.4.2.2.2 Wêreld-openheid en beeld van GodPannenberg ondersoek die konsep van wêreld-openheid in die lig van dieteologiese konsep van die mens as beeld van God (Pannenberg 1999:43 enverder). Hy bespreek Herder se antropologie in besonder. Die konsep watGehlen uitgewerk het, naamlik dat die mens gekenmerk word deur tekort, isvan Herder afkomstig42. Volgens Herder is ons nie mense nie, ons is besig ommense te word.In aansluiting by hierdie gedagte is die beeld van God ook nie vir Herderiets wat tot die oertyd behoort nie, maar iets wat die mens moet word. Dit40Gehlen se term. (Pannenberg 1999:37)41Plessner se term. (Pannenberg 1999:37)42Gehlen noem Herder se Abhandlung über den Ursprung der Sprahe (1772)
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138 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEverskil sterk van die konsep in die reformasie en die middeleeuse teologie vandie beeld van God as iets wat die mens gehad het, en wat toe weens die sondeverlore gegaan het of verdof het. Die beeld van God is vir Herder die doelvan die mens (Pannenberg 1999:53). Die proses waardeur 'n mens beeld vanGod word is 'n opvoedingsproses. Daarin speel tradisie (dit wil sê die invloedvan ander), 'n mens se eie rede en ervaring en God se voorsienigheid 'n rol.'n Mens kan dus nie die beeldskap van God op jou eie bereik nie. Dit is 'nproses waarby ander en God ook betrokke is.As dit so is dat 'n mens besig is om 'n mens te word, wie is dit dan watbesig is om te word? Menslike handeling veronderstel tog identiteit. As watHerder sê waar is, moet die menslikheid waarna 'n mens streef of waarheen'n mens ontwikkel, reeds teenwoordig wees by die persoon wat besig is ommens (en dus beeld van God) te word. Met die idee van die beeld van Godas doel, kan Herder dus nie heeltemal ontslae raak van die gedagte aan diebeeld van God as reeds deel van die menslike aard nie.Pannenberg is nie tevrede om die konsep van handeling te gebruik omdit wat uniek menslik is te beskryf nie. Die rede is dat handeling identiteitveronderstel. Pannenberg is op soek na dit wat die menslike identiteit totstand bring (Pannenberg 1999:61). Hy wil ook nie soos Sheler en Portmannvan die begrip gees gebruik maak nie, omdat dit baie betekenisse het. Hyondersoek dus dit wat Sheler met die woord gees wou uitdruk naamlik diemens se vermoë tot objektivering van objekte en opskorting van eie instink.Daar is vir Pannenberg 'n element van self-transendering in die mens severmoë tot objektivering van objekte juis omdat die mens daardie anderas ander beleef en sy eie impulse opskort. Dit is dan wêreld-openheid: dievermoë om die wêreld as iets selfstandig te beleef. Om die wêreld as objekte beleef, om willekeurig op verskillende objekte te kan fokus met jouself as'n objek binne die wêreld, behels self-oorskryding of self-objektivering. Omdié rede is wêreld-openheid en self-transendering vir Pannenberg tot 'n grootmate ekwivalente terme (Pannenberg 1999:63). Die ervaring van objekte asiets anders as die self maar ook as anders as ander objekte, roep die vraag nadie �nale konteks van alle voorwerpe na vore. Dit is net in die konteks vandie geheel dat elke ding sy betekenis het. Met hierdie vraag na die geheelbevind die mens hom in die godsdienstige tematiek. Vir Pannenberg is ditvan die uiterste belang om aan te toon dat die vraag na God en die vraag nadie mens bymekaar hoort. Hy som die verhouding tussen wêreld-openheid,die vraag na die self en die vraag na God so op :
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 139...experiene of the world is the way by whih human beings reahexperiene of themselves. The objetivity that haraterizes theirrelation to the world is orrelative to the indeterminate haraterof their spontanious impulses: they must diret their impulseswith the aid of the experiene of objetive reality...And beausetheir impulses are not direted among hard-and-fast lines by in-herited behavioural dispositions and beause the role assignedto them in the life of soiety does not have the same indisputa-ble validity, they beome a question to themsleves. They seek theanswer to this question from the objets and relationships of theirworld; that is, they seek to orient themselves through informa-tion regarding their world. In the proess they are led beyondall partiular �nite objets and relationships. If and when theybeome onsious of this, they experiene that the question oftheir own destiny - the question of themselves - and the questionof the ground beyond the world that sustains it and their life areone and the same question. The question of human being aboutthemselves and the question of the divine reality belong together.(Pannenberg 1999:72)Die totstandkoming van die subjek is wat Pannenberg interesseer. Die proseswaardeur die subjek tot stand kom kan nie die werk van daardie subjek weesnie. Dit lei tot die vraag na die grond van die subjek. Die vraag na die gronden �nale konteks van 'n mens se lewe is die vraag na God.Pannenberg toon aan dat wêreld-openheid onvermydelik die vraag na Godna vore roep. Dit sê nog nie God bestaan nie, maar dit sê wel dat die vraagna God en die antropologiese vraag bymekaar hoort.Pannenberg ondersoek die mens se gebruik en soms misbruik van dienatuur as 'n uitdrukking van die mens se beeldskap van God (Pannenberg1999:74-80). Hy toon spesi�ek aan dat hy met die term beeld van God dievermoë tot gemeenskap met God bedoel - dus baie soos Barth dit bedoel.Die mens se heerskappy oor die natuur is vir die skrywer van Genesis 1 direkverbind met die beeldskap van God in alle mense43. Die verbinding van diegodsdienstige tematiek en die mens se heerskappy dui op 'n de-sakraliseringvan die natuur en die geloof dat God afsonderlik van die wêreld is en dat diemens saam met God teenoor die wêreld staan. Dit is verkeerd om te dink dat43Nie net bv. die koning nie.
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140 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEdie Joods-Christelike de-sakralisering van die wêreld sal lei tot uitbuiting vandie natuur - dit gebeur histories eers nadat mense op groot skaal ongelowiggeword het. Wêreld-openheid - en spesi�ek die vermoë om met die wêreldop te tree, is dus 'n uitdrukking van die mens as beeld van God.4.2.2.3 Sentraliteit en sondePannenberg het reeds die mees basiese formulering van die Christelike an-tropologiese tradisie in sy betoog aan die orde gestel, naamlik dat die mensdie beeld van God is. Hy behandel dan ook die betekenis van die mens assondaar (Pannenberg 1999:80 en verder).In die proses waardeur 'n mens jouself as jouself leer ken, kom 'n mensook tot die gewaarwording dat 'n mens nie een met jouself is nie. 'n Menskan afstand neem van die eie lyf. Dieselfde proses waardeur 'n mens jouselfen die wêreld as objekte verskillend van mekaar sien, lei tot spanning in 'nmens self. Die menslike lewe word dus gekenmerk deur 'n spanning tussenidentiteit en nie-identitiet in die mens self. Hierdie spanning bestaan nie nettussen die ego en die self (siel en liggaam in meer tradisionele terme) nie,maar ook tussen die ego, self en die super-ego.Die ego is vir Pannenberg daardie self-transenderende agent wat teen-woordig is vir dit wat anders as sigself is (oorspronklik anders as die eielyf) (Pannenberg 1999:85). Die ego wat met sigself identies is, plaas sigselfteenoor die ander. Die ego begin die ander domineer. Die uiteinde van hierdieproses kan wees dat die ego die hele realiteit in homself wil opneem. Dit isnatuurlik waan. Kant noem dit die 'radikale bose' (Pannenberg 1999:86).Met die konsep van nie-identiteit in gedagte, bespreek Pannenberg nouAugustinus se begrip van begeerte. Augustinus se sondebegrip handel oor dieverkeerde fokus van begeerte. 'n Mens begeer dinge op die verkeerde manier- spesi�ek op die manier waarop 'n mens God moet begeer. Op die manierkan 'n mens nie bevrediging kry nie omdat jy die verkeerde dinge begeer.Sonde is dus selfverydeling. Ironie is dat hoe meer selfsugtig die mens is, hoemeer verydel hy homself (Pannenberg 1999:87 en verder).Pannenberg verskil van Barth deurdat hy glo dat mense 'n begrip vanhulle eie verlorenheid kan hê. Barth sê dat ook ons sonde aan ons geopenbaarmoet word. Vir Pannenberg is die besef van nie-identiteit en selfverydelingtekens dat die mens sy eie verlorenheid ken. Hy is dit wel eens met Barth datdie ware diepte en omvang van ons sonde aan ons geopenbaar moet word.(Pannenberg 1999:91-93)

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 141Pannenberg bespreek ook Kierkegaard se analise van angs (Pannenberg1999:96). Vir Kierkegaard is die mens 'n sintese van eindige en oneindige.Pannenberg verbind dit met die konsep van wêreld-openheid. Vir Kierke-gaard ontstaan angs uit die mens se besef van sy eie vryheid. Die mensprobeer homself in homself begrond, maar kan nie, want net God kan die be-gronding van die mens wees. Die gevolg is dat die mens faal en in wanhoopverval. Die wanhoop wat die mens beleef as gevolg van sy vryheid en wêreld-openheid dui weer eens op die vraag na wat die mens begrond. Die angs watvoortspruit uit 'n mens se basiese onsekerheid oor die sorg om jouself moethierby genoem word.In die mens self is daar spanning tussen die sentraliteit van die ego en syeksentriese oriëntasie. Die sentraliteit van die mens, in die vorm van die ego,domineer. Hierdie spanning is in die natuur van die mens teenwoordig. Dievraag ontstaan na die verhouding tussen die menslike natuur en die gedagtevan die vryheid van die mens. Soos vir Barth is vryheid vir Pannenberg dievryheid om te wees wat 'n mens bedoel is om te wees. Onvryheid is om teenjouself of jou eie aard te kies44. (Pannenberg 1999:104 en verder)Die konsep van die erfsonde dui vir Pannenberg daarop dat die enkelingdeur die sonde van ander voorafgegaan word, selfs voor hy self nog handel(Pannenberg 1999:119 en verder). Sonde is nie die enkele verkeerde daadnie maar dit is 'n krisis wat die wese van die hele mensdom betrek. Dit iswaar, selfs al glo 'n mens nie aan 'n historiese sondeval nie. Pannenberg sluitby die onderskeid tussen skuld en sonde aan wat o.m. Shleiermaher maak(Pannenberg 1999:135). Sonde as algemene begrip is empiries aanwysbaar.'n Mens se eie skuld word geopenbaar in vergelyking met Jesus as die waremens (Pannenberg 1999:136).Pannenberg ondersoek ook die verskynsel van boosheid (Pannenberg 1999:142).Die psigoanalise en die gedragswetenskappe weet van die mens se geneigd-heid tot ongesonde aggressie45 en aggressie teen die self46. Vir Pannenbergis aggressie op dieselfde manier die verskyningsvorm van die sonde in diemens se dade as wat angs dit in die mens se selfbewussyn is. Pannenbergverskil van Nietzhe wat die leer van die sonde self as 'n vorm van self-aggressie sien (Pannenberg 1999:151). Nietzhe se idee oor die slegte geweteas nie-identiteit veronderstel (saam met die tradisionele dogmatiek) 'n soort44Sien my bespreking by 4.1.8.3 op bladsy 120.45M.a.w. aggressie wat nie nodig is vir 'n mens se voortbestaan nie.46Hierdie selfgerigte aggressie vind Pannenberg ironies genoeg ook in die sondeleer vanAugustinus waar hy die liggaamlikheid en die seksualiteit verteken.
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142 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEoertoestand waarin die mens se identiteit intakt was. Pannenberg beskou diesondeleer as 'n bewustheid van die mens van sy doel wat hy nog moet word.Die bewustheid dat die mens nie identies is nie met wat hy bestem is om tewees, is nie selfvernietiging nie, maar dit is juis 'n proses van selfrealisering.4.2.3 Afdeling 2: Die menslike persoon as sosiale weseNadat Pannenberg die persoon in die natuur ondersoek het, wend hy homselftot 'n meer omvattende veld van analise van die mens: die mens as gemeens-kapswese. Die aandag verskuif van die enkeling en sy omgewing (die meesabstrakte analise van die mens) na die mens in teenwoordigheid van daardieinstansie buite homself wat hom die heel meeste bepaal: sy medemens. Inhierdie deel tree hy weer eens in gesprek met die menswetenskappe (hierdiekeer meer met die sosiale menswetenskappe) rondom die temas van beeldskapvan God en sonde.4.2.3.1 Subjektiwiteit en gemeenskapDie moontlikheid dat die sosiale ruimte die ruimte is waarop die mens seeksentriese natuur gerig is en waar hy homself word, (met ander woorde,die moontlikheid dat eksentrisiteit sosialiteit is) word in deur Pannenbergondersoek (Pannenberg 1999:158). Hy doen dit in gesprek met die sosialewetenskappe.Die biologiese gedragswetenskappe (sosiobiologie) kan nie daarin slaagom die sosiale aard van die mens volkome te verklaar nie. Kultuur kannie terugherlei word na biologiese beginsels nie. Pannenberg haal in dieverband M. Sahlins aan wat sê: Culture is biology plus the symboli faulty(Pannenberg 1999:161). Die kwessie van die vorming van subjektiwiteit blyby die biologie en ander sosiale wetenskappe 'n probleem. Die kultureleantropologie veronderstel dat mense die sosiale sisteme skep waarbinne hullewoon. Aan die ander kant veronderstel die sosiale sielkunde dat 'n mens dieskepping van sy sosiale omgewing is (Pannenberg 1999:163).Die spanning tussen sentraliteit en eksentrisiteit kom na vore in die span-ning tussen die mens se bestemming tot beeldskap van God en sy egosentriesebestaan. Vir Pannenberg is hierdie spanning sigbaar in die proses van identi-teitsvorming as die spanning tussen die ego en die self, as 'n versteuring vandie gevoel en in die verskynsel van vervreemding (Pannenberg 1999:164).
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 143Pannenberg beskryf kortliks die proses waardeur die enkeling tegelyk indie geskiedenis van Israel, Griekeland, Indië en China homself teenoor die ge-meenskap verselfstandig het. Jesus en die vroeë kerk verkondig die oneindigewaarde van die enkeling vir God. Gedagtig aan hierdie boodskap vind mensdat in die reformasie die enkeling hom selfs teenoor die kerk verselfstandig.Eers in die tyd van grootskaalse sekularisasie verdwyn die verbintenis tussendie enkeling se eis teenoor die gemeenskap (byvoorbeeld die staat) en ver-antwoordelikheid teenoor daardie gemeenskap ten gunste van antagonismetussen enkeling en gemeenskap. Hierdie antagonisme word tot 'n hoogtepuntgevoer in die politieke �loso�e van Rousseau (Pannenberg 1999:174). Diealgemene wil (dus die wil van die gemeenskap) is by hom byna gelyk aan diegoddelike wil. Die enkeling het daarteen geen verweer of aanspraak nie. Kantkon later wel die morele selfstandigheid van die enkeling - selfs teenoor diegemeenskap - verwoord. Dit kon hy slegs doen ten koste van die abstraksievan die transendentale Subjek, wat nie net van die empiriese wêreld verwyderis nie, maar ook van die wêreld van die subjek.Die dialogiese personalisme beklemtoon die feit dat 'n mens nie jouself kanwees op jou eie nie (Pannenberg 1999:180 en verder). Die mens word gekon-stateer in sy verhouding met 'n ander - iemand vir wie hy jy kan sê. MartinBuber is die mees bekende skrywer van hierdie skool. Teoloë soos Brunnerhet van hierdie konsepte teologies aangewend (Pannenberg 1999:183). Virhierdie teoloë was dit duidelik dat God die Jy is in verhouding met wie 'nmens as homself tot stand kom. Pannenberg vind egter dat die teologie watop die dialogiese personalisme steun, die Goddelike U weer tot 'n soewe-reine outonome ek maak47. Die dialogiese personalisme sien ten minste baieduidelik raak dat 'n mens homself word deur ander mense.Mead bou voort op die grondslag wat die dialogiese personalisme gelêhet. Die kern van Mead se teorie is dat die self 'n sosiale struktuur is wat totstand kom in sosiale ervarings. 'n Mens vorm 'n visie van homself deur dieaksie en reaksie van ander mense teenoor jou. Die self waarvan ons bewusis, berus op hoe ander ons ervaar en op ons reageer (Pannenberg 1999:185).Vanselfsprekend is taal in hierdie proses van die uiterste belang.Behalwe vir 'n self het 'n persoon ook 'n ek. Daardie ek is die antwoordvan die individu op ander (dus op sy self wat op ander berus). Die ek bestaannatuurlik net in die hede, maar deur die geheue onthou 'n mens jou as identies47'n Mens kan sekerlik aan Pannenberg vra of dit nie juis ooreenstem met baie Bybelsegetuienis nie.
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144 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEmet jouself in die verlede (Pannenberg 1999:188). Pannenberg toon aan hoedie ek ook deur sosiale prosesse bepaal word. Wat die verhouding tussen dieek en die self is, is by Mead nie heeltemaal duidelik nie.4.2.3.2 Die identiteitsprobleemPannenberg het die verskynsel van selfbewussyn in redelike besonderhedeondersoek. Daar is egter belangrike strominge in die menswetenskappe soospsigoanalise en behaviorisme en strominge in die �loso�e, soos Nietzhe endie eksistensialisme vir wie die bewuste nie so belangrik is nie. Enige analisevan die tema van identiteit sal ook van hierdie soort denke kennis moet neem.Freud onderskei tussen die Lust-Ih, wat die drange verteenwoordig, dieReal-Ih wat meer met die werklikheid van sy omgewing in kontak is en dieLust-Ih sensureer. Die Real-Ih steun op sy beurt weer op die Über-Ihwat op 'n geïdealiseerde beeld van die vader gebaseer is. 'n Mens sou aanFreud kon vra wie tussen al hierdie ekke die ware ek is en hoe die Lust-Ihin die Real-Ih omgaan en wat die verskil tussen die drange van die Lust-Ihen die narsisme van die Real-Ih is. Erikson bestudeer die ontwikkeling vanpersoonlikheid en identiteit. Hy praat van die ek as 'n ek-sintese. By hom isdit egter die self wat die proses van ontwikkeling ondergaan en nie die ek nie.Pannenberg se kritiese vraag aan hom is of ek nie juis ek is omdat ek identiesmet myself is nie. Die verhouding tussen die ek en die self is vir Pannenbergse argument baie belangrik. Hy ondersoek verskeie denkers se standpunte inhierdie verband. Mead en Erikson onderskei tussen die ek en die self as diesubjek en die objek van selfbewussyn. (Pannenberg 1999:191-200)Volgens Kant ontstaan selfbewussyn uit nadenke. As dit so is, kan dieego nie identies met die self wees nie, want 'n mens het nie kennis van jouselfnie, maar net kennis van soos jy vir jouself voorkom. Bewussyn van die selfis dus nie kennis van die self nie (Pannenberg 1999:202).Vir Fihte was die ek en die self een in die handelinge van die ek. La-ter sien hy selfbewussyn as 'n manifestasie van God omdat die ek altyd syhandelinge voorafgaan (Pannenberg 1999:203).Na die tydperk na Hegel was daar in die �loso�e 'n wending na 'n ob-jektiewe basis vir selfbewussyn. Vir Nietzhe is die self die lyf wat, soosNietzhe dit stel, 'vir die ego lag' (Pannenberg 1999:205). Freud se denkeoor die ego en die self is op 'n manier verwant aan die van Nietzhe maar byhom is die ego onafhanklik van die self en kan die ego die id sensureer. VirJames is die kern van die self die liggaamlike bestaan van die mens in tyd.
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 145�The nuleus of the me is always the bodily existane to be present at thetime.� (James aangehaal in Pannenberg 1999:206)Mead verwerp die identi�kasie van die self met die '�siologiese organisme'.Hoewel liggaamlikheid natuurlik 'n voorwaarde vir die bestaan van die self is,moet die self volgens Mead onderskei word van die liggaamlike en gesien wordas 'n sosiale struktuur. Pannenberg vind dat die pogings om weg te beweegvan die idealistiese subjek-teorie, soos gesien in die denke van Nietzshe, Ja-mes en veral Mead, afsteek teen die vlak van bewussyn van die probleem watin die bewusyns�loso�e ontwikkel is. Dieselfde geld ook vir die taal�loso�e.Vir Heidegger word die hele syn van Dasein bepaal deur die toekoms watdit moet wees. Hierdie bydrae van Heidegger sal nog later deur Pannenbergontgin word (Pannenberg 1999:210). Vir Sartre is die ek en die self die produkvan 'n proses van re�eksie wat self geen subjek het nie. Daardie re�ekterendebewussyn is eintlik die ego. Sartre se standpunt verteenwoordig 'n radikaleontbinding van die konsep van die subjek.Sartre's analysis produes an espeially radial dissolution of theonept of subjet. He is not satis�ed to show that the ego aswell as the self is the produt of a onsious proess that hasno subjet. Rather, he also reproahes this produt with beingimpure, beause both aspets of self-onsiousness - ego and self- owe their existane to a rei�ation that brings to a halt the stillinomplete proess of re�etion. As a result, the problem of theidentity of the ego and self in self onsiousness eases to be aproblem. (Pannenberg 1999:215)Pannenberg kritiseer Sartre se gedagtegang deur daarop te wys dat daar togby Sartre 'n onderskeid gehandhaaf word tussen die ego en die self. Die self isdie totaliteit van die mens se state en toestande terwyl die ego die totaliteitvan die mens se aksies is. Pannenberg vind Sartre se de�nisie van die selfgeloofwaardig, veral in die lig van denkers soos Mead, Erikson en Heidegger.Pannenberg wys ook daarop, in aansluiting by Hume, dat die ego eintlik netin die oomblik bestaan. Hy stem saam met Sartre se kritiek van die gedagtevan 'n voortdurende ego wat die hele proses van selfbewussyn onderlê.Die kontinuïteit van 'n persoon se identiteit lê vir Pannenberg nie in dieego nie (dit bestaan net in die oomblik48), ook nie in die ego se geheue nie,48Die gedagte dat die ego net in die oomblik bestaan, stem opvallend ooreen met Barthse gedagte dat die hede die primêre tyd van die mens is. (Barth 1948:636)
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146 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEmaar in die liggaamlike aard van 'n persoon (Pannenberg 1999:217). Dieself is kontinu vir ander, die ego self het geen kriteria vir sy eie kontinuïteitnodig nie. Die liggaamlike kontinuïteit is selfs teenwoordig wanneer daar nie'n sterk ego is nie, soos by die ontematiese egosentrisiteit van babas en dieverskynsel van selektiewe geheue. Pannenberg se konklusie in sy ondersoekna die ontstaan van die ego is dat daar nie so iets is soos 'n transendentaleego of 'n ego wat sigself tot stand bring nie. Die basis en kontinuïteit van dieego is die self. Die self is die totaliteit van 'n mens se toestande en aksies.Die ego word net bewus van hierdie totaliteit in die lig van ander wat myself as dieselfde persoon beleef.The momentary I that appears in the form of eah momentaryunity of onsiousness an exerise its syntheti funtion of ap-propriating its objets to itself only indiretly via the self. (Pan-nenberg 1999:220)Hierdie self is aan die begin van 'n mens se lewe, nie net jou eie liggaamnie, maar ook die van die moeder. Later ontwikkel wat James die sosialeen geestelike self noem. Om met jouself vertroud te wees, word deur dievertroue van 'n mens se oorspronklike situasie (as wees met die moeder)bemiddel. Pannenberg slaag daarin om weg te beweeg van 'n self-ponerendeego na 'n beeld van die ego waar die mens homself ontvang en homself kanwees in vertroue op 'n ander (oorspronklik die moeder). Vir Pannenberg isdie kohesie en eenheid van 'n persoon se lewe gebaseer op die self en nie opdie ego nie.Pannenberg ondersoek die verskynsel van basiese vertroue wat begin indie simbiotiese moeder-kind verhouding (Pannenberg 1999:226). Die vertroueis dat die ma waarvan die kind afhanklik is, haarself sal bly. Dit vorm diebasis van identiteit en vertroue in die werklikheid reg deur 'n persoon se lewe.Die fokus van die vertroue skuif deur die loop van 'n kind se ontwikkeling.Die uiteindelike fokuspunt van daardie vertroue is God.Die teenoorgestelde van basiese vertroue is narisme. In die narismebestaan die persoon in die illusie van sy eie begeerte. Die werklikhede vandie wêreld word ontken en nie hanteer nie.Pannenberg beklemtoon die verband tussen basiese vertroue en liefde.Basiese vertroue is die vertroue dat die een wat vertrou word, my myself sallaat wees - dus my lief sal hê. Dit waaruit vertroue ontstaan en waarvoordit vra, is liefde. Basiese vertroue is gerig op iemand wat my altyd myself
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 147sal laat wees, dus op onbeperkte liefde. Hiermee kom die tema van God asimplisiet in die verskynsel van basiese vertroue aan die lig.There is an original and at least impliit referene of humanbeings to God that is onneted with the strutural opennessof their life form to the world and that is onretized in the li-mitlessness of basi trust. We may, if we wish, speak of this as a"need" of human beings. If so, it is not an arti�ially developedneed but one that is inherent in their nature and that they annotsimply evade. . . (Pannenberg 1999:234)49Basiese vertroue is volgens Pannenberg gerig op dit wat die self se heelheid salbevorder. Daarom word God en verlossing so sterk verbind. Die heelheid vandie self wat die beperking van die oomblik transendeer, manifesteer sigself inpersonaliteit50. Personaliteit is volgens Pannenberg die teenwoordigheid vandie self in die oomblik van die ego.Eah of us is an ego at every moment of our existane. We are stillbeoming our selves beause we are still on the way to our selvesin the wholeness of our existane. Yet we are also somehow ourselves at the present moment, namely insofar as we are persons.(Pannenberg 1999:240)Die self wat in die ego teenwoordig is, is nie net die self van die verlede nie,maar word bepaal en is gerig op die toekoms. Dit is hoekom personaliteitheelheid is. Die heelheid van 'n persoon se tyd is in die hede teenwoordig. Ditbeteken personaliteit is die teenwoordigheid van die self, wat deur sy toekomsas sy bestemming tot sy ware identiteit opgeëis word, in die oomblik van dieego. Vryheid is daardie moontlikheid om jouself te word. Die persoon issosiaal gekondisioneerd, maar kan ook teenoor sy gemeenskap as homselfstaan.Hierdie vryheid is moontlik omdat God die �nale verwysingspunt vanbasiese vertroue is en nie die medemens nie. Die waardigheid van die persoon49Dit is interessant dat Sartre verwys na die behoefte van 'n mens 'om God te wees'.Pannenberg meen 'n mens het 'n behoefte aan God. Sartre se standpunt stem myns insiensinhoudelik ooreen met die geloof in oneindige behoefte (i.p.v. behoefte aan die oneindige,nl. God) wat die grondslag van die kapitalisme en die verbruikerskultuur is.50Ek gaan in hoofstuk 9, binne die konteks van behoeftes, die term integrasie gebruikom hierdie selfde gedagte mee uit te druk.
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148 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEis gegrond op die feit dat elke mens se bestemming by God is. Dit kan niedeur geweld of verleiding verander word nie omdat die totaliteit van die mensnie in dit wat voor hande is, uitgeput is nie. Die bestemming om aan Godte behoort, is wat die Bybel die beeld van God noem51.In sy analise het Pannenberg daarin geslaag om die verskynsel van self-bewussyn en personaliteit op so 'n manier te verklaar dat dit die teologiesekonsep van die mens as beeld van God verhelder en op sy beurt weer daardeurverhelder word. Pannenberg kon aantoon hoe 'n mens nie jouself tot standbring nie, maar jouself van ander, en in die �nale instansie van God, ontvang.Ek keer na hierdie gedagtegang terug in hoofstuk nege. Die mens kan juishomself wees deur sy vertroue op iets buite hom, in die �nale instansie, opGod. Geloof, hoop en liefde is wat 'n mens jouself maak52.4.2.3.3 Identiteit en nie-identiteit as tema van die a�ektiewe leweOnderliggend aan personaliteit lê die bekendheid van 'n persoon met sy selfen omgewing. In hierdie verband bespreek Pannenberg die gevoel as diehorison van bekendheid waarbinne die persoonlike lewe afspeel. In die gevoelken ek my totale self sonder om noodwendig 'n voorstelling van myself tehê. In die stemming van vreugde, waarin 'n mens die meeste een met jouselfvoel, is die mens volgens Pannenberg gerig op iets buite homself. Hy is duseen met homself as eksentriese wese (Pannenberg 1999:260). Daarenteen isdepressiwiteit verbind met selfbeheptheid.Die nie-identiteit van die mens met sy bestemming tot wêreld-openheid iswat die teologie as sonde beskryf (Pannenberg 1999:265 en verder). Mense isnie altyd bewus daarvan dat hulle hulle eintlike identiteit (dus hulle gerigtheidop God en ander) versmaai nie. Partykeer word mens daarvan bewus (soosbyvoorbeeld in die stemming van negatiwiteit) maar ken nie die ware oorsaakdaarvan nie. Dit kan gebeur dat in 'n poging om die gevoel van vervreemdingte oorkom, 'n mens meer op homself gerig lewe en dus net verder van sy wareidentiteit wegbeweeg. Om die rede is dit vir Pannenberg belangrik dat dieware aard en oorsaak van die fenomeen van vervreemding ondersoek word.Vir die Christelike teologie was die begrip vervreemding veral gesien as51Hier stem Pannenberg weer eens met Barth saam. Die beeld van God beteken dat 'nmens vir God bedoel is en met God in verhouding kan staan. Ook vir Pannenberg is Jesusin die eerste plek die beeld van God.52Vgl. basiese vertroue, gerigtheid op ons bestemming as beeld van God en liefde asbron en antwoord op basiese vertroue.
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 149self-vervreemding (Pannenberg 1999:268). Sonde is dat 'n mens nie is watjy behoort te wees nie. Marx sien egter die mens as natuurlik verwant aandie dinge. Net so ook is die produksie en prosessering van die dinge deelvan die mens se natuur. Marx sien die vervreemding van 'n mens van dieproduk van sy arbeid in die stelsel van privaatbesit wanneer die produk vaneen mens se arbeid die eksklusiewe besit van 'n ander word (Pannenberg1999:272). By Marx is self-realisering die teenoorgestelde van vervreemding.Dit vind ook deur arbeid plaas. Pannenberg het reeds hierdie gedagte van'n self-ponerende ego, wat Marx by Fihte gekry het, volledig bespreek enafgewys. Vir die Christelike teologie is vervreemding om van God vervreemte wees. G Lukas het Marx se kritiek oor die fetisjisme van kommoditeite enWeber se beskrywing van die geneigdheid van die kapitalistiese gemeenskapom anonieme burokratiese strukture te skep gekombineer in 'n teorie oor diereï�kasie van die sosiale proses (Pannenberg 1999:274). Peter en BrigetteBerger beskryf die tuisteloosheid van die moderne gemeenskap waarin indu-strialisering en burokratisering die singewende element uit die openbare lewegestroop het. Die ideologieë van die openbare sfeer is nie in staat om sin tegee te midde van lyding en boosheid nie. Die gevolg is anomie (Pannenberg1999:275).Pannenberg kan nie nalaat om die vraag of godsdiens self 'n vorm vanvervreemding is, te antwoord nie. Pannenberg erken dat godsdiens wel 'nuitdrukking van vervreemding kan wees. In die vorm van afgodery verwar 'nmens dit wat mensgemaak is met die goddelike werklikheid en vervreem 'nmens van sy ware bestemming by God. Wanneer godsdiens wêreldvreemd isen nie die ware betekenis en bestemming van die mens in sy wêreld aan homuitlê nie, is dit 'n vorm van vervreemding. Pannenberg neem die kritiek vanMarx en Feuerbah ernstig op maar is oortuig dat godsdiens as sodanig nienoodwendig 'n vorm van vervreemding is nie. Inteendeel, dit handel oor diesin van die mens se lewe en sy ware identiteit.The onern of the religions, in the light of their onsiousnessof meaning, is that human alienation should be overome by theground that gives meaning to and supports both reality and in-dividual's selfhood. (Pannenberg 1999:279)Die godsdiens kan egter die realiteit van God verkeerd voorstel, soos dieverskillende godsdienste inderdaad van mekaar beweer.Wanneer die vervreemdingsbegrip gebruik word om die Christelike leeroor die sonde te verhelder, beklemtoon dit dat die Christelike teologie nie
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150 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEnet op persoonlike sonde moet fokus nie. Vervreemding van God veroorsaakdat mense nie hulle bestemde identiteit verwesenlik nie, maar dit veroorsaakook dat bose sosiale strukture ontstaan wat daardie vervreemding versterken verdiep.Vervreemding word bekend aan mense in die gevoel van depressie enonbehae. Vir Pannenberg beteken dit om in jou eie ego vasgevang te wees.Die mees intense vorm van vasgevang wees in jou eie ego, is die ervaring vanskuld. Skuld-ervaring beteken 'n persoon het 'n idee wat sy identiteit behoortte wees, maar is bewus van sy nie-identiteit met sy bestemming. Skaamte isanders as skuldbewussyn omdat skaamte juis uitgaan van die waarde van dieself in 'n situasie waar daardie waarde deur ander onderskat word.In die Ou Testament handel die skuldtoerekening oor die verwyderingvan die gevolg van die sonde en die reiniging van die gemeenskap (Pannen-berg 1999:289). 'n Enkeling se sonde raak die hele gemeenskap en kan ditpotensieel vernietig. Volgens Rioeur handel skuldbewussyn, wat baie sterkin verskeie Christelike tradisies funksioneer, oor die bereidwilligheid van dieenkeling om boete te doen.Pannenberg bespreek ook die gewete (Pannenberg 1999:293 en verder).Hy begin deur daarop te wys dat daar 'n verskil tussen skuldgevoel enskaamte is. Skuld is die bewustheid van nie-identiteit met wat 'n mens weethy behoort te wees - dus die bewustheid dat jy as mens gefaal het. Skaamteveronderstel eiewaarde. 'n Mens is bewus dat ander mense jou dalk om eenof ander rede minder werd ag wat jy weet jy is.Die Ou Testament ken nie 'n gewete nie. Die hellenistiese Jodendom hetwel die gewete-begrip gebruik as getuienis van dat die wet van God ook virdie heidene kenbaar is. Paulus sluit ook by hierdie gedagte aan in 'n gedeeltesoos Romeine 2:15. Die gedagte van gewetensvryheid is sterk by Paulus soosduidelik word in sy aandrang op respek vir die gewete van die swakker broer.Waar die gewete in die Jodendom en die Christendom op 'n manier metdie stem van God verbind is, word dit in die moderne tyd veral met dieverhouding tot die self in verband gebring. Dit is veral die geval by Nietzhe,Freud en Heidegger. Heidegger sien die gewete nie op 'n moralistiese maniernie, maar as die roep van die Dasein na homself.Being guilty is therefore not primarily a onsiouseness of a moralfault but rather the expression of an 'ought', the ontent of whih,however, is the authentiity of the Dasein itself. (Pannenberg1999:302)
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 151Pannenberg is dit nie eens met Heidegger nie. Heidegger sien nie . . .First, the depth of the nonidentity that is experiened in theonsiousness of guilt and, seond, the onstitutive meaning ofhuman order for selfhood. He has also failed to see, third, thatthe nonidentity experiened in the onsiene is overome throughexpiation whih is aompanied in the life of the injured ommu-nity. (Pannenberg 1999:303)Die bydrae wat die denke van Heidegger tog tot die probleem van die gewetegemaak het, is dat dit weer eens die aandag daarop gevestig het dat skuldverantwoordelikheid veronderstel. Verantwoordelikheid veronderstel 'n mensas agent. Gewete word so verbind met vryheid via verantwoordelikheid.Vir Freud is die gewete die internalisering van die ouerlike gesag as ietswat dreigend teenoor die ego staan (Pannenberg 1999:303). Paiget en Bendakritiseer hierdie standpunt (Pannenberg 1999:305). Vir Benda is die gewetedie waardes uit 'n mens se gemeenskap wat 'n mens jou eie gemaak het. Ditkritiseer die opvatting van die outonome aard van die gewete, maar erkendaarmee nog steeds dat die gewete 'n sosiale oorsprong het. Die outonomeenkeling word in elk geval nie in die gemeenskap geïnkorporeer deur drei-gemente nie, maar deur te deel in die kultuur se bewustheid van betekenis.Waar daardie gedeelde horison van betekenis die geloof in God insluit, kanvan die gewete as die stem van God gepraat word. Op die manier is ditwaar wat Ebeling sê dat in die gewete God (as die verwysingspunt van diebetekenishorison), mense (as selfbewuste deelnemers in die gemeenskap) endie wêreld (die gemeenskap wat die gewete vorm) bymekaarkom. Nie netis elkeen van hierdie agente teenwoordig nie, hulle is teenwoordig in volheid(Pannenberg 1999:307). As gevoel is die gewete die geheel van 'n mens seself oombliklik teenwoordig en daarmee ook jou hele wêreld. Die bewustheidvan God maak dit vir die enkeling moontlik om teenoor die gemeenskap tekan staan aan die kant van die gewete.Die nie-identiteit met jouself waarvan 'n mens in 'n skuldige gewete be-wus word, word oorkom deur bekering en versoening (Pannenberg 1999:310).Versoening is nie wraak nie, maar juis die herstel van die gemeenskap watdeur sonde beskadig is. Die versoening vind deur ritueel plaas waar die ge-meenskap (dit kan nie privaat gedoen word nie) en die enkeling se identiteitherstel word binne die gedeelde betekenishorison.
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152 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPE4.2.4 Afdeling 3: Die gedeelde wêreld4.2.4.1 Die gronde van kultuurDie mens leef in die wêreld as simboliese wêreld en nie soos die dier in 'nwêreld waarvan die betekenis vooraf deur instink bepaal is nie. Hierdie sim-boliese wêreld is deur die mens geskep maar die mens word ook self daardeurgevorm53.Vir Pannenberg is kultuur baie nou verwant aan spel (Pannenberg 1999:322).Dit is veral as gevolg van die simboliese aard van spel en omdat in spel daar'n oopheid tot die wêreld is wat nie deur instink bepaal word nie. Spel eisdie speler totaal op en verg dikwels inspanning en opo�ering. Op die ma-nier is spel ernstig54. Volgens Huizinga se bekende boek, Homo Ludens, kanalle vorme van kultuur terugherlei word na twee soorte spel naamlik verteen-woordigende (simboliese) spel en wedywering volgens reëls. Ritueel is diemees volledige vergestalting van simboliese spel. Die ritueel verteenwoordigdie hele orde van die mitiese wêreld. Dit staan afsonderlik van die res vandie lewe omdat dit die totaliteit en heelheid van die mitiese wêreld verteen-woordig55. Pannenberg beklemtoon dat die kultiese spel te doen het met diebetekenis van die totaliteit.The totality of meaning that is rendered present in religious feastsand that grounds the order of the osmos and soiety gives mea-ning to the everyday routines and fortunes of individuals as wellas to the order of the everyday world. (Pannenberg 1999:337)Die Bybelse godsdiens ken God as een betrokke by die geskiedenis. Dit geeaan die ritueel van die Bybelse godsdiens 'n spesiale karakter. Die nagmaalverteenwoordig Jesus as die sleutel tot die sin van die wêreld en dui op dietoekomstige vervolmaking van die wêreld by sy koms.53Die negatiewe sy hiervan is die erfsonde: die betekenishorison waarbinne 'n mensgevorm word, is een waarin wanopvattings en wanpraktyke as normaal geld. Die positiewesy van die simboliese wêreld wat 'n mens vorm (dus dat 'n mens gevorm word deur 'ngemeenskap) is die verbond. Die verbond beteken dat 'n mens gevorm word binne 'nbetekenishorison waar daar reeds 'n bewustheid van God en sy wil bestaan.54Spel word vir die speler 'n doel in sigself, maar werk word soms beleef as 'n middeltot 'n doel. Wanneer werk en spel weer verenig, sal die vervreemdende karakter wat werksoms aanneem, ook verdwyn.55Met baie ander spele word tyd ook afgebaken sodat die spel as 'n volledige eenheidbestaan.
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 153Die verskynsel van spraak is ook onderliggend aan die verskynsel vankultuur (Pannenberg 1999:339). Spraak maak kultuur en menslike identiteitmoontlik (via die vorming van die self deur ander). Pannenberg kom egter totdie gevolgtrekking dat elementêre denke taal voorafgaan. Spel en nabootsinglê aan die grondslag van taal. Spel: omdat die klanke wat 'n mens kan uiterdeur nuuskierigheid op 'n speelse wyse ontdek word. Nabootsing: omdateen mens die klanke wat 'n ander maak, moet naboots voor taal die basisvan 'n gedeelde kultuur kan word. Woorde is simbole en nie net seine nie.Pannenberg probeer bepaal waar hierdie oorgang plaasgevind het. Hy vinddie oorgang in spel.The prehistori transition from signal to symbol and thereforethe disovery of the symboli meaning of words as names haveorrespondingly been onneted with play and, more spei�ally,with festal play that is also the origin of ult. And in fat theexperiene of being seized in play explains best the origin of therepresentaional shema in whih sounds and (rhythmi) sequenesof sounds beome medium in whih the objet is present, thispresene taking the form of a self-representaion of the objet byitself. The word is onstituted a symbol by the fat that in it theabsent objet beomes present. (Pannenberg 1999:358-9)Hierdie element van gegryp wees, is weer eens kenmerkend van die eksen-trisiteit van die mens. Die eerste woorde as simbole het vir mense magiesebetekenis gehad. Ook vir die eerste mense was sê en doen op 'n manierverwant.Die gevolgtrekking van Pannenberg se studie oor taal en denke is datdenke taal voorafgaan (Pannenberg 1999:361). Hy wys daarop dat die self-bewussyn en ego-identiteit ook deur 'n proses in elke mens tot stand kom. 'nMens kan dus nie, net omdat denke taal voorafgaan, sê dat taal die produkvan 'n handelende subjek is nie.Die teorie van speeh ats deur �losowe soos Austin en Searle beklemtoonegter die feit dat woorde soms handelinge is. Pannenberg probeer eers bepaalwat 'n handeling is, en spesi�ek wat die verskil tussen handeling en gedragis. Handeling het 'n bedoeling, 'n middel en is georiënteer op 'n doel. Spraakkwali�seer nie vir Pannenberg as 'n handeling in hierdie sin nie. Sekere soortespraak (illokusionêre taal) kwali�seer wel. Go�man wys daarop dat iets soos'n gesprek 'n lewe van sy eie het . Hy praat van 'n soialized trane, iets wat
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154 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEin die verlede gees genoem is. Ook in die gesprek, soos in spel, is daar dieelement van gegryp wees. Vir Pannenberg het die oopheid van die gesprekte doen met die �nale horison van betekenis. (Pannenberg 1999:376)Pannenberg rig vervolgens sy aandag op die tema van verbeelding en rede.Verbeelding en vryheid gaan saam. 'n Mens kan jou verbeelding willekeurigfokus, maar daar is ook dinge wat die verbeelding aangryp.The fousing of the attention, however, is not simply a matter ofwilling; rather, like the hoie of a goal in the ontext of ation,the fousing of attention is a matter of total attitude that has itsbasis in feeling and thus in an antiipation of the whole of theindividual's own life. (Pannenberg 1999:381)God kan met die mens in sy verbeelding praat wanneer die mens die betekenisvan sy lewe in die geheel van God antisipeer. Sonde is selfbeheptheid enblindheid vir die horison waarbinne 'n mens se lewe regtig afspeel. Op diemanier sal die wat rein van hart is God sien.Die verskynsel van aandag beteken ook dat hoewel 'n mens hom fokusop die voorwerpe in sy omgewing, die horison waarbinne hierdie voorwerpebestaan, altyd ontematies teenwoordig bly. Dieselfde geld vir denke: dieeenheid van die wêreld is op 'n ontematiese wyse teenwoordig in elke fokus op'n spesi�eke ding, en die eenheid van die betekenishorison in elke oordenkingvan die betekenis van 'n enkele saak.Nadat hy die fenomeen van taal ondersoek het, oorweeg Pannenberg dieimplikasies van die taal�loso�e en taalteorie vir die teologie (Pannenberg1999:384). Die Bybel bevat mitiese taal. Pannenberg is nie ten gunstevan blindelingse ontmitologisering nie, maar wil eerder vra watter waarheiddaarin opgesluit lê...the biblial word of God - and above all, the Logos of the NewTestament - may well have absorbed into itself the element oftruth in the mythial understanding of the word. (Pannenberg1999:386)Die teologie wat oorhaastig die teorie van spraakhandelinge aanneem, betaal'n hoë prys. Dit kan net van menslike spraakhandelinge praat en nie meer vandie woord van God nie. Pannenberg verkies om by Hans-Georg Gadamer aante sluit waar hy sê dat alledaagse taal 'n onuitgesproke horison van betekenisveronderstel. Hierdie horison is oop vir 'n godsdienstige interpretasie want:
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 155Every statement about the meaning and nature of a present re-ality looks beyond what is presently at hand to its ontext, inwhih alone the partiular things aquires its due meaning. Inthis sene, every word that names the nature of a thing by assig-ning it its meaning gives expression to something hidden. Thisphenomenon, then, is not something peuliar to talk about God.The peuliar to the latter is, rather, that it expresses the dei-sive truth about the whole of the world and the human person.(ATP:395)Volgens die Bybel lê die waarheid oor die mens en die wêreld nog in dietoekoms. Net daardie woorde van mense wat daardie toekoms aankondig enuitlê, mag woord van God genoem word. Selfs die woorde van Jesus wasmenslike woorde wat eers deur die waarheid van God se daad (dit is: deursy opstanding) bevestig moes word.4.2.4.2 Kulturele singewing deur sosiale institusies'n Kultuur kan bestaan omdat daar 'n gedeelde bewustheid van betekenis is.Hierdie gedeelde bewustheid word 'n gedeelde lewenstyl deur sosiale instel-lings.Pannenberg bespreek eers die aard van sosiale instellings. Sosiale instel-lings is..the modes of behaviour that are established and introdued intoommunal life...that onfront individuals as rei�ed strutures orarrangements ontrolling the way they are to live (Pannenberg1999:398-9).Die vraag na die verhouding tussen sosiale instellings en die enkeling, en opwatter manier sosiale instellings in verband staan met menslike behoeftesbied duidelikheid oor die aard van sosiale instellings.Pannenberg vind dat Durkheim se tese dat die universele menslike na-tuur verhewe is bo die enkeling, en dat die verhewenheid sy uitdrukking vindin die voorrang van die gemeenskap bo die enkeling 'n soort politieke teo-logie is (Pannenberg 1999:398-399). In primale kulture het die gemeenskapinderdaad voorrang bo die enkeling, maar daar staan dit direk in verbandmet 'n goddelike werklikheid wat die bron van die gedeelde sinservaring is.
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156 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEDie verselfstandiging en prioriteit van sosiale instellings neem die onafhan-klikheid, wat van huis uit aan die goddelike werklikheid behoort, en maakdit van toepassing op sosiale instellings. Vandaar Pannenberg se kritiek opDurkheim.Volgens Malinowski hou sosiale instellings verband met basiese menslikebehoeftes (Pannenberg 1999:400). Vanuit die bestaan van die sosiale instel-lings ontstaan daar ook sekondêre behoeftes (soos dié aan onderwys). In-stellings wat op 'n omvattende wyse mense se behoeftes bevredig (soos diegesin) word in die samelewing gevestig en beskerm.Pannenberg haal verskeie skrywers aan wat verwys na die funksie vansosiale instellings om gedrag te stabiliseer. Omdat 'n mens instink-arm is,het hy juis hierdie meganismes nodig om vastigheid aan sy wêreld te gee.Sosiale instellings het volgens Berger en Lukmann hulle basis in stereotipegedrag (Pannenberg 1999:403). Die mens is wel instink-arm, maar hy is diespreekwoordelike slaaf van gewoonte.Vir Pannenberg is dit duidelik dat nie net basiese behoeftes maar veraldie behoefte aan betekenis 'n groot rol by sosiale instellings speel. Dit wordduidelik as 'n mens daarop let dat die betekenis wat in instellings beliggaamword, met baie meer as net basiese behoeftes te doen het. Sosiale instellingshet te doen met betekenis. In die lig hiervan is dit duidelik dat taal 'nessensiële rol speel. Taal is tereg die oer-instelling genoem.Instellings het te doen met die eenheid en betekenis van die wêreld.The ordered meaning that attahes to the institutions of ommu-nal life and to their interonnetion in the politial order of soietywith its religious or quasi-religious foundations has enabled thehuman beings of every age to experiene as present their om-mon destiny, namely, a life springing from a shared enter thattransends the limitations of individuals. (Pannenberg 1999:409)Instellings kan hardnekkig bly voortbestaan selfs nadat die betekenishorisonwaarbinne hulle oorspronklik tot stand gekom het, al verdwyn het. Een redemag wees omdat hulle die verhoudings tussen mense reguleer.Die element van wederkerigheid is vir Pannenberg die sleutel tot die ver-staan van instellings. Wederkerigheid verbind partikulariteit en gemeenskap-likheid (met ander woorde, sentraliteit en eksentrisiteit). Die twee oorspron-klike instellings is familie en besit (Pannenberg 1999:413). In besit het dieenkeling voorrang bo die gemeenskap terwyl die gemeenskap weer by familie
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 157bo die enkeling voorrang het. Rondom hierdie instelling het ander tot standgekom en hulleself mettertyd verselfstandig. Die sekondêre instellings watrondom besit tot stand kom, is eiendom, werk en ekonomie. In almal is daar'n element van partikulariteit wat voorrang het bo gemeenskaplikheid.Die element van gemeenskaplikheid in sosiale instellings is by die familieen huwelik die sterkste te bespeur (Pannenberg 1999:427). In tradisionelekulture word die huwelik gesien as deel van die familie. In die Christelikedenke kry die huwelik die sentrale plek en word die familie vanuit die huwelikverstaan. Die huwelik word in die Christelike geloof 'n metafoor vir dieverhouding tussen Christus en die kerk. In hierdie verhouding is wedersydseliefde kenmerkend. Eksentrisiteit is belangriker as sentraliteit.In die instellings van politiek en reg het die groep voorrang bo die en-keling. Die Christelike boodskap verselfstandig egter die enkeling teenoordie staat (Pannenberg 1999:447). Dit maak nie van Christene anargiste nie,maar die staat is nie die �nale verwysingspunt van menslike eksentrisiteit nie.Die Christelike geloof verset homself teen die verabsolutering van die staat.Die verskynsel van mag is van sentrale belang wanneer die staat en diereg aan die orde kom (Pannenberg 1999:453 en verder). Mag hou verbandmet die bevrediging van behoeftes van die een oor wie iemand mag het.Iemand kan mag oor iemand anders hê deur of bevredigers aan 'n persoonte verskaf of dit te weerhou. Die bevredigers wat mense begeer, kan selfgemanipuleer word omdat behoeftes altyd56 onderhewig is aan interpretasie.Behoeftes, en daarmee saam mag, hang dus af van 'n konteks van betekenis(Pannenberg 1999:457). Mag is dus simbolies van aard. Politieke mag isgeen uitsondering nie. Politieke mag is in pre-moderne kulture direk deurgodsdiens gelegitimeer. Die skeiding van kerk en staat in die moderne tydbring die vraag na vore na hoe die moderne staat sy eie mag legitimeer.Anders gestel: In watter �nale konteks van betekenis plaas die staat homselfom so sy eie mag te regverdig? Nie eers die welvaartstaat kan daarop aandringdat hy al sy burgers se behoeftes bevredig nie. Dit ontkom dus tydelik aanhierdie vraag, maar nie �naal nie.The legitimay risis of the seular state is not a question so-lely of publi morality and of appropriate politial reforms. Ithas deeper roots in the loss of the religious foundation for moralobligation and the authority of law. The risis is repeated every56Die verskynsel van selfmoordbomaanvallers en hongerstakings wys dat selfs die drangom te lewe aan interpretasie onderhewig is.
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158 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEtime the disovery is made that the state is justifying its powerby manipulating publi awareness. (Pannenberg 1999:472)Die legitimiteitskrisis lei nie onmiddellik tot 'n verval van die stelsel nie, slegstot 'n groeiende onderliggende gevoel van ongeneentheid57.Godsdiens en wêreldbeeld gaan oor die betekenis van alles. Die staatverenig die lewe van die gemeenskap op 'n sekere wyse. Weens die omvattendeaard van die staat, benodig hy ook 'n omvattende regverdiging in die vormvan godsdiens of quasi-godsdiens. Die staat kan selfs sigself as die �nalehorison van betekenis voorhou. Dan vergoddelik die staat homself en wordhy in die Christelike oordeel die antihris. Volgens die Christelike geloof isdie staat ook nie die brenger van �nale heil nie. Daardie heil verwag die kerkmet die koms van God se ryk. Die Christelike tradisie van skeiding van kerken staat druk juis uit dat die staat voorlopig is en dat die koninkryk van Goddie horison van heil is wat die kerk verwag en waarvan dit 'n teken is.4.2.4.3 Mensdom en geskiedenisDie geskiedenis is in die teologie van Pannenberg een van sy sentrale kon-septe. Dit mag wees omdat die Nuwe Testament eskatologies georiënteer is.Die vraag bestaan egter ook na wat die invloed van idealistiese denke opPannenberg se teologiese ontwerp is. Hy self sien homself nie as beïnvloeddeur die idealisme nie.Die geskiedenis is by Pannenberg die �nale horison van betekenis. Ditbetekenm dat elke ding eers sy betekenis aan die einde van die geskiedeniskry. Die storie van die wêreld is nie klaar voor dit klaar is nie. Dit is duste verwagte dat die klimaks van Pannenberg se werk oor die mens ook diebehandeling van geskiedenis is.Geskiedenis is die konkrete lewensverhaal van egte mense en die menslikeras. In vergelyking daarmee bly die biologie, sosiologie en psigologie abstrak.Antropologie soek na 'n universele beskrywing van die mens. Geskiedenisvertel die verhaal hoe mense op uiteenlopende wyses en in uiteenlopende57Twee aspekte van die huidige Europese politiek is in die opsig interessant. Daar is'n groeiende verlies aan belangstelling by die publiek in politiek. Dit gaan gepaard met'n skuif na regs op die politieke spektrum. Ek verstaan die skuif na regs so dat by dieafwesigheid van 'n universele betekenishorison, soos altyd deur godsdiens verskaf is, daargeen rede is om nie die voordeel van die eie groep bo ander te soek nie. Dit is natuurlikook op godsdienstige wyse gedoen (soos hier ter plaatse) maar dan word die ongelykheidjuis as deel van die universele orde uitgelê.
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 159omstandighede hulle natuur verwesenlik. Die antropologie en die geskiedenisas weë tot kennis van die mens staan in 'n sekere spanning met mekaar.Wherever a universal, essential human nature, remaining thesame at all periods, is taken as the strating point for sytema-ti thought, history an play only a seondary role in knowledgeof the human. (Pannenberg 1999:489)Baie �losowe, van Dilthey tot vandag, soek na die universele menslike struk-tuur agter die geskiedenis. Tog is antropologiese strukture ook vloeibaarwanneer dit histories beskou word. Vir Pannenberg is hierdie vloeibaarheiddeel van die menslike eksentriese natuur. Eksentrisiteit beteken juis dat 'nmens afstand kan neem van die onmiddelike gegewe (Pannenberg 1999:490).Die eksentrisiteit van die mens beteken dat hy sy sentrum vind in die ge-deelde wêreld buite hom en wel daar waar dit as die plek waar die goddelikerealiteit teenwoordig is verstaan word. Dit is dus te verstane dat in die an-tieke kulture aan die sosiale orde 'n besondere vastigheid toegeken is. Eerswanneer die veranderinge wat wel plaasvind so verstaan word dat dit vangoddelike oorsprong is, gee die eksentrisiteit van die mens geboorte aan his-toriese bewussyn (Pannenberg 1999:491).Dit is inderdaad die geval met die Bybelse godsdiens. God word as dieoorsprong van verandering, dus van geskiedenis, verstaan. Daarby word diemens (nie net die koning nie) verstaan as aktiewe agente in die geskiedenis.Die waarheid hou verband met die belofte van God en nie in die eerste plekmet die mitiese verlede nie. Vir die Christelike geloof is die bestemmingvan die mens onlosmaaklik verbind aan die geskiedenis van Jesus. Paulus seinterpretasie van Jesus as die ware Adam is 'n eskatologiese heroriëntasie vandie antropologie wat in spanning gestaan het met die Joodse oriëntasie vandie antropologie op die oergeskiedenis en met die toenmalige Griekse denke.Jesus as die eskatologiese mens is vir Paulus die beeld van God.The Christian view of the human rae as a history that runs fromthe �rst Adam to the new and �nal Adam replaed the philosop-hial onept of an essential human nature that is independent oftime with a onept of the human being as historial or, rather, asaught up in the movement of that onrete history. (Pannenberg1999:499)

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



160 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEDie moderne historiese bewussyn het hom egter van hierdie wortels losge-maak. Dit het die basering van geskiedenis op antropologie (soos by �losowevanaf Dilthy tot Heidegger en denkers soos Plessner en Gehlen) nodig ge-maak. Die vraag na hoe die subjekte van die geskiedenis ontstaan, bly egteronbeantwoord. Die antwoord op die vraag sal volgens Pannenberg die ver-houding tussen antropologie en geskiedenis opklaar.Pannenberg doen in die hele werk moeite om die idee dat 'n mens deur syeie aksie homself tot stand bring, af te wys. Volgens Augustinus is daar welsprake van menslike skeppings in die geskiedenis, maar die geskiedenis self is'n skepping van God. Eers by Voltaire en Condoret is die voorsienigheid vanGod vervang met menslike visie wat die beskawingsproses stuur (Pannenberg1999:503). Dit is egter duidelik, soos uitgewys deur Bultmann en Kamlah datdie geskiedenis nie net uit handelinge bestaan nie, maar ook uit ervaring vanander se handelinge, en die ervaring van mee gehandel word. Daar kan ooknie vanuit menslike handeling na 'n eenheid of doel van die geskiedenis verwysword nie, want mense weerstaan mekaar se intensies en handelinge58. Godas subjek van die geskiedenis, waarvan die Christelike geloof leer maar watin die moderne tyd betwyfel word, kan dus nie sonder meer met 'n menslikesubjek vervang word nie.Betekenis word eers in verhouding tot die geheel bepaal. Die geskiedenisis nog nie klaar nie, ook nie die geskiedenis van elke lewende mens nie. Dievraag ontstaan nou hoe identiteit in die tussentyd moontlik is. Volgens Pan-nenberg word die eenheid van die wêreld en die geskiedenis reeds in die hedegeantisipeer.The unity of history as deriving from its possible ful�llment -whether this ful�llment is expeted from human ation or solelyfrom the operation of divine providene - is therefore presuppo-sed, expliitly or impliitly, as frame of referene for individualidentity formation. When neither the soial world nor the naturalworld nor even history an be experiened as having a meaningfulunity, individual indentity formation beomes an extremely di�-ult task, espeially when religion too no longer supplies a basisfor idenitity formation. (Pannenberg 1999:517)58Pannenberg verwys na die gewaande harmonie wat ideologieë soos liberale kapitalismeen sosialisme voorhou. Altwee glo in die moontlikheid dat menslike handeling harmonieusen verenig na 'n doel toe kan saamwerk. In die een geval vind dit deur die 'onsigbare hand'plaas, en aan die ander kant deur sentrale beheer.
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 161Die onmiddellike bewustheid van die betekenis van die geheel kom tot 'nmens in gevoel en word tussen mense gedeel in taal. Pannenberg noemdie teenwoordigheid van dit wat waar en de�nitief is te midde van die nogope geskiedenis gees (Pannenberg 1999:419). Pannenberg bring die konsepvan gees in want regdeur die ondersoek duik die gevolgtrekkings van dieverskillende vraagstukke59 op. . .the onstitutive importane of a preseane of meaning that doesnot arise from human ation or a human positing of meaningbut, on the ontrary, underlies the onstitution of human subje-tivity as well as any and every human interpretation of meaning.(Pannenberg 1999:520)Pannenberg wil doelbewus nie die konsep van gees as sinoniem vir bewussynverstaan nie. In die opsig distansieer hy hom van die idealisme. Gees is ditwat bewussyn en subjektiwiteit moontlik maak. In elke aspek van 'n mensse lewe is daar 'n sfeer van betekenis wat hom voorafgaan en oorskry.Pannenberg wil aantoon hoe die vraag waarop die verskillende menswe-tenskappe dui deur die Christelike geloof beantwoord word. Die Bybel siendie Gees nie primêr as bewussyn nie, maar as lewenskrag en lewensbron (Pan-nenberg 1999:522). Pannenberg verwys na Barth se formulering van wat ditbeteken dat 'n mens gees het. Gees is iets wat 'n mens ontvang en wat nie joueie is nie. Pannenberg ondersteun die stelling van Barth dat deur die Geesvan God die mens die siel van sy liggaam is (Barth 1948:391). Hy gebruikselfs Barth se terminologie deur te verwys na die mens as besielde liggaam.Die mens se bewussyn kan die verlede en die toekoms in die hede verteen-woordig. Dit is moontlik deur taal. Deur antisipasie van �nale betekenisis dit vir mense moontlik om die duurende identiteit van dinge te verstaan.Die onderliggende antisipasie van die toekoms maak doelgerigte menslikeaksie moontlik. Pannenberg sien juis in die eksentriese karakter van mensliketydsbelewing die werk van die Gees...the time spanning present that is peuliar to human onsious-ness has an estati harater. It is an expression of the spei�-ally human being-present to the other as other, an expresion ofthe exoentriity of the human mode of life and thus an expressionof the presene of the spirit..(Pannenberg 1999:535)59Identiteit, gevoel, taal, kultuur, instellings
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162 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEDie toekomsgerigtheid van die mens vind in vertroue en hoop sy mees omvat-tende uitdrukking. Vertroue is net soos hoop toekoms-georiënteerd omdat 'nmens die toekoms van jou eie bestaan sien as veilig begrond op dit waaropjy vertrou. Vertroue kan natuurlik misplaas word.Net so is dit deur die antisipasie van die toekoms dat 'n mens jouself kanwees. Hierdie toekoms is nie net 'n mens se persoonlike toekoms nie, maardie toekoms van die mensdom en die wêreld. Pannenberg se formulering vanpersonaliteit is dat die persoon die teenwoordigheid van die self in die oomblikvan die ego is. Vir hom is dit 'n spesiale geval van die werk van die Geesomdat die �nale waarheid reeds afwagtend teenwoordig is. Op die manierstem Pannenberg met Barth saam wat sê dat die mens deur die Gees die sielvan sy liggaam is. Hy sê dit as volg: �. . . the presene of the spirit onstitutesthe identity of the person as a presene of the self in the instant of the ego� enverder, �The human person is a reation of the spirit�. (Pannenberg 1999:528)'n Mens kan natuurlik in miskenning van die Gees, wat die bron van allebestaan en lewe is, leef en voorgee of daar 'n ander bron en basis is van 'nmens se bestaan. God, in sy genade, onttrek die Gees nie onmiddellik aandie sondaar nie (Pannenberg 1999:529).Die Gees skep gemeenskap en spesi�ek so 'n gemeenskap wat die enkelingoorskry maar tog omvou. Pannenberg sien so 'n gemeenskap in die verskyn-sels van liefde en redelikheid. Liefde en redelikheid gaan oor die eenheid vandie gedeelde wêreld. Gemeenskap kan ook verword en oorkom word deur 'ndemoniese gees. Die heerskappy waarvoor die mens as beeld van God bestemis, is egter 'n gemeenskap-skeppende heerskappy waarin dinge tot 'n grotereenheid gevoer word. Versoening en beeld van God hoort dus byeen. Jesusis die beeld van God wat alles met God versoen het. Die kerk as die lig-gaam van Christus leef nou reeds in die afwagting van die �nale voleindingvan alles. Dit is op 'n spesiale manier die werk van die Gees wat die �nalewaarheid reeds nou teenwoordig maak.
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 1634.2.5 Die implikasies van Pannenberg se argument vir'n Christelike behoefteleerPannenberg se fundamenteel-teologiese antropologie het 'n konsentriese op-bou. Dit beweeg van die mees spesi�eke menswetenskap na die mees om-vattende. Pannenberg gebruik die begrip eksentrisiteit as grondmotief vansy hele werk. Met elke stap toon Pannenberg aan die mens se wese nog 'nstappie verder buite homself te vinde is. Uiteindelik toon hy aan hoe diemens net 'n mens kan wees in verhouding tot die betekenisvolle geheel vanalles wat bestaan60. Die mens word gekonstitueer deur die betekenis van diegeheel, dus deur God. Dit kom daarop neer dat 'n mens sin buite homselfnodig het om 'n mens te wees. Volgens Tillih se formulering is God diegrond van die sin. Die eksentrisiteit van die mens dui dus op die mens asbeeld van God.Waar Barth se metode deeglik teologies is en eers daarna fenomenologies,werk Pannenberg anders. Ook by hom kan die fenomene van die menslikheidnie die openbaring vervang nie, maar dit gee tog aanduidings van die beteke-nis daarvan. Hulle denke lei tog tot baie dieselfde gevolgtrekkings: Wat diemens nodig het, is God. Alles anders wat die mens nodig het, is die getuiesvan God as die werke van sy hande. Hierdie formulering is Barth s'n, maar ditkan baie goed pas om die implikasies vir 'n Christelike behoefte-antropologievan die ontwerp van Pannenberg te verduidelik61. Soos Pannenberg die padvan die menslike eksentrisiteit volg ontdek hy telkens dat die bevredigers virmense se behoefte wat hulle buite hulleself vind nie �naal is nie. Die instink-matige omgang met die Umwelt is nie die �nale woord oor die mens nie. Ditis nie die �nale behoefte nie en konstitueer nie die hele wese van die mensnie. Net so is die mens se wese nie te vinde in homself of in die gemeenskapof in die kultuur of in die geskiedenis nie. Wel konstitueer die wêreld en dieeie psige en die gemeenskap en die kultuur en die geskiedenis die mens op 'nbesondere wyse en is hulle werklike maar nie-�nale bevredigers van die mensse behoefte soos uitgedruk in sy eksentrisiteit.Om die implikasies van Pannenberg se werk vir 'n Christelike behoefte-antropologie te verstaan, moet die verband tussen die begrippe eksentrisiteiten behoefte verder uitgewerk word. Behoefte is dit wat mens nodig het omjouself te wees of jouself te word. Pannenberg gebruik die eksentrisiteits-60Soos Nürnberger se begrip van transendente behoeftes. Sie 1.4 op bladsy 32.61Sien (Barth 1948:495-496) en ook my bespreking by op bladsy 126

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



164 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEbegrip nie net waar hy aantoon wat die mens is nie, maar ook wat hombegrond. Begronding en behoefte is baie verwante begrippe. So byvoorbeeldtoon Pannenberg dat die mens se liggaam hom nie totaal begrond nie, so ooknie sy omgewing of bewussyn of medemens of samelewing of kultuur nie.Elkeen van hierdie dinge is bevredigers vir die mens se behoeftes wat besigis om die mens te maak wat hy is. Hy sê byvoorbeeld dat die mens 'n subjekis maar dat die subjek tot stand kom in verhouding met die medemens. Sobegrond die medemens die mens se subjektiwiteit. Pannenberg gaan dan inelke geval voort om aan te dui dat dit wat die mens op 'n sekere vlak begrondtog nie �naal en allesomvattend is nie. Hy sal byvoorbeeld aantoon dat dieeksentrisiteit van die mens meer is as sy subjektiwiteit. Heel aan die einde vandie fundamentaal-teologiese antropologie formuleer hy die gevolgtrekking datdie menslike persoon 'n skepping van die Gees is. Dit beteken dat Pannenbergse hele betoog lei tot die gevolgtrekking dat 'n mens net 'n mens kan weesdeur God - dus dat die mens God nodig het. Die mens het God nodig assy voorwaarde - dit is die begrip van behoefte as tekort. Net so het diemens God nodig as sy doel - dit is die begrip van behoefte as potensiaal.Vanaf 9.2.1 op bladsy 309 sal die leser met my samevattende formulering vandie Christelike siening van behoeftes kennismaak waarin hierdie insig - watbasies met dié van Barth ooreenstem - 'n belangrike rol sal speel.Wat Pannenberg se konsentriese ontwerp interesant maak vanuit die per-spektief van menslike behoeftes, is dat 'n mens 'n soort taksonomie daar-volgens kan ontwikkel waarin die mens se kenmerke met behoeftes korreleeren waar die behoeftes op hulle beurt weer steun op iets anders. So kan 'ntaksonomie van behoeftes en meta-behoeftes gekonstrueer word. Die meta-behoeftes hou verband met die mens se eksentrisiteit.Eerstens behandel Pannenberg die mens in die natuur, dus die mens asorganisme. Die kenmerk van die mens, naamlik dat hy 'n lewende organiesewese is, impliseer dan sekere behoeftes wat die voorwaardes vir die totstand-koming en voortbestaan van die mens as organisme is. Konkreet moet diemens kos en water en temperatuurregulering kry. Die dier bevredig hierdiebehoeftes direk deur middel van sy gedrag in sy omgewing. Die mens is egterinstinkarm. Hy bevredig sy organiese behoeftes deur samewerking met andermense. Sy gedrag word hiervoor gestabiliseer deur opvoeding en sosialisasie.Hier is die eerste beweging van die implikasies van Pannenberg se argumentvir 'n behoefte-taksonomie:Die mens as organiese wese het organiese behoeftes maar die ma-
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4.2. PANNENBERG SE TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE 165nier waarop hy dit bevredig, is deur sy wêreldopenheid.Hier funksioneer wêreldopenheid as voorwaarde (meta-behoefte) vir die orga-niese behoeftes. Die organiese bepaal ook die wêreldopenhied van die mensomdat die mens se liggaam die manier is waarop hy oop is tot die wêreld62.Wat interessant is, is dat volgens Gehlen tekort aan instink en wêreld-openheid saamhang63. Dit herinner nogal aan Barth se soort argument datbehoefte verband hou met dit waaroor 'n mens nie beskik nie. Die tekort aaninstink oriënteer die mens op die wêreld en maak 'n ander verhouding tot diewêreld moontlik as die dier. Die tekort lei tot 'n oriëntasie op die geheel.Barth se gedagte dat ons tekort ons op God oriënteer en die argument watPannenberg hier voer het nogal ooreenkomste. Enige teologiese behoefteleerbehoort die betekenis van tekort sinvol te kan inkorporeer.Die tweede beweging van 'n behoefte-taksonomie gebaseer op Pannenbergse denke begin by die meta-behoefte geïdenti�seer in die eerste beweging:Wêreldopenheid maak die mens bewus van homself. Hiermee is die tema vandie mens as subjek aan die orde. Die tweede beweging is:Die mens as bewuste subjek het persoonlike behoeftes64 maardit word bevredig deur die saambestaan van die mens met symedemens.Hoewel die proses van identiteitsvorming te doen het met die verhoudingtussen die ego en die self is dit slegs moontlik as gevolg van die mens selewe met sy medemens. Daar is vroeër reeds aangetoon hoe Pannenberg diekonsep van 'n self-ponerende ego afwys.Die lewe van die mens met sy medemens is die grondslag vir die derdebeweging:Die mens is 'n sosiale wese met sosiale behoeftes maar daardiebehoeftes word bevredig binne 'n oorkoepelende betekenisgeheel.Die sosiale instellings en strukture waarbinne die mens leef, veronderstelalmal 'n oorkoepelende gedeelde betekenis. Dit lei na die vierdie bewegingvan 'n behoefte-taksonomie gebaseer op Pannenberg se argument.62Barth maak presies dieselfde punt waar hy die verhouding tussen liggaam en sielbeskryf.63Sien die bespreking by 4.2.2.1 op bladsy 136 en verder.64Pannenberg verwys na die sentraliteit by die mens.
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166 HOOFSTUK 4. TWEE ANTROPOLOGIESE ONTWERPEDie vierde beweging verloop nie volgens die tipiese patroon nie. Diebasiese struktuur is as volg:Die mens realiseer sy wese in die tyd. Die betekenis van die geheelis nie voltooi binne die tyd nie. Daardie betekenis maak egter diemens se wese moontlik. Die mees �nale en absolute horison vanbetekenis is God. Die goddelike gawe van die Gees is dit wat diemens se hele bestaan onderlê en van hom 'n menslike persoonmaak.So lei Pannenberg se denke tot dieselfde gevolgtrekking as dié van Barth: Datdié menslike behoefte die behoefte aan God is en dat alle ander behoeftesdaarop dui en dat dit die mens se oriëntasie op God is wat die vervulling vandie ander behoeftes moontlik maak. Dit is ook baie naby aan Nürnbergerse formulering dat die transendente behoeftes die dieptedimensie van dieimmanente behoeftes is.
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Hoofstuk 5Sonde en behoefteSamevatting. Die sondeleer handel oor die mens se verbrekingvan sy verhouding met God en sy verydeling van sy eie bestaan.Sonde kan gesien word as onvermoë, besoedeling en skuld. Inverband met menslike behoeftes is die sonde as onvermoë die or-ganiese onmoontlikheid tot selfrealisering. Sonde as besoedelingbeteken dat die mens ingebed is in 'n gemeenskap waarvan hyvolkome afhanklik is maar waarin die sonde reeds op die per-soonlike, gemeenskaps- en betekenisvlak bestaan. Dit lei tot dieverydeling van die persoon deur die onvermoë tot liefde, die ge-meenskap deur wantroue en vals vertroue en van die kultuur deurnihilisme en vals hoop (afgodery). Sonde as skuld is nie die fa-ling van die subjek nie (dit is onvermoë), maar die doelbewustepoging van die subjek om homself te realiseer los van en teenoorGod en die naaste.5.1 Inhoud van die hamartologieTer wille van die bespreking van die betekenis van menslike behoeftes interme van die sondeleer word die volgende opsommende formulering van dieinhoud van hierdie leerstuk voorgestel:Ons glo dat alle mense tekortskiet aan die vermoë tot goedheiden heiligheid wat God se bestemming vir die mens is. Alle mensebevind hulle in die wêreld waarin dit onmoontlik is om God sewil te onderskei en volkome na te volg. Hierby oortree elkeen167
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168 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEwillens en wetens die wil van God en is elkeen dus medeverant-woordelik vir die ondermyning van God se doel met die skepping.Die gevolge van die mens se onvermoë en weiering om God se wilte doen, bring wanorde en dood mee. God straf die sonde omsodoende die skepping van die gevolge daarvan te bewaar en ditte suiwer sodat Hy dit na sy doel kan meevoer.5.2 Basiese konsepte in die sondeleerIn hierdie hoofstuk word die implikasies van die sondeleer op menslike be-hoeftes aan die orde gestel. Die verhouding tussen sonde en behoefte aan diehand van 'n omskrywing van die sonde as onvermoë, besoedeling en skuldword ondersoek. Die vraag of sonde noodwendig saamhang met 'n gevoelvan onbehaaglikheid, asook die vraag of die sondige mens sy eie behoeftesken en of dit moontlik is dat die sondige mens behoeftevervulling kan beleef,word ook behandel.Ekskurs: Die sondeleer sonder 'n historiese sondevalDie vraag na 'n historiese sondeval is belangrik omdat dit die antwoord bepaal opdie vraag of die mens die beeld van God moet realiseer, vind of terugkry.Dit speek vanself dat voor die era van histories-kritiese eksegese en die algemenekritiese denke wat die bodem daarvan vorm, die sondeleer swaar gesteun het op'n letterlike lees van die sondevalverhaal in Genesis 3. Hoewel die hele Genesis3-11 eintlik 'n reeks sondevalverhale is1 het veral die tuinverhaal 'n onmiddelikeaanspraak en universele reikwydte. Die kanoniese plasing van die sondevalverhaaltussen die skepping en verbond het daartoe bygedra. Die verwantskap van allemense aan een mens en een of ander meganisme om die sonde van geslag totgeslag oor te dra, het belangrike steunpilare geword van vele verduidelikings vandie oorsprong en dus onvermydelik ook die aard van die sonde. Hierdie verskynselis reeds in die Nuwe Testament met Paulus se gebruik van die Joodse Adam-spekulasie te vinde2. Hiermee begin die proses waar 'n verlossingsleer uitgewerkword wat deels op 'n letterlike interpretasie van die sondevalverhaal in Genesis 3gebaseer is. Ek vermoed dat juis die gehegtheid aan die verlossingsleer ook die1Vergelyk byvoorbeeld die studie van Eugen Drewerman oor die beelde van diebose in Genesis 3-11. (Drewermann 1979)2Rom 5:12-21
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5.2. BASIESE KONSEPTE IN DIE SONDELEER 169hardnekkigheid van die sondeleer gebaseer op 'n historiese sondeval verduidelik3.Die konsep van 'n volmaakte toestand van die eerste mense, die sogenaamde statusintegritatis, waarin die eerste mense die vermoë gehad het om nie te sondig nie,het 'n sleutelrol in beide die gereformeerde en katolieke verbinding van die leer oordie sonde en die verlossing gespeel.Die opkoms van die histories-kritiese eksegese en die ontwikkeling van die we-tenskaplike natuurgeskiedenis (ewolisties of nie) het so 'n letterlike verstaan van dietuinverhaal in Genesis 2 en 3 onhoudbaar gemaak. Tog is daar onder sommige vandie invloedryke teoloë van die Nederduitse Gereformeerde Kerk nogal 'n verknogt-heid aan die leer oor die sonde uit die voor-Aufkläring periode. So byvoorbeeld isdaar in die werk van 'n teoloog soos Heyns geen aanduiding dat hy werklik probeerom die eksegetiese en kritiese insigte rondom die bybelse sondevalverhaal teologieste bewerk nie. Sy analise van die sonde, veral in sy Dogmatiek (Heyns 1981:174en verder) waar hy die wese van die sonde bespreek, spreek van geso�stikeerdeteologiese oordenking van die problematiek. Dit is tog opmerklik dat in daardieparagraaf hy nie gebruik maak van sy analise van die oorsprong van die sonde nie.Dit blyk uit sy Inleiding en sy Dogmatiek dat hy duidelik besef dat die verhale inGenesis nie letterlik gehandhaaf kan word nie, maar ontwikkel tog sy gedagtes oordie oorsprong van die sonde min of meer asof dit was. Vergelyk byvoorbeeld dievolgende uit Heyns se Inleiding tot die Dogmatiek .Vir die Bybel was daar 'n eerste mens, deur God na sy beeld en ge-lykenis geskep, en met hierdie eerste mens, Adam, word Christus inverband gebring en vergelyk. Of daar mense vóór Adam en Eva was. . . is vrae wat nie beantwoord word nie. ..Die Bybel is nie 'n wetens-kaplike handboek nie, maar wil met sy basiese religieuse instelling diemens allereers skilder as wese wat vir sy bestaan en voortbestaan vanGod afhanklik is. Die Bybel wil aandui dat hy goed en na God seewebeeld geskep is; dat die eerste mens 'n korporatiewe persoonlikheid3Die Heidelbergse Kategismus is 'n goeie voorbeeld. Dit word opgebou volgens dieskema van sonde - verlossing - dankbaarheid. Sondag 3 Vraag 7 verwys spesi�ek van diesondeval en die paradys as verklaring vir die mens se sondige natuur (Sondag 2 Vraag 5).Dit lei direk na die gedeelte oor die middelaar wat die basiese trekke van Anselmus severlossingsleer vertoon (die betaal -gedagte Sondag 5 Vraag 13). Sondag 7 Vraag 20 verwysweer na die verdorwenheid van alle mense in Adam. Net Sondag 4 Vraag 9 gebruik diegeneriese verwysing na die mens se sonde (teenoor dié van die persoon Adam) wanneerdit gestel word dat God nie onregverdig is deur die sonde te straf nie omdat die mens ditkon doen maar ...die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsingvan die duiwel en die moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Hierdieformulering kan makliker sy betekenis behou nadat die gedagte van 'n historiese paradysafgewys is.
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170 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEwas, dit wil sê as hoof van die menslike geslag, ook verteenwoordigervan die ganse mensheid; ...(Heyns 1988:175)Wat opval, is dat dit lyk of hy die individualiteit van Adam en Eva handhaaf asookdie feit van Adam se korporatiewe persoonlikheid en hoofskap van die menslike ge-slag. 'n Mens kry die indruk dat Heyns met hierdie formulering die simboliese aardvan die vertelling in Genesis 2 en 3 wil erken maar sonder om dit van die historieselos te maak. 'n Begrip soos korporatiewe persoonlikheid het dan 'n ontologieseduiding. Op 'n manier wil Heyns, ten minste in sy Inleiding sy brood aan beidekante gebotter hê. Die rede hiervoor is omdat hy die werk met orde: skepping naGod se beeld - proefgebod - sondeval - verdorwe natuur(erfsonde). Om dit allesop die mensdom van toepassing te maak, vereis die afstamming of opsomming vandie mensdom van een mens en een of ander manier waarop die verdorwe natuuren/of die erfsonde voortgeplant word. Die vraag na hoekom God nie net weermense geskep het met die oorspronklike gawes nie (Pelagius volg 'n soortgelykemoontlikheid), kom nie ter sprake nie. Waar hy die leer oor die erfsonde uiteensit,beklemtoon hy weer eens die historiese en korporatiewe sy van die eerste mens.Van belang in verband met die erfsonde is om die posisie van Adamgoed te begryp. Adam was natuurlik 'n individu met 'n eie persoon-likheid, eie gawes en talente, eie wil en begeerte. Maar hy was togook veel meer. Nie alleen was hy, as eerste mens wat deur God geskepis, die hoof en vader van die ganse mensheid nie, maar hy en sy vrouEva was biologies ook die voorouers van alle mense. As ons dus sê datAdam ook 'n korporatiewe persoonlikheid gehad was, bedoel ons daar-mee dat hy die ganse mensheid verteenwoordig het, en andersom: datdie ganse mensheid in Adam verteenwoordig was. (Heyns 1988:192)Heyns gaan voort om die begrip van korporatiewe persoon verder uit te lê deurte sê dat die mensheid nie vir God uit individue bestaan nie, maar een organieseeenheid onder een hoof is. Op die manier is Adam se sonde ons sonde deur diebiologiese en etiese band (dit is die konsep van korporatiewe persoon) wat onsverbind. Op dieselfde manier is sy straf ook ons straf. Heyns ontwikkel nie die ideevan korporatiewe persoon of die organiese eenheid van die mensdom verder in syInleiding of sy Dogmatiek nie.Die Ahilleshak van Heyns se konstruksie is die bestaan van 'n aanduibareeerste mens. As daar nie so persoon was nie, verval alles. Vir my gevoel oorspanHeyns die drakrag van die teks deur op 'n histories-ontologiese uitleg aan te dring.Dit sou genoeg gewees het om met die simbolisering van elke en alle mense in dieAdam (om dan nou 'n eienaam te gebruik) te volstaan. Die simboliese interpretasielaat natuurlik die vraag oop na wat die oertoestand beteken. Beteken dit dat elke
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5.2. BASIESE KONSEPTE IN DIE SONDELEER 171mens vry van sonde in die wêreld inkom soos Pelagius veronderstel het? Die analisevan ander teoloë sal aantoon dat dit nie die geval hoef te wees nie.Om 'n sondeleer te ontwikkel wat nie op 'n volmaakte oertoestand en 'n histo-riese sondeval steun nie is moontlik deur 'n aantal weë. Die een opsie sal wees omdie evolusionistiese paradigma wat die biologiese wetenskap oorheers na te volg enook 'n leer van die sonde langs hierdie lyne te ontwikkel. In so geval sal daar niesprake kan wees van 'n oorspronklike volmaakte toestand met 'n gevolglike sondevalnie. Daar sal eerder gedink moet word aan 'n voortgaande ontplooing van die menstotdat die sonde (as primitiwiteit en onderontwikkeling) oorkom is en die moreelvolmaakte mens die koninkryk van God realiseer. So 'n siening is denkbaar maarhet geen werklike bybelse begronding nie. Dit sou ook beteken dat sonde eerder 'n(tydelike) onvolmaaktheid is as skuld of 'n versteuring in die mens se verhoudingmet God is. Die evolusionisme pas dus nie so maklik op die bybelse sondebegripnie waar die versteurde verhouding tussen mens en God voorop staan .Pierre Teilhard de Chardin het 'n ernstige poging aangewend om die im-plikasies van die moderne natuurgeskiedenis en die teologie te versoen. Sy dubbelekwali�kasie as kenner van die teologie en die paleontologie het hierdie sintese-poging van hom moontlik gemaak4. Teilhard maak 'n sintese waarin die teologie,die mistiek en die wetenskap elkeen sy deel meespreek. Hy dink geensins dat diekennis-inhoud en gehalte van openbaring en wetenskap op dieselfde vlak lê nie,maar sê wel dat daar koherensie tussen hulle bestaan. Die wetenskap is besig omuit te groei tot 'n wêreldbeeld wat die totaal van verskynsels verklaar. Die eenalles-omvattende waarheid is egter God. Daarom sal die wetenskap bo homselfuitwys na die realiteit van God. Op so 'n manier vorm die openbaring die kroonop die mens se soeke na die sin van alles. Teilhard se werk is 'n grootse poging totsintese van geloof, teologie, wetenskap en mistiek. So hou hy hom tegelyk besigmet die vraag na sin en syn.Die evolusie is vir Teilhard meer as net teorie, dit is die grondpatroon waaraanander teorieë getoets word. Teilhard sien in die hele kosmos die proses van evolusiewerk en nie net in biologiese lewe nie. Die patroon van die heelal is dat meerkomplekse vorme van bestaan uit minder komplekse vorme voortkom. Dit noemhy die wet van geboorte. In hierdie proses is daar bepaalde oorgange soos diévan materie na lewe, en van lewe na bewussyn. Met elke oorgang vind daar 'nsprong plaas wat die hele proses op 'n kwalitatief ander vlak plaas. Die prosesvan die heelal verloop volgens die hierargie van kosmogenese wat lei tot biogenesewat heenlei tot antropogenese. In hierdie proses kom daar steeds komplekser dinge4Ek gee die relevante inhoud van Teilhard se werk kortliks hier weer aan die aandie hand van Durand (1978:70 en verder) en Durand (1982:101 en verder)asook(Sievernih 1982:143 en verder) en Teilhard de Chardin (1965)
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172 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEtot stand wat al hoe groter impak het. So byvoorbeeld ontstaan die biosfeer uitmaterie wat 'n sekere graad van kompleksiteit bereik het.Wanneer die lewe van homself bewus raak in die menslike lewe, kom daar 'nnuwe synslaag tot stand wat Teilhard die noösfeer noem. Hierdie oorgang vindnie gestadig plaas nie, maar as 'n sprong. Met die bereiking van die noösfeerkom die evolusie van die kosmos op 'n kwalitatief nuwe vlak. Vir Teilhard isdie mens die struktuursleutel tot die heelal. Evolusie raak bewus van homself indie mens en op die manier verander die aard van evolusie totaal. Evolusie worddie outo-evolusie van die mens. Orto-seleksie word orto-eleksie. Evolusie wordgeskiedenis. Sosialisasie en vryheid neem toe. Die mens word meer mens in 'nproses van konvergering onder die uitwendige planetêre druk en die inwendige drukvan sosialisasie en vryheid. Dit lei daartoe dat die mensdom op die eindpunt vandie evolusieproses afstuur. Met planetêre druk bedoel Teilhard dat die vorm vandie aarde die mens tot sosialisasie forseer. Die uitwendige druk is in elk geval nievir hom die belangrikste krag nie. Die mensdom is 'n organiese eenheid. Hy bedoelmeer as net �logenetiese eenheid, die mensdom is 'n geestelike eenheid kragtens dieproses van sosialisering. So kry die sosiale 'n biologiese betekenis by Teilhard.Vir Teilhard is die proses van evolusie van die begin af gefokus op ' n doel.Met die bereiking van die noösfeer word daardie doel benader. Daardie doel isdat Christus alles in alles sal wees. Dit is ook die punt waarheen die toenemendekomplekistiet van die menslike evolusie as outo-evolusie, gedruk deur sosialiseringen totalisering, afstuur. Die vervolmaking van die mens en die wederkoms vanChristus val saam in wat Teilhard die punt omega noem. Die punt omega istegelyk die inbreek van God in die wêreld en die deurbreeek van die mens na God.Teilhard se hele denke is dialekties van aard deurdat hy kennis en openbaring endie beweging van God na die mens en die mens na God altyd in samespel sien.So is die menslike nadenke die opstygende vloei wat die afdalende vloed van diegoddelike openbaring ontmoet. Sy metodologie is 'n perihorese van induktiese endeduktiewe denke.Teilhard se dialektiese denke waarin openbaring en wetenskap mekaar afwis-sel en beantwoord, is die skakel tussen sy fenomenologie (die beskrywing van dieevolusie van die kosmos) en sy meta�sika. Die grondbeginsel van sy meta�sika isdie verband tussen syn en vereniging. Net so beteken skep vir hom verenig . SelfsGod bestaan omdat hy verenig. Die skepping impliseer dat God hom met sy werksal verenig. Dit beteken dat die inkarnasie reeds deur die skepping veronderstelword. Om met die wêreld te verenig, beteken dat God deelneem aan die moeilikewag van vervolmaking van die wêreld - dus dat God met die skepping sal ly. Sois skepping, inkarnasie en verlossing vir Teilhard ten nouste verbind. Teilhard sestandpunt oor die inkarnasie herhinner aan die van Duns Sotus. Die inkarnasievind nie plaas as gevolg van die sonde nie, maar as gevolg van die skepping self.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



5.2. BASIESE KONSEPTE IN DIE SONDELEER 173Net so is verlossing die proses waardeur die skepping deur God tot sy doel begeleiword. Die drie momente van skepping, inkarnasie en verlossing is eintlik deel vandie een geheimenis naamlik die vereniging van die wêreld in God. Dit is wanneerChristus alles in alles sal wees. Wat belangrik is in die denke van Teilhard is datdie mens 'n aandeel het in die bereiking van die doel van die wêreld. Dit vind plaasdeur die menslike vryheid omdat evolusie in die noösfeer outo-evolusie is.Teilhard het ook 'n mistiese dimensie aan sy denke. Die probleem van dieveelheid en die eenheid van alles kom is grondliggend tot Teilhard se denke. Opdie fenomenomoliese vlak is dit die probleem van konvergensie, sentraliteit, kom-pleksiteit en bewussyn. Teologies behels dit die eenwording van die wêreld in Goddeur die inkarnasie. 'n Mistiese verstaan van dieselfde verskynsel is die droom vandie menslike siel om te verenig in eenheid met alles en om verlos te word van dieveelheid en lyding van die dinge. Vir Teilhard is die mistiek daar waar die Geesdie teenstand tussen eenheid en veelheid oplos. Dit is 'n innerlike aanskoue en 'ndiepliggende sin vir die eenheid van alles. Voordat 'n mens 'n sin vir die eenheidontwikkel, ontwikkel eers 'n sin vir die menslike (dit is liefde), 'n sin vir die aardeen 'n sin vir God. Tesame lei dit tot sin vir die mistiese wat mens in staat stel omGod oral te sien.Teilhard se beskouing oor die sonde volg direk uit sy evolusionêre visie op dieskepping. Die doel van die skepping is die eenheid van alles in God. Sonde is ditwat daardie doel teëgaan en wil verydel. Dit wat die doel van die skepping teëgaan,kom op die verskillende vlakke van evolusie verskillend te voorskyn. Op die vlakvan materie is wanorde die teenpool van komsogenese. In die biosfeer kan daardisharmonie heers en lyding voorkom. Morele sonde is in die noösfeer moontlikomdat daar sprake van vryheid is.Teilhard is al daarvan beskuldig dat hy 'n optimisties-evolusionistiese sieningvan die sonde het. Hy self sê egter dat die sonde 'n belangrike plek in sy denkeinneem. Hy het ook as draagbaardraer in die eerste wêreldoorlog die gevolge vanmenslike sonde op baie duidelike manier beleef. Die belangrikste punt van Teilhardse sondeleer is dat sonde (as wanorde, dood en sonde op die verskillende synsvlakke)statisties onvermydelik is. Die proses van ordening is aan die toeval uitgelewer endus kom daar statisties noodwendig dinge wat die proses ondermyn as 'n onvermy-delike neweproduk. Teilhard het graag Matteus 18:7 in die verband aangehaal. Diesonde as neweproduk van kosmogenese, biogenese en antropogenese is vir Teilharddeel van die moeisame weg van die evolusie. Dit is die steiltes waarteen die prosesuitbeur op pad na uiteindelike vervolmaking.In die fase van die outo-evolusie deur die menslike vryheid kom daar net soosin die ander fases van die evolusieproses statisties noodwendig dinge voort wat dieproses van eenwording ondermyn. Hierdie groeiende eenheid van die mensdom deursosialisasie en opvoeding lei tot groter vryheid. Daardie groter vryheid bring groter
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174 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEverantwoordelikheid mee. Die proses in onderweg na 'n ultra-humane en ultra-harmonieuse mensheid wat innerlik deur liefde saamgesnoer word tot 'n totaliteitin vryheid. Dit is die punt van totale veantwoordelikheid en vryheid. Die sosialedimensie van die sonde (dus die vermoë om 'n invloed op ander te hê) groei ooksaam met die eenwording van die mensdom. Hoe nader die proses aan verenigdeen vry mensdom kom, hoe meer skade kan daar dus juis aan hierdie doel gedoenword.Die doel van die skepping is die eenheid van alles in God. Daarom is diebose (in sy verskillende gestaltes en in elke fase van die evolusieproses) onteniging.Op die vlak van die noösfeer is die privatisering van die menslike krag die grootsonde. Dit beteken dat 'n mens nie meedoen aan die projek van die mensdom nie.Liefde sal die mensdom in vryheid vereing, daarteenoor is egoïsme die ontenigendeprivatisering van die menslike vermoë.Vir Teilhard is die sonde om minder, nog nie of nie meer verenig te wees nie. Ditis dus traagheid in die liefde want die liefde verenig in vryheid. Sonde is egoïsmewat die doel van die mensdom ontken en dus verydel deur dit te privatiseer. Dieprivatisering van menswees is in elk geval futiel want:No element ould move and grow exept with and by all the otherswith itself. (Teilhard de Chardin 1975)Afgodery is om 'n newedoel as die hoofdoel voor te hou. Egoïsme mis op die manierdie doel van die mensdom. Laastens is sonde vir hom die residu van ongeorgani-seerdheid.Dit is 'n fout om te dink dat Teilhard dink dat die skepping outomaties en opeie krag sy doel sal bereik. Die eenheidsprinsiepe wat die skepping keer waar ditop pad is om tot stof terug te keer is Christus. Getrou aan sy Roomse wortels werkdie mens vir Teilhard saam met Christus in hierdie proses. Die vereniging van diemensdom is niks anders as die groei van die ligaam van Christus nie. Teilhard sienverlossing in die eerste plek as die volvoering van die goddelike proses waarin diewêreld hom bevind. Die oorwining oor die sonde is slegs 'n deel van hierdie proseswaardeur Christus die skepping tot sy doel voer. Die betekenis van die kruis is nievir hom bloot geleë in die herstel van 'n deur sonde versteurde wêreld nie, maar dithet ook 'n evolusionêre sy: dit is die dinamiese en volkome simbool van die heelal indie proses van personaliserende evolusie deur 'n moeisame proses wat noodwendiglyding teweegbring.Teilhard werk met 'n dinamiese wêreldbeeld. Vir hom is die leer oor die erfsondein sy tradisionele formulering deel van 'n statiese oplossing vir die probleem vandie bose. Hy benader die probleem van die erfsonde vanuit die perspektief vandie kosmiese Christus. Dit pas ook by die eenheid wat die skepping, inkarnasie enverlossing in sy denke het. As Christus universeel is, is ook die verlossing universeel
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5.2. BASIESE KONSEPTE IN DIE SONDELEER 175en dan is ook die sonde universeel. Hy soek na 'n formulering van die sondeval endie erfsonde wat nie steun op biblisistiese denke nie.If Christ is to be truly universal, the Redemption, and hene the Fall,must extend to the whole universe. Original sin aordingly takes ona osmi nature that tradition has always aorded to it, but whih,in view of the new dimentions we reognise in our universe, obligesus radially to restate the historial representation of that sin and thetoo juridial way in whih we ommonly desribe its being passed on.(Teilhard de Chardin 1965:16)Sleuterbegrippe in Teilhard se erfsondeleer is die organisiteit en die atomisiteitvan die skepping. Die skepping is 'n eenheid wat uit diskrete en dinamiese deeltjiesbestaan. Statisties noodwendig kom die bose as wanorde, lyding en sonde uit dieatomistisiteit voort en kontamineer die geheel kragtens die organisiteit. Hy verbinddie konsepte van atomisiteit en organisiteit aan die name van Adam en Eva. Adamverteenwoordig die wet van die terugval wat die noodwendige prys is wat vir dieevolusionêre vooruitgang betaal word. Eva verteenwoordig die kollektiewe aspeken die oorerwing.Die loi van die inkarnasie, die sonde en verlossing kry by Teilhard hulle be-tekenis binne die teologiese raamwerk van skepping en voleinding. Op die maniervermy Teilhard beheptheid met die sonde.Teilhard slaag daarin om 'n samehangende teologie van die wêreld te ontwerpwat werklik Christelik is. Hy verklaar die verband tussen skepping, inkarnasie,verlossing en die sondeleer op 'n oorspronklike maar tog redelik ortodokse manier.Hy is nie in hierdie ontwerp afhanklik van 'n historiese sondeval nie. Inteendeel,hy maak juis die bewustheid van die groei van die wêreld tot die sterktepunt vansy teologie.Piet Shoonenberg is 'n teoloog uit Roomse geledere wie se standpunt dieoorerwings-aspek van die erfsonde soos dit deur die Konsilie van Trente geformu-leer is op 'n kreatiewe manier handhaaf. Hy doen dit egter op 'n manier wat beterinpas by die moderne wêreldbeeld (Durand 1978:118 en verder). Die formulereingoor die erfsonde deur die konsilie van Trente steun ook op �n historiese sondevalen die verwantskap van alle mense aan een voorouer. Volgens die konsilie worddie erfsonde oorgedra deur voortplanting en nie navolging nie (propagatione nonimitatione transfusum) (Durand 1978:117). Hierdie gedagte van biologiese oorer-wing van een of ander hebbelikheid (habitus) van die mens gee natuurlik aanstootaan die moderne wêreldbeskouing.Hierteenoor onderskei Shoonenberg 'n sondige gesitueerdheid van die mens.Sy omskrywing van die betekenis van sondige gesitueerdheid gee duidelik te kenne
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176 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEdat hy Roomse teoloog is: die erfsonde is die tekort aan bonatuurlike genade envan onmag tot liefde waarin die mens hom bevind (dit is: waarin hy gesitueerdis) omdat hy leef in wêreld waarin die verbond met God as gevolg van die sondeverspeel is. Met die konsep van gesitueerdheid handhaaf hy beide die solidariteitvan die mensdom en die mens se eie verantwoordelikheid. Die sondige situasieoorskry die individu en gaan sy aktiwiteit vooraf. Sy bevind haar daarin sederthaar geboorte en laat dit aan haar nageslag na. Dit is vir Shoonenberg die kern vandie sondevalverhaal in Genesis 3: Die sonde van een mens skep die situasie waarinmense daarna leef. Die mens word in hierdie situasie gebore. Op die manierkan hy die formulereing van Trente handhaaf sonder om met sondige habitus tewerk. Hy vind dit op dié manier ook moontlik om 'n gedagte soos die korporatieweteenwoordigheid van die mens in Adam vry te spring. Die sonde van die eerstemens was maar die eerste in 'n groeiende onheilsgeskiedenis waarin die mens vantoe af homself bevind en waartoe elken op sy beurt 'n bydrae lewer.Teoloë soos Teilhard en Shoonenberg bied perspektiewe waarin dit vir modernemense moontlik is om die betekenis van die sonde en by name die erfsonde te bedinksonder om noodwendig te glo aan 'n historiese sondeval deur 'n eerste mensepaarwaarin die mensdom op een of ander namier korporatief teenwoordig was.
5.3 Sonde as onvermoë5.3.1 Sonde en geskapenheidDie verband tussen sonde en geskapenheid is gevaarlike terrein vir die teo-logie. Daar is twee intellektuele tradisies wat bots wanneer hierdie konsepoordink word. Aan die een kant staan die Bybelse belydenis dat God allesgoed gemaak het. Die Griekse en gnostiese gedagte van die minderwaardig-heid van die materie en daarmee saam die liggaam teenoor die gees staan aandie ander kant. Teologies bestaan dus die gevaar dat wanneer kreatuurlik-heid en sonde verbind word, dit noodwendig die goedheid van die skeppingen op die manier die goedheid van God self in twyfel sal trek. Dit moet ookaan die begin gesê word wat die konsepte van skuld en onvermoë ook moei-lik versoenbaar is. In die normale sin van die woord is 'n mens net skuldigwanneer 'n daad binne jou beheer, dus binne jou vermoë is. Daar is teoloëwat sedert die vroegste tye hierdie benadering gevolg het.
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5.3. SONDE AS ONVERMOË 177Ekskurs: Sonde en kreatuurlikheid by Irenaeus van LyonEen van die kerkvaders wat die betekenis van die mens se kreatuurlikheid op 'nbesondere manier geformuleer het was Irenaeus 5. Daar is reeds op bladsy 62 na syverklaring van die begrippe beeld van God en gelykenis van God verwys. Irenaeus seteologie handhaaf groot eenheid en kontinuïteit tussen natuur en genade, skeppingen verlossing en die wêreld en die kerk. So byvoorbeeld is die inkarnasie vir homnie net die gevolg van die sondeval nie. Dit gebeur sodat die skepping vervolmaakkan word. Hy ontwikkel dus 'n teologie waarin die sondeval nie 'n noodwendigevoorvereiste vir die inkarnasie is nie.Vir Irenaeus is dit noodwendig dat 'n skepsel minder volmaak as die Skepperis. Die skepsel besit nie die ewigheid van die Skepper nie. Die mens is nie volmaakgeskep nie omdat hy net as die beeld van God geskep is, maar nog deur die HeiligeGees gelei moet word om te ontwikkel tot die gelykenis van God. In die lig vanhierdie onderskeid en die algehele struktuur van Irenaeus se teologie funksioneerdie sonde op 'n ander manier as by byvoorbeeld Augustinus. Die sonde is deel vandie onvolwassenheid van die mens. Dit het by hom amper 'n pedagogiese funksie.Deur die sonde word die doel van die mens nie vernietig nie. Die mens leer egterdeur lyding en beproewing. Die mens moet leer dat ongehoorsaamheid die doodteweegbring. Christus is die gelykenis van God wat die doel van die mens (om aanGod gelyk te word) vir die eerste maal realiseer en sy plek inneem as die hoof vandie skepping.Irenaeus ontwikkel sy leer oor die oorsprong van die sonde waarin die geskapewese van die mens tog 'n beslissende rol speel. Hy doen dit deur die beeld van Goden die gelykenis van God van mekaar te onderskei. Op die manier kan hy sê datdie mens nie volmaak geskep is nie, maar vir volmaaktheid geskep is6.'n Mens sou tereg kon vra of Irenaeus nie die sonde trivialiseer nie. Tog vermyhy die gedagte van die sonde as 'n bose skepping uit niks en beklemtoon hy dienie-�naliteit van elke proses wat die vervolmaking van God se skepping teenstaan.Dit is veral in 'n wetenskap soos die psigiatrie waarin die tragiese aspekvan die mens se vleeslikheid na vore kom. Sommige, miskien alle, mensebeleef soms in 'n mindere mate destruktiewe kompulsies of drange wat hullewerklik nie kan beheer nie en wat 'n �siologiese basis het. Aan die ander kantis daar mense wat werklik nie in staat is om met ander te kommunikeer, nor-male verhoudings te beleef of om op 'n wenslike manier menslike interaksies5In hierdie paragraaf maak ek gebruik van die weergawes van die teologie vanIrenaeus deur Sievernih (1982:181 en verder) asook Durand (1978:19 en verder).6Pannenberg se denke herinner ook aan Irenaeus se gedagte aan die beeld vanGod as bestemming van die mens. Sien 4.2.2.2 op bladsy 137.
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178 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEte handhaaf nie. Een voorbeeld uit 'n wye reeks beskikbare voorbeelde salgenoegsaam wees om die punt te verduidelik.Pasiënte wat ly aan 'n organiese persoonlikheidsindroom (ook die frontalelob sindroom genoem) ondergaan 'n merkbare persoonlikheidsverandering na'n ongeluk of siekte wat die frontale lob van die brein aangetas het (Tomb1984:55). Van den Berg (1967b:24) gee 'n kort oorsig oor hierdie sindroomin sy Kleine Psyhiatrie. Die simptome is soos volg: Die pasiënt verloorbelangstelling in die lewe. Die lewe word eenvoudiger, selfs banaler. Dieonderskeid tussen goed en kwaad of welvoeglik of onwelvoeglik verminder.So 'n pasiënt sal tipies �ou grappies maak of vloek in 'n geselskap waar ditongepas sal voorkom. Die pasiënt se algemene gedrag kan gerem word sodatspontaneïteit en aktiwiteit afneem, selfs tot die punt van apatie, mutisme enstupor. Aan die ander kant kan die pasiënt se gedrag weer ontrem word sodata-sosiale gedrag en selfs psyhopathie voorkom. Die pasient toon geen siekte-insig nie. Hy is nie bewus of gesteur deur sy taktlose en a-sosiale optredenie.Vanuit 'n moralistiese hoek beskou, is 'n pasiënt wat aan hierdie sindroomly 'n sondaar by uitstek. Die pasiënt is 'n sondaar van daad en versium en,heel ergste, van 'n verharde hart. Hy is die versinnebeeling van die betekenisvan non posse non peare. Hy onderskei nie tussen goed en kwaad nie. Hyheg nie waarde aan dit wat belagrik is nie. Hy toon geen selfbeheersing asdit kom by die gebruik van drank en by sy sekuele optrede nie. Hy vloek.Hy wil nie verander nie. Hy dink nie hy is verkeerd nie.'n Moralistiese analise van die situasie van so 'n persoon doen egter nie regaan die aard daarvan nie. Bekering soos dit vereis word deur die piëtistieseformulering, is 'n organiese onmoontlikheid. Vir iemand met 'n Arminiaansebeskouing oor die vryheid van die wil van die mens bly die einigste oplossingom te bid vir 'n wonderbaarlike herstel van die pasient se brein sodat sy 'nvrye keuse kan maak7. Dit laat natuurlik nog ruimte vir die hiper-alivinis omte sê dat die mediese toestand bloot 'n teken is dat die persoon nie uitverkiesis nie.'n Mens kan nie anders as om so sindroom soos hierbo beskryf as tragieste bestempel nie. Die sindroom onder bespreking dui egter op 'n ekstrememanier aan wat van ons almal waar is, naamlik dat ons persoon en wil en alons morele keuses 'n organiese basis het waaroor ons nie willekeurig beheer7Eintlik is 'n voorbeeld soos dié juis die bewys vir die onhoudbaarheid van die geloofin die vrye menslike wil.
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5.3. SONDE AS ONVERMOË 179kan uitoefen nie. Dit is juis hierdie organiese basis van ons bestaan watdie grens van die reikwydte van die diskoers oor sonde en skuld aandui.In 'n stadium word 'n gepraat oor skuld, wil en keuse betekenisloos. Dietradisionele formulering van die leer oor die sondeval het op 'n manier aanhierdie stand van sake 'n baie goeie uitdrukking verleen. Dit kom uitdruk datdie mens ingebed is in sy gemeenskap en veral (só die konsilie van Trente maarook die NGB artikel 15) in die genetiese stroom van die mensdom. Hierdie�siese verwantskap van elke mens aan sy voorsate is sy lot en nie sy keusenie. Binne hierdie �siese struktuur is die sonde reeds teenwoordig. Inderdaadbeteken dit dat 'n mens nie anders kan as om te sondig nie. Beide Teilhard enShoonenberg kon hierdie inhoud op 'n tre�ende en moderne manier uitdruk.Waar die tradisie egter tekortskiet is by die volmaakte oertoestand. Dit geeaan die denke rondom die sonde 'n juridiese karakter. Die NGB artikel 14 endie Dortse leerreëls 3:1 beklemtoon die handelingsbevoegdheid van die mensvoor die sondeval om so alle gedagte te verwyder dat God moontlik vir diesonde verantwoordelik kon wees. Hierop het Teilhard ten minste, moontlikop die voetspoor van Irenaeus, 'n korreksie probeer aanbring.5.3.2 Behoefte en onvermoëAlles van die mens is eindig, tog hunker mens daarna om sy eindigheid teoorskry. Hierdie soeke na dit wat die mens oorskry, mag wees in die vormvan die verlange na ewige lewe, meer krag, omvattender kennis of wat ookal. Daar bestaan spanning tussen eindige lewe en vermoë van die mens en sybehoefte aan die oneindige. Dat die mens aan meer behoefte het as wat hykan bereik, is nie sy skuld nie. Dit op sigself is dus nie 'n verskyningsvorm vandie sonde nie. Barth se standpunt hieroor is reeds op bladsy 112 uiteengesit:Die beperktheid van die mens dui sy gerigtheid en afhanklikheid van Godaan. Volgens hierdie redenering word ons nie net verlos van ons sonde nie,maar ook van ons nietigheid.Die mens word egter skuldig as hy dink dat hy God nie nodig het nie.Met ander woorde: wanneer die beperkte mens hom verbeel dat hy self dieonbeperktheid waarna hy hunker kan bereik en dit nie hoef te ontvang nie.Dit is die sonde van hubris waarna daar vele verwysings in die Christeliketradisie is. Die mens se beperktheid bied dus tegelyk die moontlikheid vangeloof en ongeloof - nie as die afwesigheid van geloof nie, maar as die teendeeldaarvan.Die verband tussen behoefte en vermoë kry binne die perspektief van die
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180 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEontwikkeling van die skepping (wat so 'n belangrike rol by Teilhard gespeelhet) 'n belanrgike betekenis. Die mens se behoeftes oorskry sy vermoë. Diemens begeer vrede en liefde maar die vermoë om in vrede en liefde met anderte leef, is iets wat aangeleer moet word. Die behoefte is die element wat diemenslike ontwikkeling trek in die rigting van die uiteindelike doel van diemens. 'n Mens hoef nie hierdie standpunt so te formuleer dat 'n mens glodat die mensdom, omdat dit sulke hoë behoeftes en ideale het, sy doel salbereik nie. Die inherente beperkthede bly, maar daar is sprake van 'n sekereoriëntasieMet gebruik van Irenaeus se terminologie kan moontlik gesê word datdie mens se behoeftes die beeld van God verteenwoordig, maar dat eers bydie volle aktualisering daarvan, die mens die gelykenis van God sal word.So verteenwoordig die mens se behoeftes die doel waarheen hy op pad is.Sy onvermoë om sy behoeftes te bevredig, verleen aan die menslike lewe 'nsekere gerigtheid.5.4 Sonde as besoedelingDie sondaar is 'n mens wat lewe onder die beperkinge van sy geskape aard.Die tradisionele teologie het die �siese beperkings gesien as die gevolg van'n historiese sondeval. In die onlangse teologie verstaan party dit so dat dieparadysverhaal nie op die mens se verlede betrekking het nie8, maar dat ditsy bestemming aandui. Dit druk uit dat die huidige lyding en beperkings niewerklik is wat die mens is en waarvoor sy bedoel is nie. So is die protologiedie spieël van die eskatologie.Die sondaar bevind hom ook tussen ander sondaars met hulle sonde wathom voorafgaan. Hy is deel van die stroom van die menslike kultuur deurdie geskiedenis. Daar is reeds by die behandeling van die liefde (bladsy78) daarna verwys dat 'n mens ander mense nodig het om self 'n mens teword. Inderdaad ontvang 'n mens jouself van ander voor jy jouself deur joukeuses maak wat jy is. Selfs daardie sogenaamde vrye keuses bestaan binne'n situasie waaroor die enkeling nie beheer het nie en wat hom voorafgaan.Hierdie sonde wat die mens voorafgaan en omvou, is wat die leer van die8Die beeld van God as bestemming van die mens by Pannenberg is hierbo op bladsy137 bespreek. Ook Teilhard de Chardin (bladsy 171) se beskouing is reeds weergegee.Irenaeus (bladsy 177) was wel geen moderne teoloog nie, maar bogenoemde teoloë volgtog sy gedagtes in 'n groot mate.
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5.4. SONDE AS BESOEDELING 181erfsonde in die oog het. Die algemene betekenis van die erfsonde vir die mensse behoeftes is dat die erfsonde beteken dat die mens se behoeftevervullingverydel word deur dit wat hom voorafgaan en omvou, naamlik die menslikewêreld. Die erfsonde gaan oor die transpersoonlike aspek van die sonde indie wêreld.Pannenberg se gesprek met die antropologiese wetenskap wat in die vorigehoofstuk bespreek is, het die biologiese, psigologiese, sosiale, kulturele eninderdaad geestelike dimensies van hierdie proses waardeur 'n mens jouselfvan buite jouself ontvang in besonderhede ondersoek. Die betekenis van diebiologiese dimensie van die sonde is reeds in 5.3.2 op bladsy 179 bespreek, ditkom dus nie weer hier uitdruklik aan die orde nie. Pannenberg se konsentrieseopbou word hieronder gevolg wanneer die betekenis van menslike behoeftesvir die erfsondeleer ondersoek word.5.4.1 Die erfsonde en die behoefte aan persoonlike groeiWat in hierdie paragraaf aan die orde is, is die transpersoonlike faktore watdit vir die persoon onmoontlik maak om nie sy eie lewe te verspeel nie. Asdit waar is wat Barth sê dat ons gemaak is, nie as God se bondgenote nie,maar om dit te word in die geskiedenis van die verbond, beteken dit dat dietema van groei tot 'n volkome mens (dus iemand wat met die medemens entot God leef) 'n onmisbare rol in 'n Christelike behoefte-antropologie speel.Die erfsonde m.b.t die persoon is daardie faktore wat daardie groeiprosesmenslikerwys onmoontlik maak.Ons het reeds gesê dat 'n mens ander nodig het om jouself te wees. Spe-si�ek: Dit wat 'n mens tot mens vorm is die liefde van ander. Die dimensievan die erfsonde wat die vorming van die mens as persoon belemmer, handeloor die ondermyning van die liefde.Wanneer 'n mens se persoonlikheid vorm, moet mens nie net leer hoe omlief te hê nie, maar ook hoe om aggressief te wees. Van den Berg gaan so verom te sê dat gepaste en gefokuste aggressie 'n teken is van geestesgesond-heid(van den Berg 1969a:49). Dit is nodig in die wêreld soos dit vandag daaruitsien (dit is die wêreld van die erfsonde) om 'n sekere vlak van aggressie tehandhaaf ter wille van selfbehoud. Daardie aggressie is nie die teenstellingtussen die mens en die potensiëel dodelike magte en organismes van die na-tuur nie, maar spesi�ek tussen mens en medemens. Die normale aggressievan elke dag se lewe is ook nie net beperk tot die weerstand teen �siese aan-valle op 'n mens se eiendom of persoon nie, maar ook op die weerstand teen
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182 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEleuens, propaganda en manupilasie. Dit het die konkrete gevolg dat elkeenter wille van selfbehoud 'n minimum vlak van aggressie handhaaf. Daardieminimum vlak neem meestal die vorm aan van 'n onderliggende wantroue indie medemens. Op dié manier is die vorming van ons persoon in die wêreldwaarin die sonde reeds teenwoordig is, verwant aan die volgende tema: diemens se sosiale behoeftes.Die ersfonde beteken vir die enkeling dat die moontlikheid van verhou-dings van wederkerige liefde tot die medemens in die wêreld uitgesluit is.Daar mag ruimtes wees (soos in die kerk en die Christelike huwelik) waardaardie verhouding van wedersydse liefde gestalte kan kry as ruimte waarliefde nie as swakheid gesien en uitgebuit word nie. Selfs in daardie kleinerruimtes waar wedersydse liefde nog tot 'n mate funksioneer (m.a.w. waardie mens homself kan verwesenlik deur in liefde met sy medemens te leef),ontbreek die vermoë tot liefde en vertoue omdat 'n mens geleer het hoe omnie lief te hê nie en om te wantrou en om jou eie belange eerste te stel. Dieironie is dus dat in die wêreld waarin die sonde transpersoonlik en struktu-reel teenwoordig is, 'n mens aggressie, wantroue en selfsug moet aanleer om�sies en psigies te oorleef. Daardie aangeleerde gedrag en houdinge kan niesommer net afgeskakel word nie. Selfs nie eers waar hulle nie nodig is nie- soos in die teenwoordigheid van mense wat dit goed bedoel met jou. Soin�ltreer die strukturele sonde ook die individu se eie persoonlikheid9.5.4.2 Die erfsonde en sosiale behoeftesMense bestaan binne 'n gemeenskap van ander mense en leef hulle lewens aslid van so 'n gemeenskap. Die gemeenskap bied die ruimte vir die ontplooiingvan die mens deur sy arbeid, sy kennis, sy verantwoordelikhede en sy keuses.9Maruse se analise van surplus-repressie in die geïndustrialiseerde samelewing is vaag-weg hieraan verwant. Maruse pas Freud se konsepte van die lusprinsiepe (Es of libido)wat met die werklikheidsprisiepe bots en wat lei tot onderdrukking van die mens se drange,op die moderne geïndustrialieerde samelewing toe. Maruse sê die werklikheid is nie meerso hard nie (a.g.v tegnologiese vooruitgang) en regverdig dus nie meer so baie onderdruk-king van die drange nie. Hy droom van 'n geërotiseerde kultuur waarin die ektra repressiesal verdwyn en die mens baie vryer uiting aan sy drange kan gee (Klapwijk 1977:32-38).Duidelik het Maruse se idees nie so 'n entoesiastiese ontvangs in die Christelike gemeens-kap gehad nie. Wat tog wel interesant is, is hoe hy Freud se konsepte, wat die ontwikkelingvan die individu in die oog het, op die strukture van die samelewing van toepassing maaken dan aantoon hoe daardie samelewing weer 'n sekere soort persoon (die sogenaamde onedimentional man) na vore bring.
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5.4. SONDE AS BESOEDELING 183Hierdie ruimte word 'n sekere vorm gegee deur sosiale instellings wat struk-tuur daaraan verleen. 'n Menslike gemeenskap moet iets gemeenskaplik hêwat dit saambind. Daardie saambindende faktore is die gedeelde horison vanbetekenis10 en 'n minimum vlak van vertroue in mekaar se goeie bedoelings.Dit is dus nie te geforseerd om te sê dat geloof die voorwaarde is vir diefunksionering van die mens as gemeenskapswese nie.Ook op die vlak van die mens se sosiale behoeftes is die erfsonde teen-woordig is die vorm van wantroue en valse vertroue. Wantroue tussen mensemaak dit moeilik om verhoudings te bou en aan sake van gemeenskaplikebelang saam te werk. Die bekende studie van Franis Fukuyama oor diebetekenis van vertroue vir ekonomiese ontwikkeling is insiggewend in hierdieverband11. Hy toon aan dat in lande waar daar 'n groter mate van vertroueis, daar ook meer ekonomiese ontwikkeling is omdat mense met mekaar saam-werk. In baie onderontwikkelde lande is daar ook 'n baie lae vlak van vertrouewat ekonomiese ontwikkeling demp. Die familie is die basis waar persone leerwie om te vertrou en wie nie. Die familie kan iemand óf so grootmaak datsy aan instellings buite die familie kan deelneem óf om net lojaliteit aan diefamilie te betoon. Waar die familie die horison van vertroue en lojaliteit is,neig besighede om ook familie-gebaseerd te wees en plaas dit 'n sekere plafonop ekonomiese groei.Lae of hoë vlakke van vertroue het natuurlik 'n basis in mense se ervaringen 'n mens mag in 'n sekere mate aanneem dat 'n lae vlak van vertroue ook in'n sekere mate dui op 'n lae vlak van betroubaarheid. Wantroue is meermale'n selfvervullende profesie.Die sosiale instellings wat die struktuur van die menslike leefwêreld vorm,is gekontamineer deur die sonde en is so ook 'n vergestalting van die erfsonde.Daar is reeds verwys na Pannenberg se analise van hoe sosiale instellings hul-leself kan verselfstandig en kan voortbestaan selfs nadat hulle nut uitgedienis vir die gemeenskap wat dit geskep het12. Daar kan twee soorte instellingswees wat die bevrediging van mense se behoeftes verydel. Die eerste is diéwaarby die subjek direk en bewustelik betrokke is soos in die sosiale rolle wat'n mens aanleer en uitleef in jou daaglikse lewe. Tweedens is daar die sosialeinstellings wat die gevolg is van individue se optrede, maar wat presies dieteenoorgestelde gevolg het as wat die enkelinge wat daaraan deel het, bedoel10Sien die bespreking van Pannenberg se analise hiervan by 4.2.4 op bladsy 152.11Sien byvoorbeeld die resensie van Max Stakhouse in Theology Today Stakhouse(1996).12Sien 4.2.4.2 op bladsy 155
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184 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEhet.Die eerste soort sosiale instelling handel oor mense se bewuste idees oorhulself en ander. Die voorbeeld van geslagsrolle sal hierdie soort verduidelik.Geslagsrolle is in die hedendaagse kultuur onder kritiese bespreking soos sekerop geen ander tydstip nie. 'n Mens word grootgemaak en gesosialiseer om diebetekenis van jou geslagtelikheid op 'n bepaalde manier te verstaan en uit teleef. Dit gee aanleiding tot patrone van gedrag waar mense van verskillendegeslagte op redelik voorspelbare maniere optree. 'n Mens se rolle binne diegroepe waartoe jy behoort, is bepalend vir jou identiteit13. Wat hier vanbelang is, is dat 'n mens willens en wetens daardie identiteit en rolle jou eiemaak en uitleef en dan deelneem aan die oordrag en vorming van die rolleasook die oorkoepelende etos en wêreldbeeld wat die rolle onderlê. Ek is soosek is en ek maak soos ek maak want ek wil so wees en ek glo dis reg so. Dierolle in 'n gemeenskap het gewoonlik redelik eenvoudige linguistiese etikettesoos die woord man. As iemand binne 'n seker sosiale konteks sal sê �gedrajou soos 'n man� of �ek is mos 'n man� verstaan ander lede van die sosialegroep gewoonlik goed wat met so 'n uitspraak bedoel word.Die betekenis van die erfsonde binne die verband is duidelik. Die rolle selfvergestalt en roetiniseer sondige verhoudings en die subjek aanvaar tegelykhierdie sondige gedrag as die norm en as deel van eie sy identiteit. Ek probeernie hier sê dat alle sosiale rolle en geslagsrolle by name totaal boos is nie,maar wel dat daar sulke rolle is wat is14 en dat daar moontlik in elke rol 'n13J-H van den Berg het hierdie tese gebruik vir sy analise van die versplintering van diegemeenskap en die persoon in sy bekende werk Leven in Meervoud(van den Berg 1998).Hierin maak hy gebruik van die hipotese van William James dat 'n mens 'n sosiale selfhet wat korrespondeer met elke groep waartoe 'n mens behoort. In sy Dieptepsigologiesom hy die teorie van James so op:Behalve voor zihzelf bestaat ieder onzer voor die samenleving. Behalve eenindividueel psyhish ik bezit ieder een soial self, omvattend al datgene watde betre�ende denkt, wil en doet in de openbare samenleving. De gemeen-shap geeft ieder een levensvorm, die anders is dan de bestaansvorm dereigen individualiteit. Aangezien de samenleving geen uniforme eenheid is,maar bestaat uit vershillende groepen, heeft ieder onzer niet één soial self,maar vele van deze...De vershillende soiale zelven vormen niettemin eeneenheid, omdat die samenleving, alle groepering ten spyt, een eenheid is.14Daar is byvoorbeeld 'n soort persoonlikheid wat bekend staan as die dissosiale sosio-paat (Engels: dysosial soiopath). Dit is nie dieselfde is as 'n psigopaat of die DSM-IV sede�nisie van die anti-sosiale persoonlikheidsversteuring nie. So 'n persoon toon die onver-
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5.4. SONDE AS BESOEDELING 185bepaalde mate van boosheid is.Die erfsonde is te vinde in die onkritiese geloof in die waarheid van oor-gelewerde rolle. Johannes die Doper se spreuk dat God uit klippe kindersvan Abraham kan maak en Jesus se kritiek op die Farisiërs hou juis verbandmet oorversekerdheid van mense wat glo hulle is reg.Wanneer 'n persoon homself identi�seer met 'n sekere sosiale rol en dit assy eie identiteit uitleef is dit sy eie keuse15 en dus weerspieël dit sy begeerte.Die druk van die gemeenskap én die bevrediging van 'n persoon se eie be-geertes hou rolle in stand. Die argument hier is dat daardie sondige rolle juisdie teenpool van 'n persoon se behoefte verteenwordig omdat dit uiteinde-lik selfvernietegend of selfondermynend is. Die spanning tussen begeerte enbehoefte is hier baie hoog.'n Christelike kritiek op hierdie soort sosiale instellings sal impliseer datdie persoonlikheid en gedrag wat die inhoud van die rol is, nie beantwoordaan wat 'n mens bedoel is om te wees en dus nie is wat 'n mens nodig hetnie. Dit is 'n moeilike ding om te aanvaar, veral vir mense wat voel hullelewe verloop baie goed. Dié wat mag het kan kwalik sien hoekom dit vir hullebeter is om van hulle mag te laat vaar.Die tweede soort sosiale instelling is dié waar die funksionering van dieinstelling presies die teenoorgestelde is van die bedoeling van die deelnemers.Die bekendste voorbeeld hiervan is die mark-ekonomie. Die veronderstellingvan klassieke ekonomiese teorie is dat elke deelnemer in 'n mark sekere een-voudige doelstellings het. Dit kan tipies wees dat 'n produsent maksimalewins wil maak. So kan 'n produsent byvoorbeeld probeer om sy wins te ver-hoog deur meer te produseer. Wanneer alle produsente dit egter doen daaldie prys van die betrokke produk en almal maak minder wins. Op dieselfdemanier kan loonverhogings lei tot in�asie wat 'n lewenspeilverlaging inhouen besparing tot ekonomiese stagnasie en dus laer inkomste lei (Mohr enFourie 2001:24 en 25). Hoewel so 'n stelsel uit persone bestaan, het dit 'nsupra-menslike skaal en 'n supra-menslike rasionaliteit.moë om sosiale reëls na te kom behalwe as hulle anti-sosiaal van aard is. Konkreet betekendit dat die persoon die reëls van 'n bende kan nakom, lojaal kan wees aan die bende enselfs skuldig kan voel wanneer hy die reëls oortree, maar nie die hoofstroom gemeenskap sereëls kan volg nie. Sien soiopath op http://faulty.nw.edu/toonnor/ . Die bose sosialerol kan natuurlik ook deel van die hoofstroom van 'n gemeenskap wees. Dink byvoorbeeldaan die goeie getroue lojale lid van die Noord Koreaanse Kommunisteparty.15Waar iemand gedwing word om 'n sekere rol aan te neem, is daar nie sprake vanidenti�kasie nie, ek laat die dwangmatige aspek vir die oomblik buite rekening.
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186 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEMet 'n supra-menslike skaal bedoel ek dat die mens as mens nie 'n verskildaarin maak nie. Enige individuele persoon met sy behoeftes het nie as sulks'n invloed op die stelsel nie. As enige individuele persoon sal sterf sal ditnie 'n radikale invloed op die stelsel hê nie. Kapitalisme gaan nie ophouas Bill Gates of enige ander kapitalis onverwags sterf nie. Die dood vanVerwoerd of Stalin het nie die stelsels tot stilstand gebring waarbinne hullewel 'n prominente rol gespeel het nie. Net so kan 'n enkeling of selfs 'n groepnie 'n stelsel waarbinne hulle funksioneer na willekeur verander nie.'n Ander aspek van van die skaal van stelsels waarbinne die menslikegemeenskap funksioneer, is dat hulle 'n supra-menslike tydskaal het. Diepolitieke en ekonomiese bestel in die wêreld beide binne-in state en internasi-onaal het hulle oorsprong in die lewe van vorige generasies. Die opkoms vanIslam en die kruistogte, die renaissane en die hervorming, die industriëlerevolusie en kolonialisme, die wêreldoorloë en die koue oorlog is dinge watreeds verby is maar die wêreld van vandag bepaal. Die stelsels van politieken ekonomie word in stand gehou deur mense wat op 'n sekere manier optree.Die uitkomste is egter nie onder beheer van die enkelinge nie en selfs ontradie meerderheid se bedoelings.Die stelsels waarbinne die mens leef het ook 'n supra-menslike rasionali-teit. Die individuele mens reageer op pyn en begeerte. Groter stelsels is egternie direk gevoelig vir hierdie menslike gewaarwordinge nie. Die ekonomiesestelsel reageer byvoorbeeld op koopkrag en nie op pyn nie. 'n Honger menssonder geld beïnvloed nie die ekonomie nie16. Enige persoon binne die stelselkan ook nie net willekeurig teenoor die rasionaliteit van die stelsel optreesonder dat daar outomaties 'n reaksie sal plaasvind wat meestal die stelselin stand sal hou nie. Die minister van �nansies kan byvoorbeeld nie net gelduitdeel aan die armes omdat hy jammer voel vir hulle sonder dat daar sekeregevolge sal wees wat op die lang duur die armes self sal benadeel nie. Diestelsel kan nie sommer verander word nie maar moet gespeel word om 'ngewenste resultaat te kry. Veranderinge kan natuurlik plaasvind maar hoeen wanneer hulle gebeur is 'n funksie van die stelsel en nie van 'n enkelingnie.Die stereotiepe gedragspatrone en rolle wat mense internaliseer funksio-neer as subsiteem van die supra-menslike stelsel. Die ekonomie byvoorbeeld16In die tweede deel van hierdie studie sal Amartya Sen se analise van die ekonomie vanhongersnood behandel word. Daar sal hierdie gedagte verder beskryf en gesubstansiëerword. Sien 8.2.3.2 op bladsy 303.
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5.4. SONDE AS BESOEDELING 187is gebou op stereotiepe in verband met die mens se handelinge met dit wat aswaardevol beskou word. Mense probeer tipies hulle behoeftebevrediging deurdie gebruik van goedere en dienste makismeer. Hier speel menslike denke engevoelens en veral begeertes rol. Groot groepe mense wat stereotiepe ge-dragspatrone volg lei tot stelsels wat hulle eie logika het en wat die gedragweer op 'n manier bepaal. So byvoorbeeld lei die persepsie van prys-in�asietot werklike in�asie en geld dit dus ook vir die lede van die gemeenskap watnie aanvanklik geglo het dat produkte duurder sal word nie.Op sy beurt dwing die stelsel weer stereotipe gedrag af by die individu.Iemand wat in ons wêreld nie volgens die reëls van die mark-ekonomie wilspeel nie word of 'n krimineel wat 'n enkalve in die stelsel uitsoek en uitbuitmaar ook onderwerp is aan risiko's, of is hy is gedoem om arm te wees. Dit isbelangrik om raak te sien dat die stelsel nie net die produk van die individuelelede se bedoelings is nie.Die basiese vraag onderliggend aan kompeterende ekonomiese teorieë is ofwaarde geskep word deur kon�ik of deur samewerking kom by 8.2.3.2 aan dieorde. Voorlopig net die volgende: Die vryemarkstelsel forseer 'n soort self-sugtige persoonlikheid maar slaag daarin om op dié manier 'n redelike hoëvlak van produksie te handhaaf. Dit lei egter ook tot uitbuiting17, vervreem-ding en onomkeerbare ekologiese skade18. Kollektiewe ekonomieë se grootstefout is dat hulle nie daarin kan slaag om menslike selfsug met 'n mate vansukses in die stelsel te inkorporeer nie. One�ektiwiteit en korrupsie bringdan uiteindelik so 'n stelsel op sy knieë.Sekere politieke en ekonomiese stelsels het 'n duidelike demoniese karakteromdat dit eventueel die bevrediging van alle menslike behoeftes ondermyn.Pol Pot se kort maar gewelddadige regime in Kambodja is 'n voorbeeld. Sulkestelsels brand hulleself gewoonlik redelik vinnig uit. Die stelsels wat 'n sekerebehoeftebevrediging kan verseker maar tog ook die mense daarbinne op 'n se-kere manier beperk hou langer. Dit lyk byvoorbeeld of die geïndustrialiseerdeen nominaal demokratiese19 soort samelewings langer gaan hou.Die betekenis van die erfsonde in hierdie verband is duidelik. Net soos diepersoon teenoor sy medemens patrone van gedrag aanleer wat hy aanneemwaarin die liefde onmoontlik of ten minste onvolkome gemaak word, vormdaardie gedragspatrone groter stelsels waaroor die individu nie beheer het nie17Veral wanneer die verhouding tussen die eerste en die derde wêreld in ag geneem word.18Die ekologie is weer die supersisteem waarin die mensgemaakte sisteme afspeel.19Tillih het byvoorbeeld die Amerikaanse demokrasie as 'n soort konformisme getipeer.Sien die konteks by die bespreking op bladsy 47.
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188 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEmaar wat hom in 'n mate beheer deurdat dit die moontlike keuses de�nieerwat gemaak kan word. Die enkeling probeer nog binne hierdie stelsel sy eiebehoeftes dien maar deur dit te doen, versterk hy die stelsel wat tegelyk ookdie plafon van behoeftebevrediging de�nieer. Die soldaat red sy eie lewe deurterug te skiet - so hou die oorlog aan. Die arme moet teen 'n hongerloonwerk of geen werk hê nie. 'n Werkgewer wat sy werkers goed betaal se kostesis te hoog en die besigheid gaan ten gronde.'n Mens word geforseer tot deelname aan die stelsels waarbinne jy joubevind. Die enigste ander keuses is óf om die gevolge van weerstand te dra ófom 'n enklave uit te soek waarin die reëls van die stelsel lokaal verswak is. Dieparameters van sulke enklaves word ook deur die stelsel bepaal. Grootskaalseverydeling van menslike behoeftes in stelsels soos strukturele armoede enmulti-generasie kon�ikte is tekenend van hoe stelsels hulleself verselfstandigen 'n demoniese karakter aanneem. Selfs al wil beide die armes en die rykesdie ekonomie verander, is dit nie te sê dat dit genoeg is om dit reg te kry nie.Die erfsonde is teenwoordig in die stelsels waarbinne mense leef as diebeperking op die moontlikheid van medemenslikheid en behoeftebevrediging.Binne hierdie stelsels geld dit werklik die goeie wat ek wil, kan ek nie.5.4.3 Die erfsonde en kultuurDie kultuur is die grondoriëntasie teenoor die wêreld waaruit die instellingsvan 'n gemeenskap voortspruit. Die gedeelde horison van betekenis wat dievoorwaarde is vir die saambestaan van mense in 'n gemeenskap is, verankerin die kultuur. Dieselfde geld vir die gedragspatrone en sosiale rolle wat diesubsisteme van groot ekonomies-politiese stelsel is. Kultuur gaan oor diebetekenis van alles. As oriëntasie op die groter en dalk �nale betekenis vanalles hou kultuur verband met hoop. In die basiese oriëntasie van die mensten opsigte van die wêreld is daar teologies gesproke twee falings moontlik.Aan die een kant kan die kultuur verval in nihilisme. Aan die ander kant kandie kultuur aan iets �nale waarde toeken wat dit nie het nie - dit is afgodery.Die kultuur as omvattende lewens-oriëntasie en geöriënteerdheid op diebetekenisgeheel kom naby aan Nürnberger se begrip van transendente behoef-tes wat reeds op bladsy 32 genoem is. Hy noem die behoeftes aan:
• 'n gesaghebbende sisteem van betekenis,
• 'n gesaghebbende bevestiging van 'n mens se reg om te bestaan, en
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5.4. SONDE AS BESOEDELING 189
• 'n gesaghebbende bevestiging van 'n mens se reg jou magte uit te oefenNürnberger se transendente behoeftes kan ingedeel word onder die hoofde:verstaan, wees en doen. In elke geval het die mens nodig dat sy begrip, be-staan en dade van buite homself bevestig moet word, vandaar Nürnberger segebruik van die woord gesaghebbend. As ons hierdie indeling en samevattinggebruik as 'n skema om die betekenis van die erfsonde op die vlak van kul-tuur en die verhouding daarvan tot menslike behoeftes uit te werk, kom dievolgende na vore.
• Die transpersoonlike sonde bied aan die mens 'n valse sisteem van be-tekenis.
• Die transpersoonlike sonde ondermyn mense se reg op bestaan.
• Die transpersoonlike sonde vestig destruktiewe magstukture.Die volgende drie paragrawe bespreek die betekenis van die erfsonde aan diehand van hierdie indeling.Die misleiding van hoopWaar die sisteem van betekenis ter sprake is, is verskynsels soos wêreldbeeld,taal, godsdienste, ideologieë en kwasi-godsdienste ter sprake. Dit handel oordie mens as bewuste wese wat die geheel waarin hy leef, probeer begryp enhom daaraan oriënteer.Die bybelse verbod op afgode asook op die uitbeelding van God en dieverbod op die gebruik van die naam van God asook Jesus se verbod op dieafneem van 'n eed, dui aan dat die Christelike geloof die hom verset daarteendat 'n mens maklik God se plek inneem en namens God praat asook dat 'nmens probeer om God te manipuleer. Dis duidelik dat die geloof van Israelsoos dit vorm aangeneem het in die kanon van die Ou Testament en dieChristelike geloof wat spruit uit die Nuwe Testament, twee sake baie sterkbeklemtoon: die transendensie van God en die ekslusiewe betekenis van dieopenbaring waarin die gelowige glo.In die NGB artikel 28 kom hierdie geloof na vore in die stelling dat elkemens verplig is om hom by die ware kerk aan te sluit. In hierdie artikel wordook die bekende formule aangehaal dat extra eleiam nulla salus. Ten spytevan die politieke onaanvaarbaarheid van die eksklusivisme is dit uiters moeilik
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190 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEom te ontken dat dit 'n wesenlike kenmerk van die Christelike geloof is. Diebetekenis van hierdie eksklusiewe aanspraak is dat elke ander poging om diebetekenis van die geheel gesagvol uit te lê, neerkom op afgodery. As sulkskan dit onmoontlik die basis bied vir die ontplooiing van menslike behoeftes.In die eksklusivisme lê daar die gevaar dat die presiese bedoeling van diebeeldeverbod oortree word, naamlik om te verhoed dat die mens God nasy beeld maak. Dit gebeur wanneer die onderskeid tussen die draer van diegetuienis oor God se spreke en dade en die Woord van God self opgehef word.In allerlei vorms van fundamentalisme word die Woord van God vereenselwigmet die bybel en 'n sekere uitleg daarvan of met die kerklike leeramp of meteen of ander profetiese gawe of roeping20. Die fundamentalis verwar die gesagvan God met die gesag van die bybel of die kerk of die profeet. So word diebybel of die kerk of die profeet 'n gesnede beeld waarbinne die mens probeerom God vas te hou. Die eksklusiewe aanspaak van die Christelike geloofhandel daaroor dat God die enigste God is en dat Jesus die enigste Here is,en nie noodwendig dat een of ander persoon sy enigste boodskapper is nie.Anders gesê; die eksklusiwiteit lê in dit waarna die geloof verwys (naamlikGod) en nie in die taal of instansie waarmee dit na God verwys nie. Ditbeteken dat die kritiese ingesteldheid wat die kerk gedurig toets aan sy eienorm nooit laat vaar kan word nie21.Die bewustheid dat die oortreding van die tweede en derde gebod veral virgodsdienstige mense 'n slaggat is, kom na vore in die gereformeerde tradisie seversigtigheid vir godsdiens in die algemeen. Uit die uiteensetting tot dusverwil dit vookom of godsdiens die vergestalting van die erfsonde par exelaneis. Dit is omvattend, lê die hele lewe ten grondslag en gee 'n mens 'n valsgevoel van beheer oor God. Mense word daarin gebore en gesosialiseer endink en beleef God op die manier wat hulle godsdiens-tradisie bepaal.
20Sien byvoorbeeld Tillih se bespreking van fundamentalisme (Tillih 1951:7). Diefundamentalis hou nie in gedagte dat 'n mens nie van die Woord van God kan praatsonder om daarmee te bedoel dat God sprekend teenwoordig is nie. Laasgoemde is dieformulering van Prof C J Wethmar tydens 'n lesing aan die Universiteit van Pretoria in1995.21Verglyk die de�nisie van die taak van die dogmatiek by Barth 1.1 op bladsy 3 asookby Pannenberg 1.1 op bladsy 7.
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5.4. SONDE AS BESOEDELING 191Ondermyning van leweDie omvattende lewensoriëntasie waarvan die reg van mense tot lewe 'n inte-grale deel uitmaak, maak dit ook moontlik vir mense om die reg tot lewe vanander te ontken. Hier kan mens spesi�ek dink aan hoe kulture implisiet ensoms ook eksplisiet 'n hierargiese ontologie het. Sommige dinge is belangri-ker, heiliger, beter of meer geskik as ander. Die klassi�kasie van bestaandewesens volgens hulle redelikheid wat byvoorbeeld in die skolastiek na voregekom het, is 'n goeie voorbeeld want nie net is daar 'n duidelike hierargiebetrokke nie, maar die indelingsbeginsel is ook relatief deursigtig. Alle vormevan rassisme en seksisme is veranker in die gedagte dat daar 'n ontiese verskiltussen geslagte of rasse of groepe is en dat die een beter as die ander is endus meer reg tot lewe het. 'n Duidelike onlange uitspraak in die verband wastoe die Taliban verklaar het dat vroue �sies, psigies en godsdienstig minderas mans is. Die bevolkingstatistiek van veral Asië dui daarop dat daar meerseuntjies as dogtertjies is. Dit is nie omdat daar noodwendig soveel meerseuntjies gebore word nie, maar weens die gebruik om pasgebore dogtertjieste vermoor omdat 'n seun meer gewens is of die gebruik om kos, medisyneen sorg eerder aan seuntjies te gee.'n Ander gestalte van die ondermyning van die lewe in die kultuur is diédat sommige kulture mense se reg tot lewe aan sekere voorwaarde onderwerp.Hiermee word nie die ontiese voorwaardes wat hierbo genoem is bedoel nie.Enige kultuur gradeer mense volgens waardekategorieë en leer mense om hulleself volgens sulke kategorieë te waardeer. Dit veroorsaak angs by menseom aan sulke standaarde te voldoen. Faber gee 'n beskrywing van sulkekultuurpatrone en inderdaad soorte godsdiens in sy Cirkelen om een geheim(Faber 1972:248 en verder).Die gestalte van die transpersoonlike sonde is te vinde in die integrasievan lewensvernietigende waardes binne-in die kultuur as basiese oriëntasieop die wêreld. As erfsonde is dit iets waarbinne 'n mens jou bevind, is ditonvermydelik en gaan dit 'n mens in tyd en bewussyn vooraf.Wanaanwending van magDaar is baie de�nisies van kulture en verdeling oor die inhoud van kultuur-verskille. Geert Hofstede (2001) onderskei in sy analise van kulture vyf assewaarop kulture verskil. Die analise is gebaseer op 'n reuse vraelys-studie wathy vir IBM in amper 90 lande gedoen het. Die vyf asse wat hy onderskei is
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192 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEdie resultaat van 'n faktoranalise. Hulle is:
• toleransie vir magsverskille (hy praat van magsafstand),
• toleransie vir onsekerheid,
• manlikheid (wat insluit geslagsdi�erenisasie en 'n keuse vir prestasie bosorg),
• verlede- of toekomsoriëntasie, en
• individualiteit (teenoor 'n meer kollektiewe ingesteldheid).Dit beaam vanuit 'n ander perspektief die insig van Nürnberger, waarnadaar reeds by 1.4 verwys is, dat die reg om mag aan te wend 'n fundamentelevraagstuk in alle menslike samelewings is. Uit die voorafgaande twee para-grawe word ook die betekenis van die aanwending van mag in die lig van dieerfsonde duidelik. Die kultuur verdra spesi�eke soorte en grade magsaanwen-ding en ander nie. Die transpersoonlike sonde is hierin te vind dat mens joubinne 'n patroon van verdeling van mag en regverdiging daarvan bevind watlewensondermynend is en wat sigself as �naal voorhou. Die konkrete getaltesvan hierdie patrone verskil egter van mekaar. As duimreël kan egter gesêword dat die toestemming om mag te gebruik en die hierargie van waardeswaarna reeds op die vorige bladsy verwys is, met mekaar saamhang.5.5 Sonde as skuldEk stel die volgende formulering voor om die aard van sonde as skuld aan tedui. Sonde as skuld is nie die faling van die subjek nie (dit is onver-moë), maar die doelbewuste poging van die subjek om homself terealiseer los van en teenoor God en die naaste.So 'n formulering probeer om nie die sonde te verbind met die swakheid vandie mens22 nie, maar juis met sy sterkte. As sonde te uitsluitlik aan swakheidverbind word, ontstaan die vermoede onvermydelik dat die mens oor tyd endeur die verloop van 'n pedagogiese proses sal verbeter. So 'n standpunt is22Wat 'n mens die vlees sou kon noem. Sien 5.3.2 op bladsy 179
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5.5. SONDE AS SKULD 193inderdaad deur byvoorbeeld Irenaeus gehulding23. Die skeiding van skuld enswakheid ondersteep die raaiselagtige aard van die sonde sterker. Berkouwersê dat die raaisel van die sonde nie soos ander raaisels is waarop ons hoopom nog 'n antwoord te vind nie. In die lig van God se goedheid en die heilwat Hy vir die mens bring, word dit al hoe meer van 'n raaisel (Berkouwer1958:120).In die omgangstaal, in die regspleging en ook in die Ou Testamentiesekonsep van opsetlike sonde hou die begrip skuld verband met opset en metvermoë. Hoe meer mag, kennis en intensie, hoe skuldiger. So is die verskiltussen manslag en moord juis die graad van intensionaliteit.As 'n mens sonde as skuld benader vanuit die mens se vermoë en nievanuit sy swakheid nie, moet 'n mens vra wat dit is waarin die mens sterk is.As die mens nie 'n mate van vryheid het nie, raak die konsep van skuld baiemoeilik om te bedink. In hierdie verband kan die onderskeid wat Augustinusgemaak het tussen twee soorte liefde24, naamlik upiditas en aritas, moontliklig op die saak werp. By upiditas en aritas gaan dit nie om die swakheidvan die vlees nie maar om die mens se selfrealisering deur na iets te streef,iets te besit en iets te word. Dit is juis in die selfrealisering van die menswaar hy skuldig kan wees en nie net swak nie.Reeds Augustinus het die siening gehuldig dat sonde 'n faling van die wilis. Die mens se skuld is nie te vind in sy swakheid of sy besoedeling nie,maar juis daarin dat hy 'n willende wese is. Daar is reeds na die verbandtussen begeer en wil verwys by die bespreking van Barth se analise van hierdietwee belangrike konsepte25. Barth stel dit dat begeerte in sy suiwere vormniks anders as liefde is nie. Wanneer mens aanvaar dat behoefte en begeerteverwant is deurdat begeerte die spesi�eke aktualisering van behoefte is, leidie argumente van Barth en Augustinus tot die gevolgtrekking dat behoefte,liefde en wil onlosmaaklik verbind is. Die belangrikste ooreenkoms by beideBarth en Augustinus is dat God die enigste eintlike objek van behoefte, liefdeen wil is en dat ander dinge in hulle verhouding tot God benodig, gewil enliefgehê word. Sonde as faling van die wil en sonde as liefde in die verkeerdemaat en van die verkeerde aard word dan sinonieme.23Sien die bespreking by 5.3.1 op bladsy 17724Babok doen moeite om aan te toon dat die onderskeid tussen upiditas en ari-tas nie die onderskeid tussen liefde en wellus is nie, maar twee soorte liefde. (Babok1993:deurlopend maar veral p.32)25Sien 4.1.8.5 op bladsy 128.
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194 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEDie verband met die konsep van behoefte bring 'n verdere dimensie bywat ook tegelyk 'n belangrike teologiese probleem nuut belig. Sonde as falingvan die wil - dit is as gerigtheid van die wil op iets anders as op God of opiets as skepping van God - of as misplaasde liefde, bring sy eie straf inhomself mee. Die mens word nie wat hy kan en moet wees nie en gaanstelselmatig tot niet. Die perspektief van behoefte as dit wat mens nodighet om jouself te wees of om jouself te word bring duidelik na vore dat diestraf op die sonde nie arbitrêr van buite die mens aan die mens toegekenword nie, maar dat sonde die faling van die mens is. Dit sny die mensaf van sy bestaansvoorwaarde en vervreem hom van sy doel. God is dievoorwaarde van die mens se bestaan26 en God is die doel van die mens sebestaan27. Die mens is bestem om God lief te hê, om vir God te wil enom homself te verwesenlik saam met God. Deur die historiese verloop vandie bestaan van die mensdom en deur die enkele mens se lewe word dit alhoe duideliker dat die mens in sy bestemming misluk. Die dood is die puntwaar die onkeerbaarheid van die mislukking genadeloos beklemtoon word.In die lig van die historiese akkumulasie van die mislukking van die mensen in die lig van die onomkeerbaarheid daarvan soos beklemtoon deur diedood het elke mens vergifnis nodig. Vergifnis beteken in die sin dat mens sebestemming losgemaak word van die opeengestapelde mislukking van sy lewesonder om hom in die proses totaal te vernietig. Dit is hoekom vergifnis enherskepping as beskrywing van die misterie van verlossing bymekaar hoort.Wanneer oor die straf op sonde gedink word, kan dit in terme van dievoorafgaande de�nisie van behoefte as volg geformuleer word:In terme van die de�nisie dat behoefte dit is wat mens benodig om jouselfte word. Die sonde as mislukking van die mens hou sy eie straf in deurdatdie mens onder die gewig van sy eie sonde tot niet gaan deur sy doe temis. Die dood is die �nale bevestiging van die onomkeerbaarheid van hierdiemislukking. Die loon van die sonde is die dood. Die sondaar vernietig homselfin 'n kummilatiewe historiese proses.In terme van die de�nisie dat behoefte dit is wat mens benodig om jouselfte bly. God is die voorwaarde van die mens se bestaan. God straf die mensdeur Hom aan die mens te onttrek, so die voorwaarde van sy bestaan en diemens gaan tot niet. God spyt Hom oor sy skepsel en maak hom tot niet.26Dit is behoefte volgens die perspektief van dit wat mens benodig om jouself te wees.27Dit is behoefte volgens die perspektief van dit wat mens nodig het om jouself te word.
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5.5. SONDE AS SKULD 195Ekskurs: Cupiditas en aritas by Augustinus28Daar is vele insigte uit die Christelike tradisie wat die bestemming van Godby die mens en die gevolge van die miskenning daarvan. My metode is egterredelik oorsigtelik en meditatief sodat ek nie die tradisiegeskidenis in elkegeval in besonderhede kan ontleed nie. Ek behandel in hierdie daarop as 'nekskurs. Augustinusse bespreking is besonder ellengant en vind aansluitingby die psigologiese materiaal wat in deel twee ondersoek word.Die twee soorte liefde wat Augustinus in sy vroeë werke bespreek, is van belangvir hierdie studie juis omdat Augustinus dit in verband bring met die vraag namenslike geluk. In De Beata vita (2.10) wat geskryf is in 386, baseer Augustinussy argument op die aanname dat alle mense gelukkig wil wees en dat niemandgelukkig is wat nie het wat hulle wil hê nie. Die omgekeerde, naamlik dat gelukgewaarborg is as iemand te besit wat sy wil hê, is egter nie waar nie. Ware gelukgaan oor die besit en begeer van dit wat werklik die mens gelukkig maak. Dit gaanspesi�ek oor die besit en begeer van iets wat in ooreenstemming met die menslikenatuur is. Op die vraag wat dit dan is wat 'n mense moet begeer en hê ten eindegelukkig te wees kom Augustinus tot die gevolgtrekking dat dit nie iets kan weeswat tydelik is of tot niet kan gaan nie. Liefde vir iets wat verganklik is, kan nieanders as om gepaard te gaan met 'n sekere angs oor die tot niet gaan van dit wat'n mens liefhet nie. Ware geluk is die besit van dit wat durend en onverganklik, isnaamlik God.Augustinus beklemtoon die verband tussen liefde en vrees ook in sy Soliloquia.Hierin analiseer hy die patologie van die siel wat sy wortels het in die liefde virdinge wat tot niet kan gaan. Hierdie patologie is nie net sigbaar in vrees nie, maarin die maniese vreugde waarmee dit wat mense het, geniet word. Augustinus hettwee terme vir liefde, afhangende van die objek wat begeer word. Beide soorteliefde wat bespreek sal word, is werklike liefde deurdat dit op iets gerig is ter willevan daardie ding self. Vir Augustinus is net liefde ter wille van die objek van liefdeself (propter se) ware liefde.Cupitidas is die liefde vir verganklike dinge wat gepaard gaan met vrees maarook maniese genieting en onvermydelik met verlies. Cupiditas is die gerigtheid vandie siel op 'n objek wat laer is as die siel self. As sulks is upiditas die wortel vanalle kwaad. So word die rede verslaaf deur iets waaroor dit eintlik moet heers. Diekwaad van upiditas nie geleë in die objek waarop dit gerig is nie, maar in dieverkeerde gebruik van daardie objek. Hier is dit belangrik om te onthou dat wareliefde vir Augustinus net die liefde is wat op iets om sy eie ontwil gerig is. Om ietslief te hê ter wille van iets anders, dui eintlik op die liefde vir die �nale saak en nie28Ek maak in hierdie paragraaf uitvoerig gebruik van William S Babok se analise vanhierdie twee konsepte in die vroeë werke van Augustinus. (Babok 1993:1-34)
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196 HOOFSTUK 5. SONDE EN BEHOEFTEvir die middel nie. Juis die liefde vir die tydelike en nie vir God nie is, die sondevan upiditas. Hierdie gedagte staan ook in verband met Augustinus se gedagtevan die sonde as berowing van die goeie. Die tydelike is nie sleg nie, maar dit wordnie gebruik en geniet om sigself nie29.Die teenpool van upiditas is aritas. Caritas (of diletio) is die liefde vir ditwat ewig en onverganglik is, naamlik liefde vir God. Omdat God nie vergaan nie,gaan aritas nie met vrees gepaard nie. Augustinus verbind aritas met die gebodvan van Matt 22:37 om die Here met jou hele hart, siel en verstand lief te hê. In Debeata vita het Augustinus geluk verbind aan die besit van dit wat 'n mens begeerin ooreenstemming met die menslike natuur. Hy het aangetoon dat liefde vir dietydelike altyd en noodwendig met vrees gepaard moet gaan. Liefde vir God is dieware geluk omdat God nie verander of tot niet gaan nie.

29Vergelyk hierdie standpunt met dié van Barth wat sê dat die mens net God nodig heten dat die geskape dinge as die werk van sy hande die getuienisse oor God is. Besprekingby4.1.8.5 en verder.
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Hoofstuk 6Menslike behoeftes en die kerkSamevatting. Die leer oor die dimensies van die kerk as een,heilig, katoliek en apostolies belig die tema van menslike behoef-tes op 'n unieke manier. Die hristelike geloof bely die kerk as 'nantropologiese noodsaaklikheid van die kerk deur die verklaringdar niemand die reg het om hom van die ware kerk af te skei nie.Die eenheid, katolisiteit en heiligheid van die kerk is tegelyk diekerk se verwagting en opdrag. Daarinteen hoop die kerk om syapostoliese karakter te verloor deur die direkte teenwoordigheidvan Jesus met sy wederkoms. Die eenheid van die kerk impli-seer die mens se fundamentele behoefte aan sy medemens. Dieheiligheid van die kerk impliseer die mens se behoefte aan 'n ver-houding met God. Die mens se sonde staan tussen hom en Goden daarom impliseer die hoop op die heiligheid van die kerk ookdie behoefte aan herstel van die verwording waarin hom bevind.Die geloof in die katolisiteit van die kerk beteken dat menslikebehoeftes universeel is. Die belydenis van die kerk as apostoliesis gegrond op die veronderstelling dat die woorde, dade en lot vanJesus van Nasaret vir alle mense fundamenteel relevant is.6.1 Inhoud van die ekklesiologieTer wille van die bespreking van die betekenis van menslike behoeftes interme van die leer oor die kerk word die volgende opsommende formuleringvan die inhoud van hierdie leerstuk voorgestel:197
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198 HOOFSTUK 6. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE KERKOns glo dat God uit alle volke van die wêreld vir Hom 'n volkvergader van mense wat Hy verlos en heilig en aan wie Hy dieHeilige Gees geskenk het. Die kerk is 'n vergadering van almalwat in God glo deur Jesus Christus en is deur die Heilige Gees eenliggaam met baie lede. Die kerk is versprei oor die hele wêrelden deur alle eeue en is gebou op die getuienis van die apostelswat getuies is dat Jesus lewe. Die kerk kan uitgeken word asdaardie gemeenskap waar die evangelie suiwer verkondig word,die sakramente suiwer bedien word en die mense geleer word omalles te onderhou wat Jesus beveel het. Omdat die kerk Godse uitverkore volk is en onder die hoofskap van Jesus staan, hetniemand die reg om homself van die kerk te dissosiëer nie.6.2 Die antropologiese betekenis van die een-heid, heiligheid, apostolisiteit en die katoli-siteit van die kerkIn die leer oor die kerk het die dimensies1 van die kerk soos dit in die ge-loofsbelydenis van Niea geformuleer is, nog altyd 'n belangrike rol gespeel.'n Voorbeeld hiervan is Hans Küng (1968) se werk oor die kerk waar hierdiekonsepte in groot besonderhede bespreek word. Die vraag wat ons egter hierbesig hou is die spesi�ek antropologiese betekenis en dan meer spesi�ek dieimplikasies vir 'n hristelike behoefteleer. Die geloof dat die kerk van antro-pologiese belang is hang saam met die belydenis dat geen mens die reg hetom hom van die ware kerk af te skei nie wat weer saamhang met die geloofdat verlossing vir alle mense bedoel is. Omdat verlossing vir almal is en nie-mand die reg het om hom van die kerk af te skei nie, kan die betekenis van dieeienskappe van die kerk teologies-antropologies (hier vanuit die perspektiefvan behoeftes) ontgin word. Ek analiseer hier die betekenis van die kerk aandie hand van die eenheid, heiligheid, apostolisiteit en katolisiteit. Ek pas diemetode van klem toe deur uit elkeen van hierdie eienskappe een antropolo-giese gevolgtrekking te maak - deeglik bewus daarvan dat daar oorvleueling1Küng verwys na die eenheid, heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit van die kerk asdie dimensies van die kerk en nie as die eienskappe van die kerk nie. Die term eienskappeword tradisioneel egter meer gebruik soos byvoorbeeld deur Berkouwer (Berkouwer 1970)wat dit ook as indelingsbeginsel vir sy werk oor die kerk gebruik - soos ek ook hier doen.
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6.2. DIE DIMENSIES VAN DIE KERK EN BEHOEFTES 199is en dat daar soms meer as een antropologiese konklusie uit een dimensiemag volg.6.2.1 Die eenheid van die kerk en die behoefte aan ge-meenskapDie belydenis dat die kerk een is - onder een Here, deur een geloof en een doop- het direkte antropologiese betekenis. Die eerste implikasie hiervan is dat diemens wat in 'n herstelde verhouding tot God leef, ook op 'n besondere manieraan 'n gemeenskap van ander mense verbind word. Daardie verbintenis aanander is nie in die eerste plek hiërargies te verstane nie. Die eenheid van diekerk is die onderhorigheid van almal aan Christus en nie noodwendig aan eenof ander hiërargie nie. Dit word aangetoon deurdat die eenheid van die kerk'n eenheid van die Gees is. Omdat die een Gees die kerk deurdrenk is, is diteen liggaam. Die betekenis hiervan vir menslike behoeftes is dat 'n mens Godnodig het maar terseldertyd dat God mense aan mekaar gee. Die Gees geeaan die gelowiges die lewe in die mees omvattende sin en maak terselfdertydvan hulle een liggaam. Dit is twee aspekte van een proses. Dit moet vir 'nChristelike behoefte-antropologie belangrik wees.Om te sê dat die eenheid van die kerk die mens as gemeenskapsweseaandui staan in verband met Barth se benadering om die mens se beeldskapvan God in sy medemenslikheid te lokaliseer2. Net soos die mens se beeldskapvan God ook onvoltooid en op daardie manier sy opdrag en sy hoop is, is dieeenheid van die kerk ook 'n opgawe en 'n verwagting3.Dat die kerk nie een is nie, is vir almal duidelik sigbaar. Maar tog is diekerk ook 'n gemeenskap van liefde waarin mense geborgenheid vind en waarmedemenslikheid en liefde aan mense die geleentheid bied om as persone teontvou. Om as mens tussen mense meer menslik te word deur in liefde metander te leef en om God te dien, is vir die Christelike geloof nie te onderskei2Sien die bespreking van Barth se standpunt by 4.1.5.2 op bladsy 102 asook 4.1.5.3 opbladsy 103.3Dit is ook die manier waarop Gunton die kerk se vervulling met die Gees en dieverhouding tussen die kerk en die koninkryk behandel. Hy wys daarop dat die belydenisvan die hemelvaart van Jesus ernstig geneem moet word. Die hemelvaart van Jesus betekendat Jesus nie meer onproblematies by ons is nie, maar dat ons Hom weer so verwag. Diekerk kan in hierdie tussentyd nie daarop aanspraak maak om die koninkryk te wees of dievolheid van die Gees te hê nie. By implikasie kan die kerk nie sy eie eenheid en heiligheidongeproblematiseerd bely nie. (Gunton 2002:121-123)
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200 HOOFSTUK 6. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE KERKnie. Die een Gees skep een liggaam. Omdat die werk van die Gees iets iswat ons beleef én waarop ons hoop, staan die kerk ook onder die opdragom te verenig. Die geloof in eenheid van die kerk dui dus op die opdragtot medemenslikheid asook op die hoop dat die mens se verhouding tot symedemens van so 'n aard sal wees dat die een nie ten koste van die anderbevoordeel word nie. Inderwaarheid word die antropologiese betekenis vandie kerk (in die eskatologiese sin) ook in die Nuwe Testament getematiseerwaar daar sprake is van 'n nuwe mensheid en 'n nuwe skepping. In terme vanmenslike behoeftes impliseer die verwagting van een nuwe mensheid waarvandie kerk 'n teken moet wees die moontlikheid dat die behoeftevervulling vanmense nie ten koste van mekaar sal plaasvind nie.Die kerk bevind haarself natuurlik in die tussentyd waar die opdrag nievolkome uitgevoer word nie en die verwagting nie volkome gerealiseer hetnie. Jesus se gesprek met Jakobus en Johannes in Markus 10 kontrasteer dienasies met die volgelinge van Jesus. Onder Jesus se dissipels moet daar niewedywering om mag wees nie. Die grootste is juis almal se dienaar. Daar ismeer as een manier om dit te interpreteer in terme van behoeftes. Die eerstemoontlike interpretasie is dat hier sprake is van die uitstel of ontkenning vanbehoeftes. 'n Ander moontlikheid is dat hoewel dit nie nou in die wêreldmoontlik is dat die bewys van liefde aan 'n ander persoon ook die gewer tengoede sal kom nie, dit wel onder Jesus se volgelinge die geval is. So is die kerkdie ruimte waar dit nie selfvernietigend behoort te wees om liefde te bewysnie omdat 'n mens daar van ander ook liefde van dieselfde gehalte ontvang.6.2.2 Die heiligheid van die kerk en die mens se verhou-ding tot GodWaar die eenheid van die kerk die mens as sosiale wese aantoon, dui diegeloof in die heiligheid van die kerk daarop dat mense vir God gemaak is.Heiligheid is dié eienskap van God. Om te glo in die heiligheid van die kerkbeteken om te glo dat die mens bestem is en in staat is om in verhouding totGod te leef. Inderdaad beteken die geloof in die een heilige kerk dat nie dieenkeling nie maar die mens met sy medemens in verhouding tot God kan enmoet staan4.Net soos die eenheid van die kerk vertroebel word deur die verskeurdheid4Die formulering hierbo vertoon sterk ooreenkomste met die antropologie van Barth.Sien 4.1.5 op bladsy 102.
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6.2. DIE DIMENSIES VAN DIE KERK EN BEHOEFTES 201daarvan, word die betekenis heiligheid van die kerk medebepaal deur dieooglopende sonde van die kerk. Soos die eenheid, is die heiligheid van diekerk tegelyk opdrag en verwagting. Dit is gelyktyding passief en aktief. Onsword geheilig deurdat ons sonde vergewe word en dan moet ons onsself ookinspan om heilig te lewe5. Die geloof in die heiligheid van die kerk dui dusop twee sake tegelyk: dat ons vir God bedoel is en dat ons nog nie ons doelbereik het nie en dit self nie sal kan bereik nie6. Hierdie twee implikasies vandie geloof in die heiligheid van die kerk hou weer op hulle beurt twee gevolgein vir 'n Christelike behoefteleer: eerstens dat die mens die behoefte aangemeenskap met God het en tweedens dat die mens behoefte het om herstelen genees te word van die verwording waarin hy homself bevind.Die behoefte om God te ken. Dat die kerk heilig is, is 'n stelling watiets beskryf wat reeds bestaan maar terselfdertyd ook iets wat geantisipeerword. Daar is in dié opsig 'n opvallende ooreenkoms met die manier waaropdie leer oor die Heilige Gees ook in die Nuwe Testament funksioneer. Dieteenwoordigheid van die Gees is die waarborg van die vervulling van diebeloftes van God wat nog nie in vervulling gegaan het nie. Reeds in die hedewaarborg die Gees egter die gemeenskap met God.Die Christelike geloof bied haarself aan as 'n weg om God te ken, metGod te kommunikeer en kennis van God te hê. Weliswaar word die kennisvan God beide in die Nuwe Testament en in die gereformeerde belydenis-skrifte nie as kennis van die objek God nie, maar as 'n verhouding met Homaangebied. Die gereformeerde formulering oor die genoegsaamheid van dieSkrif is 'n voorbeeld van hoe kennis van God funksioneer binne die raam-werk van die verhouding met God waarin verlossing en die lewe in dankbareonderhorigheid aan God 'n belangrike rol speel.5Heyns (Heyns 1981:380) sien die heiligheid van die kerk eerstens as die kerk se statusvoor God wat die kerk ook voor die wêreld moet waar maak.6Pannenberg se keuse van die mens as beeld van God en die mens as sondaar (indaardie orde: m.a.w. sonde is die faling in beeld van God wees) as basiese begrippe vandie Christelike antropologie is reeds behandel. Sien 4.2 op bladsy 134 en verder. Hierdietwee temas kom as die antropologiese betekenis van die heiligheid van die kerk weer navore. Die geloof in die heilige kerk beteken dat die hoop bestaan om aan die opdrag weesheilig want Ek is heilig uitvoering te gee. Die mens as beeld van God is dus dit waarnadie geloof uitsien. Daarteenoor is die feit dat wees heilig want Ek is heilig 'n opdrag is,is al klaar 'n aanduiding dat die nie uitgevoer word nie. Die sonde van die mens bestaanjuis in sy faling om dit wat hy moet wees, naamlik die beeld van God, te realiseer. Net sobestaan sy verlossing in verbintenis met Hom wat wel die beeldskap van God kon uitleef.
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202 HOOFSTUK 6. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE KERKSo staan die geloof in die heiligheid van die kerk in verband met die kennisen gemeenskap met die heilige God. Om te sê die kerk is heilig betekenonder meer ook om te sê dat die kerk die Heilige ken. Die apostolisiteit vandie kerk handel oor die geloof dat die kerk die naelstring na die de�nitieweopenbaring van God se wil en wese behou7. Nie net bied die kerk haarselfaan as die draer van die outentieke tradisie oor die openbaringsgebeure nie,maar ook as die gemeenskap waarbinne die verlossende teenwoordigheid vanGod huidig teenwoordig is en waarbinne mense die teenwoordigheid van Godkan beleef. Hierdie geloof vind sy konkrete uitdrukking in byvoorbeeld dieliturgie waar die gemeente byeen is in die geloof dat hulle byeenkoms niealleen die byeenkoms van mense is nie, maar dat God self daar teenwoordigis. Ook in die praktyk van gebed is die veronderstelling dat mense met Godkan kommunikeer.Wat vir die tema van hierdie studie van belang is, is dat die geloof in dieheiligheid van die kerk, as geloof in die moontlikheid om God te ken en metHom in verhouding te kan tree, daarop dui dat die Christelike geloof - in dielig daarvan dat niemand hom van die kerk mag afskei nie - die fundamentelebehoefte om God bewustelik te kan ken en dien veronderstel. Die vraagontstaan of 'n werklik sekulêre teologie hoegenaamd nog die heiligheid vandie kerk kan handhaaf.Ekskurs: 'n Opmerking oor Barth se gebruik van die mens se gods-dienstige behoeftes Karl Barth is bekend daarvoor dat hy konsekwent weierom die mens as vertrekpunt van sy teologie te neem8. Die feit dat die mens 'nbehoefte vertoon om godsdienstig te wees is vir hom net die teken dat die mensoor God wil mag verkry en is dus aanduidend van die sonde van die mens. Omdie waarheid te sê, die tema van die teologie kan nie enigiets anders as God en syself-openbaring wees nie. As dit die mens se geloof of geestelike kapasiteit of selfsdie inherente godsdienstige aard van die mens as vertrekpunt neem is die gevaaronvermydelik dat die woord God slegs insidentele en afgeleide betekenis sal kry. Ditvolg hieruit dat Barth nie teologies gebruik kan maak van die fenomeen godsdiensof van een of ander godsdienstige a priori nie. Ook in sy teologiese antropologiebring hy nie die mens se beeldskap van God in verband met sy godsdienstige aardnie maar met medemenslikheid9. Sy formulering is dat die mens bestem is as bond-7Sien 6.2.3 op bladsy 204.8Vir verwysings en aanhalings sien 1.1 op bladsy 3.9Vir 'n volledige uiteensetting van die hoofstuk in KD III/2 waarin Barth hierdie temabehandel, sien 4.1.5.2 op bladsy 102.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



6.2. DIE DIMENSIES VAN DIE KERK EN BEHOEFTES 203genoot van God, maar reeds bondgenoot van die medemens is. Medemenslikheidis ons eie. Die bestemming van die mens as bondgenoot van God dui nie op ietswat ons het nie, maar op iets wat ons ontvang.Die mens se behoefte aan vergifnis en herstel. Die realiteit vandie sonde van die kerk kan nie vermy word by die behandeling van hierdietema nie. 'n Voorbeeld van 'n twintigste-eeuse teoloog wat hierdie realiteiternstig opneem in sy behandeling van die tema is Hans Küng. Küng behan-del die tema van die heiligheid van die kerk met die klem daarop dat die kerknie sondeloos is nie, maar sondig. Hy weier om die rasionalisasies wat vir diesondigheid van die kerk aangebied word, te aanvaar (Küng 1968:319 en ver-der). Die heiligheid van die kerk beteken vir hom nie dat die kerk sondeloosis nie. Vir hom beteken die heiligheid van die kerk dat die kerk bestaan uitsondaars wie se sonde vergewe is. Die kerk is met ander woorde 'n gemeens-kap van sondaars wat geheilig is (deur vergifnis) en wat geheilig word deurdie werk van die Gees en die inoefening van die Christelike lewenstyl en veralwat hoop op die vervolmaking van alles deur God.Die geloof in die heiligheid van die kerk as iets waarop die Christen hoop,dui op die behoefte van die mens om herstel en genees te word van dieverwording waarin sy haarself bevind. Die behoefte aan herstel wat deurdie heiligheid van die kerk veronderstel word se twee dimensies staan in dietradisie bekend as regverdigmaking en heiligmaking. Van die twee begrippe isdit makliker om die antropologiese duiding van die konsep van heiligmakingte verduidelik. Heiligmaking beteken dat 'n mens ontwikkel om iets te wordwat jy nie meteens is nie. Die mens se lewe en sy verhouding tot God verloophistories. Barth het die historiese karakter van die verhouding tussen Goden mens beklemtoon. Die doel van die mens is vir Barth die verbond en dieverbond is altyd histories10. Binne hierdie historiese verloop is die mens niein staat om uit eie krag sy wese te kan realiseer nie. Nie net sy eie swakheidnie, maar ook sy historiese falings maak dit onmoontlik. Heiligmaking duidaarop dat die mens God nodig het om hom te dra in die proses waarin hyhomself realiseer as mens met sy medemens en bondgenoot van God.Daar is reeds na regverdigmaking as juridiese begrip verwys by 3.3.1 opbladsy 85. Regverdigmaking het met die eerste oogopslag nie soveel te doenmet die mens se behoeftes nie. Dit vind immers buite die mens plaas. Waarheiligmaking die mens se behoefte aan God as bondgenoot en helper aandui,10Sien die bespreking by 4.1.8.4 op bladsy 124
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204 HOOFSTUK 6. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE KERKbeteken regverdigmaking dat God die voorwaarde van die mens se bestaanis. Wanneer die mens hom van God onttrek gaan hy nie onmiddelik tot nietnie11. As God sy genade aan die mens onttrek, kan hy nie bestaan nie. So kandie oordeel van God gesien word as sy spyt oor sy skepsel en sy onttrekkingdaarvan, met die gevolglike tot niet gaan van die skepsel. Die behoefte aanregverdigmaking beteken dat die mens deur sy verydeling van die wil vanGod sy hele bestaan op risiko plaas en verder dat hy dit nie in homself hetom die aagerigte skade weer te herstel nie.6.2.3 Die apostolisiteit van die kerk en die volgehouerelevansie van Jesus vir elke mensDie apostolisiteit van die kerk impliseer dat die kerk die produk12 en draer13van gesagsvolle getuienis oor betekenisvolle gebeure is. Die belydenis datniemand die reg het om hom van die ware kerk af te skei nie en dat die kerkeen en katoliek is, impliseer dat die getuienis van die kerk oor iets handelwat vir alle mense relevant is. Die Christelike geloof glo dat die kerk altydrelevant is insoverre as wat dit apostolies is. Dit hou direk verband met diegeloof dat Jesus se lewe, sterwe en opstanding van die uiterste belang vir allemense is. Op die manier beteken apostolisiteit dat 'n mens nie kan kies watdit is wat vir jou van soveel belang is nie - of in die woorde van Tillih: watdit is wat jou onvoorwaardelik aangaan nie. Die Christelike geloof verstaandus nie vryheid as willekeur nie omdat dit nie glo dat mens kan kies of Jesusjou aangaan nie. Die apostels getuig dat Jesus elke mens onvoorwaardelikaangaan en die kerk is die gemeenskap van mense wat op daardie getuienisreageer en dit voortdra.Die geloof in die apostolisiteit van die kerk is met ander woorde 'n rela-tivering van die konsep van konteks op die manier dat daar nie 'n mens iswat haarself in een of ander situasie bevind waar die woorde, dade en lot11Barth sê dat die mens die verbond kan verbreek maar dit nie tot niet kan maak nie.12Soos die Protestantisme beklemtoon met die gedagte dat die kerk die gevolg van diegetuienis van veral die Bybel is. Hoewel die prioriteit van die skrif bo die verkondigingvan die kerk polemies as die beginsel van sola sriptura gefomuleer is, erken Protestantseteoloë ook die prioriteit van die verkondiging van die apostels bo die bybel. Die skrif kryinderdaad gesag omdat dit 'n getroue weerspieëling van die getuienis van die apostels is.Vergelyk byvoorbeeld (Gunton 2002:124).13Die katolieke kerk beklemtoon hierdie standpunt met byvoorbeeld die gedagte vanapostoliese opeenvolging.
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6.2. DIE DIMENSIES VAN DIE KERK EN BEHOEFTES 205van die mens Jesus nie relevant is nie. Die konteks bepaal dus nie �naaldit wat 'n mens nodig het hoewel dit natuurlik die vorm van die vervullersvir mense se behoeftes kan bepaal. Dit lei na die volgende gevolgtrekking:daar is so iets soos 'n universele menslike natuur. So 'n gevolgtrekking moetnoodwendig volg uit die stelling dat die konkrete lewe, dade en lot van Jesusvir alle mense relevant is.Apostolisiteit beteken Jesus is relevant vir alle mense. Dit impliseer opsy beurt weer die eenheid van die mensdom. Apostolisiteit beteken egter ookiets anders. Apostolisiteit beteken ook dat daar iets is wat ons nodig hetwat afwesig maar onvervangbaar is: naamlik die konkrete teenwoordigheidvan Jesus. Die geloof in die apostolisiteit van die kerk beteken dat uniekeen persoonlike spreke van God beperk is tot 'n spesi�eke tyd in die verledewat nou verby is (Gunton 2002:125). Dit beteken dat dit wat alle mense tendiepste en in die �nale instansie nodig het, nie direk verkrygbaar is nie.Dit bring 'n aspek van die apostolisiteit van die kerk na vore wat nie gedeelword deur die eenheid, heiligheid en katolisiteit van die kerk nie. Die eenheid,heiligheid en katolisiteit is tegelyk opdrag en hoop. Ons moet verenig omdatons hoop dat Jesus by sy koms alles onder Hom sal verenig. Ons moet onsselfheilig omdat ons hoop dat God ons sal vryspreek en die mag van die sondesal breek. Ons moet die evangelie uitdra na alle nasies omdat ons hoop opdie koms van God se ryk oor die hele aarde. Die apostolisiteit van die kerk isnie iets waarop ons hoop nie. Ons hoop wel dat die nodigheid van getuienisoor Jesus sal ophou deurdat ons Hom direk sal ken en beleef. Die geloof indie teenwoordigheid van die Gees is ook nie in die meeste teologiese tradisies'n plaasvervanger vir die apostoliese getuienis nie, maar juis die bevestigingdaarvan.Die apostolisiteit van die kerk geld in die tussentyd tussen die opstandingvan Jesus en die wederkoms as waarborg van die gelowige se verbindtenis metdie aardse en opgestane Jesus en as teken van haar afwagting van die we-derkoms. Hiermee impliseer die apostolisiteit van die kerk dat die vervullingvan alle menslike behoeftes iets is wat in die toekoms lê. Meer spesi�ek: ietswat God in die toekoms sal doen. So dui apostolisiteit van die kerk daaropdat ook die kerk nie die ruimte is waar mense se behoeftes �naal vervul salword nie. Deur die apostolisiteit handhaaf die kerk nie naelstring van die ge-tuienis oor Jesus wat nou afwesig is. Die krag van die Gees in die kerk bewysdat na Jesus se opstanding niks weer dieselfde kan wees nie en waarborg dieontvangs van die volle saligheid, maar as waarborg beklemtoon dit ook diefeit dat die volle heil nog afwesig is.
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206 HOOFSTUK 6. MENSLIKE BEHOEFTES EN DIE KERK6.2.4 Die katolisiteit van die kerk en die kontinuïteit enuniversialiteit van menslike behoeftesAs verlossing vir alle mense is, en verlossing beteken om God deur Jesus teken en om in sy liggaam ingelyf te wees, en as daardie herstelde gemeenskapmet God die eintlike behoefte van elke mens is, beteken dit dat menslikebehoeftes oor tyd en ruimte wesenlik dieselfde is. Mense verskil merkbaaregter oor tyd en ruimte. Die geloof in die katolisiteit van die kerk werp ligop hierdie basiese probleem.Berkouwer onderskei tussen die kwantitatiewe en die kwalitatiewe katoli-siteit van die kerk. Hy praat ook van die breedte en diepte-dimensie van diekatolisiteit. Hy wys daarop dat die kwantitatiewe dimensie van die katoli-siteit van die kerk veral in Roomse kringe apologeties gebruik word. Virhom moet die kwalitatiewe dimensie egter bepalend wees. Die kwalitatiewedimensie van die katolisiteit van die kerk hou daarmee verband dat die evan-gelie vir die hele wêreld bedoel is. Dit hou weer verband met die volheid vanlewe, genade, waarheid en die Heilige Gees wat in Jesus is. Omdat Jesus volvan God is, het die konsekwensies van sy lewe, dade en lot betekenis vir diehele skepping. Daarom moet die evangelie oor Hom die eindes van die aardebereik (Berkouwer 1970:130, 134 en verder).Teenoor katolisiteit staan skisma en heresie. Berkouwer beklemtoon datdie wese van die heresie nie daarin geleë is dat dit van alle waarheid ontroofis nie, maar juis dat dit 'n gedeelte beklemtoon ten koste van die geheel.�De volheid staat nl. niet altijd tegenover de �leegte�, maar tegenover hetonvolkome en partiële.� (Berkouwer 1970:145)Hans Küng verwys na die proses waardeur die katolisiteitsbegrip in dieloop van die eerste vier eeue 'n verandering ondergaan het. In die tweedeeeu is die plaaslike kerk nog onproblematies as gemeentes van die heiligekatolieke kerk beskou. Vanaf die derde eeu het die begip katolisiteit diebetekenis van ortodoksie begin aanneem. Katolisiteit word dus 'n polemiesebegrip teenoor skismatisi en ketters. Met Theodosius se edik van 380 worddie grens tussen die katolieke kerk aan die een kant, en die ketters en heideneaan die ander kant deur die wet vasgelê, met die mag van die staat aan diekant van die katolieke kerk. In die proses is, soos Küng dit stel, die realiteitvan die katolisiteit van die kerk vervang met die aanspraak daarop (Küng1968:298,299).Die begrip katolisiteit hou die partikuliere en die universele op 'n sekeremanier bymekaar. Die universele element het voorrang bo die spesi�eke maar

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



6.2. DIE DIMENSIES VAN DIE KERK EN BEHOEFTES 207nie op so 'n manier dat die lokate waardeloos is nie. Die katolisiteitsbegriphou in dat die lokale kerk 'n verskyningsvorm van die universele kerk is. Ditis nie so omdat alle plaaslike kerke dieselfde is nie. Juis in die partikulariteitvan die plaaslike kerk is die kerk katoliek. In die kerkgeskiedenis het diepartikulariteit van die plaaslike telkens sodanig geseëvier dat die kerk verdeelis en die katolisiteit ondermyn is óf die beheer van sentrale kerklike instansieswas só sterk dat die lokale bloot 'n afbeelding van 'n ander konteks gewordhet14. Soos die heiligheid en eenheid van die kerk, is die katolisiteit ook 'nopdrag en iets waarop ons hoop.Die eenheid van die mensdom as die objek van God se genade is die veron-derstelling van die katolisiteit van die kerk. Daardie veronderstelde eenheidvan die mensdom moet inhou dat mense se behoeftes wesenlik dieselfde is, asdit dan so is dat God hulle op dieselfde manier wil verlos en tot een liggaamen inderdaan een nuwe mensheid maak. Die tydgebonde en plekgebondeuitdrukkingsvorme van die geloof en lewe van die kerk word nie deur diekatolisiteit ontken nie - juis hierin bestaan die universele kerk. Daar gaanby 7.5 op bladsy 268 na die onderskeid tussen behoeftes en vervullers verwysword. Hierdie onderskeid mag help om die probleem van verhouding tussendie universele menslike natuur en die universele kerk aan die een kant en diekonkrete tydgebonde verskynsels aan die ander kant te bespreek. Kortlikskom dit daarop neer dat behoeftes universeel is maar dat die konkrete ver-vullers vir daardie behoeftes varieer en verskil. Daar word later op hierdieproblematiek teruggekom.
14Bosh beskryf hoe daar in die Roomse en in die Protestante sending die gedagtevan akkommodasie teenoor die plaaslike kulture ontstaan het. Dit het uitgegaan van dienormaliteit van die sendende kerk en het klein toegewings aan die dogterkerke gemaak.'n Wending het gekom met die opkoms van inkulturasie en kontekstualisasie as teologiesetemas binne die kringe van die Wêreldraad van Kerke. Hier is ontdek dat die geloof inalle kulture in vertaal word en dat die geloof tuis maar ook ontuis is in alle kulture. Boshdruk dit as volg uit �Christian faith never exists exept as �translated� into ulture.� (Bosh1991:447-450)
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Deel IIDie intervlak tussen 'nsistematies-teologiesebehoefte-antropologie en sekulêrebehoefte-antropologieë
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Inleiding tot deel twee'n Mens beleef jou persoonlike welsyn eerstehands as gevoel: hetsy as eenof ander soort pyn óf een of ander aangename gewaarwording. Net so be-leef mens 'n mens die doele en state waarna jy streef as begeerte, hoop enmotivering.'n Mens se idees oor wat goed is vir ander mense word nie primêr deurdie gevoel bemiddel nie, maar deur denke. Hoe 'n mens implisiet of eksplisietoor menslike behoeftes dink, het 'n invloed op die praktyk van aktiwiteitewat ten doel het om mense ten goede te kom. Hierdie hoofdeel bestaan uittwee hoofstukke wat afsonderlik 'n paar eksplisiete en implisiete beskouingsondersoek oor wat mense nodig het. Ek gebruik beide implisiete en eksplisietebeskouinge omdat veral die implisiete beskouinge meermale 'n verskansingvan sekere waardes en 'n sekere mensbeeld verteenwoordig. Juis deur iets nieaan die orde te stel nie of as gegewe te aanvaar, kry dit 'n paradigmatiesefunksie.Met hierdie deel van die studie gaan ek uit van 'n beskouing van diesistematiese teologie wat nie net die innerlike koherensie van die teologienie, maar ook die korrespondensie daarvan met die horison van menslikeervaring as sy vertrekpunt neem. Hierin is ek 'n navolger van Pannenberg(1991:16-17)15 se de�nisie van die taak van die sistematiese teologie. Omdaardie rede ondersoek ek die twee vakdissiplines waarvan hier onder sprakeis. Ek gaan eers aan die einde van hierdie deel 'n teologiese evaluering vandie resultate gee. In die twee hoofstukke wat volg, gaan ek eers die inhoudvan geselekteerde eksplisiete en implisiete behoefte-beskouinge in hulle eieterme analiseer. As besluit van hierdie deel gaan ek die intervlak tussen dievolgende twee hoofstukke en die eerste deel bespreek.Die vakdissiplines wat ek ondersoek vir eksplisiete en implisiete beskouinge,15Sien ook bespreking van Pannenberg se posisie by 1.1 op bladsy 7 asook my besprekingby 1.2 op bladsy 15. 209

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



210is die psigologie en die ekonomie. Sekere skole en denkers in die psigologietematiseer menslike behoeftes meer eksplisiet en daarom maak ek uit hullegeledere 'n seleksie van dié wat ek as die mees invloedryke beskou. Die psigo-logie verteenwoordig die dissipline wat die ontwikkeling en genesing van dieindividuele persoon as sy studieveld en toepassingveld het. Die psigologieis die wetenskap wat voortgekom het uit die praktyk van terapie. Dit on-staan uit die praktyk van bestuur as die vraag na die optimale aanwendingvan skaars hulpbronne. Die instellings wat bestuur word, gee aan die vakekonomie sy verdere spesialisterreine: makro-ekonomie het sy grondslag indie bestuur van die hulpbronne van 'n samelewing as geheel - iets waarin diestaat as verteenwoordiger van die algemene belang 'n belangrike rol speel.Die mikro-ekonomie handel oor die verbruiker en die �rma. Die basiese pro-bleem onderliggend aan hierdie spesialis-terrein is hoe die huishouding of die�rma sy bronne moet aanwend.Die psigologie én die ekonomie het ten doel om mense se welsyn te bevor-der. Die psigologie doen dit deur die teoretiese analise van die ontwikkelingof wan-ontwikkeling van die individu en die praktyk van terapie met die oogop herstel of groei van die individuele persoon. Die ekonomie beywer homvir menslike welsyn deur empiriese en teoretiese analise van die wyse waarop'n gemeenskap, �rma of huishouding met sy beperkte bronne omgaan endie praktyk van bestuur van hulpbronne ten einde optimale benutting vanhulpbronne te verseker.Onderliggend aan albei hierdie teoretiese en praktiese ondernemings lêbeskouinge oor wat mense is, en dus oor wat hulle nodig het. Moontlikkan verskillende skole binne die genoemde dissiplines onderskei word juis opgrond van die aannames wat hulle maak oor menslike behoeftes en dus oordie menslike natuur16.Hierdie hoofstuk ondersoek die beskouinge oor menslike behoeftes binnehierdie twee dissiplines omdat hulle twee komplementêre perspektiewe ver-teenwoordig. Die psigologie bestudeer die funksionering van die enkeling metdie gemeenskap as afgeleide daarvan. Die ekonomie bestudeer die gemeens-kap se omgang met dit wat waarde het. Die enkeling word hier vanuit diegroep bestudeer. Die ander rede is omdat die psigologie duideliker fokus opdie doel(e) van die menslike ontwikkelingsproses terwyl die ekonomie haareerder bemoei met die middele wat die mens tot haar beskikking het en hoesy daarmee omgaan. Die onderskeid tussen 'n kollektiewe en 'n individuele16So byvoorbeeld Chomsky in sy kritiek op Skinner. Sien 7.1.1 op bladsy 221.
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211perspektief, asook die onderskeid tussen behoeftes en middele beteken datalbei hierdie dissiplines van belang is vir hierdie studie.In 'n studie soos hierdie word daar uiteraard met 'n lae-resolusie analisevan die stof gewerk omdat die tematiek so omvattend is. Albei die genoemdedissiplines is uiters geso�stikeerd en die literatuur in beide is onoorsigtelikwyd. Ek maak dus keuses om spesi�eke temas en spesi�eke denkers uit tesonder en selfs dan behandel ek dit met 'n vlugtigheid wat byna steurend is.Tog wil ek aanvoer dat op dieselfde wyse as wat daar in die geogra�e plekis vir die grondopname, die lugfoto én die satelietfoto, daar 'n legitieme plekvir 'n breë en desnoods laag-genuanseerde oorsig oor die tema van menslikebehoeftes is. Die resultate van so 'n oorsigtelike studie vorm dan die vertrek-punt van meer gedetailleerde navorsing waarby daar vakspesialiste van meeras een dissipline by betrek kan word17.Die keuses wat gemaak word, word vervolgens uiteengesit vir die inhoudvan hoofstuk 7 en hoofstuk 8.Die psigoloog van die 20ste eeu wat seker die meeste invloed gehad hetoor hoe mense oor behoeftes dink, was Abraham Maslow. Sy teorie oor'n hiërargie van behoeftes is in 1943 die eerste maal gepubliseer en daarnatelkens herdruk in ander publikasies. Dit is ook opgeneem in 'n boek watdrie uitgawes beleef het. Die laaste daarvan was in 1987, na Maslow se dood.Tot vandag toe word Maslow aangehaal en is sy hiërargie populêr bekend. 'nOorsig van eksplisiete behoefte-beskouings kan kwalik volledig wees sonderom deeglik van Maslow kennis te neem. Ek behandel sy bydrae tot die studievan menslike behoeftes by 7.4 op bladsy 237.Ek wil in hierdie oorsig oor belangrike en invloedryke behoefte-beskouingeaanvoer dat Maslow 'n sekere sintese maak van teoretii wat hom voorafge-gaan het. Ek bespreek om hierdie rede, én ter wille van hulle invloed wathulle self uitgeoefen het, eers die twee groot benaderings tot die psigologie wataan die begin van die 20ste eeu vorm aangeneem het: Die dieptepsigologie endie gedragspsigologie. By die dieptepsigologie beskryf ek die beginfases vanontwikkeling van die dissipline in redelike detail omdat daarin die vertrek-punte van die denkrigting duidelik word. Die denke van Freud kry besondereaandag omdat hy so 'n massiewe invloed gehad het. Ek bespreek 'n paar la-tere psigoloë in hierdie skool se bydrae vlugtig ter wille van elemente daarvanwaarheen ek later wil terugkeer.Ek volg dieselfde diakroniese benadering met die oorsig oor die gedrags-17Ek sluit hierdie studie met voorstelle vir verdere navorsing. Sien 10.3.2 op bladsy 348.
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212psigologie waar ek kortliks aandag gee aan die Russiese re�ekspsigologie maarmy dan meer fokus op die Amerikaanse behaviorisme. Veral die werk van B.F. Skinner kry aandag omdat hy werklik die behaviorisme tot sy logiese (enekstreme) konklusie volg.Lesers wat die geskiedenis van die ontwikkeling van die psigologie in die20ste eeu ken, sal sekere belangrike skole en persone mis. So byvoorbeeldontbreek 'n behandeling van die Gestalt psigologie en die bydrae van iemandsoos Carl Rogers. By die keuse van die stof het ek gepoog om my te beperktot denkers en skole wat behoeftes op 'n direkte manier tematiseer en wat 'ngroot invloed uitgeoefen het. Hier val die Gestalt psigologie en Rogers buitedie bestek van hierdie studie. Volgens die kriteria van direkte tematiseringen invloed bestaan die moontlikheid om die werk van David MClelland inte sluit. Hy was inderdaad 'n besonder goeie navorser wat 'n enorme bydraegelewer het tot die verstaan van wat mense motiveer. Ook op die gebied vandie metodologie van meting van motivering het hy 'n ryk nalatenskap deur-dat hy daarin kon slaag om die kwalitatiewe insig van die dieptepsigologiete kombineer met die kwantitatiewe dissipline van die gedragspsigologie. Syinvloed word oorskadu deur dié van Maslow, en daarom word Maslow eerderbehandel. Ek verwys die leser na MClelland se Human Motivation vir 'nuiteensetting van sy metode en resultate (MClelland 1987). Clayton Alder-fer het 'n behoefte-teorie wat groot paralelle met Maslow s'n vertoon. Hy isook minder bekend buite die vakgebied en het 'n veel kleiner invloed gehad.Om dieselfde redes bespreek ek eerder die werk van Maslow.Met my bespreking van Maslow se behoefte-beskouing eindig die oorsigoor teorieë uit die psigologie. Die volgende belangrike teoretiese bydrae totdie studie van menslike behoeftes het nie van 'n psigoloog gekom nie, maarvan 'n ekonoom. Vanaf 7.5 word die werk van Max-Neef, en verdere teo-retiese uitbreidings op sy model, bespreek. Een van daardie uitbreidings isdeur myself en my kollega, Dr Montagu Murray, gedoen as deel van 'n na-vorsingsprojek oor lewenskwaliteit in die arm huishouding wat in 2004 aandie teologiese fakulteit van die Universiteit van Pretoria uitgevoer is. Onsverwerking van Max-Neef se teoretiese bydrae word by 7.6 op bladsy 283behandel.Hoofstuk 8 handel oor beskouinge oor menslike behoeftes wat nie sterkgeartikuleer is nie, maar wat tog die basis van ander teorieë en praktyke vorm.Elke teorie in die geesteswetenskappe of praktyk gerig op die samelewinghet 'n sekere 'n mensbeeld en dus 'n behoefte-beskouing daaragter, maar ekbehou die fokus op die vakdissiplines wat ek gekies het. In hierdie hoofstuk is
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213veral die ekonomie ter sprake. Die stelling dat mense oneindige behoeftes hetkom nogal onder ekonome voor18. Wat die betekenis hiervan is, hoop ek omin die loop van hierdie hoofstuk te ontdek. Die begrippe behoefte, begeerte envraag is van besondere belang vir die ekonomie. Ek gaan probeer onderskeitussen hierdie begrippe en aantoon wat daardie onderskeidinge moontlik kanbeteken.Die subdissiplines van die ekonomie wat die omstandighede bestudeerwaarin die vervulling van menslike behoeftes ten minste op 'n minimum vlakmoontlik is, is die ontwikkelings-ekonomie. Max-Neef het hom met hierdieprobleem besiggehou. Die Nobelpryswenner, Amartya Sen het ook op diégebied 'n groot bydrae gemaak wat besondere implikasies vir die spesialis--gebied van ontwikkelings-ekonomie het en wat 'n sekere verandering in diedenke oor menslike behoeftes veronderstel. Om hierdie rede word sy bydraekortliks ondersoek.Hierdie hoofdeel eindig met 'n samevatting van die resultate van deel eenen deel twee.

18Sien byvoorbeeld Mohr en Fourie (2001:7): �Behoeftes is oneindig - ons wil almal soveel as moontlik hê - maar middele is skaars. Derhalwe moet keuses deurentyd uitgeoefenword. Die verwantskap tussen onbeperkte behoeftes en skaars middele is van kardinalebelang vir die ekonomie.� Hierdie boek van Mohr en Fourie word gebruik as 'n handboekvir eerstejaarstudente by Unisa, die grootste universiteit in Suid-Afrika. Ek het self in2002 vir die eerstejaarskursus in ekonomie ingeskryf (en dit met lof geslaag). My inskry-wing was 'n soort gevallestudie om te probeer uitvind hoe studente in die aanname vanoneindige of onbeperkte behoefte ingesosialiseer word. In die besprekingklasse het diedosent by herhaling die aanname van oneindige behoeftes genoem. Geen student het ditooit bevraagteken nie. Die bespreking in hoofstuk 8 oor die vraagbegrip en die nutsbegripbevat die resultate van hierdie 'eksperiment' van my. Ek gaan probeer om uit die inhoudvan die boek van Mohr en Fourie aan te toon dat die stelling op bladsy 7 onhoudbaar is.Of dit geslaag is, sal die leser self na a�oop van hoofstuk 8 moet oordeel.
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Hoofstuk 7Eksplisiete behoefte-antropologieëSamevatting. In die psigologiese antropologie sedert die beginvan die twintigste eeu het daar 'n sekere beweging weg van diefokus op die dierlike plaasgevind. Waardes is al hoe meer gebruikom die inhoud van behoeftes mee uit te druk. Daar word ookal hoe skerper onderskei tussen behoeftes en vervullers. Hierdiefokus op die simboliese en die voorlopige maak dit makliker om dieteologiese interpretasie van behoeftes, soos dit in hierdie hoofstukgemaak is, met sekulêre behoefte-teorieë in gesprek te laat tree.7.1 Behaviorisme7.1.1 'n Kort oorsig oor enkele belangrike bydraers uitdie behaviorismeAan die begin van die vorige eeu het daar 'n soort psigologie ontstaan wat diemens van buite wou ondersoek. Introspeksie as psigologiese metode is totaalgediskwali�seer. In lyn met die neiging van die psigologie tot in daardie tydom al hoe meer objektief te word, het hierdie soort psigologie gepoog omwerklik wetenskaplik te wees. Wetenskaplik word hier bedoel in die positi-vistiese sin van die woord (Mouton 1987:20 en verder). Waarneembaarheiden kontroleerbaarheid was ken-teoretiese kriteria binne hierdie benadering1.1Wat werklik interessant is, is dat die kriterium van waarneembaarheid 'n uiterste vormvan subjektivisme tot gevolg het. Dit kom daarop neer dat dit wat ek nie kan waarneemnie, nie bestaan nie. So 'n kennisleer is al uitgewerk maar met 'n heel ander doel. Berkeley214
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7.1. BEHAVIORISME 215Dit lei tot die uitgebreide gebruik van eksperimente op mense en diere watdie stof vir psigologiese teorievorming voorsien het. Die Amerikaanse vormvan hierdie benadering het bekend gestaan as die behaviorisme met die ope-rasionalisme en die neo-behaviorisme as later variante. Psigologie as ge-dragswetenskap het tegelykertyd ontwikkel in Europa (Rusland) sowel as inNoord-Amerika gedurende veral die eerste kwart van die 20ste eeu2.Hoewel die wortels van die behaviorisme dieper lê3, begin besprekingsvan die begin van die moderne behaviorisme gewoonlik by Ivan Pavlov. Sybekende eksperimente met die speekselre�eks van honde vanaf 1900 het geleitot die ontdekking van die voorwaardelike of gekondisioneerde re�eks4. Hywas tot met sy dood in 1936 'n diere-psigoloog wat gepoog het om die gedragvan die dier - waarby die mens ingesluit is - suiwer �siologies te verklaar. Diegrondstruktuur van re�eksiewe gedrag vir Pavlov word gegee in die skema:prikkel - reaksie. Pavlov het doelbewus weggebly van die gedagte van be-wussyn en het sy laboratorium-assistente verbied om woorde soos psige in sylaboratorium te gebruik (van den Berg 1973a:69-71).Ongeveer gelyklopend met die werk van Pavlov het 'n soortgelyke ont-wikkeling hom op die Noord-Amerikaanse kontinent afgespeel. 'n Duitsedierkundige en �sioloog, Jaques Loeb, emigreer na die VSA en publiseerin 1899 'n boek getiteld Comparative Physiology5. Hierin gee hy 'n analisese motto Esse est peripi vorm deel van 'n Godsbewys. Die syn word gewaarborg deur diewaarneming daarvan deur God. Die behaviorisme se aandrang op waarneembaarheid enobjektiwiteit kan dus nie saam gehandhaaf word nie. Die feit dat dit wel saam voorkom,het 'n teologiese betekenis. Die mens neem die plek in wat God in Berkeley se argumenthet. Dit wat nie waargeneem kan word nie, bestaan nie. In die psigologie is dit wat niewaargeneem kan word nie, die innerlike van die medemens.2Van den Berg merk op dat die relfekspsigologie en die behaviorisme albei in kultureelarm gemeenskappe ontwikkel het en dat dit uitmunt in eenvoudige taal en toeganklik isvir die massas (van den Berg 1973a:73).3Sehenov se boek oor die re�eks van die brein wat 'n invloed op Pavlov gehad het,het al in 1863 verskyn. Die basiese gevolgtrekking van hierdie werk is dat psigologie niksanders as �siologie is nie (van den Berg 1973a:69). Watson se werk kan gesien word as'n voortsetting en radikalisering van die funksionalistiese skool. Die pos wat hy in 1908betrek het� was juis die leerstoel vir eksperimentele en vergelykende psigologie. Ook diefunksionalisme het introspeksie verwerp, eksperimente met diere gedoen en in die algemeengepoog om van die psigologie 'n objektiewe wetenskap volgens die positivistiese ideaal temaak (van den Berg 1973b:118,119) (Marx en Cronan-Hillix 1987:147). Die nuwe vanWatson se benadering was dat hy alle innerlike state ontken het.4Die term kom van een van Pavlov se studente, I. F. Tolotsjinov in 1903. (van denBerg 1973a:70)5Die Engelse uitgawe was in 1903.
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216 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËvan die meganismes wat aanleiding gee tot wat hy die sogenaamde psigiesefenomene noem. Hy herlei, net soos Pavlov die hele psigiese fenomeen totdie �siologiese en dus tot die meganiese. Selfs 'n psigoloog soos WilliamJames publiseer 'n artikel in 1904 onder die titel Does Consiousness Exist?met 'n negatiewe antwoord. Hy sê dat bewussyn slegs 'n slordige naam vir�siologiese prosesse is.Dit is egter J. B. Watson wat die werklike vader is van die Noord-Amerikaanse behaviorisme. Die term is ook van hom afkomstig6. Hy be-gin met sy gedagtes in 1903, dieselfde jaar as Pavlov se eerste publikasie.Sy eerste openbare lesing oor die onderwerp is in 1908 by Yale Universiteit.Hy publiseer 'n artikel in die Pshyhologial Review van 1913 onder die titelPsyhology as a behaviorist views it. In 1914 publiseer hy 'n boek getiteldBehavior: an introdution to omparative psyhology en in 1919 weer Psy-hology from the standpoint of a behaviorist (Watson 1919). In 1924, toehy al bekend was en 'n aanhang gehad het, publiseer hy 'n boek met dieeenvoudige titel Behaviorism (Watson 1925).Watson stem ooreen met Pavlov in die afwysing van die hele konsep vanbewussyn of enige sinoniem daarvoor en dus ook die diskwali�kasie van in-trospeksie as metode vir die psigologie. Sy standpunt is duidelik geformuleerin sy werk van 1924: �. . . the belief in the existene of onsiousness goesbak to the anient days of superstition and magi.� (Watson aangehaal invan den Berg 1973a:73)Watson bestudeer gedrag volgens die skema: stimulus - respons. Dieonderskeid tussen psigologie en �siologie verval met die enkele onderskeiddat waar die �siologie besig is met die afsonderlike organe en sisteme, diebehaviorisme die funksionering van die hele organisme bestudeer.Wat ook van belang is by Watson is die manier waarop hy die konsep vanoorerwing hanteer. Hy ontken die bestaan van enigiets soos die oorerwingvan talent of temperament of enige soortgelyke eienskappe. Alle gedrag van'n mens is volgens hom aangeleer.Die behaviorisme was invloedryk veral in die VSA en daar is byna geenskool van die psigologie in die VSA (veral in die eerste helfte van die 20steeeu) wat nie op een of ander manier daardeur gevorm is nie. Die behavi-orisme het in sy klassieke vorm nie later as die jare 50 van die vorige eeuas dominante teorie bly voortbestaan nie. Veral die sukses van psigoterapie6Van den Berg (van den Berg 1973a) noem die skool van Pavlov nie behaviorisme niemaar re�ekspsigologie. Ek verwys na die groter beweging as gedragspsigologie.
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7.1. BEHAVIORISME 217volgens die psigoanalitiese metode met soldate wat teruggekeer het uit dieeerste wêreldoorlog het die psigoanalise se status in die Amerikaanse milieuverhoog. Dit het as teenvoeter vir die invloed van die behaviorisme gedien.Hoewel nie meer die dominante denkrigting nie, het die behaviorismeook in die tweede helfte van die twintigste eeu verder ontwikkel. Die meesinvloedryke denker van hierdie skool in die latere tydperk was sekerlik B. F.Skinner. Soos te verwagte, verwerp Skinner die konsep van bewussyn en doenhy baie eksperimentele werk met diere. Hy verkies duiwe as sy proefdier.Skinner se bydrae by die konsepsuele stof van die behaviorisme is diekonsep van operante kondisionering. Operante kondisionering verskil vandie klassieke konsep van kondisionering deurdat 'n aksie van die organismeversterk of verswak word deur die gevolg daarvan te manipuleer deur by-voorbeeld beloning of straf7. Pavlov het die geluid van die klok met die geevan voedsel geassosieer het en kon later 'n speekselre�eks met slegs die klokontlok. Hy kondisioneer sy honde dus om 'n gegewe respons op 'n aange-leerde stimulus te hê. Skinner het sekere gedragspatrone, wat reeds deel vandie organisme se repertorium was, versterk en ander verswak deur 'n vormvan beloning en straf. Kos of elektriese skokke is tipies in diere-eksperimentegebruik. In een studie het hy byvoorbeeld beweer dat hy bygeloof by duiwegevestig het deur middel van operante kondisionering (Skinner 1947). Hy hetduiwe uitgehonger en dan in 'n hok geplaas met 'n toestel wat 'n graankorrel-tjie met 'n vaste interval in die hok laat val. Sommige van die duiwe het laterbegin om 'n spesi�eke gedrag te vertoon, byvoorbeeld om die kop te skud ofeen of ander gestileerde beweging te maak. Hierdie gedrag het natuurlik niksmet die tempo of hoeveelheid van die kos-toevoer te doen gehad nie. Diekos het as gedragsversterker gedien. Die gedrag was later baie gestileerd enSkinner kon letterlik duisende repetisies waarneem. Hy beweer dat die duiwe'n soort bygeloof ontwikkel het wat op 'n valse assosiasie tussen hulle gedragen die kos-toevoer gebaseer is. Hy vergelyk dit met persoonlike mannerismes7Die woord reinfore is 'n sleutelterm in Skinner se werk. Hy gebruik die woord asplaasvervanger vir enige woord wat op 'n bewuste toestand dui. Die volgende aanhalingmaak dit duidelik. �The expressions 'I like Brahms','I love Brahms', 'I enjoy Brahms', and'Brahms pleases me' may easily be taken to refer to feelings, but they an be regarded asstatements that the musi of Brahms is reinforing.� (Skinner 1974:48) Hoekom Brahms semusiek vir 'n sekere persoon reinforing sou wees, word natuurlik volgens Skinner bepaaldeur die omgewing en die geskiedenis van reinforements van die persoon. Vergelyk ookdie de�nisies van instrumentele kondisionering en operante kondisionering in die Psigolo-giewoordeboek. (Plug et al. 1988:ad lo)
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218 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËen ritueeltjies van dobbelaars of met 'n rolbal (bowling) speler wat liggaams-bewegings maak na die bal sy hand verlaat het. Hierdie studie demonstreertegelyk die eksperimentele sukses wat Skinner met operante kondisioneringgehad en die trivialiteit van sy onderneming.Skinner sien die konsep van operante kondisionering as die sleutel tot diebestuur van die menslike samelewing. Hy voorsien 'n utopie as gedragsbe-heertegnologie (dus operante kondisionering) op 'n groot skaal gebruik konword. Die konsep van versterking van gewenste gedrag is vir hom die sleuteltot opvoeding en sosiale beheer. Straf is 'n swak gedragsbeheertegnologieomdat organismes geneig is om net hulle gedrag verander om die strafsti-mulus te vermy en nie om die onderliggende gedrag (dit wat gestraf word)te verander nie. Deur positiewe gedragsversterking glo hy dat 'n gemeens-kap geskep kan word waarin straf nie nodig is nie. So 'n visie op utopiesegemeenskap het hy uiteengesit in sy novelle van 1948 getiteld Walden Two.Wat interessant is van Skinner is dat hy die fenomene bestudeer het watdie duidelikste aanduiding gee dat die behaviorisme nie geskik is vir die studievan die mens nie, naamlik taal en vryheid. In die behaviorisme se programom die konsep van bewussyn te verwyder is daar geen belangriker taak asom taal meganisties te verklaar nie. As daar was, sou dit wees om met diegedagte van vryheid eens en vir altyd af te reken. Skinner probeer om beidete doen.Getrou aan die tradisie neem Skinner die standpunt in dat daar wegge-doen moet word met konsepte soos denke en idees of enige gepostuleerdeinnerlike state van 'n organisme8. In sy studie oor taal verwys hy na wattradisioneel taal genoem is as verbale gedrag9. Hy weier om te sê dat mense'n gesprek voer of idees uitruil. Hy sal ook nie sê dat 'n mens 'n taal kennie, maar dat 'n persoon 'n gedragsrepertoire het wat haar in staat stel omgepas op sekere verbale stimuli te reageer.The words and sentenes of whih a language is omposed aresaid to be tools used to express meanings, thoughts, ideas, pro-positions, emotions, needs, desires and many other things in or onthe speaker's mind. A muh more produtive view is that verbalbehavior is behavior. It has a speial harater only beause it isreinfored by its e�ets on people. (Skinner 1974:89)8Hy noem sulke konsepte mentalisti explanations. (Skinner 1974:89)9So byvoorbeeld in die titel van sy werk Verbal Behavior. (Skinner 1957)
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7.1. BEHAVIORISME 219'n Persoon se omgewing, geskiedenis en afkoms (hy laat genetiese faktore ooktoe, anders as Watson) bepaal hoe sy op verbale stimuli sal reageer. In systudie oor verbale gedrag het hy dan ook gepoog om 'n behavioristiese taal-teorie te ontwerp wat geen innerlike state van die organisme aanvaar nie enwaar die eksterne verbale en ander stimuli asook vroeëre gedragsversterking'n persoon se verbale gedrag bepaal. Dit kom neer op die aanwending vandie terminologie van die laboratorium op die veld van taal. Alle taal worddus herlei na stimulus, respons, versterking en deprivasie en die verfyningswat aan hierdie konsepte aangebring is. Skinner het ook vyf soorte verbalegedrag geïdenti�seer10 wat elkeen sy eie stimulus het wat dit ontlok, sy eiesoort respons en sy eie soort gedragsversterker.Skinner se strategie is grootliks terminologies van aard. Hy vervang klas-sieke konsepte met sy eie behavioristiese terminologie. Chomsky se hewigeen deeglike kritiek op Skinner se boek Verbal Behavior (Chomsky 1959:xi)kom daarop neer dat as Skinner se terme letterlik opgeneem word, dit opomtrent geen spraakgedrag van toepassing is nie en dat, wanneer dit me-tafories11 verstaan word, dit geen waarde by die gebruiklike mentalistiesetaalkunde toevoeg nie - dit is eerder onakkuraat en onvoldoende. Skinnervermy ook omtrent totaal die vraag hoe dit moontlik is om sinne te gebruikwat grammatikaal korrek is maar wat 'n persoon nog nooit gehoor het nie.Sy verklaring dat so 'n sin soortgelyk is aan ander wat al gehoor is, wordsonder verdere verduideliking van die reëls van gelyksoortigheid gegee. Diereëls onderliggend aan taal blyk uiters kompleks te wees en dit word uitersvinnig deur kinders aangeleer. 'n Ongenuanseerde konsep van soortgelykheidis net te grof om dit te kan verklaar.Om die probleem verder te vererger, wil dit voorkom dat daar selfs bydiere en veral by die mens 'n inherente drang na ontdekking, intellektu-ele stimulasie en eksperimentering bestaan. Waarneming, denke en taal isdus nie werklik afhanklik van gedragsversterking en koppeling aan ander on-derliggende drange soos die teorie van operante kondisionering voorstel nie.Maslow het byvoorbeeld gevind dat die ape waarmee hy eksperimente ge-doen het, sekere raaisels opgelos het en dan die kos wat as beloning gegee is,10Mand, tat, intraverbal, textual response en ehoi response. Hy wy 'n hoofstuk aanelk in Verbal Behavior(Skinner 1957). Vir 'n kort opsomming sien Poling et al. (1991:161)en vir 'n kritiese bespreking van elke soort afsonderlik en die hele sisteem, sien Chomsky(1959).11Met ander woorde, as Skinner sê stimulus ontrol bedoel hy maar net denotasie ens.
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220 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËweggegooi het12.Die behavioriste se dogmatiese ontkenning van innerlike toestande maakdit vir hulle onmoontlik om die voor-die-hand-liggende oplossing - dat taaldeel is van die menslike hardeware - te aanvaar. Hierdie oplossing is deurChomsky voorgestel. Die kritiek teen sy teorie vanuit die behavioristiesekamp toon baie duidelik die empiristiese posisie van die behaviorisme aan.There is no diret evidene that deep strutures exist. They arenot physial entities that are measured, but hypothetial entitiesthat are inferred. Although knowledge of the rules of grammarmay failitate language, humans an and learly do speak ap-propriately without knowing suh rules. Although it might be ar-gued that, in suh ases, rules are somehow used �unonsiously,�this hypothesis is untestable and hene meaningless (Poling et al.1991:159).Dit wil voorkom uit die aanhaling hierbo asof die outeurs dink dat die beha-viorisme nie op teoretiese inferensie staatmaak nie13.Skinner het in 1971 'n boek gepubliseer met die titel Beyond freedom anddignity. Die basiese strekking van die boek is dat die konsepte van vryheiden outonomie in die weg staan van die vooruitgang van die kultuur en dat'n samelewing gevestig moet word wat gebaseer is op psigiese beheertegniekesoos deur Skinner in die laboratorium gebruik. Skinner verkies beloning bostraf as metode om gedrag te reguleer omdat dit meer e�ektief is. Die doel isom 'n samelewing daar te stel wat so deur gedragsbeheertegnologie gevorm isdat straf eintlik nooit nodig sal wees nie. Skinner kan hierdie visie hê omdathy weer eens daarop aandring dat alle gedrag deur eksterne omgewingsfaktorebepaal word. Dit volg dan dat die eksterne omgewing net van 'n sekere aardmoet wees om so perfekte burgers vir 'n perfekte samelewing te skep.Ook op hierdie werk het Chomsky uitvoerige kritiek gelewer. Chomskyse kritiek is eerstens gerig teen Skinner se terminologie. Wanneer hy byvoor-beeld die woord reinfore gebruik waar die gewone Engelse taal sal praat vanlike of enjoy skryf Chomsky:12Bespreking hiervan in Wilson (1972:149). Sien ook MClelland (1987:78) vir verderevoorbeelde.13Hulle sou korrek wees as die behaviorisme nog net twee sake bo alle twyfel kon aantoon:dat die mens 'n rot is en dat die wêreld 'n laboratorium is.
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7.1. BEHAVIORISME 221A literal interpretation of suh remarks yields gibberish, anda metaphorial interpretation merely replaes an ordinary termby a homonym of a tehnial term, with no gain in preision.(Chomsky 1971)Hierdie kritiek het Chomsky ook teen sy analise van taal gebruik (en daarin groot detail met elkeen van Skinner se terme afsonderlik). Verder vindChomsky dat Skinner nie eers by benadering daarin slaag om die verskynselvan menslike vryheid deur middel van sy teorie te verklaar nie. Chomsky steldit verder dat daar geen verskil is tussen 'n goed georganiseerde konsentra-siekamp en Skinner se ideale samelewing nie. In die slot van die artikel vanChomsky vind hy dat die eintlike verskil tussen Skinner en sy humanistieseopponente hulle konsep van menslike behoeftes is.The problems that Skinner disusses - it would be more proper tosay "irumvents" - are often real enough. In spite of his uriousbelief to the ontrary, his libertarian and humanist opponents donot objet to "design of a ulture," that is, to reating soial formsthat will be more onduive to the satisfation of human needs,though they di�er from Skinner in their intuitive pereption ofwhat these needs truly are. (Chomsky 1971)7.1.2 Die gedragspsigologie se de�nisie van behoeftesOnderliggend in die gedragspsigologie lê die gedagte dat die mens basiese�siologiese drange het en dat daardie drange aanleiding gee tot spanning endat die spanning verlig word deur bevrediging van die drange. Met die eersteoogopslag is alle menslike en selfs dierlike gedrag egter nie op die aanvullingaan �siologiese tekorte gerig nie. Dit is hier waar die kunsgreep manifesteerwat tot re�ekspsigologie en die behaviorisme ontwikkel het: die organismeleer op grond van die �siologiese drange14 dan nuwe response aan (dit isPavlov se gekondisioneerde re�eks) of sekere gedrag word versterk deurdatdie verligting van die drifspanning geassosieer word met 'n sekere stimulus(Skinner se operante kondisionering). Deur hierdie twee meganismes kan minof meer alle gedrag van enige organisme verklaar word omdat daar 'n arbitrêre14Drive wat ek met drang vertaal, is 'n tegniese term in die behaviorisme. Sien dieopsomming by MClelland (1987:68 en verder). Sien ook die betekenis van die termedrang en drangreduksie in Plug et al. (1988:72).
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222 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËassosiasie tussen enige gedrag en die vermindering van drifspanning tot standkan kom. Skinner kon inderdaad deur die toediening van saadkorrels tebeheer 'n duif leer dans of bygelowigheid, soos hy dit noem, by die duif laatontstaan.
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7.2. DIE DIEPTEPSIGOLOGIE 2237.2 Die dieptepsigologie7.2.1 'n Kort oorsig oor enkele belangrike bydraers uitdie dieptepsigologie7.2.1.1 Die begin van die dieptepsigologieSoos dié van die behaviorisme, gaan die geskiedenis van die dieptepsigologie15ook terug na die einde van die negentiende eeu. Die ontdekking van diedieptepsigologie word deur van den Berg by Josef Breuer in 1882 geplaas (vanden Berg 1970:19). Sy ontdekking dat by histeriese pasiënte hul simptome 'nbepaalde emosie vervang, was die begin van sy ontrafeling van die verskynselvan die onbewuste16. In 1893 en 1895 publiseer Breuer in samewerking metsy jonger medewerker, Sigmund Freud 'n artikel17 en 'n boek om hulle ver-klaring van neurotiese simptome en die behandeling daarvan te verduidelik .Freud, 'n neuroloog van opleiding, werk van 1887 tot 1895 saam met Breuer.Hulle het egter in 1892 reeds begin verskil en is uiteindelik as gevolg hiervanuitmekaar.Dit is belangrik om op te merk dat die psigoanalitiese beweging in beson-der in die vroeë dae uit medii bestaan het. Die psigoanalise ontwikkel danook uit die behandeling van pasiënte. Die antropologie wat hieruit ontwik-kel se swakte is dat dit die sieke as norm van die gesonde hanteer. Daardieantropologie het sy bewys gevind in die oënskynlike sukses van die behande-lingsmetode wat daaruit voortgevloei het. Die gebruik van die siek mens asantropologiese norm was inderdaad die inhoud van die verskil tussen Freuden Breuer. Die ontdekking van die onbewuste dimensie van die menslike lewewat op niks minder as 'n dubbele persoon neerkom nie, sien Breuer as ietswat slegs by neurotii voorkom. Freud is egter van mening dat 'n onbewustewat teenoor die bewuste staan, ons almal se lot is. Hier het Breuer en Freudse paaie geskei. Freud het voortgegaan om sy teorieë te ontwikkel en het15Ek gebruik dieptepsigologie as die benaming vir die groter beweging wat die belangvan die onbewuste in die mens erken. Psigoanalise is die skool van Freud.16Die onbewuste is al deur ander tydgenote van Breuer genoem, maar nie met dievolledige teoretiese verklaring van die betekenis daarvan soos by die publikasies van Freuden Breuer nie. Téodule Ribot verwys al in 1884 na 'n staat van sieklike verdubbeling waarinhy na die bewuste en die onbewuste verwys. In dieselfde jaar verwys Hippolyte Bernheimna 'n soortgelyke toestand. Daar is nog vele voorbeelde. (van den Berg 1970:131)17In die Neurologishes Centralblatt nommers 1 en 2. Opgeneem in (Breuer en Freud1974:53-69).
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224 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËmettertyd 'n gevolg opgebou. So word die psigoanalise 'n beweging. Aan diebegin van die beweging was dit Sigmund Freud wat die beweging bepalendgerig het.7.2.1.2 Freud en Breuer se artikel van 1893Die eerste artikel wat die begin van die dieptepsigologie as wetenskap aandui,was dié van Freud en Breuer van 1893 getiteld Vorläu�ge Mitteilung18. Dieinhoud het 'n verklaring gebied vir die verskynsel van histerie en 'n sukses-volle behandelingsmetode aangebied. Die tese van die artikel was dat histerieen neurose in die algemeen veroorsaak word is deur psigotrauma (Breuer enFreud 1974:56). Die psigotrauma word onbewus en kom in die daaglikselewe nie bewus na vore nie, maar uit sigself in die gevoel (Breuer en Freud1974:58). Die neurotiese simptoom is die teken van die geheime aanwesigheidvan die psigotrauma (Breuer en Freud 1974:60). Wanneer die ware oorsaakvan die neurose (naamlik die psigotrauma) ontdek word en die pasiënte daar-van bewus geword het en die passende emosies na vore bring, verdwyn dieneurose (Breuer en Freud 1974:68). Hipnose is die hulpmiddel wat die ter-apeut in staat stel om die pasiënt te lei om onbewus gemaakte traumatiesegebeure te onthou en te verwerk.In hierdie artikel kom alreeds die belangrike struktuurelemente van diepsigoanalise na vore (van den Berg 1970:30-31):
• Die onbewuste is bepalend.
• Die onbewuste het die karakter van 'n anti-ek.
• Die mens se doen en late word eerder a�ektief as kognitief bepaal.
• Die verlede is bepalend.7.2.1.3 Die ontwikkeling van Freud se terapeutiese metode en te-oretiese modelDie metode van suggestie. Tot in 1895 het Freud van hipnose gebruikgemaak om toegang tot die onbewuste van sy pasiënte te bewerkstellig. Na18Ek ontleen die inligting in hierdie paragraaf aan (Breuer en Freud 1974:53-69) asookvan den Berg se werk oor die geskiedenis van die dieptepsigologie (van den Berg 1970:25-31).
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7.2. DIE DIEPTEPSIGOLOGIE 225'n besoek aan Hippolyte Bernheim waartydens Bernheim die krag van post-hipnotiese suggestie demonstreer laat vaar hy die hipnose en gebruik slegssuggestie. Freud het sy hande op die pasiënt se kop gedruk en gesê dat sodrahy sy hande lig, die pasiënt van die verdronge herinneringe bewus sal raak.Dit het inderdaad ook so gebeur. Die pasiënte het dan aan Freud een of andertraumatiese gebeurtenis uit hulle verlede vertel, meermale van seksuele aard.In 1899 laat vaar Freud die metode omdat hy tot die besef gekom het datdie pasiënte die herinneringe versin. Hoewel hy dit reeds in 1899 besef heten sy terapeutiese metode gewysig het, skryf hy eers in 1917 daaroor. In1917 skryf hy dat die meeste van die verhale wat sy pasiënte hom vertel hetversinsels was. Later, in 1925, het hy gemeen dat alles versin was (van denBerg 1970:49).Die metode van vrye assosiasie. Vanaf 1899 gebruik Freud diemetode van vrye assosiasie. Die metode kom daarop neer dat die terapeutwoorde noem en die pasiënt vra om die eerste woord wat sy daarmee assosieerte noem. Niks wat pynlik of beskamend is mag weggesteek word nie19. Veralwoorde waarop die pasiënt met huiwering antwoord is van belang. Hierdiewoorde lê dan meermale die bron van die persoon se emosionele problemebloot. Hierdie metode verskil van die metode van die eerste twee fases in diéopsig dat die doel nie die uiting van 'n, by die verdronge trauma passende,emosie is nie, maar dat die pasiënt tot insig kom oor die oorsaak van haarongesteldheid. Vanaf 1899 is Freud besig met psigoanalise in die streng sinvan die woord - hy analiseer die psige. Die terapie word meer kognitief,neem dus langer en het ook meer wisselvallige sukses. Soortgelyk aan diemetode van vrye assosiasie analiseer Freud ook die droom en die daaglikseversprekinge wat mense maak.Freud se dieptepsigologiese antropologie. Reeds voor 1899 hetdaar 'n spesi�eke antropologie uit die terapeutiese werk van Freud voort-gevloei. Hierdie mensbeeld het mettergaan uitgebrei tot 'n redelik gekom-pliseerde beskouing van die samestelling en funksionering van die menslikesubjek. Ten grondslag van hierdie antropologie lê die verdeling van die men-slike persoon in 'n bewuste en 'n onbewuste laag. Aan die begin van sy werkhet Freud die onbewuste gesien as die domein waarheen die psigotrauma enander ongewensde gedagtes verdring is. Dit was voor sy ontdekking dat sy19Dit is natuurlik die Ahilleshak van die hele metode. Deur die streng opdrag omniks pynlik of beskamend weg te steek nie, dink die pasiënt meer aan dit wat pynlik ofbeskamend is. Wat veral beskamend was in die tyd van Freud was die seksuele.
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226 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËpasiënte die traumatiese verhale gefabriseer het wat hulle aan hom vertel het.Hy moes dit na 1899 aanpas om die drange in die onbewuste te lokaliseer.Daaroor meer later.Wat bly vasstaan, selfs na die ontnugtering van 1899, is dat daar eenof ander mag is wat onaanvaarbare gedagtes, ervarings of drange onbewusmaak. Die vraag na die agent van verdringing, soos die tegniese term lui,het gelei tot die ontdekking van nog 'n deel van die onbewuste wat later (in1923) deur Freud die Über-Ih genoem is. Die mens se sin vir die behoorlikeis gesetel in die Über-Ih wat self uit twee dele bestaan naamlik die Ih-Idealen die gewete. Die Ih-Ideal word deur die opvoedingsproses gevorm en dandeur die subjek geïnternaliseer en word deel van die onbewuste. Hierdie deelvan die menslike subjek word 'n onafhanklike intra-psigiese mag. Dit wordoorheers deur die moralteits-prinsiepe en is ongenaakbaar in sy eise. Diebewuste deel van die Über-Ih bestaan uit die gewete.Teenoor die van buite opgelegde en later geïnternaliseerde eise van dieopvoeders staan die persoon se eie drange as 'n opponerende mag. Freudnoem dit die Es. Die keuse van 'n neutrale woord is belangrik. Die diepstedeel van die Es bestaan uit die vitale drange terwyl 'n vlakker deel bestaan uitdie verdronge deel van die bewuste. Die vitale drange, op hulle beurt, bestaanuit drange wat op die ek gerig is soos alles wat vir die liggaamsonderhoudnodig is, en dié wat op die voortbestaan van die spesie gerig is, naamlikdie seksuele drange20. Die Es word oorheers deur die lusbeginsel en is dushedonies van aard, dit funksioneer in terme van genot. Volgens Freud is dieEs amoreel, redeloos en outonoom.Tussen die twee, meestal opponerende, outonome en dus ontoegee�ike,meerendeels onbewuste magte lê die Ih. Die Ih word beheers deur dierealiteits-prinsiepe. Hy moet die eise van die Über-Ih en die Es op die besmoontlike manier akkomodeer. Die Ih het die werklik onbenydenswaardigetaak om die luste en die gewete te stil. Dit wil voorkom of die Ih gedoem20Wat opvallend is, is hoe min aandag die drang ontvang wat werklik met die voortbe-staan van die spesie gemoeid is, naamlik dié van ouerskap. Die seksuele is meermale niegerig op voortplanting nie. Ook interresant is dat daar in eksperimentele werk met rottein die behavioristiese tradisie gevind is dat moederskap die sterkste drang is by rotte is.Dit is gemeet aan die hoeveelheid pyn wat 'n rot sal deurstaan om by 'n sekere bevredigeruit te kom. Die pyn is toegedien deur 'n geëlektri�seerde bruggie tussen die rot en diebegeerde voorwerp te plaas en dan die stroom al hoe hoër te stel totdat die rot nie meerdie brug oorsteek nie (MClelland 1987:72). Dat veral moederskap 'n drang is, is nie teontken nie. Die vraag van belang is hoekom Freud nie moederskap as deel van die Esbeskou nie.
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7.2. DIE DIEPTEPSIGOLOGIE 227is om te misluk as dit nie was vir die kunsgreep van sublimasie nie. Freudhet die konsep van sublimasie in 1905 ingevoer. Dit hou in dat die seksueleof aggressiewe drif toegepas word op 'n ander lewensterrein wat vir die Über-Ih aanvaarbaar is. Die aggressiewe persoon word byvoorbeeld 'n hirurg.Die aggressiewe drange word gekanaliseer deurdat hy mense oopsny maar hybereik daarmee iets goeds. Deur sublimasie kan die Es en die Über-Ih gepaaiword en kan 'n mens 'n lewe lei waarin gewetenswroeging en neurotiserendefrustrasie nie oorheers nie. Met die konsep van sublimasie kan Freud syantropologie wat gebaseer is op siek mense ook vir die gesondes handhaaf. Dithet ook tot gevolg dat hy werklik alle menslike optrede kan terugherlei na diebasiese drange. Daarmee verdaag hy die outonomie van die hoër ideale vandie mens. Kuns, wetenskap en medemenslikheid is alles vorme van sublimasie.Net soos sy kollegas aan die ander kant van die Atlantiese oseaan het Freuddie menslike na die dierlike herlei. Dit is miskien die grootste kenmerk vandie Westerse psigologiese mensbeeld van die eerste deel van die twintigsteeeu.Van den Berg se kritiek op Freud se konsep van sublimasie is die moeitewerd om woordeliks aan te haal, al is dit ook net ter wille van die welspre-kendheid daarvan.Wetenshap, kunst en menslievendheid zijn niet hoger of meerverheven dan drift, aangezien drift niet lager is dan de vermeldeninspanningen. Dat wil zeggen, meer nog dan de woord sublima-tie is het woord drift mistplaats. Verlangen is ons eigen, hevig,hartstogtelik verlangen, maar niet drift. Drift is de degeneratievan menselijk verlangen. Het verlangen te eten uit zih in eengezinsmaaltijd, die als menselijk gebeuren op één lijn staat metwetenshap, kunst en menslievendheid. Het verlangen geslahte-lijk te genieten uit zih in een tot zinsverrukking voerend liefdes-spel, dat, hoe is men er ooit op gekomen, niets laags of lagers inzih heeft. Toh kwam men erop, wat moet betekenen dat het'driftmatige', tot in Freud's tijd, door degeneratie was aangetast.(van den Berg 1970:62)Die ontwikkelingsfases van die kind. Daar is reeds op die belang vandie verlede in die denke van Freud gewys. Die ontdekking dat sy pasiëntenie, soos hy aanvanklik gedink het, een of ander psigotrauma beleef het nie,beteken dat hy nie in die besondere verlede van die spesi�eke pasiënt die
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228 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËoorsaak van neurose moes vind nie, maar in die verlede van elke mens. Diepsigotrauma wat vermoedelik in die kinderjare van die neurotiese pasiëntplaasgevind het, maak dus plek vir 'n beskrywing van die ontwikkeling vandie kind in die algemeen waarin die oorsake van neurose sowel as menslikegedrag in die algemeen te vinde is. Dit laat natuurlik die vraag na hoekomparty mense neuroties word en ander weer nie.Ek bespreek die fases hier vlugtig omdat daar later in die verband opdie meer gebalanseerde en volledige werk van Eri Erikson teruggekom salword21. Erikson het inderdaad baie van Freud oorgeneem, maar met belang-rike nuansering.Soos met die res van sy denke, oorheers die seksuele ook vir Freud dielewe van die kind. Daar moet bygevoeg word dat Freud se begrip van dieseksuele baie wyd is. Hy beskou alles wat met lus te doen het as seksueel.Freud vind dat die ontwikkeling van die kind volgens 'n bepaalde patroonplaas. Hierdie patroon orden hy volgens die liggaamsdele waarop die drangtelkens gefokus word. Die drange by die kind is Partialtriebe, deeldrange dus,wat nie gerig is op geslagsgemeenskap nie - want die kind is te jonk - maardaarom op ander dele van die liggaam, die sogenaamde erogene sones, betrekword. Hy onderskei vyf fases in die ontwikkeling van die kind. Ek gee hulleweer met telkens slegs 'n kursoriese bespreking.1. Die orale fase (0-1 jaar). Die mond is die erogene sone. Die suigelingervaar die wêreld deur haar mond. Karl Abraham, medewerker vanFreud stel voor dat die fase twee subfases het: die oraal-narsistiesefase waarin die kind nie 'n duidelike besef het van die onderskeid tussenhaarself en die moeder nie, en die oraal-kannibalistiese fase, waarin diekind haar wreek op die soms afwesige ma deur haar tepel te byt.2. Die anale fase (1-3 jaar). Die anus is die erogene sone. Anders as indie orale fase, waar die kind van die moeder afhanklik is, het die kindself beheer oor die ervaring van genot. Die kind leer in hierdie tyd haarontlasting beheer en leer dat daar gemanipuleer kan word deur hierdiebeheer oor die uitskeiding. Die lof van die ouers, wat 'n belangrikedeel van hierdie fase vorm, vestig ook die samehang tussen prestasie enaanvaarding.3. Die urethrale fase (rondom 3 jaar). Dit toon ooreenkoms met die analefase, maar met die verskil vir die psigoanalitiese skool, dat seuntjies21Sien die bespreking by 7.2.1.4 op bladsy 232
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7.2. DIE DIEPTEPSIGOLOGIE 229en dogtertjies dit verskillend beleef. In hierdie tyd ontstaan die soge-naamde penisneid by dogtertjies. Die skaamtegevoel rondom die ge-slagsdele word ook in hierdie fase aangewakker.4. Die falliese fase (3-6 jaar). In hierdie eerste genitale fase is die genita-lieë die erogene sone. Die tweede genitale fase breek met puberteit envolwassenheid aan. Die seuntjie wil volgens Freud sy moeder seksueelbesit en sy vader as teenstander dood. Hy vrees egter dat sy vaderhom sal kastreer. Hy vermy dit deur van die moeder afstand te neemen hom met die vader te identi�seer. By dogtertjies vind daar volgensFreud weer 'n soortgelyke proses plaas waar die dogtertjie met die maidenti�seer maar hierdie keer gedrewe deur die ontdekking dat sy geenpenis het nie (die vroulike kastrasiekompleks).5. 'n Latensietydperk (6 - 12 jaar). Met die afhandeling van die falliesefase is die seksuele ontwikkeling van die kind in beginsel voltooi. Dieseun word soos sy pa en die dogter soos haar ma. Al wat oorbly isom te wag vir die �sieke volwassewording wat in die puberteitsjare salaanbreek.6. Puberteit. Tydens die puberteit word die deeldrange (Partialtriebe)van die vorige fases onderhorig gemaak aan die primaat van die genitaal.Drangvermenging vind plaas. Van den Berg verduidelik Freud se posisiesoos volg:� Zo bijvoorbeeld word de destrutieve kraht van het oraal-sadisme'op bevel van het penis' (op het zoveel sagter bevel van het litoris)in het geheel van de volwasse geslahtelijke liefde ingevoegd. De beetword een kus. De beet is een uiting van een drift-element. De kus iseen ompromis, een vermenging.� (van den Berg 1970:97)7.2.1.4 Enkele verdere ontwikkelinge in die dieptepsigologieKaren Horney22. Horney is gebore in 1885, opgelei as medikus in Berlynmaar vertrek na die VSA in 1932. Sy vind dat Amerikaans neuroses niesoveel met seks te doen het as wat die ortodokse psigoanalitiese teorie ditwou hê nie. Dit was die groot depressie en die neuroses het veel eerder tedoen gehad met geld.22(Marx en Cronan-Hillix 1987:271-273), (van den Berg 1970:219-220, 226-231, 248-251)
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230 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËDie konsep van basi anxiety is bepalend in haar werk. 'n Kind begindie lewe hulpeloos en dit lei na die strewe van die mens om sekuriteit. Syvind ook meer die oorsake van neurose in die sosiale as in die biologiese wathaar in staat stel om 'n meer optimistiese houding in te neem as wat dieortodokse psigoanalise doen. In 'n omgewing waar die kind onveilig voel,soos byvoorbeeld waar die ouers nie liefdevol teenoor die kind optree nie,ontstaan 'n onderliggende angstigheid by die persoon. Die respons van diepersoon hierop is dan die sogenaamde neurotiese neiging (neuroti trend)waardeur die persoon poog om die angs te verminder. Horney noem negesulke neigings23.Horney stem nie saam met Freud se siening van neurose as regressie nie.Horney vind die oorsake van neurose in die huidige samelewing en nie in diebiologiese en spesi�ek seksuele aard van die mens nie. Die samelewing be-vat neurotiserende faktore24. Hierdie faktore bestaan as kontradiksies tussenwaardes wat dieselde samelewing voorhou: Die samelewing beloon kompetisiemaar verwag naasteliefde, die samelewing skep nuwe behoeftes wat nie vervulkan word nie, en die samelewing verheerlik vryheid maar omsingel die enke-ling met reëls. Veral die neurotiserende uitwerking van begeerte-skepping isvir hierdie studie van belang. Daar word later hierop teruggekom.Horney gebruik die konsepte van self-idealisering en self-realisering op'n interessante manier. Self-idealisering is, soos die Ideal Ih by Freud, diegevolg van die internalisering van die waardes van die samelewing. Daardieself-ideaal is egter nie haalbaar nie. Die persoon beleef dan die kon�ik tussenself-idealisering en selfrealisering. Neurotiese persone glo hulle is die ge-ïdealiseerde persoon.Drie soorte gedrag ontstaan in 'n poging om angs te besweer en dit korres-pondeer met drie persoonlikheidstipes: Die aggressiewe tipe, die onderdanigesoort en die verwyderde tipe. Normale mense gebruik al drie gedragstipes.Die uitsluitlike gebruik van slegs een soort gedrag dui op neurose.Erih Fromm (Marx en Cronan-Hillix 1987:273-275). Fromm was jon-ger as Horney (gebore 1900) en het in 1933 na die VSA verhuis na studies insosiologie en psigologie in Münhen, Frankfurt, Heidelberg en Berlyn. Frommse werk handel in 'n groot mate oor die verhouding tussen die groter eenhedevan die gemeenskap en die individu. Fromm was dan ook 'n bewonderaar23Sien (Horney 1942:54 en verder) asook die bespreking in (van den Berg 1970:250-255).24Vergelyk ook die werk van J H van den Berg wat gebaseer is op hierdie konsep vanHorney. (van den Berg 1962)
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7.2. DIE DIEPTEPSIGOLOGIE 231van Marx. Hy argumenteer dat moderne mense onveilig voel binne 'n omge-wing waar die gemeenskap nie 'n sterk stuktuur bied nie en dat hulle vlugvir vryheid - soos die titel van sy een boek lui.People today su�er from feelings of inseure aloneness engende-red by their lak of a framework. They desire to atualize theirselfpotential and to develop feelings of belongingness. (Marx enCronan-Hillix 1987:274)Die maniere waarop mense die gevoel van onveiligheid wat die gevolg is vandie vry samelewing, hanteer is deur hetsy 'n outoritêre25 of 'n humanistiesesamelewing na te streef. Die humanistiese samelewing laat mense se poten-siaal ontwikkel deur die liefde en samewerking van ander.Fromm identi�seer vier maniere waarop mense ontsnap van die isolasieen onveiligheid van die moderne samelewing. Hy praat van vier oriëntasies26.Later voeg hy 'n vyfde by.1. Die ontvanklike oriëntasie. Dit kom voor in samelewings waar sekeregroepe bevoordeel word. Sulke mense doen moeite om hulle identi�kasiemet die bevoorregte groep te behou. Hulle verwag bepaalde voorregte.As hulle die bevoorregte posisie verloor, raak hulle aggressief.2. Die oriëntasie van uitbuiting. Hierdie is die soort persoon wat iets byiemand anders sal afneem om geen ander rede as dat dit vir daardiepersoon waardevol is nie.3. Die oriëntasie van opgaar (hoarding). Veiligheid word deur hierdiemense gesien in terme van die opgaar van rykdom.4. Die oriëntasie van bemarking. Hierdie oriëntasie hang saam met dieopkoms van die kapitalisme. Kunsmatige doelwitte word nagejaag.5. Die liefde vir die lewe.25Hy sien geloof in 'n opperwese saammet politieke diktatorskap as deel van die totalitêrepatroon.26In terme van Max-Neef se terminologie is hulle almal bevredigers vir die behoefte aanBeskerming. Max-Neef se werk word by 7.5 op bladsy 268 bespreek.
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232 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËWat Fromm se werk belangrik maak vir die tema van hierdie studie is dathy bestudeer het hoe samelewingsvorme (soos die vier oriëntasies hierbo) totstand kom uit die verskillende maniere waarop mense hulle behoeftes probeerbevredig. Dit lei tot die insig dat 'n spesi�eke soort deprivasie aanleiding geetot 'n spesi�eke soort samelewing soos mense probeer om daardie behoefteaan te spreek. Fromm tematiseer ook die spanning tussen die behoeftes vandie gemeenskap en dié van die enkeling. Hy droom van 'n samelewing waarhierdie twee soorte behoeftes nie teenoor mekaar staan nie.Erikson se werk oor ontwikkeling. Erikson bou voort op die werkwat Freud oor die ontwikkelingsfases van die kind gedoen het. Hy koppel dieontwikkeling van die kind nie noodwendig aan sekere drange wat op hullebeurt weer gekoppel is aan sekere organe nie, maar aan ontwikkelingstake.Hierdie take bestaan telkens as die oplossing van 'n spanning tussen tweewaardes. Die onderstaande tabel gee 'n oorsig oor die fases en take soosdit deur Erikson uiteengesit word (Erison 1974:94). Die eerste vyf fasesstem wat die lewensjare betref min of meer ooreen met dié van Freud. Dielaaste drie is deur Erikson bygevoeg. Die vyfde fase self is deurslaggewendomdat alles hier geïntegreer word. Ry vyf en kolom vyf bevat die take watin elke fase afgehandel moet word. Dit lees horisontaal en vertikaal op diegedeeltes in hoo�etters af, byvoorbeeld: In fase twee (Freud se anale fase) isdie ontwikkelingstaak tegelyk om 'n basiese temporele perspektief en basiesevertoue te verwerf.Wat die leser moet oplet is die verandering wat sedert Freud se uiteen-setting van die ontwikkelingsfases ingetree het27. Freud druk die ontwikke-lingsfases organies uit waar Erikson dit simbolies doen. Die klem is nie byErikson op die spanning tussen inherente drange en sosiale eise nie maar opdie groei van 'n persoon se identiteit binne die verhouding met mense omhom. By fase een en twee is dit die ouers en by name die moeder. Vanaffase drie handel dit oor die kind in sy verhouding met sy gesin en breërwordende omgewing. Vanaf fase vyf handel dit oor die funksionering van 'npersoon binne die gemeenskap maar met 'n meer intieme verhouding tot dielewensmaat en later gesin (fase sewe).
27Sien die bespreking by 7.2.1.3 op bladsy 227.
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7.2.DIEDIEPTEPSIGOLOGIE
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234 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.3 Die betekenis van die oriëntasie op die laerbehoeftes by die psigologie van die eerstehelfte van die 20ste eeuDie behaviorisme toon interessante ooreenkomste met die psigoanalise hoeweldie aanhangers van die beide skole op 'n sekere vlak mekaar se teenstanderswas. Dit waarop die hele psigoanalise gebou is, naamlik die primaat vanonbewuste innerlike prosesse in die menslike psige word deur die behaviorismekonsekwent ontken. Skinner het op 'n keer gesê dat 'n uiters klein deel vandie materie in die heelal binne mense se velle te vinde is en dat daar geenrede is om daardie materie anders te beskou as die ander materie in die resvan die heelal nie (1974:21).Van den Berg (van den Berg 1969b:29 en verder) vergelyk die behavi-orisme (hy gebruik Pavlov se re�ekspsigologie as voorbeeld van die breërebehavioristiese beweging) en die psigoanalise van Freud en ontdek dan datten spyte van hulle oënskynlike verskille hulle tog op ses punte ooreenstem.Ek noem dit hieronder met addisionele voorbeelde.1. Beide beskou die mens as epifenomeen. Die mens soos hy homselfbeleef as subjek word in die behavioristiese tradisie ontken deurdat be-wussyn ontken word. Pavlov herlei die hele menslike lewe tot re�eks endit maak die hele konsep van bewussyn onnodig. Ook Watson en Skin-ner doen dieselfde op 'n e�ens ander manier (bv. Skinner gebruik ope-rante kondisionering as sleutelbegrip). Mentalisties is 'n lelike woordin die behaviorisme. In die dieptepsigologiese tradisie word die mens asbewuste subjek op 'n ander manier tot bykomstige fenomeen gemaak.Dit gebeur deurdat die bewuste tot 'n onbelangrike deel van die men-slike samestelling gemaak word. Die Es of die Superego is dit wat diemens se gedrag eintlik bepaal. Die bewuste is maar die klein gebiedtussenin wat die eise van twee onversoenbare meesters moet hanteer.2. 'n Faset van die menslike bestaan word tot die geheel ge-proklameer. Die hele menslike gedrag word binne die behavioris-tiese tradisie uit die gekondisioneerde re�eks en later uit die versterkteoperant verklaar. Freud weer, herlei omtrent alles in die mens se sub-jektiewe lewe tot die geslagsdrang en aggressie. Dit is deels te verstanebinne die omgewing waarin hy gewerk het - die laat 19de eeuse ryk Oos-tenrykese samelewing het rondom die geslagtelikheid nogal probleme
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7.3. DIE ORIËNTASIE OP LAER BEHOEFTES 235gehad28. Nogtans kan nie eers alles in Freud se eie samelewing tot dieseksuele herlei word nie. Hierdie insig het duidelik geblyk toe die psi-goterapie te doen gekry het met die neurotiese soldaat na die eerstewêreldoorlog (van den Berg 1970:205 en verder).3. Die faset wat die geheel vervang is van laer29 aard. Diebehaviorisme in die breë het 'n voorliefde daarvoor om die mens sebewussyn tot die re�eksmatige te reduseer. Pavlov, Watson en Skinnerse aversie vir die begrip bewussyn is reeds bespreek. Ook Freud, veralin sy vroeë werk, doen moeite om die menslike bestaan geheel tot die�siologiese drange te herlei30.4. Die verlede is die alles-bepalende faktor. Pavlov se voorwaar-delike re�eks is 'n produk van die verlede31. Alle gedrag is gebaseer opkondisionering in die verlede. Dieselfde geld by Freud. �De psyhoa-nalise bestaat in een herleiding van het psyhishe tot dat wat vroegerplaatsvond en van waaruit zih het latere ontwikkelt� (Freud 1913 aan-gehaal in (van den Berg 1969b:21)). Die begeerte en gedrag van diemens in die hede word herlei na 'n nou onbewuste verlede. So is ditvolgens die klassieke psigoanalise 'n fout om te dink dat 'n man sy vroukies omdat hy op haar verlief is, hy kies eintlik net sy ma of die vrouwat hom grootgemaak het. Vir Freud lê die oorsaak van beide liefdeen haat en alles tussenin in die verlede van 'n mens.28Sien die bespreking in (van den Berg 1970:139 en verder asook 325 en verder)29Die betekenis van hoog en laag moet verder omskryf word. Van den Berg gebruik dieindeling van M Sheler om praktiese redes (van den Berg 1969b:14). Sheler onderskeidie sintuiglike gevoelens (lus en onlus) van die vitale (vaakheid en energiekheid), asookdie psigiese gevoelens (blyheid en ontstemdheid) en die geestelike (geluk en vertwyfeling).'n Ander verdeling wat meer op die anatomie van die brein gebaseer is, is dié van PaulMaLean (MClelland 1987:116). Hy onderskei die reptiliese, die paleosoogdier en dieneosoogdier-gedeelte van die brein. Die deel van die brein wat ooreenstem met die vroeësoogdiere bemiddel a�ektiewe en emosionele toestande soos begeerte, woede, vrees, hart-seer en vreugde. Die neosoogdier gedeelte van die brein, wat by die mens geweldig sterkontwikkel is, word verbind aan kognitiewe vermoëns en verbeelding. Laag en hoog kanin hierdie sin gebruik word vir breinfunksies wat met die onderskeie dele van die breinverband hou en korrespondeer met onderskeidelik reptiele en ander soogdiere.30Van den Berg (van den Berg 1969b:20) maak die interessante punt dat die hele pogingom menslike gedrag te verklaar, wat die negentiende en vroeë twintigste eeu kenmerk,alreeds 'n oriëntasie op die laere is. Verklaar beteken in die sin herlei tot iets eenvoudiger.31Dieselde geld natuurlik vir Skinner se konsep van operante kondisionering.
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236 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË5. Die uitgangspunt is kunsmatig. Beide die psigoanalise en die be-haviorisme berus op 'n kunsmatige uitgangspunt. Dit neem letterlikjare in psigoterapie vir 'n persoon om die nou onbewus gemaakte trau-mas van sy jeug te onthou. Freud het in 'n stadium agtergekom datsy pasiënte traumas uit hulle kinderjare fabriseer. Eers het hy gesê datmeeste van hulle stories onsin was maar later (toe hy sy teorie gewysighet om die oorspronklike trauma in die geboorteproses te lokaliseer)was hy van mening dat dit alles onsin was. Net soos psigoanalise waargemaak word deur die psigoterapie, so word die behaviorisme waargemaak deur die laboratorium (van den Berg 1970:81). Pavlov se labo-ratorium het per geleentheid oorstroom. Na die insident het die hondehulle gekondisioneerde re�ekse verloor (van den Berg 1969b:16).6. Die menslike bestaan is die bestaan van 'n eensame en wê-reldlose subjek wat slegs sekondêre verbintenis met an-der en die wêreld het. In die re�ekspsigologie van Pavlov maarook in die behaviorisme in die algmeen is die wêreld en ander persone'n bron van stimuli. Van 'n wêreld wat as geheel die mens se woonplekis en waaraan hy deel het, is daar geen sprake nie. Net so is daar by dieortodokse psigoanalise weinig sprake van tussenmenslike kontak. Dieklem val deurentyd op die vreemdheid en selfs die vyandigheid van dieander, al die klem wat die psigoanalise op die seksuele plaas ten spyt.Die bron van die mens se energie is in homself en by name in sy eiedrange geleë. Sy gehele gedrag word ook in die psigoanalise van diemens se binnekant herlei.Wat 'n mens werklik verbaas is hoe veral die behaviorisme so 'n groot aanhangkon gekry het. Freud kon blykbaar sekere mense nog help, die behaviorismewas nie eers so terapeuties geïnteresseerd nie. Die vermoede ontstaan datdie nuwe mensbeeld wat aan albei onderliggend is, iets met die breë aanvaar-ding van die psigoanalise maar veral die behaviorisme te doen gehad het.Daardie mensbeeld is hierbo onder ses punte uiteengesit. Die essensie is dieanti-religieuse karakter daarvan. Beide die voorrang van die verlede32 as dieverwydering tussen mens en wêreld33 dui daarop.32Die ordeningsbeginsel in Pannenberg se fundamenteel teologiese antropologie wat by4.2 is die mens se gerigtheid op die toekoms en die onmiskenbare teologiese betekenisdaarvan.33Wat toevalling is waar Barth se teologiese antropologie begin. Sien besprekingby 4.1.3.1 op bladsy 93.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 237Die ander steunpilaar van hierdie mensbeeld is die geloof dat die mens 'ndier is. Wat beide hierdie soorte antropologie doen, is om die getuienis datdie mens duidelik nie 'n dier is nie, weg te verklaar - vandaar die geforseerdekunsmatigheid waarmee alles herlei word na dit wat laer is.In beide skole is daar ook verklarings van die fenomeen van godsdiens byname. Freud sien godsdiens as illusie en as 'n besondere soort geestesonge-steldheid. Skinner bewys eksperimenteel dat bygeloof by duiwe kan ontwik-kel. Hoewel hy dit nêrens in die artikel (Skinner 1947) behalwe in die titeldoen nie, is die implikasies dat hy 'n behavioristiese verklaring vir godsdiensgevind het.7.4 Abraham Maslow7.4.1 InleidingMaslow se groot bydrae tot die studie van menslike behoeftes is myns insiensnie sy behoefte-hiërargie nie, maar sy insig dat behoefte motivering is en datbehoefte nie net gekoppel is aan tekort nie, maar ook aan kapasiteit. �Anytalent, any apaity, I thought, was also a motivation, a need, an impulse.�(Wilson 1972:22) Tog is dit sy gedagte aan 'n hiërargie van behoeftes wat diepopulêre verbeelding aangegryp het.7.4.2 Maslow se Theory of Human MotivationMaslow se bekende teorie oor die hiërargie van behoeftes is eerste gepubliseerin sy artikel genaamd A Theory of Human Motivation (in Psyhologial Re-view Julie 1943). Hy het later in 1954 die teorie verder uiteengesit in sy boekMotivation and Personallity. Die boek het verskeie uitgawes beleef. Aan diebegin van die tweede hoofstuk van hierdie werk gee hy 'n aanduiding vandie manier waarop hy met sy voorgangers van 'n verskeidenheid skole in diepsigologie omgaan.This theory is in the funtionalist tradition of James and Dewey,and is fused with the holism of Wertheimer, Goldstein, and Ge-stalt psyhology and with the dynamism of Freud, Fromm, Hor-ney, Reih, Jung and Adler. This integration or synthesis may bealled a holisti-dynami theory. (Maslow 1987:15)
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238 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËSy eie teorie sien hy dus as 'n sintese van die werk wat tot op daardie stadiumin beide die Europese en die Noord-Amerikaanse wetenskaplike psigologiegedoen is. Dit sal uit die bespreking duidelik word op watter manier hyhierdie soms uiteenlopende beskouinge integreer. Die kritiese vraag wat aandie einde van hierdie hoofstuk beantwoord moet word, is of hy wel daaringeslaag het34.7.4.2.1 Die konsep van pre-potensieDie konsep van pre-potensie beteken eenvoudig dat nuwe behoeftes voortkomas bestaande behoeftes 'n sekere vlak van bevrediging bereik het. Dit betekendat sekere behoeftes prioriteit bo ander het en dat die nie-bevrediging vandaardie behoeftes dringender is as die bevrediging van ander.Op die eerste bladsy van die artikel van 1943 sit hy die basis van sy teorieas volg uiteen.Human needs arrange themselves in hierarhies of pre-poteny.That is to say, the appearane of one need usually rests on theprior satisfation of another, more pre-potent need. Man is aperpetually wanting animal...Die konsep van pre-potensie in Maslow se beskouing van behoeftes los tweebelangrike teoretiese probleme op. Die eerste hou verband met die verhou-ding tussen biologie en sielkunde. Maslow onderskryf die sogenaamde we-tenskaplike antropologie wat 'n sielkunde tot gevolg het wat daarop aan-dring dat die mens op dieselfde manier as enige ander organisme beskryfmoet word. Alledaagse ervaring bewys egter dat die mens nie soos die dier isnie. Die projek van die Europese dieptepsigologie en die Noord-Amerikaansegedragspsigologie kon nie oortuigend die uniekheid van mense na die dier-like terugherlei nie. Maslow was deur sy loopbaan baie bewus van menslikeeienskappe soos liefde, kreatiwiteit en selfverwesenliking en het studies aanhierdie onderwerpe gewy. Hy het te staan gekom voor die probleem van dieverskil tussen die biologiese benadering tot die mens en sy belangstelling in,wat by gebrek aan 'n beter term, die menslike gees genoem sou kon word.Die tweede teoretiese probleem is dat daar deur die loop van die eerstehelfte van die twintigste eeu 'n verskeidenheid teorieë oor menslike behoefte of34Wat spesi�ek van belang is, is die vraag of Maslow nie moontlik die betekenis van diebegrippe sinteties en holisites met mekaar verwar nie.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 239motivering ontstaan wat elkeen sy eie eksperimentele of teoretiese basis het.Maslow het die taak op sy skouers geneem om hierdie twee probleme op telos deur 'n sintese van bestaande teorieë oor menslike behoeftes. Sy oplossingwas dat hy die basiese inhoud van die teorieë van sy voorgangers ongeveeronveranderd kon gebruik deur hulle in 'n hiërargie te rangskik waarmee hytegelyk aan die basiese dogma en raison d'être van die moderne wetenskaplikesielkunde, die dierlikheid van die mens, getrou kan bly.Wat tog opval van Maslow se formulering van die hiërargie van behoef-tes is dat hy dit so formuleer dat dit verskans is teen empiriese falsi�kasie.Hy doen dit deur self die oënskynlike uitsonderings op sy teorie te bespreek(Maslow 1987:26,27). Na my mening is hierdie uitsondering van so 'n aarddat dit die herformulering van die hele konsep van prepotensie vereis. Hynoem sewe gevalle. Ek noem hulle kortliks met my eie beoordeling van dieepistemologiese waarde van elkeen. My oordeel verskil van Maslow s'n deur-dat ek dit eerder sien as falsi�kasie van sy konsep van prepotensie en hy ditbloot as uitsonderings met geen spesiale epistemologiese status nie.1. Daar is mense vir wie selfrespek belangriker is as liefde.Maslow verklaar dit deur te sê dat daardie mense eintlik liefde soekdeur selfvertroue te vertoon. Met dié soort strategie kan enige om-kering van die verwagte hiërargie natuurlik wegverklaar word, byvoor-beeld: Iemand soek liefde want hy dink die een wat hom liefhet, sal hombeskerm. . . Die kunstenaar skep want dis hoe hy kos kry. . . Die ba-siese probleem is dat daar nie reëls is om te bepaal watter soort gedragverwys na watter behoeftes nie. Alles kan dus ad ho geïnterpreteerword.2. Daar is mense wat inherent kreatief is en wie se drang nakreatiwiteit hulle ander behoeftes oorheers. Dit falsi�eerdie konsep van prepotensie of ten minste 'n vaste hiërargie daarvan.Hierdie mense se drang na kreatiwiteit is prepotent. As daar 'n hië-rargie bestaan, moet mens nie in die lig van hierdie observasie sê datdie hiërargie van mens tot mens en van tyd tot tyd binne die lewe vaneen mens verskil nie? As dit so is, maak dit die hele konsep van 'nbehoefte-hiërargie as antropologiese teorie nutteloos.3. Party mense is met min tevrede. Die hoë behoeftes verdwyngewoonweg. Dit is die resultaat van vroeë kroniese deprivasie.
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240 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË4. Psigopate het geen behoefte aan liefde nie. Hulle is blykbaarliefde ontneem in hulle heel eerste lewensfase en het heeltemal die be-hoefte verloor. Dit toon weer eens die dinamiese en historiese aard vanbehoeftes aan. Nog 'n rede om weg te beweeg van 'n streng hiërargievan behoeftes.5. Mense wat oor 'n lang tyd van bevrediging van 'n behoefteontneem is, onderwaardeer die belang van daardie behoefte.Met ander woorde: die kreef raak gewoond daaraan. Kroniese hongermense gaan voort om te streef na die vervulling van hulle hoër be-hoeftes. Maslow glo egter dat deur die verloop van tyd die verwagtehiërargie weer sal begin geld. Dit is nog 'n verskansingtegniek. Dietydperk van 'n geldige waarneming word gemanipuleer.6. Die hiërargie van behoeftes geld nie vir gedrag nie maarvir wat 'n persoon wil hê35. Die hele teorie word dus verplaas totdie onwaarneembare. Geen onverwagte gedrag hoef dus as falsi�kasieaanvaar te word nie. Wat Maslow buite rekening laat is dat 'n mensalles gelyk kan wil hê. Die gedanken sind frei. . .7. Vroeë behoeftebevrediging stel persone in staat 'n baiehoë toleransie vir frustrasie te ontwikkel. Sulke mense kanlater martelare vir hulle ideale word. Histories was daar egter martelarewat deur die hele loop van hulle lewe ontbering moes verdra. Sulkemense kan volgens Maslow se teorie nie bestaan nie36.As beide aanhoudende deprivasie én aanhoudende bevrediging tot frustrasie-toleransie kan lei, en as daar beide mense sonder hoë behoeftes én mense metsterk gerelativeerde lae behoeftes is, en as daarby die hele teorie slegs geldin die onwaarneembare sfeer van die begeerte, moet 'n mens die hele teorievan prepotente behoeftes se algemene geldigheid bevraagteken.7.4.2.2 Die aanhoudendheid van behoeftesWat ook opval van Maslow se uiteensetting van 1943 is dat hy die mens as'n perpetually wanting animal beskryf. Daaroor die volgende opmerkings:35Hierdie in Maslow se mees belangrike verskansing van sy teorie teen empiriese falsi�k-asie.36Vergelyk byvoorbeeld Sorokin se analise van Christelike heiliges wat slawe was.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



7.4. ABRAHAM MASLOW 241Ten eerste: Die mens is 'n 'perpetually wanting animal '. Die beskrywingvan die mens as 'n dier, verbind Maslow sterk aan die moderne westersewetenskaplike mensbeeld soos dit vorm aanneem in die evolusieleer, die be-haviorisme en ook in die psigoanalise. Maslow het self vir etlike jare van sylewe psigologiese navorsing met diere gedoen.Hy het ook in die evolusieleer belang gestel en self 'n soort evolusieteorieontwerp wat gebaseer was op die aanname van Adler, wat ook deur sy ekspe-rimente met ape ondersteun is, dat dominasie die dryfveer van die menslikebestaan is (Wilson 1972:157). Maslow se eksperimente met die primate het'n paar gegewens aan die lig gebring wat hom laat afsien het van 'n strengbehavioristiese aanpak van die psigologie. Dit het daarop gedui dat primatenie net ter wille van die behoefte aan kos (soos algemeen aanvaar onder be-havioriste) sekere probleme oplos nie. Met verwysing na die ape wat hulle inhulle eksperimente gebruik het sê Maslow dat:. . . often they would suessfully solve the problem and then a-sually throw away the food reward, whih, aording tot the mo-tivation theory of that time, was the only reason for working atthe problem and seeing it through. (Maslow aangehaal in (Wilson1972:149)Later het Harlow, vir wie Maslow in daardie stadium (d.i. in 1932) gewerkhet, gevind dat ape soms probleme oplos net vir die interessantheid.. . .monkeys would work hard and persistent to solve simple puzz-les without any external reward; that is, just for whatever satis-fations are inherent in the puzzle-solving itself. (Wilson 1972:149)Tydens hierdie vroeë ervaring in die behaviorisme, merk Maslow dat daarduidelik meer soorte motivering is as net die basiese �siologiese behoeftes, endat nie alle gedrag, selfs nie eers dié van diere nie en selfs nie eers in 'n labo-ratorium, terug te voer is na die basiese �siologiese tekorte nie. Maslow hetin die loop van sy lewe redelike afstand geneem van die behaviorisme, maarhy behou in sy opmerking van 1943 nog die verband tussen mens en dier37wat ook aan die evolusieleer en die psigoanalise onderliggend is38. Maslow37Dit is iets wat 'n mens in elk geval as vanselfsprekend moet aanvaar om enigsinseksperiment op diere doen ter wille van insig in menslike gedrag38Die psigoanalise herlei alles tot drange wat 'n �siologiese basis het. Dit is byvoorbeeldduidelik in Freud se analises van die ontwikkeling van die kind, waar die onderskeie drangeby elke fase duidelik met 'n orgaan verbind word.
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242 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËwas ook sterk beinvloed deur Freud, soos blyk uit sy Priniples of AbnormalPsyhology van 1941.Die afstand wat hy van sy wortels geneem het, is duidelik daarin dat hyin 1962 die Assoiation for Humanisti Psyhology gestig het saam met be-kende kollegas soos Carl Rogers en Rollo May. Dit het neergekom op nog'n skool van die sielkunde, naamlik humanistiese sielkunde. Die beskrywinghumanisties beklemtoon juis dat hy afstand neem, hoewel nie totaal nie,van die oriëntasie op dit wat laer is wat die sielkunde van die einde van dienegentiende en die eerste deel van die twintigste eeu kenmerk. Hy verwysdan ook eksplisiet na sy psigologie as 'n derde weg in die psigologie (Maslow1987:xxxix). Hierdie derde weg beklemtoon nie die dierlike wortels van men-slike gedrag nie, maar die verre grense van menslike potensiaal. Hy stig ook'n tydskrif, die Journal of Transpersonal Psyhology, waarin hy self artikelspubliseer om aan hierdie doel inhoud te gee.Tweedens: Die mens is vir Maslow 'n 'perpetually wanting animal'. Dieaanhoudendheid van die mens se behoefte is daarin geleë dat sodra eenbehoefte-kategorie vervul is, hy nuwe behoeftes ontwikkel. Daar is 'n moont-likheid dat juis 'n ongenuanseerde lees van hierdie stelling, dat 'n mens voort-durend behoeftes het, aanleiding gegee het tot die populêre stelling, onderandere onder ekonome39, dat 'n mens oneindige behoeftes het.Wanneer 'n mens daaroor nadink, is die aanhoudendheid van behoefte 'nanalitiese waarheid. Iets kan net 'n behoefte wees omdat dit 'n aanhoudendebehoefte is. Selfs nie-dierlike lewe kan as voorbeeld hiervan dien. 'n Plantbenodig onder meer sonlig, suurstof, koolsuurgas, water en hitte om te kanleef. Die versameling �siologiese prosesse wat ons lewe noem, bestaan asdie handhawing van 'n homeostatiese balans van elkeen van bogenoemde'insette' uit die omgewing van die plant. Homeostase is per de�nisie dinamiesen ossilleer tussen maatreëls van die organisme om die balans tussen nie teveel en nie te min van elke gegewe omgewingsinset te handhaaf. Sodra diewisseling van een van die insette geen uitwerking meer op die organisme hetnie, of die organisme reageer nie meer op so 'n wisseling nie, is die organismedood. Alle behoeftes is dus voortdurend hoewel die reaksie van die organismewissel tussen opwaartse of afwaartse aanpassings om die homeostase te behou.Maslow kon dus nie die aanhoudendheid van behoeftes op hierdie manier39Sien byvoorbeeld die lys van de�nisies van wat ekonomie is by Mohr en Fourie (2001:8)asook hulle eie gebruik van die konsep van oneindige behoeftes op bladsy 7. Ek keer weerlater na hierdie kwessie terug.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 243bedoel het nie. Hy bedoel eintlik dat behoeftes motivering is en dat die mensaanhoudend motivering ervaar. Wanneer, volgens hom, een tekort voorsienis, kom daar outomaties iets in die plek van daardie tekort wat die mens weermotiveer. Hy dring egter daarop aan daar 'n spesi�eke hiërargie bestaan.Die verskillende vlakke van behoefte wat Maslow geïdenti�seer het, wordvervolgens kortliks bespreek. Daar sal telkens ook aandag gegee word aandie oorsprong van elke soort behoefte.7.4.3 Maslow se taksonomie van behoeftes7.4.3.1 Vlak 1: Materiële behoeftesFisiologiese behoeftesHoewel die �siologiese behoeftes 'n besondere plek in Maslow se taksonomieinneem, dink hy geensins soos die behavioriste oor die primaat van die �si-ologiese behoeftes nie. By hulle is ander motiverings sekondêr en kom dittot stand deur assosiasie40 met drif-reduksie van biologiese drange. Maslowwaarsku daarteen dat die hongerdrang nie as 'n paradigma vir motiveringgebruik behoort te word nie. In vergelyking met ander motiverings is hongermeer geïsoleerd, minder algemeen en dit het 'n bekende somatiese basis watvir die meeste motiverings skaars is (Maslow 1987:4).Die meeste drange funksioneer nie soos honger en dors nie:The ommon assumption has been that all drives will follow theexample set by the physiologial drives. It is fair to predit nowthat this will never be. Most drives are not isolable, nor anthey be loalised somatially, nor an they be onsidered as ifthey were only the things happening in the organism at the time.The typial drive or need or desire is not and probably neverwill be related to a spei�, isolated, loalised somati base. Thetypial desire is muh more obviously a need of the whole person.(Maslow 1987:4)Maslow is bewus dat �siologiese behoeftes moeilik te lokaliseer is, en dat dieaktiwiteite wat op die bevrediging daarvan gerig is tegelyk ander behoeftesbevredig. Die hongerdrang kan byvoorbeeld gestil word deur water te drink40Hetsy in die sin van klassieke of operante kondisionering.
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244 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËof te rook (Maslow 1987:16). Max-Neef sou later hierdie en ander tipesbehoeftebevrediging kategoriseer41.Maslow beklemtoon dat dit moeilik en selfs oorbodig is om 'n taksono-mie van �siologiese behoeftes daar te stel. Hy verwys na navorsing deurCannon wat in 1932 verskyn het, wat die liggaam se beheer oor die home-ostatiese balans in die bloed beskyf. Daar is liggaamlike prosesse wat diebalans handhaaf van nege aspekte van die bloed: soutgehalte, suikergehalte,proteïeninhoud, vetinhoud, kalsiuminhoud, suursto�nhoud. watersto�oonin-houd (pH) en temperatuur. Maslow vermoed die lys kan uitgebrei word omminerale, hormone en vitamine in te sluit. Navorsing wat in die jare veertigdeur Young gedoen is, bevestig die verband tussen spesi�eke homeostatiesetekorte en mense se aptyte vir spesi�eke kosse. 'n Mens ontwikkel 'n lus viriets spesi�ek waaraan daar 'n tekort is. Hierdie verband in egter onvolmaak.Maslow beklemtoon dat nie alle �siologiese behoeftes homeostaties vanaard is nie. Daar is ook drange wat teenoor mekaar staan soos luiheid enaktiwiteit.Vir Maslow tematiseer 'n kroniese en ekstreme tekort in die vervullingvan die een of ander �siologiese behoefte daardie behoefte ten koste van dieander behoeftes:Another peuliar harateristi of the human organism when itis dominated by a ertian need is that the whole philosophy ofthe future tends to hange. For our hronially and extremelyhungry person, Utopia an be de�ned simply as a plae wherethere is plenty of food. He or she will tend to think that, if onlyguaranteed food for the rest of life, he or she will be perfetlyhappy and will never want anything more. Life itself tends to bede�ned in terms of eating. (Maslow 1987:17)Maslow bied nie enige empiriese gegewens aan om sy argument te steun nie.Navorsing wat deur Sorokin tydens die hongersnood van 1922 in die SowjetUnie gedoen is, het egter getoon dat die meeste mense selfs in omstandighedevan ekstreme honger byvoorbeeld nie sal steel nie en hulle waardes en sosialebande handhaaf selfs te midde van die hongersnood42. So byvoorbeeld het41Sien die bespreking van die verskillende soorte bevredigers by 7.5.3 op bladsy 272.42Sien veral die tabel van Sorokin in (Sorokin 1943:108) asook die sekondêre besprekingvan hierdie werk van Sorokin by Berelson en Steiner (1964:244). Sorokin het tydens diehongersnood navorsing gedoen en dit saamgevat in 'n boek getiteld Hunger as a fator in
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7.4. ABRAHAM MASLOW 245minder as een persent van mense moord gepleeg op 'n bekende of kanniba-lisme beoefen. Minder as vyf persent sou 'n vreemdeling vermoor. Net oordie tien persent van mense sou in omstandighede van ekstreme honger steelof bedrog pleeg of prostitusie beoefen. Tussen 10 en 20 persent van mensesou 'n fundamentele godsdienstige of morele beginsel oortree. Tussen 20 en99 persent43 van mense het een of ander minder belangrike wet of morele reëlverbreek. Tussen 50 en 99 persent sou estetiese oorwegings prysgee wanneerdit by kossoek kom. Tussen 70 en 90 persent van mense wat lank en ernstigverhonger het, het opgehou met seksuele aktiwiteite.SekuriteitsbehoeftesMaslow se hiërargiese denke bepaal dat sekuriteitsbehoeftes te voorskyn komas die �siologiese behoeftes bevredig is. Sekuriteitsbehoeftes (safety needs) is'n versamelnaam vir 'n breë kategorie van behoeftes wat sekuriteit, stabiliteit,afhanklikheid, die afwesigheid van vrees, angs en haos en die behoeftes aanorde en struktuur asook wet en orde insluit. Volgens Maslow kan die drangna sekuriteit net soos die hongerdrang die totale gedrag van 'n organismeoorheers sodat daar in die geval van ekstreme en kroniese onveiligheid gesêkan word dat 'n persoon net vir veiligheid lewe. Die sekuriteitsbehoeftes isbevredigbaar op dieselfde manier as wat honger gestil kan word. Die gesondemense in Maslow se eie gemeenskap se behoefte aan sekuriteit is inderdaadvolgens hom bevredig.The peaeful, smooth running, stable, good soiety ordinarilymakes its members feel safe enough from wild animals, extremesof temperature, riminal assault, murder, haos, tyranny and soon. Therefore, in a very real sense, they no longer have any safetyneeds as ative motivators. Just as the sated person no longerfeels hungry, a safe one no longer feels endangered. (Maslow1987:18)human a�ars. Die boek is nooit in Russies uitgegee nie omdat die Cheka die manuskripby die drukkers gekon�skeer het. Toe Sorokin en sy vrou Rusland in 1922 verlaat het hy'n stel proewe uitgesmokkel. Die boek is na sy dood in Engels vertaal en uitgegee onderdie titel hierbo. Sy vrou Elena, het 'n voorwoord geskryf wat die omstandighede waarindie boek tot stand gekom het, verduidelik het. (Sorokin 1975:xxix-xxxvi)43Dit hang af van die graad van die oortreding.
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246 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËWat sekuriteitsbehoeftes behels, kom duidelik na vore by die sosiale en eko-nomiese verdruktes, die neurotii en in omstandighede van haos en wan-orde. Minder ekstreme vorme van die drang na sekuriteit blyk uit mensese voorkeur vir stabiele werk, versekering en die spaar van geld. Mense indie algemeen het 'n voorkeur vir die bekende en stabiele. Dit wil blyk asofmense die bekende bo die onbekende verkies. Maslow het self hieroor in 1937'n artikel in die Journal of Experimental Psyhology gepubliseer.Die behoefte aan orde kom ook na vore in die fenomeen van godsdiensen wêreldbeeld omdat beide die wêreld as samehangende en betekenisvollegeheel uitbeeld. Ook wetenskap en �loso�e vervul hierdie funksie.Buiten hierdie normale fenomene is die drang na veiligheid net in ekstremegevalle 'n dominante organiseerder van die organisme se hulpbronne, soosMaslow dit beskryf. Daar is egter neurotiese persone vir wie die drang naveiligheid ook die alledaagse lewe oorheers. Mense wat ly aan obsessief-kompulsiewe gedragsversteurings of die obsessief-kompulsiewe persoonlikheids-versteuring is 'n goeie voorbeeld hiervan. Sulke mense voel onderliggend ang-stig en probeer hulle lewe orden deur geykte gedragspatrone, private ritu-eeltjies en reëls. Maslow verwys ook na mense wat as gevolg van angs 'nbehoefte het aan 'n sterker persoon of stelsel. Hy verwys nie spesi�ek naFromm nie, maar hulle gedagtes is verwant in hierdie verband. Hy verwyswel instemmend na Horney se werk oor basiese angs en na neurotiese personese regressie by die ontvangs van 'n angs-stimulus.Maslow sluit sy bespreking van sekuriteitsbehoeftes is sy Motivation andPersonality (Maslow 1987:18-20) af met 'n paragraaf waarvan die politiekekonsekwensies na my mening uiters gevaarlik is. Ek haal dit volledig aan terwille van die bespreking wat volg.Safety needs an beome very urgent on the soial sene whene-ver there are real threats to law, to order, to the authority ofsoiety. Threats of haos or of nihilism an be expeted in mosthuman beings to produe a regression from higher needs to themore prepotent safety needs. A ommon, almost an expetablereation, is the easier aeptane of ditatorship or of militaryrule. This tends to be true for all human beings, inluding he-althy ones, sine they too will tend to respond to danger withrealisti regression to the safety need level and will prepare to de-fend themselves. But it seems most true of people who are livingnear the safety line. They are partiularly disturbed by threats
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7.4. ABRAHAM MASLOW 247to authority, to legality, and to the representatives of the law.(Maslow 1987:20)Om mee te begin moet dit onomwonde gestel word dat Maslow geensins tengunste van diktatoriale regering was nie. Hy noem inderdaad verskillendevryhede as voorwaardes vir die bevrediging van basiese behoeftes.Suh onditions as freedom to speak, freedom to do as one wishesso long as no harm is done to others, freedom to express one-self, freedom to investigate and seek for information, freedom todefend oneself, justie, fairness, honesty, and orderliness in thegroup are examples of suh preonditions for basi need satisfa-tion. (Maslow 1987:22)Die gevaar verbonde aan Maslow se opmerking dat daar so iets soos realistieseregressie na die veiligheidsbehoeftes is en dat selfs gesonde mense 'n diktatuursal aanvaar as hulle bedreig is, is dat dit 'n wetenskaplike basis bied vir dieregverdiging wat byna elke diktatuur as verskoning vir sy hardhandigheidaanbied, naamlik dat hy bloot die publiek beskerm deur die orde te herstel44.Die eerste uitgawe vanMotivation and personality was in 1954, die tweedein 1970 en die derde in 1987. Die byna paranoïese vervolging (hoewel son-der enige strafregtelike skuldigbevindings) van sogenaamde kommunistiesesimpatiseerdes en spioene gelei deur senator Joseph MCarthy het van 1947tot 1957 plaasgevind, met die tydperk van 1950 tot 1956 die mees intense.Die Baai van Varke insident vind plaas in 1961. Die VSA was sedert 1954militêr betrokke in Vietman. Die Viëtnam-oorlog begin met die Golf vanTonkin insident in 1964 en eindig met die nederlaag van Suid-Viëtnam en sybondgenote en die Amerikaanse onttrekking in 1975. Die �geheime oorlog�in Laos en koverte bombardemente in Kambodja vind ook in hierdie periode44Die onlangse menseregtevergrype teen letterlik honderde duisende mense in Zimbabweword ook in die naam van orde gedoen. Opvallend van die retoriese strategie van dieZimbabwe regering wanneer hierdie en ander vergrype goedgepraat of weggepraat word,is dat die relatiwiteit van sienings beklemtoon word. Hierdie is 'n voorbeeld van hoeepistemologiese relativisme funksioneer as onderdrukkende diskoers. Dit is dus uitstekonwaar dat die aanspraak om die waarheid te praat of dit ten minste op 'n manier tebenader, inherent onderdrukkend is - juis die teenoorgestelde is die geval. As iemandvoorgee om die waarheid te praat, kan nog hy as leunaar uitgewys word. As elkeengeregtig is op sy mening is niemand reg nie en niemand verkeerd nie en die onreg gaanvoort. Sien hieroor artikel van Pauw (1999).
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248 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËplaas. Die Watergate-skandaal kom op die lappe in 1972. Gedurende hierdietydperk het die boek van Maslow sy verskeie uitgawes beleef en sy teorieëhet hand oor hand in populariteit toegeneem.Die vrees vir die aanslag van kommunisme was nie ongegrond nie. DieUSSR het byvoorbeeld daarin gelaag om deur spioenasie genoeg inligting tebekom om in 1949 hulle eie suksesvolle kerntoets met 'n replika van Fat Mante doen. Die Kubaanse missielkrisis was 'n werklike bedreiging. Daar wasook werklik pogings van die USSR om invloed oor lande in die Derde Wêreldte bekom.My kritiek teen Maslow se konsep van realistiese regressie is nie dat hyteen die ideaal van 'n vry samelewing is nie, en ook nie dat hy deel is van'n tydsgees waarin militarisme hoogty gevier het nie. My kritiek is dat juiswanneer die samelewing in haos verval, daar vasgehou moet word aan diewaardes van menswaardigheid, waarheid, liefde en respek. Die gedagte van'n prepotente behoefte aan veiligheid bo byvoorbeeld vryheid verleen 'n we-tenskaplike rasionaal aan die koverte operasie, die noodtoestand en die pre-emptive strike. Dit verleen die wetenskaplike basis vir 'n politiek waarindiktators en warlords gesteun en onderhou word omdat daar geglo word datin arm, verdeelde derde-wêreldlande daar in die eerste plek 'n behoefte isaan kos en water, daarna aan veiligheid en orde (wat die diktator bied) eneers later aan vryheid is. Dit is onvermydelik dat 'n hiërargiese behoefte-antropologie sal lei na 'n hiërargiese siening van die ontwikkeling van diesamelewing met die gepaardgaande hiërargiese buitelandse politiek. In dietydperk waarin Maslow se boek geskryf, uitgegee en gepopulariseer is, steundie VSA leiers soos Baptista, Mobutu Sésé Sekou, die Contras, Savimbi enHussein. Die resultate hiervan word nou duidelik.In teenstelling met hierdie gedagte van realistiese regressie gaan Max-Neefse onderskeid tussen behoefte en bevrediger later45 bespreek word. Max-Neefse onderskeid stel mens in staat om menseregte en vryheid as bevrediger virbeskerming te sien. Sen46 se punt dat daar nog nooit 'n hongersnood in 'ndemokrasie was nie, toon ook hoe die najaag van sogenaamde hoë behoeftes ofwaardes juis tot die bevrediging van sogenaamde lae behoeftes lei. Die soortliniêre47, atomistiese48 en hiërargiese denke wat ook in Maslow se bespreking45Sien bespreking by 7.5 op bladsy 268.46Sien die bespreking by 8.2.3.2 op bladsy 303.47In die betekenis dat een vervuller primêr gekoppel word aan een behoefte: bv. 'n huisis 'n skuiling.48In die betekenis dat behoeftes los van mekaar bedink word.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 249van veiligheidsbehoeftes na vore kom, het bygedra tot die rampe van dieinternasionale politiek van die twintigste eeu.7.4.3.2 Vlak 2: Sosiale behoeftesLiefdeMaslow hou vol met sy aandrang dat hoër behoeftes na vore kom namate dielaer behoeftes bevredigend vervul is. Vir hom is dit net die veilige welgevoedemens wat verlang na liefde (Maslow 1987:20). So 'n persoon ontwikkel 'nhonger na verhoudings en groepsgebondenheid. 'n Persoon sal dan strewena 'n plek in 'n groep. Hierdie strewe word allesoorheersend.Attaining suh a plae will matter more than anything else inthe world and he or she may even forget that one, when hungerwas foremost, love seemed unreal, unneessary, and unimportant.(Maslow 1987:20)Maslow verduidelik nie waar hy iemand waargeneem het vir wie liefde niebelangrik is nie, hoewel hy in die inleidende paragraaf van die hoofstuk sêdat die belangrikste bron van informasie kliniese ervaring is.Maslow beklemtoon die belang van die groep asook die bekende territo-rium in menslike gedrag. Hy verwys spesi�ek na Ardrey se werk van 1966,Territorial Imperative. Dit volg hieruit dat die kroniese tekort aan 'n groeps-verband en bekende omgewing, soos byvoorbeeld van kinders in 'n gesin watbaie verhuis, tot patologie aanleiding gee. Patologie word egter ook veroors-aak deur die belemmering van liefde deur die norme van die samelewing.Respek en selfrespekDie volgende behoefte wat volgens Maslow se skema aan die orde kom, isdie behoefte aan agting deur ander en aan 'n realistiese basis aarvoor. Hyverdeel die behoefte self in twee subkategorieë.There are, �rst, the desire for strength, ahievement, adequay,mastery and ompetene, on�dene in the fae of the world, andindependene and freedom. Seond, we have what we may all thedesire for reputation or prestige (de�ning it as respet or esteem
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250 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËfrom other people), status, fame and glory, dominane, reog-nition, attention, importane dignity, or appreiation. (Maslow1987:21)Maslow wys daarop dat Adler en sy volgelinge hierdie behoefte baie sterkerbeklemtoon het as dié van Freud. Hy beklemtoon saam met Horney datrespek gebaseer moet wees in 'n mens se ware vermoë en wilskrag en nie in'n geïdealiseerde pseudo-self nie.7.4.3.3 Vlak 3: Selfverwesenlikings of morele behoeftesMaslow se groot bydrae tot die studie van menslike behoeftes is na my meningsy klem op die behoeftes tot self-aktualisering. Sy groot fout lê myns insiensin die feit dat hy hierdie behoefte hiërargies na die �siologiese en sosialebehoeftes geplaas het.Die derde uitgawe van Motivation and personality het slegs 'n kort uit-eensetting by die hoofstuk waar hy die hiërargie van behoeftes bespreek.Later wy hy drie hoofstukke aan aspekte van hierdie tema. Die eerste isgevallestudies oor selfverwesenlikende mense, die tweede oor liefde in selfver-wesenlikende mense en die derde oor kreatiwiteit. (Maslow 1987:123, 150,158 )Wat belangrik is van die konsep van selfverwesenliking49 by Maslow, isdat dit te doen het met dit waarvoor die spesi�eke individu geskik is. Dieenkeling se vermoë het 'n soort dwang sodat 'n mens moet word wat jy kanword. Maslow is lief daarvoor om die drang van kunstenaars om te skepas voorbeeld hiervan te gebruik50. Presies waarin 'n persoon homself uitleefverskil natuurlik van persoon tot persoon, afhangende van hulle eie vermoëns.Maslow sluit die paragraaf af met die aandrang dat selfverwesenliking rusop die bevrediging van die reeds genoemde ander behoeftes. Weer eens geehy nie voorbeelde nie.In 1950 publiseer Maslow 'n studie getiteld Self-Atualising People, AStudy of Psyhologial Health wat later herdruk is as hoofstuk 11 van Mo-tivation and personality51. Maslow verskil van die benadering van Freud en49Hy neem die term oor van Kurt Goldstein maar gebruik dit baie meer beperk. Gold-stein was 'n lid van die Gestalt skool en het dus die geheel beklemtoon. By hom funksioneerdie term nie so atomisties soos by Maslow nie.50So byvoorbeeld in (Maslow 1987:22).51Ek gebruik die derde uitgawe (Maslow 1987).
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7.4. ABRAHAM MASLOW 251ander deurdat hy 'n psigologie wil ontwerp wat gebaseer is op die studie vandie gesonde mens. Kenmerkend van psigies gesonde mense is dat hulle 'nsekere ongemak en selfs antagonisme met die samelewing vertoon omdat ditdie samelewing is wat siek is (Wilson 1972:168, 169).Maslow het mense uitgekies wat hy as gesond geag het vanuit die gelederevan kennisse en vriende en ook onder studente gesoek na gesonde persone omdeel te neem aan sy studie. Sy studie oor kreatiwiteit in selfverwesenlikershet gebruik gemaak van ouer mense in hulle vyftiger- en sestigerjare (Mas-low 1987:161). Hy het ook historiese gevallestudies van bekende personegebruik. As negatiewe kriteria is mense uitgelaat wat enige neurose, psi-gose of ander psigopatologie vertoon het. Vir hierdie doel het hy van dieRorshah toets gebruik gemaak. As positiewe kriterium het hy aanduidingsgesoek van selfverwesenliking soos blyk uit die volle aanwending van iemandse moontlikhede. Hy het ook gesoek na iemand wie se ander behoeftes reedsbevredigend vervul is (Maslow 1987:126). Op die manier was sy studie meto-dologies sydig om sy hiërargiese teorie van behoeftes te ondersteun deurdatdit onvermydelik sou blyk dat die selfverwesenlikers wat hy ondersoek het seselfverwesenliking gebaseer is op die vervulling van die ander, sogenaamdelaer, behoeftes. Die enigste vraag wat hy ooplaat is of bevrediging van dieander behoeftes 'n noodsaaklike of genoegsame voorwaarde vir die voorkomsvan selfverwesenliking is.Maslow se bevindinge word puntsgewys hieronder gegee (Maslow 1987:128en verder, behalwe waar anders vermeld). Hy vind dat selfverwesenlikerssekere eienskappe deel waarin hulle van die gemiddeld verskil:1. Hulle vertoon 'n sekere oplettendheid of onderskeidingsvermoë en vers-kerpte waarneming. Dit geld op beide die interpersoonlike sowel as diekonsepsuele vlak.2. Hulle aanvaar hulleself en is relatief vry van skuldgevoel. Dit betekendat hulle dit aanvaar wat nie verander kan word nie, en wel werk aandie aspekte van hulleself wat kan verander.3. Hulle is spontaan, veral in hulle denke maar soms ook in hulle gedrag.Hulle is nie onaangepas by die konvensies van die alledaagse lewe nie,maar hulle is ook nie verknog daaraan nie. Volgens Maslow is ditmoontlik dat selfverwesenlikers se motivering kwalitatief anders is asdié van ander mense. Hulle word nie gemotiveer deur tekorte nie, maardeur wat Maslow noemmetamotiveerders of die motivering om te groei.
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252 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË4. Hulle is op eksterne probleme gefokus en is nie op hulleself nie. In syterminologie druk hy dit uit dat hulle problem entered is eerder as egoentered. Hulle voel hulle het 'n taak in die lewe wat hulle moet vervul.Dit is hierdie taak waarop hulle hulle energie fokus. In hulle denke ishulle gefokus op grondliggende en ewige sake wat Maslow as �loso�esof eties tipeer.5. Hulle geniet alleen wees meer as ander mense. Om die waarheid tesê, hulle geniet dit in 'n mate om alleen te wees. Ook te midde vanander mense behou hulle hulle mening en pas hulle nie noodwendig bydie groep aan nie - hulle dink vir hulleself. Hulle vermoë tot intensekonsentrasie op 'n enkele saak laat hulle soms verstrooid voorkom.6. Soos blyk uit wat reeds bespreek is, toon selfverwesenlikers 'n relatieweonafhanklikheid van hulle �siese en sosiale omgewing. Hulle maak niestaat op die bevredigers van die samelewing nie maar word gemotiveerdeur hulle eie potensiaal. Omdat hulle in 'n mate onafhanklik van hulleomgewing funksioneer, beïnvloed weerstand en frustrasie hulle nie totdie selfde mate as ander mense nie. In die uiteensetting van hierdieeienskap wil dit voorkom asof Maslow wil suggereer dat sulke menseander minder nodig het.�De�ieny-motivated people must have other people. . . growth-moti-vated people may atually be hampered by others. The determinants ofsatisfation and of the good life are for them now inner-individual andnot soial. They have beome strong enough to be independent of thegood opinion of other people, or even their a�etion. The honors, thestatus, the rewards, the popularity, the prestige, and the love thay anbestow must have beome less important than self-development andinner growth.� (Maslow 1987:136)7. Hulle het die vermoë om om dinge intens te waardeer. Hulle kan ietsoor en oor geniet. Hulle is in staat tot genot, verwondering en ekstase.Hierdie ervaring neem nie af met bekendheid nie.8. Baie van hulle beleef piek-ervarings. Maslow beskryf piek ervarings asiets verwant aan die gevoel van mistiese belewenis, die gevoel om jouselfte verloor, die oseaniese gevoel en selfs seksuele orgasme. Maslow be-klemtoon die nie-meta�siese aard van die piek-ervarings en doen moeite
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7.4. ABRAHAM MASLOW 253om aan te toon dat dit iets natuurliks is en dat die bo-natuurlike ver-wysing misleidend is wat tradisioneel aan veral die mistiese belewenisgekoppel is.9. Hulle voel 'n diep verwantskap met die mensdom. Selfs al is selfver-weselikers anders as ander mense, beleef hulle nog steeds 'n band wathulle aan mekaar bind.10. Hulle is nederig en respekteer ander. Maslow verwys na sy onderskeidtussen die outoritêre en demokratiese persoon en tipeer selfverwesenli-kers as demokratiese persone. Hulle is byvoorbeeld nie skaam om vaniemand anders te leer nie, ten spyte van die ander persoon se moontlikelaer sosiale status.11. Hulle het meer liefde en dieper interpersoonlike verhoudings. Hierdieverhoudings is dikwels met ander mense wat ook selfverwesenlikers is.Omdat dit die geval is, is hulle vriendekringe gewoonlik klein. Hoeweldit so is, is hierdie mense tog verdraagsaam en vriendelik met 'n baiewye groep mense. Hulle is egter in staat tot aggressie teenoor mense watdit verdien en in situasies waar dit iemand ten goede kan kom. Maslowhet in 'n meer gedetailleerde studie (Maslow 1987:150-157) bevind datdat selfverwesenlikers se verhoudings vry van angs was. Dit is vir hulleewe belangrik om liefde te gee as om dit te ontvang. Seks is by hulle baienou met liefde verbind. Hulle oorskry die grense van die ego deurdatdie beminde se behoefte as hul eie ervaar. Hulle is ook in staat omte speel en dinge te geniet. Hierdie soort liefde word volgens Maslowgekenmerk deur wedersydse respek en elke lid handhaaf tog 'n uniekekarakter. Die liefde wat selfverwesenlikers het, is 'n doel op sigself enword gemotiveer nie deur tekort nie, maar deur die potensiaal om liefte hê.12. Hulle het 'n duidelike en pragmatiese sin vir reg en verkeerd. Hulle hetde�nitiewe standaarde van wat reg en verkeerd is, maar dit mag verskilvan dié van die samelewing. Maslow vind egter dat, hoewel hulle 'nsterk sin vir die etiese het, baie min van hulle godsdienstig is in dieortodokse sin van die woord.13. Hulle onderskei middele en doele. Hulle is in die algemeen gefokus opdie doel. Tog is baie alledaagse aktiwiteite vir hulle 'n doel op sigself.
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254 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË14. Hulle het 'n �loso�ese sin vir humor. Hulle vind nie die alledaagsevyandige of snobistiese humor snaaks nie. Hulle sin vir humor is meerverwant aan die wysheid van die hofnar.15. Hulle is almal is kreatief. Volgens Maslow was daar in sy studie nieeen uitsondering nie: al die deelnemers was kreatief op een of anderwyse. Nie almal is kunstenaar nie, maar op een of ander manier ishulle kreatief in die werk wat hulle doen of selfs in die alledaags lewe.Daar is huisvroue wat kreatief sop kook en digters wat verbeeldinglosegedigte skryf. Hierdie mense was kreatief in hulle denke en het nie dieonbekende gevrees nie. Maslow het verder bevind dat selfverwesenlikersminder geïnhibeerd en meer spontaan as ander mense is. Hulle hetverder 'n soort tweede naïwiteit deurdat hulle ook as volwassenes diespontaneïteit en openheid vertoon het wat 'n kenmerk is van enigegesonde kind. (Maslow 1987:159)16. Hulle weerstaan inkulturasie. Volgens Maslow is selfverwesenlikers niegoed aangepas in die gewone sin van die woord nie. Hulle kom weloor die weg met die kultuur, maar is tog innerlik afsydig teenoor diekultuur. Wat gewoontes betref, kom selfverwesenlikers normaal voor.Hulle afstand van die kultuur is nie primêr sigbaar in hulle kleredragof eetgewoontes nie, omdat dit nie vir hulle belangrik is nie. Hulleis ook nie besonder rebels in die adolessente sin van die woord nie,hoewel hulle gerig is op die bewerking van sosiale verandering op dielang termyn. Hulle gaan oor die algemeen krities en eklekties met diekultuur om.17. Hulle eienskappe het ook negatiewe kante. Omdat hulle sterk personeis, kan hulle hirurgies kil wees as dit nodig is. Omdat hulle intenskonsentreer kan hulle verstrooid wees. Hulle kan dalk afsydig teenoorander wees omdat hulle na binne gekeer is.18. Hulle deel sekere waardes. Hulle is realisties, medemenslik, entoesias-ties en doelgerig. Hulle is nie begaan oor morele trivialiteite soos reëlsoor eetgewoontes en kleredrag nie. Net so is hulle nie oormatig begaanoor voorafbepaalde sosiale rolle nie. Hulle beleef nie die wêreld primêras 'n gevaarlike plek met mense wat gedomineer kan word of waardeur
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7.4. ABRAHAM MASLOW 255mens gedomineer kan word nie52. Hulle hoogste waarde is om hulle eieunieke karakter uit te leef.19. Hulle is in staat om waarde-polariteite op te los. Maslow beskou ditas 'n belangrike teoretiese gevolgtrekking van sy studie dat dit psi-gies ongesonde mense is wat nie sekere waarde-polariteite kan oplosnie. Selfverwesenlikers beleef byvoorbeeld nie hulle emosies en denkeas teenstrydig nie. Hier vertaal Maslow Augustinus se �Wees lief virGod en doen wat jy wil� in �Wees gesond en vertrou jou impulse�. Hullelos ook die pole van selfsug en onselfsugtigheid, gees en vlees, plig enplesier en 'n magdom ander op53.Maslow kom tot die gevolgtrekking dat daar eintlik twee soorte psigologieëmoet wees: een vir selfverwesenlikers en een vir nie-selfverwesenlikers. Vol-gens Maslow lê die fout van die sielkundige tradisie tot op daardie tydstipdaarin dat dit patologiese, onvolwasse en ongesonde eksemplare (hy gebruikdie woord speimens) van die mensdom gebruik om 'n teorie oor die men-slike natuur mee te ontwikkel. Maslow betoog dat dit onvermydelik lei tot 'nkreupel psigologie en �loso�e. Hy wil die selfverwesenlikers gebruik as basisvan die psigologiese wetenskappe (Maslow 1987:149) maar ook as die basisvir 'n humanistiese biologie (Maslow 1971:9).7.4.3.4 Die instinkmatigheid van hoër behoeftesHoewel Maslow altyd 'n wye belangstellingsveld gehad het, het sy vroeërewerk sy skoling in die behavioristiese psigologie verraai. Enkele titels van sypublikasies vanaf 1932 tot 1937 gee 'n indruk van waarmee hy hom vroeg insy loopbaan besig gehou het54: Delayed reation tests on primates from thelemur to the orangoutang (1932); The emotion of disgust in dogs (1932); Foodpreferenes of primates (1933); In�uene of di�erential motivation on delayedreations in monkeys (1934); The e�et of varying external onditions onlearning, retention and reprodution (1934); Appetites and hunger in animalmotivation (1935); The role of dominane in the soial and sexual behaviourof infra-human primates (in vier dele, 1936); Dominane-feeling, behaviour52Hoewel Maslow nie hier spesi�ek na Adler verwys nie, is dit tog duidelik dat hy Adlerse analise van motivering hier in gedagte het.53Maslow noem 17 pare. (Maslow 1987:149)54'n Volledige lys van publikasies verskyn in Maslow (1987:273 en verder). Ek lig enkeletitels uit ter wille van klem.
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256 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËand status (1937). Vanaf 1937 ondersoek hy die verband tussen dominansieen seksualiteit by vroue. In 1943 verskyn A Theory of human motivation.Toe Maslow begin om die hoër behoeftes te identi�seer en selfs aan hulle'n sekere primaat te verleen, was die vraag of daardie behoeftes instinktiefis en of hulle afgeleides was van ander behoeftes. Die behaviorisme en diepsigoanalise het die hoër menslike funksies tot basiese drange herlei55. Datdit nie die geval is nie, en dat die sogenaamde hoër behoeftes ook instink-matig is, is volgens Robert Frager, wat die voorwoord tot die derde uitgawevan Motivation and Personality geskryf het, een van die groot bydraes vanMaslow. Frager som Maslow se gevolgtrekking oor die menslike natuur ondervier punte op. Die eerste hiervan is dat alle mense in inherente geneigdheidhet om te streef na hoër vlakke van gesondheid, kreatiwiteit en selfverwesenli-king. Die tweede is dat neurose die blokkering van die natuurlike geneigdheidtot selfverwesenliking is (Maslow 1987:xxxv)56.In 1954 publiseer Maslow 'n artikel getiteld The instintoid nature ofbasi needs. Hy bewerk dieselfde stof weer tot hoofstuk 7 van die 1954 uit-gawe vanMotivation and Personality57 en later weer tot 'n addendum in Thefarther reahes of human nature (Maslow 1971:379-390). Hy vind dat daargoeie redes is om te postuleer dat mense 'n intrinsieke geneigdheid het om teontwikkel tot selfverwesenliking. Hy betoog dat daar wegbeweeg word vandie paradigma van dierlike instinkte as model vir menslike instinkte. Elkespesie het sy eie instinkte en mense s'n sluit denke, skoonheid, kreatiwiteiten liefde in (Maslow 1987:51, 53). Die mens het eintlik nie dierlike instinktenie, net reste daarvan (Maslow 1971:380). Een van die eienskappe van 'ninstinktiewe behoefte is dat die nie-vervulling daarvan een of ander vormvan patologie tot gevolg het (Maslow 1987:53)58. Maslow gee in sy Fartherreahes of human nature 'n lys van 15 metamotiveerders (hoër behoeftes) endie patologieë wat ontstaan wanneer hierdie behoeftes nie vervul word nie(Maslow 1971:318). Maslow vergelyk ook die behoefte aan vitamines, diebehoefte aan liefde, die nuuskierigheids-impuls en neurotiese behoeftes59 aandie hand van 18 kriteria waarvan die belangrikstes die patogeniese gehalte55Sien die bespreking by 7.3 op bladsy 234.56Die ander twee hou verband met die ontwikkeling van 'n sinergiese gemeenskap ensakewêreld.57Hoofstuk 4 in die derde uitgawe wat na sy dood in 1987 verskyn het.58Max-Neef neem hierdie punt weer in sy teorie op. Sien bespreking op bladsy 271.59Hy verwys waarskynlik na die neurotiese behoeftes wat deur Karen Horney geanaliseeris. In haar Self Analysis noem Horney tien neurotiese neigings wat sy telkens as 'n behoefteaan iets uitdruk. Hulle is: Die neurotiese behoefte aan liefde. Die neurotiese behoefte aan
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7.4. ABRAHAM MASLOW 257van nie-vervulling en algemene voorkoms in alle kulture en lewensfases is.Vitamine, nuuskierigheid en liefde voldoen aan die meeste. Neurotiese be-hoeftes nie. Op die wyse kan hy bewys dat die sogenaamde hoër behoeftesook instinkmatig is en dat hulle nie van die laer behoeftes af te lei is nie (Mas-low 1971:381-388). Maslow beskou ook kognitiewe behoeftes as instinktief.Dit word egter maklik misgekyk deur 'n soort psigologie wat a�eidings maakvanuit psigopatologie. Kognitiewe patologie is subtiel en word dus maklikoorgesien (Maslow 1987:23).Maslow se gedagtes oor menslike behoeftes is kompleks en omvattend. Ekhet gepoog om die belangrikste elemente van sy denke in die verband hierboaan die hand van 'n paar van sy belangrikste werke uiteen te sit. Hoewel ekplek-plek kritiese opmerkings gemaak het, gaan ek nou voort om die bydraevan Maslow tot die studie van menslike behoeftes te evalueer.7.4.4 Kritiese evaluering vanMaslow se behoefte-hiërargie7.4.4.1 Maslow se bydrae: 'n draaipunt weg van dierlike determi-nismeMaslow se bydrae moet histories verstaan word. Hy is een van die baanbre-kers wat 'n nuwe tema in die psigologie van die twintigste eeu na vore bring:die menslikheid van die mens. Die dierlike het in die eerste dekades van dietwintigste eeu as paradigma vir die menslike gefunksioneer. Die psigologievan Watson en sy navolgers asook van Pavlov en sy volgelinge het hierdieverbintenis tussen mens en dier metodologies gestalte gegee deur 'n psigolo-gie wat in 'n groot mate op eksperimente met diere gebaseer is, uit te werk60.Daarmee saam word verwysing na alle intra-psigiese prosesse ontken. Hoewel'n lewensmaat. Die neurotiese behoefte om die eie lewe te beperk. Die neurotiese behoefteaan mag. Die neurotiese behoefte aan 'n almagtige wil (die introverte weergawe van dievorige). 'n Neurotiese behoefte om ander uit te buit. Die neurotiese behoefte aan aansien.Die neurotiese behoefte aan bewondering. Die neurotiese ambisie om te presteer. Dieneurotiese behoefte aan onafhanklikheid. Die neurotiese behoefte aan perfeksie.Die grondkenmerk van neurotiese behoeftes is die rol wat angs daarin speel (Horney1937:41). Ironies genoeg vermeerder die bevrediger, na kortstondige verligting, die angs.Op die wyse is 'n neurotiese behoefte is bose kringloop. In die terminologie wat ek inhierdie studie ontwikkel sal ek eerder in hierdie gevalle na neurotiese begeertes verwys.Die term neurose word nie meer algemeen in die moderne psigologie gebruik nie (Pluget al. 1988:235-236).60Sien bespreking by 7.1.1
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258 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËFreud en sy skool se teorieë gebaseer is op kliniese ervaring en nie op diere-eksperimente nie, herlei ook hulle dit wat oënskynlik uniek menslik is na 'nstel basiese drange wat die mens met die dier deel. Van die intra-psigieseprosesse word daar wel deeglik kennis geneem. Maar die belangrikste vanhierdie prosesse vind buite die bewuste subjek plaas. Albei benaderings het'n deterministiese mensbeeld61. Maslow verwerp hierdie soort determinisme(Wilson 1972:178).Hy gebruik die gesonde mens as metodologiese vertrekpunt62 teenoor me-todologiese voorrang van die sieke (soos die psigoanalise) en die dier (soosdie behaviorisme).Maslow se psigologie is basies positief. 'n Mens kry byna die indruk datFreud aktief poog om sy preutse tydgenote aanstoot te gee met uitsprake soosdié dat elke man eintlik sy ma begeer en sy pa haat, dat soen eintlik byt is, datdie kind 'polimorf pervers' is en dat alle mensliewendheid bloot gesublimeerdewellus en aggressie is. Freud se psigologie moet help om siek mense normaalte laat funksioneer. Maslow se psigologie is gerig op persoonlike groei. Omnet op 'n minimum vlak te kan funksioneer is nie genoeg nie. Maslow beskouselfverwesenliking as instinkmatig en dus as iets wat elke mens nastreef. VirMaslow kan elkeen 'n selfverwesenliker wees (Wilson 1972:178). Neurose isjuis 'n faling in persoonlike groei.Maslow bestudeer menslike liefde en kreatiwiteit op sigself en nie as 'nsekondêre kategorie nie (byvoorbeeld iets wat aangeleer is of wat die pro-duk van sublimasie is) maar as die belangrikste eienskappe van die mens.Vir Maslow is die hoër behoeftes net so instinktief as laer behoeftes63. Sobyvoorbeeld bestaan die drang om te weet nie as 'n sublimasie van 'n sek-suele of dominasie-behoefte nie (soos deur onderskeidelik Freud en Adler64veronderstel is), maar is dit 'n behoefte in eie reg.Hy tematiseer transendensie en piek-ervaring in sy psigologie. So byvoor-beeld identi�seer hy 14 waardes wat 'n doel opsigself is en waarna 'n mens61Sien die bespreking by 7.2 op bladsy 223 en verder.62Hierdie vertrekpunt bring sy eie metodologiese vrae mee, maar dit is ten minste 'nprobleem wat verband hou met 'n nuwe deurbraak. Die probleme word by 7.4.4.6 opbladsy 265 bespreek.63Sien die bespreking by 7.4.3.4 op bladsy 255 asook (Wilson 1972:164).64Adler was 'n belangrike teoretikus wat in 1911 van Freud se skool geskei het en en sy eieskool, die van die Individualpsyhologie, gestig het. Hy het vanaf 1926 die VSA meermalebesoek en dus 'n invloed daar gehad. Hy beklemtoon die belang van die aggressiedrangen aspekte soos dominansie. (van den Berg 1970:155 en verder)
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7.4. ABRAHAM MASLOW 259streef. Hierdie B-values65, soos hy dit noem, sluit waarheid, goedheid, skoon-heid en heelheid in66. Hy maak ook 'n studie van die verskillende betekenissevan die term transendensie en som dit dan aan die einde van die besprekingvan 35 aspekte soos volg op:Transendene refers to the very highest and most inlusive orholisti levels of human onsiousness, behaving and relating, asends rather than as means, to oneself, to signi�ant others, tohuman beings in general, to other speies, to nature, and to theosmos. (Maslow 1971:279)Die afstand tussen Maslow aan die einde van sy loopbaan en sy voorgangersin die behaviorisme en psigoanalise is in hierdie aanhaling duidelik. Hy praatoor waardes wat 'n selfstandige doel is, dus iets waarna gestreef word, dusoor die toekoms en nie oor die verlede nie; hy praat van die bewuste en nievan die onbewuste nie, van potensiaal en nie van tekort nie. Ten spyte van aldie kritiek wat teen Maslow uitgespreek gaan word, moet die leser in gedagtehou waar Maslow vandaan gekom het en hoe ver hy gevorder het.Wat Maslow ook in 'n mate kon regkry was om die bevindinge van ver-skillende skole van die psigologie nuttig binne sy eie model te inkorporeer.Hy vind 'n plek vir die mediese en biologiese fokus van die skool van Freuden die behavioriste. Hy kan Karen Horney se konsep van basiese angs in syanalise van sekuriteitsbehoeftes inkorporeer. Hy kan Adler se resultate by sybehoefte aan respek inbring. Selfs die term selfverwesenliking kom oorspron-klik van Kurt Goldstein. Wat Maslow gedoen het, was om vorm te gee aandie verskeidenheid bevindinge en teorieë wat gaande was. Die vorm wat hydaaraan gegee het, was natuurlik sy hiërargie. Dit het groot populêre byvalgevind maar dit was na my mening sy grootste fout. Paragraaf 7.4.4.2 geeredes ter stawing.7.4.4.2 HiërargieDie hoofbesware teen die konsep van 'n hiërargie van behoeftes is, kan ondertwee hoofde saamgevat word:1. Maslow formuleer sy teorie op so 'n manier dat dit ontoetsbaar is.65Being Values66Volledige lys by (Maslow 1971:134).
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260 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË2. As 'n mens die basiese konsepte in falsi�ëerbare terme herformuleer,bestaan daar getuienis tot falsi�kasie.Ek bespreek Maslow se hiërargie onder hierdie twee hoofde.Ontoetsbare formulering Daar is reeds by 7.4.2.1 op bladsy 239 ver-wys na die manier waarop Maslow sy teorie teen falsi�kasie verskans. Ekverwys hier net kortliks na die resultaat van wat vroeër bespreek is. Mas-low formuleer ad ho-hipoteses om die meer algemene uitsonderings op syteorie te verklaar. Daardie uitsonderings is egter van so aard dat dit diegeldigheid van die hele gedagte van 'n hiërargie in twyfel trek. Die stelling isveral verdag dat beide aanhoudende deprivasie én historiese vervulling van'n sekere behoeftes tot frustrasie-toleransie kan lei. Die eintlike verskansingis egter nie die verklaring van die ooglopende uitsonderings nie, maar diestelling dat gedrag nie 'n aanduiding is van wat mense motiveer (dus vanwat hulle behoeftes is nie). Vir Maslow word gedrag deur meer as een faktorveroorsaak67. As gedrag nie 'n maatstaf is waaraan die hiërargiese rangs-kikking van behoeftes gemeet kan word nie, ontstaan die vraag na wat dandaardie maatstaf is. Maslow se antwoord is die begeerte van die individu.Hy stel egter nie 'n manier voor hoe hierdie begeerte gemeet kan word nie.Die feit dat 'n mens alles gelyk kan begeer bemoeilik verder die gedagte van'n behoefte-hiërargie gebaseer op begeerte (Maslow 1987:26) .'n Ander vraag ontstaan nou: As dit nie oor gedrag gaan nie, waar komMaslow aan die stof vir sy behoefte-hiërargie? Dit kon nie deur waarnemingvan mense se gedrag gewees het nie, omdat dit nie gaan oor gedrag nie, wantgedrag het meer as een bepaler. Maslow sê die basis van sy teorie is klinieseervaring. Hy gee egter nie gevallestudies weer om telkens die hipoteses virsy teorie te verskaf nie. Die gebruik van gevallestudies sou egter 'n probleemwees omdat hy nie 'n formele metode ontwikkel het om begeerte te meet nie68.Dit laat die vraag na die werklike oorsprong van Maslow se behoefte-hiërargienog onbeantwoord.Daar is reeds verwys na hoe Maslow die groot teorieë oor mense motive-ring in sy hiërargie inkorporeer. Hy noem sy eie teorie 'n sintese van die werkvan die funksionalistiese skool, Gestalt teorie, Freud, Adler, Horney, Fromm67Ook ander psigoloë stem saammet hierdie punt. MClelland (1987:4-6) sê byvoorbeelddat motivering een van drie bepalers van gedrag is. Die ander twee is denke en vaardigheid.68MClelland (MClelland 1987) het 'n besonder geso�stikeerde repertorium van teg-nieke ontwikkel om 'n verskeidenheid van motiverings te meet.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 261en die behaviorisme (Maslow 1987:15). Ek waag 'n antwoord op die vraag nawaar die stof vir Maslow se behoefte-hiërargie sy oorsprong het: In die bibli-oteek! Maslow se hiërargie is 'n teoretiese sintese. Hy bring met sy briljanteintellek en sy omvattende kennis van die psigologiese literatuur, en met dievoordeel van sy vryheid ten opsigte van die skole van die psigologie 'n teo-rie byeen wat 'n verskeidenheid perspektiewe op 'n uiters eenvoudige manierbyeenbring - 'n rangorde so eenvoudig dat 'n eerstejaarstudent dit kan ver-staan. Binne hierdie eenvoud is daar ruimte vir nuansering en kompleksiteit.Tot Maslow se eer kan mens byvoeg dat hy self later in sy loopbaan gekon-sentreer het op die hoër menslike funksies en waardes en daar 'n belangrikebydrae gemaak het69. Hy kon dit egter sonder die hiërargie van behoeftesook gedoen het.Getuienis van die teendeel In die daaglikse lewe en in uitsonderlikegevalle is mense die heel tyd besig om keuses tussen hulle verskillende be-hoeftes te maak. Daar is reeds in die verband na die navorsing van Sorokinverwys70. Mense kies vir liefde selfs op 'n honger maag, mense stel hulleselfin gevaar ter wille van sosiale status, hongerstakers sterf om hulle ideologiete verdedig, mense ly vir hulle geloof, mense weier om onrein kos te eet selfsal is hulle honger vlugtelinge. Die lewe is vol van voorbeelde van uitruilings,oorskrydings en inversies van Maslow se hiërargie71.Maslow se eie vroeëre navorsing weerspreek eintlik sy teorie van pro-potensie van behoeftes. Maslow het self volkekundige navorsing onder dieEskimo's gedoen en gevind dat hulle eintlik moeilike lewenstoestande verkies(Wilson 1972:161). Volgens Lutz en Lux se artikel in Max-Neef en Ekins seReal life eonomis (Ekins en Max-Neef 1992:194) beweeg Maslow self in sylater werk weg van 'n hiërargiese behoeftebeskouing tot 'n beskouing waarvol-gens mense hulle behoeftes aan selfverwesenliking en hulle tekort-behoeftes(d.i. materiële en sosiale behoeftes) gelyk wil bevredig en sekere uitruilingsen afkope maak. Om sulke besluite te neem, vereis een of ander waardestel-sel. Maslow beklemtoon ook dat selfverwesenlikers goeie frustrasie-toleransiehet en dus dat hulle ook kan funksioneer wanneer hulle ander behoeftes nievervul is nie. Maslow eindig dan eintlik met die twee tipes psigologie wat hy69Die publikasies wat saamgevat is in (Maslow 1971) is 'n goeie voorbeeld hiervan.70Sien 7.4.3.1 op bladsy 244.71Sien voorbeelde by (Berelson en Steiner 1964:243) asook die bevindinge van Murrayen Pauw. Bespreking by 7.6 op bladsy 283.
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262 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËself in die vooruitsig gestel het: een vir selfverwesenlikers en een vir andermense. (Maslow 1971:149)7.4.4.3 Die dimensie van tydsverloop versus absolute momentMaslow se hiërargie van behoeftes kan moontlik baat by die onderskeid watMontagu Murray gemaak het tussen die betekenis van 'n stelling met be-trekking tot 'n verloop van tyd of 'n absolute moment72. Dit is nie duidelikin Maslow se uiteensetting of die hiërargie geld vir 'n moment of 'n verloopvan tyd nie. Daar is reeds daarna verwys dat Maslow nie sy hiërargie vanbehoeftes as 'n hiërargie van gedrag aanbied nie maar van begeerte73. Selfsal aanvaar 'n mens dit so, bly die vraag nog steeds wat die epistemologiesebetekenis van die verskillende begeertes sou wees, sou hulle meetbaar wees.Ek probeer die hierdie vraag met 'n hipotetiese anekdote toelig. 'n Na-tuurkundige stap deur die bosse van die Sentraal-Afrikaanse Republiek. Hymaak 'n opname van plant- en dierspesies en stuur dan elke aand sy data persatellietfoon na 'n medenavorser op 'n ander kontinent. Daardie medenavor-ser is moontlik 'n vriend of selfs 'n geliefde. Vroeg een aand is hy besig om sytoerusting op te stel om 'n e-pos via satellietfoon te versend en sommer ook'n boodskap aan sy vriend of geliefde te stuur. Skielik hoor hy 'n gekraakvan takke in die bos. Op daardie oomblik is die data en die vriendskap virhom nie meer belangrik nie. Hy konsentreer net op die takke wat kraak. Wathy volgende doen is volgens Maslow nie van belang nie. Volgens MClelland(MClelland 1987:4) sal sy optrede die produk van motivering(s), denke envaardigheid wees. Wat in Maslow se mening belangrik is, is dat hy op daardieoomblik veiligheid bo liefde of sin begeer. Die vraag ontstaan nou na wat so'n voorval sou beteken selfs al kon ons mense se innerlike emosies waarneem.Die eerste lesing hiervan is dat, in terme van Maslow se behoefte-hiërargie,alles volgens verwagting verloop. Die situasie laat die meer pre-potente be-hoefte, naamlik veiligheid, na vore tree as die oorheersende behoefte en dusas die sterkste motivering. Siedaar, nog 'n bewys vir Maslow se hiërargie vanbehoeftes. Dit is egter alles vanuit die perspektief van die absolute moment.Die perspektief vanuit 'n verloop van tyd bring 'n ander analise van diebetekenis van die situasie na vore. Die navorser het geweet hy gaan in dieloop van sy reis gevaar moet trotseer. Hy het al in die verlede olifante in die72Murray gebruik die onderskeid om teologiese stellings oor armoede en lewenspeil tebespreek. Dit kan egter nuttig in ander analises ook gebruik word. (Murray 2003:258)73Sien 7.4.2.1 op bladsy 239 en 7.4.4.2 op bladsy 260.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



7.4. ABRAHAM MASLOW 263woud raakgeloop, malaria opgedoen en gaboenadders teengekom. Hy weetdat hy selfs gewapende wildstropers of rebelle mag raakloop. Vir hom isdie bewaring van die ekosisteem egter van uiterste belang. Hy glo dat dienavorsing wat hy doen, kan bydra tot die bewaring van die ekologiese skattevan die woude van sentraal Afrika. Dis nie dat hy nie lief is vir sy vriende engeliefdes nie, dis ook nie dat hy nie bang is vir die gevare wat sy reis gaanmeebring nie - hy waag dit alles vir die saak waarvoor hy hom beywer. Vanuitdie perspektief van 'n verloop van tyd is die waardes wat 'n persoon nastreefdie sterkste motiveerders en dus die pre-potente behoefte. Hier staan diebehoefte-hiërargie op sy kop.Een situasie dien dus tegelyk as bewys van 'n hiërargie van behoeftes én'n bewys daarteen, afhangende van die tydsperspektief. Die vraag is wattereen van die twee Maslow in gedagte gehad het en of hy überhaupt só daaraangedink het. Dit kom voor asof, naas die leemte van die diskwali�kasie vangedrag en die afwesigheid van riglyne om begeerte te meet, die onduidelikheidoor die tydsperspektief 'n belangrike tekortkoming van Maslow se teorie oor'n hiërargie van behoeftes is.7.4.4.4 Die verwarring van behoeftes en vervullersMaslow onderskei nie metodologies duidelik tussen behoefte, begeerte, drangen vervullers nie. Tog gebruik hy al hierdie terme in min of meer hullekorrekte tegniese betekenis maar soms gebruik hy behoefte, begeerte en drangook as sinonieme74. Hy wys byvoorbeeld daarop dat vervullers op meer aseen behoefte gerig kan wees soos dat kos ook 'n funksie het ten opsigte vansekuriteit en ook liefde (Maslow 1987:16). Hy verduidelik nooit eksplisietdie verband tussen byvoorbeeld die hunger drive, die begeerte na kos, diebevrediger kos en die gedrag eet nie. Uit afsonderlike stellings wat hy in dieverband gemaak het kan mens egter poog om die verband binne sy teoretiesemodel aan te toon. Stelling 1: Daar is 'n verband tussen die hongerdrang enaptyt (dus begeerte) deurdat dit blyk dat mense lus raak vir 'n sekere soortkos wat aan 'n spesi�eke �siologiese behoefte beantwoord. Hierdie verbandis egter onvolmaak (Maslow 1987:16). Stelling 2: 'n Vervuller het meer aseen funksie. Stelling 3: Gedrag het meer as een bepaler.Dit volg hieruit dat nie net gedrag nie 'n aanduider van die relatiewesterkte van behoeftes (pre-potensie) is nie, maar óók dat begeerte nie 'n aan-74Sien die aanhaling uit (Maslow 1987:4) by 7.4.3.1 op bladsy 243.
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264 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËduider is van die relatiewe sterkte van behoefte nie. Die rede is dat begeertegerig is op 'n spesi�eke bevrediger en dat daardie spesi�eke bevrediger meeras een funksie het.7.4.4.5 Die sosiale betekenis van Maslow se hiërargie van behoef-tesMaslow se behoefte-hiërargie het gevaarlike gevolge wanneer dit gebruik wordas basis vir beleidsbesluite in veral ekonomies onderontwikkelde lande. Ekhet reeds by 7.4.3.1 hierdie punt bespreek, dus verwys ek hier kortliks daarnamet 'n addisionele perspektief wat nie vroeër genoem is nie.By wat vroeër gesê is, kan bygevoeg word dat Wilson, 'n goeie vriend enkollega van Maslow, op grond van sy aanvaarding van Maslow se hiërargie,tot die gevolgtrekking kom dat 'n outoritêre regering in arm lande sal werk,omdat die mense se sekuriteitsbehoeftes groot is. Max-Neef en Sen se betoogtot die teendeel word by 7.5 op bladsy 268 en 8.2.3.2 op bladsy 303 behandel.Sen beklemtoon dat vryheid (tot selfverwesenliking) materiële voorwaardeshet. Juis daarom beklemtoon hy dat daar gefokus moet word op die hoërwaardes soos vryheid (substantief ondersteun). Die motivering tot hoër be-hoeftes sluit in elk geval die ondersteuning van sy eie basis in75. Vry mensesorg ook immers dat hulle genoeg kos het. Daar moet juis van 'n behoefte-hiërargie as basis van politieke en ekonomiese beleid wegbeweeg word omdatdit so 'n goeie verskoning vir diktators is.Met hierdie interpretasie stem Maslow se behoefte-hiërargie in sy politiekebetekenis ooreen met die evolusieleer waarvan dit in elk geval 'n geesgenootis. Die politieke betekenis van die evolusieleer is dat dit wat laag is, dieeintlike basis van die mensdom is76, dat skepping deur stryd plaasvind77 endat sommige rasse beter as ander is78. Maslow beklemtoon net soos Darwindat dit wat hoog is uit dit wat laag is voortkom en wel op so 'n manier datdit 'n proses deurloop waarin daar nie spronge ('n mens sou kon sê missinglinks) is nie. Maslow beklemtoon ook dat net sommige mense bo uitkom,hoewel hy self wil hê alle mense moet selfverwesenlikers word. Dit doen hy75Sien (Sen 1999b). Hy staan in teëstelling met Huthenson se skool wat van meningis dat ekonomiese groei voor stelselmatige demokratisering moet geskied. 'n Studie vanHarvard 2004 sê presies die teenoorgestelde.76Dis hoekom kommunisme die evolusieleer kan aanhang77Dis hoekom kapitaliste die evolusieleer kan aanhang78Dis hoekom fasiste die evolusieleer kan aanhang
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7.4. ABRAHAM MASLOW 265meer eksplisiet as Darwin wat eintlik verhul (onbewus?) met die woordefavoured raes in die subtitel van sy Origens of Speies die suggestie laat datook party mensrasse beter as ander kan wees79.Dit moet duidelik gemaak word dat Maslow self glad nie beoog het om 'nteorie te ontwerp wat as verskoning vir diktature kan dien nie. Die teendeelis waar. Sy teorie oor bestuur80 is juis daarop gerig om werk vir werkers 'nmeer sinvolle ervaring te maak - dan werk hulle in elk geval beter met mindertoesig en beheer(Maslow 1971:237).7.4.4.6 Die keuse van gesonde menseMaslow se studie oor self atualising people was revolusionêr in die tyd toedie psigologie die dier of die geestesongesonde mens bestudeer het81. Intuïtiefvoel die resultate geldig as voorbeelde van mense wat 'n mens kan idealiseer:selfverwesenlikers het minder angs, hulle geniet meer dinge, hulle neem beterwaar en hulle dink vir hulleself.Ten spyte van die intuïtiewe geldigheid van die studie moet 'n mens tog'n kritiese vraag oor die universele geldigheid van die resultate daarvan stel.Die studie is metodologies gebaseer op (ten slegste) 'n sirkelredenasie en (tenbeste) 'n onvoltooide hermeneutiese sirkel. Maslow selekteer mense wat hyas selfverwesenlikers beskou sodat hy die eienskappe van selfverwesenlikersuit die studie van hierdie mense kan a�ei.Die kritiek is nie noodwendig teen hierdie prosedure gerig nie. Om iets tebestudeer waarvan 'n mens nie die eienskappe ken nie moet 'n mens noodwen-dig êrens begin. Die huidige debat oor die ontdekking van die sogenaamdetiende planeet is ook 'n voorbeeld van die interaksie van denotatiewe en ko-notatiewe de�nisies82. Die kritiek teen Maslow se metode is dat hy aan dieeinde van sy eerste a�eiding van eienskappe nie krities vra of sommige vandie eienskappe juis sy eie seleksiekriteria weerspieël en of daar nie tipes mense79Die volledige titel is: The origens of speies by means of natural seletion or thepreservation of favoured raes in the struggle for life.80Maslow is 'n geliefde skrywer in die bestuurswese. Ek het in die uiteensetting van sywerk in hierdie hoofstuk baie meer gefokus op sy werk van suiwer psigologies-teoretieseaard. Hy was in die bestuurswese egter 'n inoveerder in eie reg. Uit die bibliogra�e wat asaddendum in die 1987 uitgawe van Personality and Motivation aangeheg is, blyk dit dathy veral in die laaste deel van sy loopbaan gewerk het aan die toepassing van sy insigteoor selfverwesenliking vir die werkplek. (Maslow 1987:273)81Sien die bespreking van die inhoud van hierdie studie by 7.4.3.3 op bladsy 250.82Die basiese gegewens hieroor is te vinde by http://en.wikipedia.org/wiki/10th_planet
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266 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËis wat hy stelselmatig uitgelaat het nie.Ek wil voorstel dat Maslow se seleksie wel een soort gesonde persoonen een motiveringskompleks verteenwoordig. Ek sit my argument uit aandie hand van die ontdekking van drie motiverende waardes of motiverings-komplekse in die westerse kultuur wat gemaak is deur David MClelland(MClelland 1987).MClelland se werk toon 'n metodologiese netheid en konsepsuele skerp-heid wat hom 'n belangrike bydraer op die terrein van die studie van menslikemotivering maak. Sy metodes vertoon 'n kombinasie van die beste kwanti-tatiewe ingesteldheid van die Noord-Amerikaanse gedragspsigologie en diebewustheid van die rol van onbewuste motiewe en fenomene soos projeksievanuit die dieptepsigologiese tradisie.MClelland bestudeer die tekste waarmee kinder leer lees en vra homself afwat die motivering is wat 'n gemeenskap sy kinders, by wyse van spreke, metmoedersmelk ingee. Hy ontdek drie motiverende waardes in sy diakroniesestudie van 'n aantal Europese lande: a�liasie, prestasie en mag. Hy ontwerp'n stelsel waardeur hy tekste kan analiseer en punte toeken vir elke soortmotivering. Hy ontwerp psigometriese instrumente om hierdie motiveringste meet. Dit gebruik hy dan in projeksietoetse om mens se motiverings interme van die drie kategorieë te meet83. Hieruit ontdek hy eienskappe vanelke soort motivering, wat sulke mense aktiveer, hulle voorkeure vir sekereberoepe en kultuurvorme en gemeenskappe wat ontstaan uit een van diesoorte motiverings.As 'n mens 'n idieël-tipiese beeld van Maslow se keuse van mense vir systudie oor selfverwesenlikers maak, is hulle gelukkige, intellektuele, mens-liewende dog nie aktivistiese, matig eksentrieke dog goed funksionerende,gefokuste en dus bietjie verstrooide, morele maar nie godsdienstige mense ingelukkige verhoudings wat oor 'n hele aantal sake hulle eie kop volg en ietsin die lewe wil bereik. Hulle is Maslow se goeie kollegas en vriende. Kortweg:Hulle is mense soos Abraham Maslow.In terme van MClelland se kategorisering is hulle mense met 'n hoëahievement motivering (nAh soos MClelland dit noem). Eienskappe vanhierdie mense sluit in dat hulle minder geneig is tot aktivisme (wat wel diegeval is met nPower) of dat hulle minder sosiaal is (nA�liation). Hulle wil83Die studie van leerlesse vir klein kinder is reeds 'n vorm van projeksietoets. Ek onthougoed eerste woord wat ek in graad 1 in 1979 uit 'n leesboekie getiteld Mossie en Baas,leer lees het. Die woord was Baas. Die betekenis daarvan sou my eers jare later, by dielees van MClelland se werk byval.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 267self iets bereik en word gemotiveer deur die uitdagings wat hulle vir hulleselfstel. Hulle is nie oormatig geïnteresseerd om beheer te neem van groepe indie samelewing nie. Hulle let nie op modegiere en sulke sosiale 'trivialiteite'nie. Hulle dink nie soos die groep nie.Maslow sê hy wil die selfverwesenliker gebruik as die basis van 'n univer-sele psigologie. Hy bestudeer egter 'n sekere soort persoon: dié gemotiveerdeur prestasie. Die mense wat deur mag of a�liasie gemotiveer word, wordbuite rekening gelaat. Net soos daar 'n patologiese beeld van die prestasie-gemotiveerde mens kan wees, byvoorbeeld iemand wat obsessief en hardkop-pig is, kan daar 'n gesonde beeld van die mag-gemotiveerde of die prestasie-gemotiveerde wees. Die gesonde persoon met 'n hoë nPower is die goeie leierof toegewyde baas. In die universiteit waar Maslow gewerk het, was daarook sulke persone nodig om die organisasie te bestuur. Sulke persone leefhulleself uit in die taak wat hulle op hulleself geneem het om leierskap tegee in verantwoordelikheid aan die wat hulle volg. Nie elke leier is siek nie.Die gesonde persoon met 'n hoë nA�liation leef hom of haarself uit in dieverhouding tot ander mense. Sulke mense geniet ander, waardeer ander ensorg vir ander84. Wil Maslow werklik impliseer dat hulle siek of onvolwasseis? Die bydrae van Maslow is moeilik om te beoordeel. Hy plaas liefde,sin en kreatiwiteit op die psigologie se agenda. Terselftertyd dring hy aanop 'n hiërargie van behoeftes hoewel hy dit onbewysbaar formuleer en nieoortuigend sy bronne daarvoor kan aantoon nie. Juis daardie hiërargieseordening word populêr nagevolg.Die volgende denker wie se bydrae tot die studie van menslike behoeftesontleed word, is nie 'n psigoloog nie maar 'n ekonoom. Omdat ekonomiedie konkrete maniere en middele ondersoek waarop mense hulle behoeftesbevredig, is dit belangrik om ook 'n bydrae uit hierdie oord in hierdie studiein te sluit.84Maslow se proefpersone het 'n amper �loso�ese besorgdheid oor die mensdom. Ter-selfdertyd het hulle nie ander mense so 'nodig' nie.
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268 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.5 Manfred Max-Neef7.5.1 OntstaanskonteksManfred Max-Neef is 'n ekonoom uit Chile. Hy is die stigter van CEPAUR85.Gedurende die vroeë sestigerjare van die vorige eeu was hy 'n dosent by dieUniversity of California te Berkeley in die VSA. Hy het later vir die VVO seVoedsel- en Landbou-Organisasie (FAO) en die Internasionale Arbeidsorga-nisasie as ekonoom en programdirekteur gewerk. Tydens die publikasie vandie Engelse vertaling van Human Sale Development was hy die rektor vandie Universidad Bolivariana en 'n lid van die klub van Rome.7.5.1.1 Ontwikkeling en monetarismeDie onvermoë van die toenmalige ekonomiese stelsel in Latyns Amerika omsensitief te wees vir die behoeftes van mense het hom genoop om die basieseprobleme van ontwikkeling, ekonomie en behoeftes te heroorweeg. Die in-stellings wat 'n groot bydrae tot hierdie proses gemaak het, was CEPAUR,waarvan Max-Neef die direkteur was, en die Dag Hammarskjöld-Stigting inSwede.Volgens Max-Neef is die krisis in die ekonomiese denke van die negentien-tagtigs die steriele konfrontasie tussen ontwikkelingsleer (developmentalism)en neo-liberale monetarisme. Met ontwikkelingsleer bedoel Max-Neef die �-loso�e van die Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank tydens die vyftiger- ensestigerjare van die vorige eeu. Die beweging het daarin geslaag om 'n kolos-sale bydrae te maak tot 'n ryk en diverse ekonomiese struktuur op die kon-tinent. Volgens hom was deelname aan hierdie beweging 'n uiters roerendeervaring, maar teen die 70s het die beweging sy identiteit begin verloor. Dieuiteindelike faling van die beweging was as gevolg van
• Die onvermoeë om �skale en monetêre wanbalanse te beheer
• Die produksie-struktuur wat geskep is het groot klem geplaas op diekonsentrasie van hulpbronne
• Die benadering tot ontwikkeling was suiwer ekonomies en het sosialeaspekte uitgesluit85Die sentrum vir ontwikkelingsalternatiewe. Santiago. Chile.
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 269Monetarisme86 was volgens Max-Neef 'n die geskiedenis van Latyns-Amerika'n �onoter of presriptions�. Dis nie dat hy nie waardering het vir dieonderliggende teorie van monetarisme nie. Hy verset hom egter teen diedogmatiese wyse waarop dit in die Latyns Amerikaanse konteks gebruik is.Volgens hom het dit op die kort termyn rampspoedige gevolge gehad. InLatyns-Amerika is hierdie ekonomiese beleid in stand gehou deur diktatureen pseudo-demokrasieë. Volgens hom kon dit nie anders nie.There is enough evidene that the pressure generated by the soialosts of this model an only be kept under ontrol by repression.(Max-Neef 1991:5)Volgens hom faal die model want:
• Dit het ekonomiese groei aangemoedig sonder ware ontwikkeling
• Die meganistiese verstaan van ekonomiese rasionaliteit was nie geskikvir die arm lande waarin dit toegepas is nie. Armoede kon nie opgehefword deur markte te liberaliseer waarvan die armes nie deel is nie.
• In oligopolistiese markte neig ekonomiese aktiwiteit om spekulatief tewees. Dit lei tot 'n konsentrasie van hulpbronne wat sosiaal ondraaglikis.Beide denkrigtings neig tot meganistiese denke en het (om verskillende re-des) 'n positiewe waardering van konsentrasie van hulpbronne. Beide glo datkonsentrasie van hulpbronne lei tot ekonomiese groei - en statisties gesprokeis dit ook so. Daardie soort groei kon egter nie in mense se behoeftes voor-sien nie. Volgens Max-Neef lê die toekoms in �. . .mustering all our enegiesto design imaginative but viable alternatives...whih aims at an adequatesatisfation of human needs.� (Max-Neef 1991:8)86Die kern van monetarisme is dat geldvoorraad (M) maal die omloopsnelheid van geld(V) per de�nisie gelyk is aan die algemene pryspeil (P) maal die �siese hoeveelheid goedereen dienste geproduseer(Q). Dus: MV≡PQ . Die omloopsnelheid van geld neig om stabielte wees. Dus sal 'n verandering in M 'n proporsionele verandering in PQ teweeg bring.Dus: △M → △PQ. Die �siese hoeveelheid goedere en dienste geproduseer, hang afvan die beskikbare produksiemiddele. Dit lei tot die gevolgtrekking dat 'n veranderingin geldvoorraad op die langtermyn slegs die pryspeil kan beïnvloed. 'n Toename in geld-aanbod lei op die lang duur net tot in�asie. Die gevolgtrekking uit hierdie teorie is dat diestaat hom so min as moontlik in die ekonomie moet inmeng. Hy moet die geldvoorraadlaat toeneem teen dieselfde koers as die onderliggende ekonomiese groei. Dit sal stabiliteitin die ekonomie verseker. (Mohr en Fourie 2001:595)
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270 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.5.1.2 Die Desarollo a Esala Humana projekDie Dag Hammarskjöld-Stigting is sedert die publikasie van hulle verslagoor wêreldwye ontwikkeling87 in 1975 besig om alternatiewe ontwikkeling-strategieë aan te moedig. Die Latyns-Amerikaanse Desarollo a Esala Hu-mana88 projek was deel daarvan. Hierdie projek het die konsepte van be-hoeftes, skaal en e�ektiwiteit ondersoek in die konteks van werkloosheid enplaaslike ontwikkeling. Die projek is in 1985-6 deur CEPAUR en die DagHammarskjöld-Stigting uitgevoer.Die begrip van mens-skaal ontwikkeling wat tydens hierdie projek sy ont-staan gehad het, is eksplisiet op die beginsel gebaseer dat die doel van dieekonomie is om mense te dien (Max-Neef 1991:viii). Die dominerende etiesebeginsel inMens-skaal Ontwikkeling is dat die enkele mens belangrik is. Stel-sels wat onsensitief is vir 'n mens, omdat die skaal daarvan bo-menslik is,het nie etiese prioriteit bo die enkeling nie. Die stelsel moet na die mens toeverander en nie andersom nie.Max-Neef het gesoek na 'n hele nuwe manier om ontwikkeling te konsep-tualiseer. Hy vra vir 'n vervlegting van die konsepte van ontwikkeling enmenslike behoeftes. So 'n poging is 'n transdissiplinêre taak. Die transdissi-plinêre aard van so 'n projek is nie net epistemologies noodsaaklik nie, maarook eties noodsaaklik.Only a transdisiplinary approah allows us to understand, forexample, how eonomis and health have onverged. Thus wedisover an inreasing number of ases where poor health is theoutome of unsound politis and bad eonomis. If eonomi po-liies designed by eonomists a�et, whih they do, the whole ofsoiety, eonomists an no longer laim that they are solely on-erned with the eonomi �eld. Suh a stane would be unethial,sine it would mean avoiding the moral responsibilty for the on-sequenes of an ation. (Max-Neef 1991:16)7.5.2 BehoeftesDie onderskeid wat Max-Neef maak tussen 'behoefte' en 'vervuller' is onder-liggend aan sy hele analise. Hierdie aspek word volgens hom konsekwent in87What Now: Another Development88Ontwikkeling op menslike skaal
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 271die literatuur oor ontwikkeling miskenA prevalent shortoming in the existing literature and disussionsabout human needs is that the fundamental di�erene betweenneeds and satis�ers of those needs is either not made expliit oris overlooked altogether (Max-Neef 1991:17)Behoeftes is iets wat alle mense het. Dit is beperk (soos enige ander aspekvan 'n mens) en het te doen met die aard van 'n mens as liggaam, persoon,en gemeenskapswese wat in die wêreld (tyd en ruimte) leef89. Behoeftes hette doen met die menslike natuur. Vervullers aan die ander kant het te doenmet die omliggende natuur en mense se kultuur en persoonlikheid. Daaris byvoorbeeld 'n fundamentele behoefte wat alle mense het aan voeding.Die �siese en hemiese aard van die menslike liggaam bepaal die inhoud vandaardie behoefte. Daar is egter tallose soorte kos en dieëte en voedselge-bruike (vervullers). Vervullers pas met wisselende grade van e�ektiwiteit opbehoeftes Daar is in elk geval nie 'n �een-op-een� passing van behoeftes envervullers nie. Een vervuller kan meer as een behoefte aanspreek en net sokan een die vervulling van behoefte meer as een vervuller vereis.Max-Neef organiseer sy sisteem van behoefte rondom nege waardes naam-lik: lewensonderhoud, beskerming, liefde, verstaan, deelname, ontspanning,skepping, vryheid, identiteit90. Hierdie behoeftes noem hy fundamentele be-hoeftes. Wat hierdie behoeftes fundamenteel maak is dat die nie-vervullingvan enige een van hulle op die lang duur lei een of ander vorm van patologie.Die verskil tussen fundamentele behoeftes en basiese behoeftes is dat diebasiese behoefte-beskouing hiërargies werk. Die leer oor basiese behoeftesveronderstel dat slegs 'n sekere tipe behoefte noodsaaklik (dus basies) is.Die patologie wat veroorsaak word deur die nie-vervulling van die behoefteaan identiteit is dus binne die beskouing nie so belangrik soos die patologievan �sieke dood nie91. Die nie-vervulling van ander (nie-basiese) behoeftesveroorsaak nie vir die aanhangers van hierdie leer 'n etiese krisis nie92.89Max-Neef noem hierdie dimensies wees, doen, het en bevind.90Volgens hom kan transendensie in sekere gevalle as 'n tiende waarde bygevoeg word.91Dit bly tog interessant hoe oorlog byna altyd deur een of ander vorm van bevestigingvan identiteit gedryf word. Die behoefte om aan die lewe te bly word soms baie direkteen die behoefte aan identiteit afgespeel. Selfmoordbomaanvalle is maar een ekstremevoorbeeld. �Om te veg vir jou volk� is die meer normale manier waarop mense soms hullelewe verwed op hulle identiteit.92Amartya Sen verduidelik in sy Development as Freedom hoe hierdie beskouing saam-gaan met 'n uitsluitlike fokus op produksie (soos gemeet in BBP per kop) en met 'n ont-
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272 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËDaar is volgens Max-Neef nie 'n hiërargie van behoeftes nie. Verskillendemense en kulture verstaan hulle behoeftes verskillend. Die enigste behoeftewat volgens hom 'n 'n pre-sistemiese drempel het is lewensonderhoud - 'nmens kan nie ander behoeftes hê as jy dood is nie. Dit is gebruiklik dat 'nmens tussen jou verskillende behoeftes keuses maak en die vervulling van eenverruil vir die vervulling van 'n ander. 'n Mens kan byvoorbeeld nie tegelykwerk en rus nie.Max-Neef verskil van Maslow wat die bestaan van 'n hiërargie van behoef-tes betref, maar hy vind sterk aansluiting by die beskouing van Maslow datbehoefte nie net gesien moet word as tekort93 nie, maar ook as potensiaal.Die behoefte aan byvoorbeeld deelname is ook die potensiaal tot deelname.Op die manier word behoeftes nie net as tekort gesien nie, maar ook as moti-vering. As behoeftes nie net tekort is nie, maar ook potensiaal, kan 'n mensnie regtig van die 'vervulling' van 'n behoefte praat nie, maar eerder van vandie aktualisering van daardie behoefte in tyd en ruimte7.5.3 VervullersVervullers is vir Max-Neef die maniere van wees, doen, hê en bevind waardeurons behoeftes geaktualiseer word. 'n Vervuller is dus nie in die eerste plek'n artefak nie. Die betekenis van wees, doen, het en bevind sal nou aan diehand van die behoefte aan verstaan verduidelik word.
• Met 'wees' as 'n vervuller bedoel Max-Neef dat 'n mens se behoeftesgeaktualiseer word deur sekere ingesteldhede en persoonseienskappe.Die klem is hier op die mens as persoon. Nuuskierigheid, leergierig-heid en eerlikheid is maniere van wees wat die behoefte van verstaanaktualiseer.
• Met 'doen' bedoel Max-Neef dat behoeftes geaktualiseer word deur onseie aksies. Die klem is hier op die mens as agent. Leer, analiseer, dink,eksperimenteer en ondersoek is maniere van doen wat die behoefte vanverstaan aktualiseer.kenning van menseregte as 'n luukse wat later in die proses van ekonomiese ontwikkelingbygevoeg kan word.93Soos wel die geval is by die basiese behoefte-beskouing waar meetbare tekort 'n deur-slaggewende rol speel in wat 'n mens as 'n basiese behoefte kan beskou.
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 273
• Met 'het' verwys Max-Neef na die instellings wat 'n samelewing het.Die klem is dus hier op die mens as sosiale wese. Skole, tradisies,ambagte en universiteite is dinge wat 'n gemeenskap het waardeur diebehoefte tot verstaan geaktualiseer word.
• Met 'bevind' verwys Max-Neef na die manier waarop 'n mens tyd enruimte inrig. Die klem val dus hier op die mens in sy omgewing. Skool-tyd en klaskamers is tye en plekke waarin die behoefte aan verstaangeaktualiseer word.In sy eie woorde:If we take for instane..di�erent ways of Doing to atualise Un-derstanding... we see that it inludes suh satis�ers as investiga-ting, experimenting, eduating, analysing, meditating and inter-preting. These satis�ers give rise to eonomi goods, dependingon the ulture and resoures, suh as books, laboratory instru-ments, tools, omputers and other artifats. The funtion of thesegoods is to empower the Doing of Understanding. (Max-Neef1991:31)Daar is 'n verskil tussen ekonomiese goedere en vervullers. Eintlik is die eko-nomiese goedere nie die vervuller self nie, maar dit wat die vervuller fasiliteer.Die artefakte bepaal op 'n sekere manier die e�ektiwiteit van die vervullers.Satis�ers are not the available eonomi goods They are relatedinstead to everything whih, by virtue of representing forms ofBeing, Having, Doing and Interating94, ontributes to the atu-alization of human needs. (Max-Neef 1991:24)Wanner vervullers beskou word as maniere van wees, doen, het en bevind,is dit duidelik dat dit die potensiële vervullers is wat oneindig95 is en niebehoeftes self nie.94Interating is die vertaling vir estar (Spaans) of Bevinden (Duits). Dit dui op diemenslike gesitueerdheid in tyd en ruimte.95Werklik oneindig, omdat vervullers nie afhanklik is van artefakte nie. Artefakte moetnoodwendig eindig wees omdat die natuur eindig is. Daar is wel so iets soos kwalitatieweoneindigheid. So is daar byvoorbeeld 'n oneindige aantal stories wat 'n mens sou konvertel.
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274 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËVir Max-Neef is vervullers nie almal van dieselfde waarde nie. Sommigevervullers vervul glad nie mense se behoefte nie, terwyl sommiges meer aseen behoefte tegelyk aktualiseer. Hy beoordeel vervullers in een van vyfkategorieë naamlik:
• Vernietigers is vervullers wat toegepas word om 'n sekere behoeftete vervul, meestal beskerming, maar dan selfs die moontlikheid vanvervulling van daardie (asook ander behoeftes) vernietig. So gee 'ndiktatuur96 byvoorbeeld voor om die gemeenskap te beskerm maar nienet is die gemeenskap onveilig nie, maar die behoeftes aan verstaan,liefde en vryheid word ook nadelig geraak. Ander voorbeelde van Max-Neef noem is die wapenwedloop en burokrasie.
• Pseudo-vervullers is vervullers wat 'n valse gewaarwording vansatisfaksie skep. Hulle het in gemeen dat hulle afhanklik is van een ofander soort propaganda of oortuiging. So is statussimbole vir Max-Neef 'n pseudo-vervuller vir identiteit, indoktrinasie vir verstaan enprostitusie vir liefde.
• Inhiberende vervullers vervul wel 'n sekere behoefte maar inhi-beer die vervulling van 'n ander een. 'n Inhiberende vervuller oor-bevredig eintlik die behoefte waarop dit gerig is. Baie inhiberendevervullers hou verband met sekere diepgewortelde gebruike en tradi-sies. Die voorbeeld wat Max-Neef gebruik is die oorbeskermende gesin.Dit bied wel beskerming, maar inhibeer liefde, deelname, verstaan enidentiteit.
• Enkel vervullers is slegs gerig op die bevrediging van 'n enkelebehoefte. Staatsinstellings is voorbeelde van enkel vervullers. So hetdie staat stemreg vir deelname, kuratiewe geneeskunde vir gesondheiden sportfasiliteite vir ontspanning.
• Sinergiese vervullers wat meer as een behoefte terselfdertyd be-vredig. Vir Max-Neef is die belangrikste eienskap van hierdie soortvervullers dat dit nie outoritêr is nie. Die voorbeelde wat hy gebruik isborsvoeding, selfbestuurde produksie, 'kaalvoet' banke, voorkomendegesondheidsorg en kulturele vermaak.96Iets wat 'n gemeenskap 'het'.
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 2757.5.4 Skaal en e�ektiwiteitDie konsep van skaal is vir Max-Neef baie belangrik - hy noem immers sybeskouing 'Mens-skaal-ontwikkeling'. Die fokus op skaal hang saam met sybeskouing van e�ektiwiteit.Skaal en e�ektiwiteit is tradisioneel kwessies waarby die ekonomie as stu-dieveld baie belang het. In die studie van produksie het dit na vore gekom datwanneer 'n groot aantal van 'n sekere produk vervaardig word, die eenheids-koste per produk laer is as wanneer 'n klein aantal van die produk gemaakword97. Dit lei tot die gevolgtrekking dat ten einde meer koste-e�ektief tewerk produksie op 'n baie groot skaal moet plaasvind. Dit vereis natuur-lik dat geweldige hoeveelhede bronne in die hande moet wees van diegenewat in die beheer van die produksieproses is. Tradisionele ontwikklingsdenkesien dus geen fout met die akkumulasie van hulpbronne nie, omdat dit meerkoste-e�ektiewe produksie moontlik maak. Dit is alles goed en wel as e�ekti-witeit gemeet word aan die koste per produk en die e�ek van die proses vanproduksie op mense nie oorweeg word nie.Max-Neef verset hom juis teen wat hy noem �. . . development modelsbased on mehanisti teories and misleading aggregate indiators.� (Max-Neef 1991:14)Met misleading aggregate indiators bedoel Max-Neef nie dat die wis-kunde van die standaard ekonomiese teorië verkeerd is nie. Dit mag so weesdat BNI98 of BBP99 styg of daal onder sekere omstandighede. Hy wil eg-ter weet wat die verhouding tussen daardie indikators en mense se behoeftesis. Die tradisionele antwoord van die ekonomie, dat behoeftes en begeertesgelyk is en dat begeertes gerig is op artefakte, beteken dat as daar meerproduksie is, dit vanselfsprekend 'n goeie ding is. Binne hierdie beskouing isaggregaat-indikatore glad nie misleidend nie.Dit is juis die pretensie dat daar 'n direkte verband tussen aggregaat--indikatore en menslike behoeftes bestaan wat Max-Neef in twyfel trek. Sykategorisering van vervullers as vernietigers, pseudo-vervullers, inhiberende97Daar kom natuurlik 'n punt waar die gra�ek draai en dit duurder is om 'n sekereaantal produkte te maak, byvoorbeeld wanneer 'n mens net meer produkte kan vervaardignadat jy nog 'n fabriek gebou het. Die duimreël bly egter dat 'n groter skaal van produksiemeer e�ektief is.98Bruto Nasionale Inkomste: die totale inkome wat die inwoners van die land toegevalhet binne 'n sekere tydperk (gewoonlik 'n jaar).99Bruto Binnelandse Produk: die totale produksie binne die grense van die land binne'n sekere tydperk.
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276 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËvervullers, enkel vervullers en sinergiese vervullers maak dit moontlik om oordie gehalte van 'n proses soos ekonomiese groei te oordeel. Dit beteken datdie vraag of ekonomiese groei 'n goeie of slegte ding is, volgens Max-Neefse analise nie bestaan nie. So 'n vraag veronderstel 'n eenduidige betekenisvan die indikatore soos BNI en BBP. Dit is wat misleidend is van aggregaat-indikatore100. Volgens Max-Neef moet 'n mens vra of mense se behoeftesbeter of slegter gedien word deur 'n sekere stand van sake101.Mens-skaal-ontwikkeling wat Max-Neef as 'n alternatief voorstel, is gerigop 'n menslike vorm van e�ektiwiteit. Dit is e�ektief weens die teenwoordig-heid van sinergiese vervullers. Daardie sinergiese vervullers is teenwoordigwaar mense self besluite kan neem, inisiatief aan die dag kan lê en kan leer.Grootskaalse produksie kan soms 'n enkel-vervuller of selfs 'n inhiberendevervuller102 wees. Hierteenoor streef Max-Neef na maksimale selfstandigheid.Hy verstaan selfstandigheid nie as isolasie nie.We understand self-reliane in terms of a horisontal interdepen-dene and in no way as an isolationist tendeny on the part of na-tions, regions, loal ommunities or ultures. (Max-Neef 1991:58)Mens-skaal-ontwikkeling het ten doel om mense minder afhanklik te maak.Deur dit te doen, word die ekonomiese proses self 'n vervuller vir identi-teit, vryheid en deelname. Selfstandige interafhanklikheid in idees, simbole,konsumpsie en produksie is die doel van mens-skaal-ontwikkeling.Die bestaan van groot stelsels is egter nie iets wat Max-Neef misken ofgering skat nie. Die heel grootste stelsel is natuurlik die ekologie. Regdeurdie werk onderstreep Max-Neef die belang van die ekologie. Die ideaal watMax-Neef vir die interaksie tussen stelsels het noem hy artikulasie.100In 'n werk waarvan Max-Neef saam met Paul Ekins die redakteurs was word 'n helehoofstuk gewy aan die bespreking van indikatore wat 'n meer akkurate weerspieëling salgee van mense se werklike welstand (Ekins en Max-Neef 1992). Van die indikatore watgebruik word is die Physial Quality of Life Index (PQLI), Index of Sustainable Eonomiwelfare (ISEW), die Human Development Index (HDI).Daar is verskeie ander modelle wat BBP op verskillende maniere aanpas om 'n beterweerspieëling van die ware sosio-ekonomiese situasie te gee. Motorongelukke veroorsaakbv. 'n toename in BBP. Dit maak dus sin om die koste van motorongelukke van BBP afte trek.101Hier is Max-Neef baie naby aan Sen se gedagte dat mense se substantive freedomsmoet meet.102Die verskynsel van vervreemding dui die inhiberende karakter van 'e�ektiewe' pro-duksieprosesse aan.
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 277By 'artiulation' we mean the onstrution of oherent and onsis-tent relations of balaned interdependene among given elements.(Max-Neef 1991:8)Hy wy veral aandag aan wat hy noem 'mikro-makro artikulasie'. Hiermee be-doel hy die gebalanseerde interafhanklikheid tussen die klein stelsel (plaaslikegemeenskappe) en die groot stelsel (nasionale en internasionale ekonomie)sonder dat die een die ander insluk of ondermyn. Hy stel dit wel dat hierdieeen van die onopgeloste probleme van die ekonomie is. Daardie artikulasiemoet doelbewus besoek word om die volhoubaarheid van die menslike ras103te verseker.7.5.5 'n Voorbeeld : Navorsing gedoen by Mulati in dieLimpopo-provinsieMax-Neef en Elizalde het 'n deelnemende proses in die vorm van 'n twee-daagse werkwinkel ontwerp waardeur 'n groep mense die passing van diebeskikbare vervullers in hulle lewens kan analiseer. Die werkswinkel identi�-seer goeie en slegte passings van vervullers en behoeftes.Die basis van die werkswinkel is 'n 4x9 matriks. Die horisontale as bevatdie dimensies van menslike lewe: wees, doen, hê, bevind (eksistensiële as).Die eerste kolom bevat eienskappe van die gemeenskap self en mense wat 'ninvloed op hulle lewe het. Die tweede kolom bevat aksies deur mense in enbuite die gemeenskap. Die derde kolom bevat sosiale instellings, gebruike,tradisies en artefakte wat 'n gemeenskap 'het'. Die vierde kolom bevat tyeen plekke wat behoeftes vervul en ondermyn. Die vertikale as bevat negefundamentele behoefte-waardes: voortbestaan, beskerming, liefde, verstaan,deelname, ontspanning, skepping, vryheid, identiteit (waarde as).In die eerste gedeelte van die werkswinkel word die vervullers wat nie diebehoeftes vervul wat dit bedoel om te vervul nie, of wat ander behoeftesondermyn ondersoek.'n Groep van ongeveer 20 mense het vir twee dae lank deelgeneem aan 'nwerkswinkel oor behoeftes en vervullers. Die groep het bestaan uit gemeen-telede uit Mulati, 'n plattelandse VGK-gemeente in die Limpopo-provinsieen 'n groep boere uit Mariveni, ook in Limpopo. Die resultaat van hierdiesessie word hieronder weergegee.103Hy sê presies dit. Die alternatief is �mutualy assured destrution�.
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278 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.5.5.1 Dag 1: Matriks van negatiewe vervullersWees Doen Het BevindVoortbe-staan Arrogant(kriminele)onbetroubaar,ongesond Steel. Dra wa-pens, omkoop,bevoordeeleie groep(nepotisme) Te min sekuri-teit, werkloos-heid, te minkos, min geld,te min vaardig-hede, seisoenalewerk, min ma-teriaal
Doen nie dingeop regte tyd(landbou),winter, werkis ver van diehuis, ongesondeomgewingBeskerming Hardkoppig, ja-loers, bang, on-georganiseerd,agterlosig Betree dieboord in dieaand, volgnie veiligheid-smaatreëls,vermoor, roof,verkrag

Wapens,slange, geennoodhulp-kis,geen oplei-ding methemikalieë,onopgeleideCPF, te mintelefone
Nag

Liefde Enkelouer,hardkoppig,naywerig, geï-soleerde, skaamoor armoede,selfsugtig, trots
Weerspreekander uit jaloe-sie, ondermynander, koesterwrok, luisternie, isoleerjouself (as jymeer het asander)

Griewe, trots,geld, tra-disionelegeslagsrolle,geestesver-steurdheid,min respekvir gestremdemense, te minkennis van sorgvir gestremdesen oumense

Bly alleen,familielede isweg, Kersfees(word geïgno-reer), Januarie(armes kan nieskool betaal),naweek (drink)
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 279Wees Doen Het BevindVerstaan Ongeleerd,weerbarstig Wil nie deurander geleerword nie, aan-vaar of gee nieadvies nie. Swak leiers-kap, geenABET, geendagsorg, minleersentrums,selfsugtigeleierskap
Inspekteer nieop skedulenie (landbou),opleidings-instansies isverDeelname Jaloers op lei-ers, lui, gierig Leiers bevoor-deel hulleself,ondermynmekaar Grond toeken-ning stelsel, ko-rupte leiers Werk ver vandie huisOntspan-ning Selfsugtig Kritiseermekaar Tekort aanfasiliteite,min kulturelegeleenthede Geen ekstratyd a.g.v. werktuis, doen niedinge op regtetyd (landbou),winter, werkis ver van diehuis, ongesondeomgewingSkepping Nie ingestel opsamewerking Elkeen doen syeie ding Werkloosheid,geen kunsmisen water, mingeld, swakprojekte Pomp 'down-time'Vryheid Jaloers Steel, on-dermynWaarderingvan bederfbaregoedere aswaardeloos,nepotisme

Grondkwessie,Nkowankowa-hof Identiteit Dis-kriminerend,jaloers op goeiedinge, jaloersop harde werk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



280 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËWees Doen Het BevindIndentiteit Tradisionele ge-slagsrolle, onge-lykheid, werk-loosheid, geeneienaarskap vangrond
Nag (misdaad)Naweek (drink,baklei)

Een van die negatiewe aspekte van die samelewing wat respondente uitgelighet, is die voorkoms van misdaad, veral in die nag. Wat interessant is, is datdie respondente die afwesigheid van georganiseerde en opgeleide strukture indie gemeenskap as een van die oorsake hiervan geïdenti�seer het. Op die vlakvan hoe mense is, is die hoë voorkoms van jaloesie iets wat die vorming vansulke organisasie belemmer. Die kwessie van leierskap het ook na vore gekom.Aan die een kant is daar jaloesie van mense teenoor hulle leiers, maar aandie ander kant is daar die persepsie dat leiers hulleself bevoordeel. Jaloesiekom ook as vernietiger van liefde, vryheid en deelname voor. Werkloosheidis ook 'n probleem wat meer as een behoefte ondermyn. Respondente hetnie net aangedui dat werkloosheid voortbestaan ondermyn nie, maar ookidentiteit en skepping. Dit beteken dat pogings om die gevolge van werkloos-heid te verlig, ook aan hierdie aspekte moet aandag gee. Twee aspekte vandie Tsonga tradisie word genoem as dinge wat die vervulling van behoeftesondermyn. Die een is tradisionele geslagsrolle wat verhoudings in die huisbemoeilik (veral vir die vrou). Die tradisionele allokasie van grond word ookdeur sommige van die respondente as belemmerend ervaar.7.5.5.2 Dag 2: Matriks van positiewe vervullersOp die tweede dag het respondente die matriks gebruik om die vervullers watdaar wel in hulle gemeenskap bestaan, te lys. In die samevattende positiewematriks val dit op hoe dikwels samewerking en organisasie genoem word. Ditstem ooreen met volkekundige teorieë wat beweer dat Afrika-gemeenskappekommunaal georiënteerd is. Die positiewe aspekte van tradisie kom in hierdiematriks na vore. Begrafnisse, tradisionele leiers en tradisionele feeste enkultuur-aktiwiteite speel 'n positiewe rol in die gemeenskap.Samevatting van positiewe matriks
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 281Wees Doen Het BevindVoort-bestaan Gedeter-mineerd,Vriendelik Werk Eie organisa-sie, Hulp vanbuite WerkweekBeskerm-ing BetroubaarVersigtig Vermygevaar Kon-fronteerbedreigings Eie planBreër ge-meenskap seplan 24 uur, werken huisLiefde BarmhartigMeelewendVerenig Rou saamby begraf-nisse, beraadmense wat inmoeilikheidis, weerstaanbose, besoekmense
Leiding,respek Privaatheid,verjaarsdag

Verstaan SamewerkendInstemming Leer mekaaradviseer Sosialisasie,kerke, skole,besighede,konferensies,graad 12 Huis en skool
Deelname SamewerkendNederig Organiseer Sportgronde,begrafnisver-eniging BegrafnisseOntspan-ning Samewerkend Organiseer SportgrondeSkepping Samewerkend Adviseer me-kaar Projekte In die ge-meenskapVryheid Lief Bevriend,neem ver-antwoorde-likheid virwater Regte,SANCO,Induna,Onderwys Tuis en in ge-meenskap
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282 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËWees Doen Het BevindIdentiteit Eerbiedig,respekteermense tenspyte van ras Sorg, bid enwerk Bly saamten spytevan verskille,naam en van,ouers, ID,kerk, plaas,beeste, erf,begrafnis-vereniging
Feestye

Aan die einde van die werkswinkel is die respondente gevra on die ko-lomme saam te vat en te formuleer hoe hulle wil wees, wat hulle wil doen enwat hulle wil hê. Die resultaat was as volg:
• Hoe ons wil wees: Meelewend en liefdevol
• Wat ons wil doen: Werk en leer saam
• Wat ons wil hê: Respek en bemagtigingHierdie formulering van ideale sal later in die uitvoering van projekte weerter sprake kom.7.5.6 Samevatting: Max-Neef en die basiese vrae oorbehoeftesNa my mening sou Max-Neef soos volg op dei basiese vrae oor behoeftesantwoord:
• Is daar basiese behoeftes? Daar is fundamentele behoeftes. Fundamen-tele behoeftes is dieselfde oor tyd en kultuur heen,. Die manier waaropdaardie behoeftes geaktualiseer word, verskil tussen persone en kul-ture. Daardie behoeftes het nie net te doen met �siologiese oorlewingnie, hoewel �siologiese oorlewing 'n drempelwaarde is.
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7.6. MURRAY EN PAUW 283
• Is daar 'n verskil tussen behoefte en begeerte? Begeerte is die manierhoe 'n mens jou eie behoefte verstaan. Begeerte kan egter gemanipuleerword.
• Is daar 'n hiërargie van behoeftes? Alle behoeftes is interafhanklik.Daar is nie 'n hiërargie van behoeftes nie. Mense besluit self wat virhulle belangrik is. As enige behoefte op die lang duur nie vervul wordnie, lei dit tot patologie. Die �siologiese behoeftes funksioneer wel as'n pre-sistemiese drempel.
• Is behoeftes oneindig? Behoeftes is telbaar, min en klasi�seerbaar.7.6 Murray en Pauw se uitbreiding van Max-Neef se teorie7.6.1 AgtergrondAs deel van 'n navorsingsprojek aan die teologiese fakulteit van die universi-teit van Pretoria in 2004 het Montagu Murray en ek gewerk aan 'n analitieseinstrument waarmee die lewenskwaliteit van 'n arm huishouding geanaliseerkon word. Die doel hiermee was om 'n manier te vind om die e�ek van in-tervensies te kan meet wat daarop gerig is om armoede te verlig. Dit moetveral diensbaar wees vir kerklike armoedeverligtingsprojekte. Omdat hierdiehoofdeel handel oor teoretiese werk waarby ekself nou betrokke was, verskilhierdie deel 'n stilisties van die ander deurdat ek die eerste persoon gebruiken deurdat ek 'n uiteensetting van die inhoud van ons teoretiese werk geedeur die kronologie daarvan oor te vertel. Ek wil telkens nie net die resul-tate aantoon nie, maar ook aandui watter oorwegings tot sekere keuses enformulerings aanleiding gegee het.Ek en Montagu Murray het ervaring van die aanbieding van Max-Neefse deelnemende werkswinkel en het dit by verskeie geleenthede in stedelikeen landelike gebiede as deel van navorsings- of kerklike werk gebruik. Dieresultate van een so 'n sessie is weergegee by 7.5.5 op bladsy 277. Die metodevan Max-Neef is nie in die eerste plek ingestel op navorsing nie, maar opaktivering van mense om hulle eie situasie op 'n ander manier te verstaan eniets te doen met wat hulle tot hulle beskikking het. Tog het die teoretieseskoonheid van Max-Neef se model en die data wat reeds op hierdie manier
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284 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËingesamel is ons meer positief gestem oor hierdie benadering tot menslikebehoeftes as tot enige ander een. Dit kon as basis dien vir die analise van dielewens van arm mense en die praktyk van kerklike armoedeverligting. VeralMax-Neef se metodologiese onderskeid tussen behoeftes en vervullers en syverwerping van 'n hiërargie het hiertoe bygedra.Daar is in die begin van die navorsingsproses 'n paar kritiese keuses ge-maak wat die verdere ontwikkeling van die navorsing en die uiteindelike uit-koms daarvan bepaal het. Die eerste keuse dat verbetering in lewenskwaliteiten nie lewensstandaard nie, die doel van die projek sal wees. Tweedens isaanvaar dat lewenskwaliteit verbandhou met die vervulling van fundamentelemenslike behoeftes104. Derdens is gekies om op die huishouding as 'n eenheidte fokus en nie die geïsoleerde individu of die breëre gemeenskap nie.Die uitkoms wat ons ten doel gestel het, was gevolglik om 'n analitieseinstrument te ontwikkel, gebaseer op 'n teorie oor fundamentele menslike be-hoeftes waarmee bruikbare inligting oor lewenskwaliteit binne die arm huis-houding ingesamel kan word.Om dit te kon bereik, moes ons 'n fyner analise van behoeftes en van diefunksionering van bevredigers binne die huishouding doen. Die proses wordaan die hand van hierdie twee stappe hier onder uiteengesit.7.6.2 Analise vanuit die perspektief van behoefte7.6.2.1 Die identi�sering van aspekte van behoeftesDie eerste vraag waarmee ons gekonfronteer is, was die vraag watter indelingvan behoeftes gebruik moes word. Ervaring het getoon dat enige bevredigersêrens onder een of meer van Max-Neef se lys van nege waardes gesorteer kanword. Om hierdie rede is die lys van Max-Neef as basis behou. Tog het onsgevoel dat ter wille van gedetailleerde analise daar beter binne die nege kate-gorieë gedi�erensieer moes word. Ons het die nege waardes van Max-Neef104Ons doen dit in navolging van Max-Neef (1991:16) maar dit volg eintlik ook direkuit die de�nisies van die begrippe wat hulle gebruik. As dit so is dat nie-vervulling vanbehoeftes lei tot patologie (deel van Max-Neef se de�nisie) beteken nie-vervulling vanbehoeftes meer patologie en dus laer lewenskwaliteit. Die ervaring van 'n gevoel vanlewenskwaliteit wanneer baie van 'n persoon se fundamentele behoeftes onbevredig is,beteken óf dat daardie persoon in 'n droomwêreld leef (soos iemand wat op 'n dwelmtripis) of dat die behoeftes waarvan gepraat word nie werklik fundamenteel is nie.
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7.6. MURRAY EN PAUW 285gevat, 'n tiende toegevoeg105, en diskrete aspekte van daardie waardes geïden-ti�seer met behulp van gesprekke met toepaslike vakspesialiste (byvoorbeeld'n mediese dokter by die behoefte aan voortbestaan). Die resultaat was datdaar by elkeen van van die nege waardes van Max-Neef afsonderlike, na onsmenig onafhanklike aspekte, aangedui is wat as basis van fyner analise kondien. Die inhoud daarvan word in die tabel hier onder weergegee.Daar moet gelet word dat die indeling nog steeds relatief generies is endat onder elkeen van die genoemde aspekte daar nog verdere indeling is.So byvoorbeeld kan onder die Inname-aspek van Voortbestaan alles in 'nlys genoem word wat die mens moet inneem: bv. suurstof, water, soute,proteïne, vette, koolhidrate en vitamine. Volgens die patogeniese benaderingtot behoeftes is elkeen van daardie subaspekte 'n behoefte want 'n tekortveroorsaak een of ander vorm van skade, wanfunksionering en selfs dood vandie organisme. Die studie van behoeftes op hierdie vlak van detail kan egternet deur die vakspesialis gedoen word. Die doel van hierdie raamwerk 'n om'n omvattende dog hanteerbare manier te hê om behoefte-bevrediging binnedie huishouding te analiseer.Behoeftes en aspekte van behoeftes in die Murray Pauw modelWaardevolgens Max-Neef Onafhanklike aspek van behoefteVoortbestaan Intaktheid, Rangskikking, Inname, Uitskeiding,Ontvanklikheid, AanpasbaarheidVeiligheid Beskerming van voortbestaan, Beskerming van psigiesewelsynLiefde Genot, Vertroue, Lojaliteit, Respek, Skoonheid,SinvolheidDeelname Gee, OntvangBegrip Persepsie, Kognisie, Emosie, Re�eks105Transendensie. Die redes was dat Max-Neef dit self voorstel, dat die geleentheid gee omdie teologiese dimensie wat in elk geval onderliggend aan al die ander waardes lê duidelikuit te lig (sien Nürnberger se stelling dat transendente behoeftes die dieptedimensie vanimmanente behoefte is: 1.4 op bladsy 32 ) en omdat Montagu Murray hou van getallemagie.
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286 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËSkepping Transformasie van materie, Transformasie van simbole,ProkreasieRus Reiniging, HerladingIdentiteit Fisiese disposisie en voorkoms, Persoonlikheid,Vorige ervaring, AspirasiesVryheid Keuse, WaardeTransendensie Bevestiging van lewe, Oorwinning oor sinloosheidEk bespreek elke behoefte-waarde en sy aspekte vlugtig1. Voortbestaan: Hierdie behoefte handel oor alles wat met die �si-ologiese funksionering van die mens as organisme te doen het. Dieorganisme moet liggaamlik intakt bly om te kan leef. Nie net moetdie liggaam intakt bly nie, die besondere rangskikking van organe enprosesse is ook noodsaaklik. Dit beteken dat organe nie net daar moetwees nie, maar reg moet funksioneer. Inname van 'n groot verskeiden-heid stowwe en uitskeiding van afvalstowwe is vanselfsprekende aspektevan die behoefte aan voortbestaan. Die nie-vervulling van die behoefteaan inname meld sigself in pynlike en ongemaklike gewaarwordinge soosasemnood, honger en dors. By tekort aan spesi�eke voedingstowwe ofdie opbou van gifstowwe in die liggaam onstaan 'n verskeidenheid siek-tebeelde soos anemie en skeurbuik. Ontvanklikheid en aanpasbaarheidgaan saam. Die liggaam moet in staat wees om op 'n verskeidenheidstimuli uit sy omgewing en uit die verskeie organe van die liggaam selfte ontvang en daarop te reageer. Die konsep van homeostase wat reedsby die behandeling van Maslow se siening oor �siologiese behoeftesby 7.4.3.1 op bladsy 243 aangeraak is, is weer hier ter sprake.2. Beskerming: Die behoefte aan beskerming funksioneer op 'n e�ensander manier as die ander behoeftes. Dit is 'n negatiewe behoefte indie sin dat dit 'n aanduiding is van wat mens nie nodig het nie. Wat'n mens nie nodig het nie, is dat die vervulling van sy behoeftes on-moontlik gemaak sal word. Op die manier funksioneer beskerming op 'nmeta-vlak as die instandhouding van die vervullers vir al die ander be-hoeftes. Beskerming het ook 'n tydsdimensie. Beskerming beteken dat
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7.6. MURRAY EN PAUW 287'n voortgaande moontlikheid gehandhaaf word dat die ander behoeftesvervul sal word. Om bogenoemde redes onderskei ons die beskermingvan voortbestaan, dit is die instandhouding van die voorwaardes vandie vervulling van �siologiese funksionering, en die beskerming van psi-giese welsyn as versamelnaam vir die instandhouding van die voorwaar-des van die vervulling van die behoeftes aan liefde, deelname, begrip,skepping, rus, identiteit, vryheid en transendensie. Die bevredigers virbeskerming is dus besonder uiteenlopend omdat hulle die funksionelevoorwaardes van die vervullers van die ander behoeftes is.3. Liefde: In die onderskeiding van die aspekte van die behoefte aanliefde het ons ons tot 'n mate laat lei deur die Griekse onderskeid tus-sen die nuanses van ὰγαπη, ὲρως en φιλε̂ιν. Op een manier is liefdegenot, maar dit is ook wedersydse lojaliteit en respek. Liefde behelsook vertroue in 'n ander. Die vraag het ontstaan of vertroue nie 'n kog-nitiewe funksie is en daarom eerder by Begrip tuishoort nie. Ons hetbesluit om by die behoefte aan begrip suiwer die soorte van begrip teplaas. Vertroue, geloof en kennis (in die Hebreeuse sin van die woord)is verhoudingsterme wat die verhouding tussen mense of 'n mens en 'nvoorwerp uitdruk - dit hoort dus by Liefde. Twee aspekte wat verbandhou met die waardering van iets of iemand as waardevol op sigself isskoonheid en sinvolheid. Sinvolheid beteken juis dat iets 'n doel opsigself is.4. Deelname: Deelname het net twee aspekte. Om te gee en om te ont-vang. Ons het eers die sfere waarin mense deelneem probeer onderskeimaar toe tot die gevolgtrekking gekom dat die sfere van deelname (soosdie gesin, intieme verhoudings, die samelewing, werk, spel en godsdiens)in werklikheid bevredigers is vir die behoefte aan deelname, naamlikbetrokkenheid by ander mense. Deelname in al hierdie sfere behels dat'n mens die geleentheid het om 'n bydrae te maak (dus te gee) asook dat'n mens in daardie verhouding iets deelagtig word (dus iets ontvang).5. Begrip: Die behoefte aan begrip het as aspekte die verskillende ma-niere modi van bewussyn. Soos met Liefde en anders as Voortbestaanis die aspekte van Begrip in 'n mate vervleg. Denke (kognisie) kanbyvoorbeeld nie totaal van emosies en waarneming (persepsie) losge-maak word nie. Ten spyte van die vervlegtheid staan diskrete aspektetog uit. Persepsie is die term wat ons gekies het as versamelnaam vir
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288 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËalle vorme van waarneming. Dit hou verband met die funksioneringvan die sintuie en die interaksie van die sintuie met die ander prosessesoos emosie en kognisie. Kognisie dui op bewuste denke. Emosie is ookbewus, meer omvattend en volg nie dieselfde struktuur as denke nie.Ons sluit die Re�eks as manier van bewussyn in omdat dit te make hetmet die vermoëns wat 'n mens deur die loop van jou lewe aanleer soosom �ets te ry of om kitaar te speel. Hierdie bykans outomatiese maartog willekeurige handelinge is op hulle eie manier 'n vorm van wete.6. Skepping: By die behoefte om te skep onderskei ons drie aspekte. Dieeerste twee het te doen met die dinge wat deur 'n mens getransformeerkan word: materie en idees. Ook hierdie twee aspekte staan nie totaallos van mekaar nie. By die transformasie van materie speel denke ensimbole 'n deurslaggewende rol in die vorm wat uiteindelik aan ietsgegee word. Terselfdertyd het alle simboliese transformasie en of andermateriële basis. Self 'n lied wat gesing word, kry sy vorm net in dietransformasie van lug deur 'n menslike stem. Prokreasie is die inherentedrang tot die verwekking en versorging van kinders.7. Rus: By die behoefte aan Rus onderskei ons reiniging en herlading106.Reiniging handel oor die verwydering van stimuli of die gevolge vanstimuli wat negatief of oorlaaiend op die persoon inwerk. Herladingbehels die opbou van reserwes energie en die herstel van homeostase in�sieke en psigiese prosesse. Daar moet daarop gelet word dat homeo-stase nie net herstel word deur minder aktiwiteit nie, maar soms ookdeur meer. Strawwe oefening is soms 'n vorm van ontspanning. Spelvereis meermale inspanning en fokus. Slaap is een bevrediger waarinalbei hierdie aspekte teenwoordig is.8. Identiteit: Onder identiteit het ons aan die hand van die onderskei-dinge liggaam-siel en verlede-toekoms, vier aspekte onderskei. 'n Mensse identiteit berus op jou Fisiese disposisie en voorkoms wat verbandhou met die �siese vorm en werking van jou liggaam. Persoonlikheidis die min of meer konstante patroon van 'n mens se denke, gevoel enoptrede. 'n Mens se identiteit is 'n historiese proses en nie 'n statiesegegewe nie. 'n Mens se ervarings in die verlede is een van die bepalendeaspekte van 'n mens se identiteit. Terselfdertyd is die verwagting wat106'n Vertaling van die term revitalisation.
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7.6. MURRAY EN PAUW 289iemand van die toekoms het (ons verwys daarna met die term Aspira-sies) ook bepalend.9. Vryheid: 'n Mens gee gestalte aan sy vryheid deur konkrete keuses.Die geleendhede tot sulke keuse in die sosiale en �siese omgewing is be-vredigers vir die behoefte aan vryheid. Die ander diskrete maar noods-aaklike aspek van vryheid is waardes. Keuse het betekenis wanneer ditin verband staan met iets wat waarde het.10. Transendensie: Die insluiting al dan nie van die behoefte tot tran-sendensie het nogal gesprek ontlok. Die een oorweging is dat elke be-hoefte 'n transendente dimensie het107 en dat transendensie daaromnie 'n afsonderlike waarde is nie. Daar is egter tog waarde om dit as'n afsonderlike aspek uit te lig: Dit gee 'n geleentheid om bevredigerswat oënskynlik geen ander funksie vervul nie, soos gebed, te plaas ente analiseer. Daar is reeds by die bespreking van Max-Neef se bydraedaarop gewys dat al die behoeftes in elk geval in interaksie met mekaaris en nie van mekaar losgemaak kan word nie. Soos elke behoefte 'ntransendente dimensie het, het dit ook 'n �siologiese basis.As die inhoud van die behoefte transendensie het ons slegs twee aspektegekies. Die onderskeid tussen vervolmaking en verlossing het hier 'n rolgespeel. Daar is dus 'n positiewe en 'n negatiewe formulering. Nürn-berger (1999:7) se onderskeid tussen drie dimensies van transendentebehoeftes naamlik 'n gesaghebbende stelsel van betekenis, gesagheb-bende bevestiging van 'n mens se reg om te bestaan en jou magte uitte oefen, is ook oorweeg. As sintese van die konsep van vervolmakingen Nürnberger se bevestiging van 'n mens se reg op bestaan en aksie hetons die eerste aspek bevestiging van lewe genoem. Dit handel oor dievervolmaking van lewe in die volste sin van die woord: die sinvolheiden duursaamheid van lewe. Die tweede aspek is die teenpool vir diedood en die verydeling waaraan alle lewe nou nog onderworpe is. Onsnoem dit oorwinning oor sinloosheid.107Daar is reeds na Nürnberger se formulering dat die transendente behoeftes die diepte-dimensie van immanente behoeftes is, verwys. Verwysing en bespreking by 1.4 opbladsy 32.
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290 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.6.3 Analise vanuit die perspektief van bevredigersOp dieselfde manier as wat ons gepoog het om Max-Neef se indeling vanbehoeftes te nuanseer het ons ook probeer om 'n nuansering aan Max-Neefse analise van bevredigers aan te bring sodat daar 'n gedetailleerde analisegemaak kan word van die funksionering van sekere bevredigers binne diehuishouding en hulle verhouding tot behoeftes.Die eerste keuse wat ons gemaak het was om 'n onderskeid tussen die matevan generisiteit van 'n sekere bevrediger te maak. Ons wou byvoorbeeld dieverband ondersoek tussen die generiese bevrediger kos en die konkrete voed-sel wat 'n huishouding eet. Ons het ook na 'n manier gesoek om die algemenemenswetenskappe en die resultate van ons eie veldwerk en gevallestudies op'n sinvolle wyse te kan vergelyk. Dit wat in die omgangstaal as behoeftesbekend staan is in werklikheid generiese bevredigers. So sal mense in dieomgangstaal na mense se behoefte aan kos, behuising en klere verwys. Kos,huis of klere is egter nie behoeftes in die sin wat ons dit hier gebruik nie,maar artefakte wat bevrediging fasiliteer. Eintlik is die bevrediger die eet vankos, die bewoning van 'n huis en die dra van klere. Hierdie artifakte en hullegebruik is egter so algemeen dat gespesialiseerde vakdissiplines, soos argitek-tuur of voedselwetenskap, rondom elkeen ontstaan het. Ons verwys na sulkebevredigers wat baie algemeen voorkom en wat histories en transkultureelbestudeer word, as generiese bevredigers. Op die manier kan die resultatevan die studie van menslike bewoning in die algemeen in verband gebringword met die studie van 'n huishouding se bewoning van 'n informele huisêrens in een van die semi-stedelike gebiede van Suid-Afrika108. Terselfdertydkan die ervaring van die spesi�eke geval weer die generiese analise informeer.Met hierdie basiese onderskeid is 'n raamwerk saamgestel waardeur dieverhouding van beide generiese en konkrete vervullers tot die reeks behoeftesen hulle aspekte ge-analiseer kan word. Die leë raamwerk word weergegeeas tabel 7.4 op die regterbladsy. Die raamwerk het twee kante: die eersteis die algemeen menslike patroon en die twee die konkrete gebruikspartoon.Natuurlik bestaan net konkrete gebruikspatrone en is die algemeen menslikepatroon (en daarmee saam die gedagte van generiese vervullers) afgelei uitdie waarneming van konkrete gebruikspatrone oor tyd en tussen kulture. Diekonkrete gebruikspatroon is iets wat empiries waargeneem word, self beleefword of eerstehands oorvertel word.Ek gaan vervolgens voort om kursories die elemente te verduidelik. Daarna108Vir 'n meer gedetailleerde analise sien (Holm, Murray, en Pauw 2005).

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



7.6.MURRAYENPAUW
291

Tabel7.4:Raamwerkvirdieanalisevangenerieseenkonkretevervullers

ALGEMEEN MENSLIKE PATROON HUIDIGE GEBRUIKSPATROONBehoefte Aspekvanbe-hoefte Generiesebevredi-ger Funksieendimensievanbevredi-ger
Funksionelevoor-waardevanbevrediger Konkretebevredi-ger Funksionelevoor-waarde Dimensievan funk-sionelevoor-waarde Funksionelebevrediger Afruil

VoortbestaanBeskermingLiefdeBegripDeelnameSkeppingRusIdentiteitVryheidTransendensie
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292 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËgaan ek kortliks 'n indikasie gee van die gebruik van die raamwerk sonder omin besonderhede in te gaan en bloot as 'n aanduiding van die soort aanwen-ding waarvoor hierdie raamwerk gebruik kan word.Generiese bevrediger Generiese bevredigers is dié soort bevredigerswat in 'n wye reeks vorme in verskillende kulture en tydvakke voorkom.Sien verduideliking en voorbeelde op bladsy 290. Generiese bevredigers ismeermale sinergiese bevredigers109.Funksie en dimensie van die generiese bevrediger Die funksievan 'n generiese bevrediger verduidelik die verhouding tussen 'n generiesebevrediger en 'n aspek van 'n bepaalde behoefte of aspekte van behoeftes.So byvoorbeeld hou die generiese bevrediger DRINK onder meer verbandmet die inname-aspek van die behoefte aan lewensonderhoud. Die dimensiesvan hierdie behoefte hou verband met die wyse waarop die menslike liggaamfunksioneer. Dit word deur die mediese wetenskap bestudeer en kan gemeetword deur 'n indikator soos die persentasie water in iemand se bloed. Deurmediese navorsing kan riglyne daargestel word vir hoeveel water 'n persoonin sekere omstandighede behoort te drink. Sulke riglyne kan dan gebruikword om die huidige vervullers mee te beoordeel.Funksionele voorwaarde vir die generiese bevrediger 'n Funksi-onele voorwaarde vir 'n generiese bevrediger verwys na die voorvereistes watbevredig moet word vir so 'n bevrediger om behoorlik te kan funksioneer.Om by die voorbeeld te bly: water moet versamel, geberg en gereinig wordvir mense om dit te kan gebruik. Dit moet ook bo 'n minimum temperatuurwees om vloeibaar te bly vir inname.Huidige gebruikspatroon 'n Huidige gebruikspatroon is die aksiesvan 'n spesi�eke persoon of persone wat 'n spesi�eke aksie uitvoer op 'nspesi�eke tyd en plek om 'n spesi�eke rede en met spesi�eke middele. Hui-dige bevredigers is al wat bestaan. Die generiese bevredigers is abstraksiesdaarvan. Hierdie kant van die raamwerk handel oor die werklike, empirieseen spesi�ek. Dit is ook hier waar die kerklike barmhartigheidswerk aktief isdeurdat die kerk se bediening altyd op iemand spesi�ek in spesi�eke omstan-dighede gerig is.109Max-Neef se de�nisie by 7.5.3 op bladsy 274.
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7.6. MURRAY EN PAUW 293Konkrete bevrediger 'n Konkrete bevrediger is 'n waarneembare ma-nier waarop iemand in een of meer behoeftes voorsien as 'n geïntegreerde wysevan wees, doen, hê en bevind110.Funksionele voorwaarde Net soos die funksionele voorwaarde vangeneriese bevredigers is die funksionele voorwaarde hier ook die vereistesvir die werking van die bevrediger. Sekere gesindhede, aksies, artefakte,instellings en omstandighede is noodsaaklik vir konkrete bevredigers om tekan funksioneer.Dimensie van funksionele voorwaarde Die dimensie van 'n funksi-onele voorwaarde is 'n aanduiding van die kriteria of hoeveelhede waaraanvoldoen moet word vir 'n gebruikspatroon om te kan funksioneer.Funksionele bevrediger 'n Funksionele bevrediger is 'n enkele pro-duk, aksie of artefak binne 'n gebruikspatroon.Afkoop 'n Afkoop is die ongewensde newe-e�ek van 'n gebruikspatroon.Dit is dit wat noodwendig uit die gebruikspatroon voortvloei maar wat niedeel van die doel daarvan is nie. Daar is natuurlik positiewe sinergiese e�ekteook moontlik.Hierdie raamwerk verteenwoordig 'n oefening in nuansering van begrippewat veral deur Max-Neef gebruik word. Die onderskeidinge tussen behoef-tes, aspekte van behoeftes, vervullers, funksionele voorwaardes vir vervullers,dimensies van voorwaardes en funksionele vervullers maak dit moontlik omredelik genuanseerd oor menslike behoeftes en hulle vervulling te praat en omhuidige gebruikspatrone en toekomstige intervensies te bestudeer. Dit biedook die moontlikheid om vanuit die ervaring van die konkrete 'n generiesebegrip van behoeftes en vervullers op te bou.Die betekenis van hierdie nuansering vir die sistematiese teologie word byhoofstuk 9 op bladsy 306 bespreek.110Sien ook Max-Neef se de�nisie van bevredigers by 7.5.3 op bladsy 272.
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294 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.6.4 Praktiese aanwending van die analitiese raamwerkDie raamwerk vind sy praktiese toepassing in die analise van spesi�eke ge-bruikspatrone binne arm huishoudings. Hierdie analise word gedoen om diee�ek van intervensies te beoordeel wat gerig is op armoedeverligting. Die ge-neriese kant van die raamwerk word aangewend om huidige kennis te gebruikom vrae te genereer wanneer daar ondersoeke gedoen word na die impak van'n spesi�eke intervensie wat daarop gerig is om die kwaliteit van lewe vanmense te verbeter. Die spesi�eke gebruik van die instrumente word nie hierverduidelik nie111.

111Sien daarvoor die verslae van Murray en Pauw asook die artikel van Holm, Murray enPauw: (Holm et al. 2005),(Murray en Pauw 2004b) en (Murray en Pauw 2004a).
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Hoofstuk 8'n Voorbeeld van implisietebehoefte-antropologieëSamevatting. Die geloof oneindige behoeftes vloei nie nood-wendig uit die empiriese bevindinge van die ekonomie voort nie.Die verskynsel van dalende grensnut, waaruit die vraagkrommeafgelei word, dui juis op behoeftes beperk is. Skaarheid is 'nantropologiese kategorie weens die beperktheid van die mens setyd en vermoë. Sen se bydrae tot die ontwikkelings-ekonomieseis juis dat hy, teenoor die konvensie van veral die jare sewentigvan die vorige eeu, 'n nie-hierargiese beeld van menslike behoefteshet. Vryheid funksioneer by hom as die doel en die middel vanontwikkeling. Vryheid het egter 'n substantiewe basis.8.1 Doel en metode van hierdie hoofstukEk het reeds in die inleiding tot deel twee aangedui wat die bydrae van dieekonomiese wetenskap tot die tema van menslike behoeftes is. Die perspek-tief van ekonomie is op die middele en op die kollektief. Daarby is daar velede�nisies van die ekonomie waar die behoefte-begrip in die formulering 'nsleutelrol speel1. Ekonome gee dus self voor dat hulle vak oor die bevredi-ging van behoeftes gaan. Dit gaan spesi�ek oor die studie van die middelevan behoefte-bevrediging: daarom is die behoefte-antropologie by die meeste1Sien die lys van de�nisies in Mohr en Fourie (2001:4).295
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296 HOOFSTUK 8. IMPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEskole van die ekonomie slegs geïmpliseer. Dit hoort dus binne hierdie hoof-stuk.2Ek gaan in hierdie hoofstuk die verband tussen 'n antropologiese begrip,'n psigologiese begrip en 'n ekonomiese begrip ondersoek. Die drie begrippeis behoefte, begeerte en vraag. Die vraag na wat 'n stelling soos dat die mensoneindige behoeftes het sou on beteken gaan dan ook beantwoord word. Ekgaan die werk van Mohr en Fourie (2001), wat vir die eerstejaarstudente aandie grootste universiteit in Suid-Afrika voorgeskryf word, se uiteensetting vandie vraagbegrip en verwante begrippe kommentarieer vanuit die perspektiefvan menslike behoeftes. Ek vul dit ook aan uit ander bronne. Die vrae wataan hierdie teks gaan stel is of die stelling dat mense oneindige behoeftes het,te rym is met die manier hoe die vraagbegrip aan die orde gestel word. Ekgaan probeer aantoon wat die antropologiese betekenis van die vraagbegripen die nutsbegrip is.Ek gaan een voorbeeld aanbied van 'n invloedryke hantering van die be-hoeftebegrip in die ekonomie van die vorige eeu. Daarna gaan ek die bydraevan Amartya Sen tot die begrip van menslike behoeftes analiseer. Hy het nie'n uitgewerkte behoefteleer nie, maar uit sy kritiek teen die liberale benade-ring tot die ekonomie en spesi�ek in sy werk oor die ontwikkelings-ekonomiekom daar perspektiewe na vore wat belangrik is vir die begrip van menslikebehoeftes in die algemeen. Ek kies Sen omdat hy 'n besonder gesiene enleidende denker op die gebied is (hy het in 1998 die Nobelprys vir ekonomiegewen).8.2 Die onderskeid tussen behoefte, begeerteen vraagDie terme behoefte, begeerte en vraag word dikwels in gesprek oor die eko-nomie maar ook in die samelewing in die brûeë, uitruilbaar gebruik en metmekaar verwar. Van die drie bogenoemde konsepte is die konsep van behoeftedie mees fundamentele. Behoefte is immers per de�nisie dit wat 'n mens reg-tig nodig het. Die basiese probleem is dat die ekonomie ongevoelig is virbehoefte. Slegs vraag verskyn op die ekonomiese radarskerm. As behoefte2Max-Neef is natuurlik 'n uitsondering. As ekonoom het hy 'n besondere bydrae gelewertot die begrip van menslike behoeftes in die algemeen. Die metodes wat hy aangewendhet was egter nie die van sy spesialiteitsgebied nie, maar die breëre �loso�ese vaardighedewaaroor hy duidelik beskik.
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8.2. BEHOEFTE, BEGEERTE EN VRAAG 297en vraag nie verskil nie, is dit geen probleem nie. Dan sou die ekonomiegewoon behoefte kon waarneem in die vorm van vraag. Met ander woorde,vraag is dan 'n aanduider van behoefte. Vraag is egter 'n aanduiding vanbegeerte en koopkrag. Begeerte en koopkrag bemiddel dus die verhoudingtussen behoefte en vraag. Wat die presiese verhouding tussen hierdie driebegrippe is, gaan in hierdie hoofstuk ondersoek word.As daar 'n onoorkombare spanning tussen behoefte en vraag is - as vraagdus nie aanduider van behoefte is nie - ontstaan die vraag of die ekonomiewerklik gerig is op die bevrediging van menslike behoeftes. As dit net ge-deeltelik so is, word dit 'n etiese vraagstuk omdat die ekonomiese sfeer juissy dominansie in die samelewing in die algemeen regverdig met verwysing nabevrediging van menslike behoeftes.8.2.1 VraagVraag is begeerte wat kan betaal. Die vraag na 'n produk het nie met diebehoefte aan daardie produk te doen nie. Dit het ook nie so veel te doen methoeveel daardie produk begeer word nie. Die vraagbegrip handel oor watkopers werklik bereid en in staat is om te betaal vir 'n sekere hoeveelheidvan 'n produk. Die vraagkromme bestaan as 'n kromme wat die verhoudingtussen die hoeveelheid van 'n produk en die prys daarvan aandui. Die vraag-kromme van die meeste produkte het 'n afwaartse helling. Dit beteken datkopers net bereid is om meer van 'n produk te koop teen 'n laer prys. Dithet niks met die koste van produksie te doen nie, omdat vraag en aanbodonafhanklik van mekaar is. Die dalende vraagkromme hou verband met diedalende nut wat die verbruiker put uit die verbruik van elke opeenvolgendeeenheid van 'n spesi�eke produk. Die vraagkromme is dus af te lei uit diedalende nutskrommes van verbruikers.Die begrip van dalende grensnut word hier onder vlugtig verduidelik: Diesatisfaksie wat 'n verbruiker uit die verbruik van 'n produk put, bly nie die-selfde by die konsumpsie van elke opeenvolgende eenheid nie. Voorbeelde vandalende grensnut van beide primêr �siologiese en primêr simboliese verbruikis legio: die sewentiende draairoomys van dag is net nie meer lekker nie. Omvir 'n hele dag die kunsskatte van die Louvre te besigtig raak teen die middagêrens vervelig.Die gevolg van die daling in grensnut is dat verbruikers nie bereid is omdieselfde prys vir elke opeenvolgende eenheid van 'n produk te betaal nieomdat die satisfaksie wat hulle daaruit put verskil. Die berekening van prys
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298 HOOFSTUK 8. IMPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEper eenheid nut3 lewer die konsep van geweegde grensnut op. Met die konsepvan geweegde grensnut kan die prys van 'n volgende eenheid van 'n produkwat 'n verbruiker bereid sal wees om te betaal, bereken word. Geweegdegrensnut is die aanduiding van die koste van satisfaksie. Hierdie kromme vanprys teen hoeveelheid van 'n produk lewer die vraagkromme van die enkeleverbruiker. As al die verbruikers se vraagkrommes bymekaargetel4 word,lewer dit die vraagkromme van die mark.Die antropologiese betekenis van dalende grensnut en die vraagkrommeis dat mense genoeg van iets kan kry. Dit lyk inderdaad of mense genoeg vanbykans enige produk kan kry. Die enkele uitsondering is wat ek noem sim-boliese verbruik. Wat tog opval is dat hierdie konklusie nie gedeel word deurklassieke ekonome nie. In sy bespreking van die basiese verband tussen nuten moraal by klassieke ekonome soos Adam Smith stel Goudzwaard Goud-zwaard (1978:36) dit dat: �De klassieke ekonome. . . geloofden dat de matevan bevrediging van de mens everedig was met het aantal beshikbare pro-dukten. Hierdie kwessie is belangrik en sal onder die vraag na die betekenisvan oneindige behoefte bespreek word5.8.2.2 BegeerteBegeerte is die subjektiewe kant van behoefte. Begeerte is gerig op ietsspesi�ek as vervuller vir 'n sekere behoefte wat kenbaar is in die gemis daarnain een of ander vorm van pyn of die gevoel van aktiewe gemotiveerdheid omdie produk of diens te verbruik.Die betekenis van begeertes word nie baie in die ekonomie bedink nie,omdat daar aanvaar kan word dat begeerte en behoefte dieselfde is deurdatdie enkeling self moet besluit wat hy nodig het. Die ekonomie ontstaan uitdie bestuur van hulpbronne. Die makro-ekonomie het sy basis spesi�ek in diebestuur van 'n land se hulpbronne. Binne die liberaal-demokratiese denkekan die staat nie namens die enkeling besluit wat goed is vir hom nie en word3Wat 'n moeilike meetbare konsep is. Om die rede is daar ekonome wat enige kardinalemeting van nut verwerp en net metodes gebruik wat op 'n ordinale skaal gebaseer is. Dieresultate van die twee benaderings lewer egter dieselfde resultaat.4Bv. verbruiker A sal 1 eenheid teen x Rand koop en 2 eenhede teen x + (x-n) ensomeer. Verbruiker B en C tot n sal dieselfde doen met moontlike ander waardes van x.Die sommering van wat al die verbruikers vir een eenheid sal betaal bepaal die hoeveelheidteenoor een. Dieselfde word gedoen met opeenvolgende hoeveelhede.5Sien 9.3.5 op bladsy 326 en verder.
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8.2. BEHOEFTE, BEGEERTE EN VRAAG 299daar gestreef na 'n staat wat die vryhede van sy burgers om self te kies wat dieinhoud van die goeie lewe is, kan waarborg. Die staat waarborg egter sekerebasiese regte waaroor daar redelik wye konsensus is oor die wesenlikheiddaarvan. Wat daardie regte is en of dit ook positiewe verpligtinge op diestaat plaas is 'n debat wat nie hier ontleed kan word nie. Die punt is hier datdie liberale benadering tot die samelewing, waar die vryheid van die enkelingbeklemtoon word, die vraag na die verskil tussen begeerte en behoefte tot 'ngroot mate uit die openbare gesprek verdaag.Begeerte anders as behoefte is op iets konkreet gerig. 'n Behoefte kan blybestaan by afwesigheid van 'n vervuller maar oor die lang termyn met dieaanwesigheid van 'n patologie wat die teken is van die afwesigheid van dievervuller. As antropologiese kategorie kan behoeftes nie geskep of vernietigword nie - in elk geval nie binne die leeftyd van 'n enkele mens nie. Begeertes,as 'n gerigtheid op iets spesi�ek het altyd 'n konkrete vervuller en 'n konkreteproduk of diens as funksionele vervuller in gedagte. Begeertes kan geskepword en word geskep6.Begeerte, omdat dit op iets konkreet gerig is, is 'n voorwaarde vir diebevrediging van enige behoefte7. Behoefte is egter die onderliggende antropo-logiese tekort en potensiaal waarvan die begeerte die konkrete gestalte is.As begeerte die konkrete en huidige gestalte van behoefte is, ontstaan dievraag na die soort korrespondensie wat tussen die twee bestaan. Die pas-sing van vervullers op behoeftes word deur Max-Neef gekategoriseer ondervyf soorte vervullers: vernietigers, pseudo-vervullers, inhiberende vervullers,enkelvoudige vervullers en sinergiese vervullers8.Begeerte is dus 'n noodsaaklike maar nie genoegsame voorwaarde vir die6Nürnberger praat van die sentrum van behoeftes skep wat dan oorspoel na die periferiemet meegaande gevolge. Hierdie formulering onderskei nie begeerte en behoefte nie en lykof dit die gedagte dat behoeftes oneindig is ondersteun, wat sekerlik nié Nürnberger sebedoeling was nie. Sien bespreking by 1.3.2.2 op bladsy 25, veral nommer 6.7Barth se formulering is: �begeerte maak die wil moontlik en die wil maak die begeerteaktief.� Sien my bespreking van die konsepte begeerte en wil in Barth (1948) op bladsy126. Dit vertoon besondere ooreenkomste met Max-Neef se konsep van 'n bevrediger aswyse van wees en doen. Sien 7.5.3 op bladsy 272. Ook Murray en Pauw se analise van 'nkonkrete bevrediger as geïntegreerde manier van wees, doen het en bevind, waar iemandiets om 'n sekere rede doen, staan hiermee in verband. Sien die bespreking van Murray enPauw se gebruik van die term konkrete vervuller op bladsy 293. In Max-Neef se analiseis 'n manier van wees onderliggend aan die bevrediging vanenige behoefte. Op daardiemanier is begeerte, as wyse van wees, die voorwaarde vir die wil wat 'n wyse van doen is.8Bespreking op bladsy 273.
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300 HOOFSTUK 8. IMPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEbevrediging van behoeftes nie. 'n Mens kan dus nie positief wees oor behoeftesen negatief staan teenoor begeertes nie. Daar is egter nog 'n antropologiesevoorwaarde9 vir die bevrediging van behoeftes waaraan daar nog nie aandagin hierdie uiteensetting gegee is nie, maar wat van groot belang is om dieverhouding tussen behoefte, begeerte n vraag reg te verstaan. Daardie aspekis vaardigheid10.As konkreet behoefte vervul word as geïntegreerde manier van wees, doen,hê en bevind dan beïnvloed nie net die kwaliteit van die hê11 en die bevind12nie, maar ook die kwaliteit van wees13 en doen die uiteindelike vervulling vanbehoeftes. Alle soorte vervulling, van �siologiese prosesse tot estetiese bele-wenisse is afhanklik van die vermoë van 'n persoon. Daardie vermoë verskilna gelang van die aktiwiteit wat verrig word ter vervulling van die behoefte:dit mag wees om kos te kou of om 'n skildery te verstaan en waardeer. Dievermoë van 'n persoon om 'n funksionele vervuller te gebruik stel 'n soortplafon-waarde vir die kwaliteit van vervulling. Meermale oorskry die potensi-aal van die funksionele vervuller die vermoë van die gebruiker. Byvoorbeeld:om rooiwyn te waardeer is 'n vermoë wat 'n mens aanleer. Nie almal kandie smaak en neus van wyne eers onderskei nie. 'n Leek wat wyn betref hetdus nie werklik die vermoë om 'n sekere gehalte wyn te onderskei of te genietnie. Net so word die �siologiese e�ek van voedsel-inname bepaal deur dievermoë van 'n persoon om kos te verteer. Die moontlikheid bestaan, en kommoontlik algemeen voor, dat die kwaliteit van die vervulling van behoeftesnie gekortwiek word deur 'n tekort aan middele - dus aan funksionele vervul-lers - nie, maar deur die tekort aan vermoë aan die kant van die gebruikers.Ek is nie bewus dat hierdie soort tekort en skaarsheid 'n sentrale tema in dieekonomie is nie.9In die konteks van die ekonomie is koopkrag 'n ander voorwaarde. Daar is natuurlikook nog nie-antropologiese voorwaardes buiten koopkrag. Die middele (funksionele ver-vullers) het ook hulle eie voorwaardes en e�ektiwiteite. 'n Funksionele vervuller het 'nsekere e�ektiwiteit wat ook 'n faktor is by die kwaliteit van die uiteindelike vervulling vandie behoeftes.10Die is nie presies dieselfde as Sen se begrip van apability nie, maar is daaraan verwant.11Die is die sosiale omgewing waarbinne die behoefte bevredig word.12Die is die tyd en ruimte waarbinne die behoefte bevredig word.13So byvoorbeeld hang die kwaliteit van die bevrediging van die behoefte aan begrip deurmiddel van die lees van 'n boek af van die leser se eie kennis, belangstelling en denkvermoë(kwaliteite van wees) asook sy vermoë om die teks te lees en verstaan (kwaliteit van doen).Die inhoud van die boek, as fasiliteerder van die proses waardeur die behoefte aan begripgeaktualiseer word, is 'n ander voorwaarde.
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8.2. BEHOEFTE, BEGEERTE EN VRAAG 301Sou daar meetbare eenhede wees, sou die bevrediging van 'n gegewe stelbehoeftes dus bereken kon word deur die e�ektiwiteit (fasiliteringsvermoë)van die begeerde goedere te vermenigvuldig met die e�ektiwiteit van diepersoon se gebruik (vermoë tot aktualisering).Dit volg dus dat waar behoeftes onvervuld is by verbruik van 'n sekereproduk of diens beteken dit dat óf die produk 'n lae inherente e�ektiwiteithet, óf die verbruiker se vermoë laag tot gebruik laag is.8.2.3 BehoefteWaar begeerte 'n subjektiewe kategorie is, is behoefte 'n antropologiese ka-tegorie. Die natuur van die mens en dit wat hy nodig het staan in 'n baieduidelike verband met mekaar. In die ekonomie in die breë kom behoeftesnie aan die orde maar wel begeerte as die subjektiewe konkretisering van be-hoefte. Ekonomie gaan nie oor behoeftes nie maar oor middele en begeertes.Die tema van behoeftes het egter tog in die jare sewentig van die vorige eeueksplisiet aan die order gekom in die ontwikkelingsekonomie, en wel in dievorm van die basiese behoefte benadering.8.2.3.1 Die 'basiese behoefte' benaderingIn die ekonomie is die begrip behoefte in die ontwikkelings-ekonomie vanafdie jare sewentig van die vorige eeu op 'n baie spesi�eke manier verstaan. Nadie onafhanklikwording van die meerderheid van Afrika-lande in die sestigsvan die vorige eeu is gehoop dat Afrika ook sou ontwikkel soos Europa na dieimplimentering van die Marshall-plan. Teen 1969 het dit geblyk dat groei inBBP nie 'n verandering gemaak het in die voorkoms van massa-armoede nie.Vanaf 1970 ontstaan 'n nuwe paradigma in die geledere van die wêreldbanken ander internasionale ontwikkelings-organisasies. Dit word ingelei deurdie sogenaamde Columbia Delaration wat uitgevaardig is deur 'n groep be-langrike ekonome in reaksie op 'n verslag oor internasionale ontwikkeling watgebrog is deur die Wêreldbank (Rostow 1990:379).Die basiese behoefte benadering was 'n poging om bevredigers te identi�-seer wat werklik noodsaaklik is en die ontwikkeling van arm lande so te stuurdat die groei in die eerste plek in terme van daardie bevredigers gemeet kanword. Volgens hierdie benadering is behoeftes die minimum kos en skuilingwat vir oorlewing nodig is. Dit kan �siologies gede�nieer word14. Die basiese14Daar is wye konsensus dat daar �siologiese voorwaardes vir menslike lewe is. Hierdie
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302 HOOFSTUK 8. IMPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEbehoefte benadering is gebaseer op 'n implisiete hiërargie van behoeftes hoe-wel dit nie literêr afhanklik is van die literatuur in die psigologie oor dieselfdetema nie15.Die projek van die basiese behoefte bandering tot ontwikkeling het niedaarin geslaag om massa-armoede uit te wis nie. Dit was deels as gevolgvan die gebrek aan steun wat dit gekry het, en deels as gevolg van die inhe-rente tekortkominge waarop Sen later sou wys. Ek bespreek Sen se bydraeby 8.2.3.2 op die regterbladsy.Sommige denkers onderskei behoefte en begeerte (needs and wants) as ditwat 'n mens werklik nodig het en dit wat 'n mens wil hê16. Die onderskeidis gebore uit die waarneming dat mense soms onkundig of selfvernietigendoptree. Die een wat vir 'n ander kan sê of sy begeerte 'n need of 'n want is,het uit die aard van die saak een of ander vorm van gesag nodig.Beide die basiese behoefte benadering en die onderskeid tussen 'needs' en'wants' staan los van 'n persoon se eie subjektiewe belewenis van sy behoefte.By basiese behoeftes kom dit glad nie ter sprake nie en by die onderskeidtussen 'needs' en 'wants' word dit geweeg aan een of ander eksterne kriteriumen soms te lig bevind.Die oplossing wat die basiese behoefte benadering tot die probleem vindis om die voorwaardes as behoeftes te de�nieer en alles anders as begeerteof nie-basiese behoefte. Dit is 'n interessante geval van die skeiding vanliggaam en gees. Die mensbeeld wat 'n suiwer basiese behoefte benaderingveronderstel is dat die mens 'n dier is. Dit is natuurlik onder andere waar.Die praktyk van voorsiening in basiese behoeftes, soos byvoorbeeld ininternasionale hulpverlening aan vlugtelinge, toon gou aan dat daar anderbehoeftes is wat ook 'basies' is, soos waardigheid. Programme word danad ho aangepas om die nuwe 'basiese' behoeftes in te sluit. So verweerdie praktyk die basiese behoefte benadering wanneer daar ontdek word datander behoeftes as �siologiese behoeftes 'basies' is. Hierdie behoeftes is nievoorwaardes dui egter nie op 'n hiërargie van behoeftes nie. Dit beteken slegs dat daarparameters is waarbinne menslike lewe moontlik is.15Ek kon net een direkte verwysing na Maslow se hiërargie van behoeftes in die literatuuroor basiese behoeftes raakloop. Dit is 'n sylangse verwysing na 'die' hiërargie van behoeftesen Maslow se werk daaroor by Paul Streeten (1981) in die slot van sy First things �rst. Sy verwysing na 'die' hiërargie van behoeftes is 'n aanduiding dat hy dit as gegeweaanvaar en dat hy aanvaar dat sy leser sy mening deel. Hierdie werk van Streeten is deurniemand anders as Walt Rostow, die guru van ekonomiese groei-teorie, as 'n 'professionelepro-basiese behoefte' studie bestempel.16So byvoorbeeld Gough (1994:29).
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8.2. BEHOEFTE, BEGEERTE EN VRAAG 303objektief meetbaar soos in die geval van basiese behoeftes nie. Die sterktevan hierdie benadering was juis in die meetbaarheid geleë.8.2.3.2 Sen bydrae tot die ontwikkelings-ekonomieAmartya Sen se bydrae tot die ontwikkelings-ekonomie kan moeilik oorskatword. Hy was een van die span kenners wat verantwoordelik was vir diesogenaamde Human Development Index in die Verenigde Volke se MenslikeOntwikkelings Program. Binne die huidige gesprek is sy denke geweldig in-vloedryk. Sen het ook besonder baie gepubliseer. Sy mees gelese boek,wat die resultate van sy werk oor etlike jare heen weergee is bes moontlikDevelopment as freedom(Sen 1999b). Hierin neem hy die trajek wat deurdie basiese behoefte benadering ingelei is na die volgende stap. Die basiesebehoefte benadering het wegbeweeg van 'n suiwer fokus op ekonomiese indi-katore en die bevrediging van menslike behoeftes direk probeer meet. Hierdiebehoeftes was dan van 'n sekere soort, naamlik dié waaraan 'n aanduibaretekort kan bestaan. Ek het aangetoon dat die basiese behoefte benaderingwel 'n verbreding ondergaan het, soos blyk uit die werk van Streeten (Stree-ten 1984:30). Tog het daar nog iets van 'n behoefte-hiërargie is die basiesebehoefte benadering geskuil.Sen maak die wete, wat mettergaan by die praktiseerders van die basiesebehoefte benadering ontwikkel het, dat die sogenaamde hoër behoeftes ookbasies is tot sy basiese uitgangspunt. Vir hom is die vryheid van die persoonnie net die mees basiese doel van ontwikkeling nie, maar ook die mees basiesemiddel. Sen bewys hierdies stelling met onder andere die volgene bevindinge:Na 'n uitvoerige studie van hongersnood vind Sen dat daar nog nooit 'nhongersnood in 'n werkende demokrasie was nie. Hongersnood vind plaasin kolonies en in diktature. Net so is die beste manier om die bevolkings-ontplo�ng te keer ook nie geforseerde sterilisasie of 'n een-kind-beleid nie,maar onderwys, regte en geleenthede vir vroue. Algemene basiese onderrig is'n vereiste vir volgehoue ekonomiese ontwikkeling. Onderwys, spesi�ek aandogters, is die grootste faktor in die afname van kindersterftes. Sen se punt isdat waar mense die vermoë het, hulle self sorg dat hulle lewensomstandighedeverbeter. Daardie vermoë is 'n kombinasie van persoonlike vermoë, regte engeleenthede.Sen glo egter nie aan nominale vryheid soos byvoorbeeld gewaarborg deurdie Amerikaanse grondwet nie. Hy glo dat vryheid substantief ondersteunmoet word. Sen wys daarop dat swart Amerikaners se lewensverwagting laer
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304 HOOFSTUK 8. IMPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEis as mense in Sri Lanka en 'n rits baie armer lande. Sen skyf dit toe aan'n stelsel van mediese dienste wat arm mense uitsluit. Swart Amerikanersis nominaal vry maar nie substantief vry nie. Substantiewe vryheid betekendat 'n mens die substantiewe basis moet hê wat nodig is om dié dinge na tejaag wat 'n mens rede het om aan waarde te heg.Vir Sen is die dinge wat mense met rede waardeer nie uitsluitlik op diemaksimering van persoonlike gebruik gerig nie. In die eerste hoofstuk vansy werk oor ekonomie en etiek, On ethis and eonomis (Sen 1987) kritiseerSen die tipe ekonomiese teorieë wat die mense as 'n rasionele gierigaard sien.Sy kritiek is tweeledig: werklike mense jaag nie net hulle eie belang na nie,en selfsug is in elk geval 'n belaglike kriterium vir redelikheid.Sen het nie 'n uitgewerkte behoefte-beskouing nie, maar 'n maak sekereimplisiete veronderstellinge. Die belangrikste is dat vryheid om waardevolledoele na te jaag die belangrikste behoefte en dus die sterkste motiveringis. Om hierdie rede is vryheid ook 'n vervuller17. Sen werk dus met dieteenoorgestelde van Maslow se behoefte-hiërargie. Sen glo egter nie in 'ngnostiese vryheid nie. Vryheid het 'n substantiewe basis. Hy is nie netgeïntereseerd of iemand wettig toegang tot 'n sekere geleentheid het nie,maar ook of dit substantief haalbaar is. Sen wil die vermoë van mense omwaardevolle doele na te jaag waarborg en substantief ondersteun. Geleedheidis nie net iets formeel nie. So byvoorbeeld is die vraag nie net of 'n sekerepersoon formeel toegang het tot byvoorbeeld 'n skool nie, maar of sy ditwerklik kan bywoon (Sen 1999a:4).Die sogenaamde hoër behoeftes is by Sen primêr, maar hy maak volleerns met die baserende funksie van die �siologiese behoeftes en die funksio-nele vereistes van 'n spesi�eke gemeenskap.Elke gebruikspatroon het sy eiefunksionele vereistes. Daar is verskille tussen gemeenskappe in die vereisteswat nagekom moet word vir 'n persoon om sonder skaamte in die openbaar teverskyn. 'n Stel klere waarmee 'n persoon in die openbaar kan verskyn is by-voorbeeld so 'n substantiewe vereiste vir vryheid (Sen 1999a:1). 'n Persoonsonder basiese onderwys kan ook nie werklik in die gemeenskap deelneem17Vryheid is vir Sen die doel en middel van ontwikkeling. As middel tot die vervulling vanander behoeftes is vryheid 'n vervuller. Sen maak belangrike konsepsuele onderskeidingesoos tussen well being en advantage . Well being verwys na die staat van 'n persoon.Advantage verwys na die werklike geleenthede waaroor 'n persoon beskik (Sen 1999a:4).Net so onderskei hy ook tussen 'n persoon se funtioning en entitlements. Eersgenoemde isdie persoon se vermoë om iets te doen, laasgenoemde is die besit van middele. 'n Persoonse vryheid bestaan uit die produk van sy vermoëns en middele (Sen 1999a:9).
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8.2. BEHOEFTE, BEGEERTE EN VRAAG 305nie. Basiese menseregte is natuurlik ook 'n vereiste, maar dit word gewoon-lik omskryf as dinge wat nie aan 'n persoon gedoen mag word nie. Sulkeregte is besonder waardevol. Sen wys juis daarop dat daar buiten hierdie ne-gatiewe regte ook positiewe (substantiewe) vereistes is vir vryheid. Sen siendus raak dat binne 'n sekere gemeenskap daar funksionele vervullers is (bv.'n stel klere) wat, binne die konkrete gebruikspatroon van daardie kultuur,'n vereiste is is vir 'n fundamentele behoefte soos deelname.
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Hoofstuk 9Gevolgtrekking van deel 1 en 2Samevatting. Die inhoud van die eerste twee dele van hierdiestudieword hier gebruik om samevattend die betekenis van diebehoefte-begrip vir die Christelike geloof aan te toon. Die Chris-telike geloof glo dat die mens God nodig het as sy diepste tekorten sy hoogste potensiaal. God is die grond en die doel van diemens. Die verhouding tot die medemens funksioneer as die me-dium waarbinne alle behoeftes bestaan. So het mense mekaarfundamenteel nodig om hulleself te kan wees. Die immanente be-hoeftes is begrond en gerig op dit wat dit oorskry. Die mens seliggaam is sy materiële basis en die voorwaarde vir sy bestaan.In die sekulêre antropologie sedert die begin van die twintigsteeeu het daar 'n sekere beweging weg van die fokus op die dierlikeplaasgevind. Waardes is al hoe meer gebruik om die inhoud vanbehoeftes mee uit te druk. Daar word ook al hoe skerper onders-kei tussen behoeftes en vervullers. Hierdie fokus op die simbolieseen die voorlopige maak dit makliker om die teologiese interpre-tasie van behoeftes, soos dit in hierdie hoofstuk gemaak is, metsekulêre behoefte-teorieë in gesprek te laat tree.9.1 Inhoud en werkswyse van hierdie hoofstukDie kritiese taak van die dogmatiek is om te vra na die waarheid van diegeloof. Dit beteken in die eerste plek konsekwentheid met die basis vandie geloof. In die tweede plek beteken dit konsekwentheid met ervaring.306
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9.1. INHOUD EN WERKSWYSE 307Hierdie studie het tot hier volgens hierdie skema verloop. In die eerste deel isgevra wat die implikasies van die Christelike geloof1 vir 'n leer oor menslikebehoeftes is. Die woord implikasie beteken juis die gevolg van 'n sekerestelling of redenasie wanneer dit konsekwent deurgevoer word. Die tweededeel van hierdie studie kom die apologetiese funksie van die dogmatiek aan diebeurt. Ek het in hierdie deel invloedryke beskouinge oor menslike behoeftesuit die 20ste eeu ondersoek. Die doel is tweeledig: Om die inhoud daarvankrities vanuit die eerste deel te ontleed, en om te soek na die kritiese vraewat hierdie beskouinge oor menslike behoeftes aan die sistematiese teologiestel. Hierdie proses van wedersydse kritiek is die taak van hierdie hoofstuk.Hier word die resultate van deel een in gesprek met die bevindinge van diestudies oor menslike behoeftes geëvalueer. Waar die wetenskap sy empiriesegrense oorskry en 'n wêreldbeeld word onder die pretensie dat dit nie eenis nie, beteken die kritiese funksie van die dogmatiek dat dit ook uitgewysmoet word. Die sistematiese teologie kan ook egter deur bevindinge van dieempiriese wetenskap gekorrigeer word2.Ek bied in hierdie hoofstuk 'n gevolgtrekking vanuit die resultate van dieeerste twee dele. Dit neem ten eerste die vorm aan van 'n gevolgtrekkingvanuit die resultate van elke deel. In die gevolgtrekking gaan ek nie diesamevatting herhaal wat aan die begin van elke hoofstuk gegee word nie.Ek gaan op 'n nog hoër vlak van algemeenheid met die stof probeer werk.Ek bied die gevolgtrekking van die inhoud van deel een aan as 'n poging1Natuurlik is die uiteensetting van die inhoud van die geloof nie dié Christelike geloofnie, maar my verwoording daarvan. Ek glo egter dat my interpretasie van die inhoud toginpas binne 'n breë konsensus binne die Christelike geloof en spesi�ek die gereformeerdetradisie.2Die leser kan amper vooraf voorspel dat die sistematies-teologiese uiteensetting vanmenslike behoeftes wat ek in die eerste deel uitgewerk het, as wenner uit hierdie interaksiegaan uittree. Die rede is omdat die sistematies-teologiese uiteensetting in deel een my eieinterpretasie is, wat afgelei is van my eie uiteensetting van die inhoud van die geloof. Ekhet dit immers so geformuleer omdat ek dink dat dit waar is. Sien in die verband Pauw(1999). Montagu Murray se formulering is dat 'n persoon wat nie 'n waarheidsaanspraakhet nie, ook nie 'n bydrae het om te lewer nie (persoonlike mededeling). Die kritiese vraagkan dan geopper word of 'n vergelyking nie 'n triomfantalistiese oefening in selfregverdigingis nie. Dit hoef nie te wees nie. Om teenoor 'n teenargument die redes aan te voer waarom'n mens n sekere mening huldig is ook 'n kritiese aktiwiteit. Verder gaan ek aantoon watterverskillende vertrekpunte daar tussen die Christelike (m.a.w. my Christelike) behoefteleeren die van die sekulêre geleerdes bestaan. Heyns en Jonker het gesê dat die apologetiekdie punt moet aantoon waar ' n geloofskeuse gemaak word (Heyns en Jonker 1974:296).Ek hoop om dit te kan doen.
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308 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2om 'n basiese struktuur van 'n Christelike behoefteleer daar te stel. Diegevolgtrekking van die tweede deel gee ek in die vorm van 'n analise vanontwikkelings binne die vakwetenskappe wat ek bespreek het3.

3Die werkswyse is gebaseer op die aanname dat die wetenskap 'n historiese en kumu-latiewe proses is. As kumulatiewe proses sluit dit natuurlik nie spronge en doodlope uitnie. Ook sluit dit nie sosiale prosesse uit nie. Sien Hans Küng se voorwoord in Paradigmhange in theology : a symposium for the future (Küng en Tray 1989).
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9.2. DIE BASIESE STRUKTUUR VAN 'N CHR. BEHOEFTELEER 3099.2 Die basiese struktuur van 'n Christelikebehoefteleer9.2.1 'n Mens het God nodig as grond en doel van onsbestaanDie Christelike geloof veronderstal dat 'n mens God nodig het. Die manierwaarop 'n mens God nodig het wil ek op grond van die resultate van deeleen soos volg formuleer:Die mens het God nodig omdat God die grond haar bestaan isen ook die doel van haar bestaan. Op hierdie manier is die mensgeheel van God afhanklik as haar enigste werklike behoefte: diemens se diepste tekort en hoogste potensiaal is God.Die leer oor die skepping van die mens deur God, en God se voorsienigheidvir sy skepping, is die basis van die formulering dat God die grond van onsbestaan is. Tillih se formulering van God as grond van die syn4, Barthse formulering van God as die mens se enigste behoefte5 en Nürnberger sekonsep van basiese behoeftes6 verwoord hierdie aspek op 'n besondere manier.Die Christelike geloof glo dat die mens 'n doel het. Daardie doel is virdie mens om God te ken en in verhouding met hom te bestaan. So 'n lewesaam met die Lewe self vereis natuurlik onbeperkte tyd7, vandaar die hoop opewige lewe met God. Wat die inhoud van die lewe met God is, kan aangeduiword met die term liefde. Liefde is nie iets wat in 'n minimum hoeveelheidbenodig word nie, maar juis iets wat op die kwalitatief oneindige bevestigingen ontplooiing van iemand anders se bestaan gerig is. Die Christelike geloofis gerig op die volheid van lewe. Die mens se primêre behoefte is hierdievolheid van lewe. Die inhoud van daardie volheid is lewe in liefde met Godbinne die skepping van God. Vir die Christelike geloof is hierdie lewe in liefdemet God binne die vervolmaakte skepping die mens se hoogste potensiaal.4Bespreking by 2.3.1 op bladsy 44.5Sien bespreking vanaf bladsy 126 maar veral vanaf bladsy 128.6Let daarop dat Nürnberger die term anders gebruik as wat die ontwikkelingsindustriedie term vanaf 1969 gebruik. Nürnberger gebruik basies in die sin van dit wat iets voor-afgaan en dit moontlik maak. Bespreking van Nürnberger se taksonomie van behoeftesby 1.4 op bladsy 32.7Vergelyk my bespreking van Barth se behandeling van die mens se tyd vanaf 4.1.7.5op bladsy 112 en verder.
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310 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2Barth se formulering dat die skepping die eksterne basis van die verbondis en die verbond die interne basis van die skepping8 kan ook in terme vanhierdie onderskeid tussen grond en doel geparafraseer word: �Die skepping isdie grond van die verbond en die verbond is die doel van die skepping.�Wat by Barth se behandeling sterk na vore tree, is dat die verhoudigtussen God, mens en skepping 'n historiese proses is. Die mens kan nie indie historiese loop van sy lewe sy doel bereik nie. Dit is de fato onmoontlikweens die akkumulasie van mislukkings aan die kant van die enkele mensmaar ook van die mensdom in geheel. Dit is ook in beginsel onmoontlikomdat die mens nie die vermoë tot onbeperkte lewe het nie - die basis vir diebereiking van die mens se doel is dus ongenoegsaam. Hierin kom die tweemees fundamentele tekorte in die menslike lewe duidelik na vore: die tekortaan herstel van ons histories geakkumuleerde vervreemding van God en dusverydeling van ons doel, en die tekort aan voldoende grond vir die realiseringvan ons potensiaal. Tradisioneel heet hierdie sake skuld en ster�ikheid. Virhierdie tekorte het die mens geen hoop buite God nie: dit is die inhoud vandie Christelike verlossingsleer.God se herstel van mense vind as 'n historiese proses plaas. Christeneglo dat die helende krag van God deur die Heilige Gees kollektief in hullelewe werksaam is. Die gelowiges beleef dit konkreet as die vermoë tot lewein geloof, hoop en liefde. Tog ontbreek die basis vir die volle ontplooiing vandie mens in 'n lewe met God steeds. Die Christelike hoop is daarop gerigdat God self hierdie tekort sal aanvul deur die mens en inderdaad die heleskepping te vernuwe. Beide tekort en ontplooiing kenmerk dus die lewe vandie gelowige.9.2.2 'n Mens het jou medemens nodig - die mens is dusdie beeld van GodIn die vorige paragraaf het ons God aangedui as die grond en doel van diemens en as sy diepste tekort en hoogste potensiaal. So 'n formulering beklem-toon die transendensie van God op 'n sekere manier. Die mens se daagliksebelewenis van tekort en potensiaal is egter op die medemens en die skeppinggerig. Die teoloë wat in hierdie studie behandel is naamlik Barth, Pannenbergen Nürnberger die mens se behoefte aan God via die immanente behoeftesduidelik word. By Barth is alles wat ons nodig het die werk van God se8Sien 4.1.5.1 op bladsy 102 vir die konteks binne Barth (1948).
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9.2. DIE BASIESE STRUKTUUR VAN 'N CHR. BEHOEFTELEER 311hande. By Nürnberger het die immanente behoeftes 'n dieptedimensie. ByPannenberg is God die veronderstelling van die menslike eksentrisiteit en syidentiteit9.'n Christelike behoefteleer moet die verhouding tussen die behoefte aanGod en die behoefte aan die medemens duidelik maak.Ek formuleer die manier waarop 'n mens 'n behoefte het aan jou mede-mens soos volg:Geen menslike behoefte word beleef en verwesenlik buite die me-dium van die medemenslike nie. Die mens leef sy lewe in we-dersydse afhanklikheid met sy medemens. 'n Mens ontvang diebasis van jou biologiese lewe, jou persoonlikheid en die middelewat jy gebruik van ander. Terselfdertyd bring die meeste menselewe voort, vorm hulle ander se persoonlikhede en dra hulle deurdie vele vorme van arbeid by tot die daarstelling van middele virgebruik deur ander. 'n Mens word jouself in die proses van we-dersydse gee en neem wat tussen mense afspeel. Hierdie prosesvan wording word deur die dood afgesny maar mense hunker na'n voortgang daarvan. Die mens se behoefte is nie net in die im-manente begrond en daarop gerig nie, maar dit het sy begrondingen rigpunt in God10.Ek verduidelik die inhoud van hierdie formulering kortliks. Elke mens seoorsprong is sy ouers. Op hierdie manier ontvang 'n mens jouself �siek vanander. Die prosesse waardeur 'n mens se identiteit ontwikkel vind ook inverhouding met ander plaas11. Selfs 'n mens se verhouding met die materieen natuur word bemiddel deur taal en denke wat 'n mens met ander deel. Diemens handel ook aktief met dit wat hy ontvang het en gee weer aan ander.9Bespreking en verwysings by 1.4 op bladsy 32; 4.1.8.5 op bladsy 127 en verder, as-ook 4.2.5 op bladsy 163 en verder.10Die basis van Pannenberg se argument is dat die breedste horison, die sinvolheid vanalles wat bestaan, dus God, die veronderstelling en oriëntasiepunt van die menslike kultuur,samelewing, persoon en organisme is. Sien 4.2.4.2 op bladsy 155. Barth se formulering isdat die mens georiënteer is op dit waarvoor hy bestem is, en dat die medemenslikheid dieinhoud van die beeld van God is. Sien 4.1.5.3 op bladsy 103 asook 4.1.8.4 op bladsy 124en 4.1.8.4 op bladsy 125. Nürnberger sien die transendente behoeftes as die dieptedimensievan die immanente behoeftes. Sien hieroor die bespreking by 1.4 op bladsy 32.11Sien die bespreking van Pannenberg se behandeling van die tema by 4.2.3.1 opbladsy 142 asook die kort uiteensetting van die gedagtes van Freud en Erikson oor dieontwikkeling van die kind by 7.2.1.3 op bladsy 227 en 7.2.1.4 op bladsy 232.
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312 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2Die Christelike geloof bevestig met die gedagte van 'n individuele oordeeldat die mens 'n verantwoordelike subjek is. Terselfdertyd is dit waarvoor 'nmens verantwoordelik gehou word die verhouding met jou medemens. Daaris geen sprake binne die Christelike geloof van 'n ideaal om los te kom vandie medemens nie. Die medemens is immers ook die medium waardeur 'nmens God beleef.Deur sy lewe en in sy arbeid beywer die mens hom vir waardes soos ken-nis, skoonheid, duursaamheid, harmonie en ander kwaliteite. Die menslikegemeenskap gee aan hierdie kwaliteite konkrete vorm in sy arbeid en lewemaar die vorm bly onvolmaak en voorlopig. In die kwalitatiewe sin sou 'nmens moontlik van die mens se oneindige behoefte kan praat as daarmee be-doel word dat die kwaliteite wat die mens najaag nie uitgeput word deur dievormgewing daaraan nie12. Eintlik sou die Christelike geloof sê dat 'n mensnie oneindige behoeftes het nie, maar behoefte aan die Oneindige. Dit is hoedit vestaan word deur die teoloë wie se werk in hierdie studie ondersoek is.Die najaag van hierdie waardes beteken dat hulle bestaan of die moontlikheiddaarvan reeds veronderstel word. Stoker (1993:48) haal Tillih aan wat sêdat hy wat 'n vraag vra, reeds 'n idee van die antwoord het. Dit is wat ekbedoel dat die mens se immanente waardes transendent begrond word.Die mens se oriëntasie is nie op die sogenaamde laer behoeftes nie13. Diebevrediging van hierdie behoeftes is belangrik in sigself maar veral as middelewat die mens in staat stel om haar potensiaal, in die vorm van die gestal-tegewing aan hoër waardes, na te jaag. Sorokin se empiriese navorsing hetaangetoon hoe hardnekkig mense hulle identiteit, soos byvoorbeeld vergestaltin gedeelde morele waardes, te midde van die haglikste omstandighede be-waar14. Die Christelike geloof hou vol dat die mens nie van brood alleen leefnie, maar uiteindelike leef vir God. Tog beleef mens alles transendent deur 'nimmanente medium wat 'n materiële basis het. Mens beleef eintlik alles deurdie medemens, nie net die biologiese lewe nie, ook nie net die vorming vanmens se persoon nie, ook nie net die lewensmiddele van elke dag nie, maarook denke, taal en verbeelding geskied net in terme van taal en simbole enstrukture wat tussen mense gedeel word.Die mens se direkte tekort en potensiaal word aangevul en uitgeleef in12Rioeur verwys byvoorbeeld na die oorvloed van betekenis in simbole.13Dit is die bydrae van Maslow dat hy, veral later in sy loopbaan, hierdie punt op 'nbesondere manier beklemtoon en uitgebou het. Die populêre interpretasie van sy bydraebeklemtoon egter steeds sy konsep van 'n behoefte-hiërargie.14Sien die bespreking oor die werk van Sorokin op bladsy 244.
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9.2. DIE BASIESE STRUKTUUR VAN 'N CHR. BEHOEFTELEER 313die verhouding tot die medemens. Hierdie tekort en potensiaal het volgensdie Christelike geloof egter 'n transendente begronding en duiding. As im-manente medium van die behoefte aan die transendente is die mens vir symedemens die beeld van God.9.2.3 Die mens het die skepping nodig as die basis vansy leweAs God die grond van ons bestaan is, en die medemens die medium daarvan,is die skepping die basis daarvan. Ons hele bestaan is materieel. Die bevre-diging van al ons behoeftes, insluitende dié wat deur denke en verbeeldingbevredig word, het 'n materiële basis. Ruimte, tyd en materie is dimensiesvan alle bevredigers. Die kerk het hom in die eerste eeue verset teen diegnostiek wat 'n ander waardering van die materie gehad het as dié waarvoordie kerk, op grond van sy wortels, gekies het. In deel een van hierdie studiehet ek tot die gevolgtrekking gekom dat die leer oor God as skepper betekendat die Christen nie negatief oordeel oor die materie, die materiële aard vandie mens se bestaan of die behoefte aan materiële dinge nie.Ek formuleer my gevolgtrekking as volg:Die Christen glo in die goeie skepping van die goeie God. Hier-die skepping is die basis van ons lewe en die horison waarbinneons lewe afspeel. Die spesi�eke aard, samestelling en dimensiesvan ons liggaam bepaal die beperkinge waaraan ons onderworpeis en die aard van ons tekorte en potensiaal. Die middele binnedie skepping waardeur die mens sy lewe onderhou en sy poten-siaal verwesenlik, is nie onbeperk nie, en daar is selfs soms, metof sonder die mens se toedoen, akute tekorte in hierdie middele.Ons lewe in die skepping kan nie volgehou word nie, sodat daar 'npunt kom waar geen middele meer ons lewe kan red nie. Hierdiefundamentele tekort aan die moontlikheid tot voortgaande lewerig ons op God van wie alle lewe afkomstig is in totale afhanklik-heid van Hom. Ons hoop op Hom nie net vir die vernuwing vanons lewens nie, maar vir die vernuwing van die hele skepping.Tekort is deel van ons lewe omdat ons liggaamlik bestaan. Selfs al word in alletekorte voorsien, is die dood onvermydelik deel van ons lewe15. Die skepping15Die manier hoe Barth hierdie vraagstuk hanteer, is by 4.1.7.5 op bladsy 112 bespreek.
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314 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2soos ons dit nou ken, is die basis vir ons lewe - 'n lewe waarin ons ook ietsvan God weet deur die bemiddeling van ons medemens en die wêreld - maardit is ook die basis van ons beperktheid. Die Christelike geloof sien in Goddie gewer van lewe ook die een wat by magte is om die basis 'n voortgaandelewe met Hom, wat ons as die mens se hoogste potensiaal uitgedruk het, tevoorsien.9.3 Die teologiese betekenis van enkele belang-rike ontwikkelinge in die psigologiese enekonomiese mensbeeld in die 20ste eeuHierdie seksie poog om die veranderinge wat deur die loop van die 20ste eeuveral in die psigologiese beskouing van menslike behoeftes plaasgevind het,teologies te interpreteer. Daardie mensbeeld het ook in 'n sekere soort ekono-miese denke neerslag gevind. Onmiddelik moet ek byvoeg dat die ondersoek-veld nouer is as dié psigologie. Ek ondersoek in werklikheid net een trajek vanverandering in die psigologie16: Die wending wat Maslow se beskouing vanbehoeftes ten aansien van sy voorgangers in die dieptepsigologie en gedrags-psigologie teweeg gebring het, en die betekenis van die geweldige populariteitvan sekere aspekte van sy teorie.Ten opsigte van die ekonomiese mensbeeld bespreek ek die vraag of mensoneindige behoeftes het en wat so 'n formulering sou kon beteken.9.3.1 Die beweging van die onbewuste en re�eksmatigena bewussynAan die begin van die 20ste eeu het daar aan beide kante van die AtlantieseOseaan twee geso�stikeerde dissiplines ontstaan, gerugsteun deur onderskei-delik terapeutiese en eksperimentele sukses, wat die primaat van die bewustein die mens se daaglikse doen en later radikaal in twyfel getrek het. Die ge-dragspsigologie (Europees of Amerikaans) en die dieptepsigologie se verdereooreenkoms is dat albei die menslike psige biologies verklaar: Freud was 'n16Vir die analise van 'n ander trajek, vergelyk Jan-Hendrik van die Berg se werk oordie verhouding van psigologie tot teologiese antropologie (van den Berg 1969b). Van denBerg dui hier die ooreenkomste tussen die personale wending in die psigologie en in dieteologiese antropologie aan.
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 315dokter en Pavlov 'n �sioloog17. Hulle deel dan ook 'n baie spesi�eke waarde-ring van wat 'n biologiese verklaring van menslike gedrag inhou. Dit hou indat die sogenaamde hoër menslike funksies nie selfstandig bestaan nie. Metsy konsep van sublimasie kan Freud gedrag wat oënskynlik op morele waardesgebaseer is tot basiese drange herlei. Die gedragspsigologie het alle verwy-sings na denke of enige ander intra-psigiese prosesse afgewys. Alles wat nahoër menslike funksies lyk, is bloot aangeleerde gedrag wat versterk is deurassosiasie met stimuli wat drangspanning, geskep deur �siologiese prosesse,verlig. Skinner probeer 'n taalteorie ontwerp waarby begrip geen rol speelnie. Albei skole sien menslike behoeftes as dierlike behoeftes18.Maslow was nie die enigste psigoloog wat in hierdie denke opgelei is en ditlater verwerp het nie. Maslow ontwikkel egter 'n nuwe teorie van menslikebehoeftes en om daardie rede is sy werk vir hierdie studie belangrik. Vanverdere belang is die populêre aanhang wat sy behoefte-hiërargie geniet 19.Maslow sien die hoër menslike behoeftes ook as instinktief en herlei dit nie na�siologiese tekorte nie. Dit opsigself was 'n deurbraak. Later in sy loopbaanbeskryf hy sekere waardes, wat hy metamotiveerders noem. Dit is waardessoos waarheid en skoonheid wat 'n doel opsigself is. Maslow het probeeraantoon dat ook die strewe na hierdie metamotiveerdes iets natuurlik bydie mens is. As een van die belangrike inisieerders van die beweging wegvan die beskouing van behoeftes as drange en �siologiese tekorte het Maslow'n belangrike bydrae gelewer. Sy konsep van 'n hiërargie verteenwoordigegter nog reste van hierdie soort denke. In die behandeling hiervan het ekprobeer aandui dat Maslow se konsep van 'n hiërargie van behoeftes formeelen empiries onhoudbaar is. Ongelukkig is dit die deel van sy denke wat17Sien ook die bespreking van die ooreenkomste tussen die twee denkrigtings onder sespunte van ooreenkoms by 7.3 op bladsy 234 asook die dele oor elke skool afsonderlik by 7.1op bladsy 214 en 7.2 op bladsy 223.18Dit is besonder interessant dat Skinner se proefdier van voorkeur die duif was. Interme van breinanatomie is die voël nader aan die reptiele as aan die soogdiere (MClelland1987:116). Hoe nader die proefdiere aan die mens kom in terme van die bou en werkingvan hulle breine, hoe meer word fenomene waargeneem wat �menslik� is. Maslow hetbyvoorbeeld 'n studie gedoen oor sekere emosies by honde en nuuskierigheid en moontlikeleergierigheid by primate waargeneem. Selfs in die keuse van sy proefdier kies Skinnerteen die menslike. Dit is belangrik vir sy projek om 'n dier met 'n byna reptiliese breinte gebruik om menslike fenomene, soos geloof, na die heel basiese dierlike (en dan nie eerssoogdierlike nie) te kan herlei.19'n Internetsoektog op www.google.om onder die trefwoorde �Maslow� en �hierarhyof needs� lewer meer as 400 000 bladsye op. (25/09/2005)
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316 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2populêre byval gevind het.Die Christelike beskouing van behoeftes is nie 'n gnostiese behoeftebeskouingnie. Dit gaan nie uit van die verwydering van die liggaam van die siel nie.Verlossing is ook nie die bevryding van die siel uit die liggaam nie. As sodanigis 'n biologiese studie van die mens en sy behoeftes dus nie vir die Christelikegeloof 'n probleem nie. 'n Mensbeeld wat sekere aspekte van die mens igno-reer en as objek van studie diskwali�seer, versteek egter 'n ideologiese kernbinne sy wetenskaplike vorm20. Die dieptepsigologiese en gedragspsigologiesemensbeeld is te onderskei van die wetenskaplike en terapeutiese benaderingstot die studie van die mens. Die basiese aksioma van hierdie genoemde mens-beelde is dat die mens nie van die dier te onderskei is nie. Die geloof in Godkan dan niks ander wees as projeksie of aangeleerde bygeloof nie. Maslowse bydrae was dat hy aangetoon het dat hierdie mensbeeld glad nie met dieervaringe en waarneming van werklike mense te rym is nie.'n Beskouing van menslike behoeftes wat waardes soos waarheid, skoon-heid en liefde as iets beskou wat nie sekondêr tot die mens is nie, toon oor-eenkomste met die teologiese antropologieë wat in hierdie studie ondersoekis. Barth se formulering dat die mens georiënteer is op dit waarvoor hy be-stem is, beteken dat die inherente oriëntasie van die mens op waardes sooswaarheid, skoonheid, liefde en kreatiwiteit te verwagte is. Ook Pannenbergvolg die konsentriese uitkringing van die menswetenskappe en vind dat diemens streef en gebaseer is op die breedste horison van betekenis.Daar bestaan by die gereformeerde teologie in die algemeen en ook by dieteoloë wat in die loop van hierdie studie aan die orde gekom het, 'n huiweringom menslike behoeftes as 'n bron van kennis oor God te gebruik. Barth wilnie 'n teologie uit die menslike natuur a�ei nie, self nie eers al sê hy dat mensegeoriënteer in op dit waarvoor hulle bestem in nie. Op dieselfde manier wilTillih nie die mens se behoefte aan sin as bron van kennis oor God gebruiknie.Maslow se teorie oor B-values of metamotivering of die instinktiewe aardvan die hoër behoeftes lei nog glad nie direk na 'n apologie vir die Christelikemensbeeld en nog minder vir die Christelike Godsbeeld nie. Die geestelikenatuur van die mens wat na vore kom in mistieke ervarings en soortgelykeverskynsels hou nie vir hom noodwendig met een of ander inhoud van die20Maslow se hiërargie word aanvaar sonder dat hy eers poog om dit te bewys deureksperimente (soos die behavioriste), gevallestudies (soos die psigoanalitii), historiesevoorbeelde (soos Sorokin) of enige ander ou of nuwe metode.
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 317ervaring of geloof verband nie. Vanaf Maslow is geloof nie meer 'n illusie(dus 'n vorm van patologie) nie, maar iets positiefs, solank mens nie een ofander spesi�eke inhoud daarvan verabsoluteer nie. By die Christelike geloofgaan dit nie oor die geloof van die mens nie, maar in die God waarin hyglo. Hierdie verskil tussen Maslow en 'n teologiese beskouing van behoeftesis fundamenteel.In Maslow het die Christelike teologie dus 'n bondgenoot en 'n teenstan-der. Hy is 'n bondgenoot teen die beeld van die mens as dier. Terselfdertydhet hy 'n baie spesi�eke waardering van die psigies gesonde mens21 en diemistieke ervaring wat die Christelike fokus op die primaat van naasteliefdeen die belang van die inhoud van geloof ondermyn. Dit is egter sy hiërargievan behoeftes wat populêr geword het. Waar die Christelike geloof glo datmens nie net van brood alleen leef nie, glo Maslow dat in mens in die eersteplek van brood leef. By die Christelike geloof is die �siologiese behoeftes dievoorwaarde van lewe terwyl dit by Maslow die basis is.Tog is die populariteit van die hiërargie van Maslow 'n uitdaging aan dieChristelike antropologie om 'n ander manier te vind om die verhouding tus-sen behoeftes en spesi�ek hulle onderlinge afhanklikheid van mekaar aan tedui. Maslow se oplossing was 'n lineêre hiërargie wat op die mees logiese plekbegin: die �siologiese funksionering van die organisme op die kort termyn endaarna op die langer termyn (veiligheid). Natuurlik kan 'n mens geen anderbehoeftes hê as hy nie meer leef nie. Op daardie manier is die �siologiesebehoeftes basies. Die onderskeid tussen behoeftes en bevredigers asook 'nnadere ondersoek van die patogeniese de�nisie van behoeftes sal 'n meer be-vredigende antwoord op hierdie vraag bied. Dit word by 9.3.4 op bladsy 320bespreek.9.3.2 Die beweging vanaf 'n �siologiese begrip van be-hoeftes na 'n simboliese uitdrukking van die in-houd van behoeftes'n Ander verandering het gedurende die loop van die twintigste eeu in diesekulêre behoefte-beskouinge afgespeel. Hierdie beweging was die verande-ring van die �siologiese de�nisie van behoeftes na die simboliese de�nisie.Erikson, Maslow en Max-Neef het hierin 'n beduidende rol gespeel. Hierdieontwikkeling het in 'n mate binne die psigoanalitiese skool plaasgevind. Die21Sien 7.4.4.6 op bladsy 265.
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318 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2gedragspsigologie staan heeltemaal buite hierdie beweging maar het deur dieloop van die eeu sy dominante posisie verloor. Max-Neef het behoeftes aswaardes binne die toepassingsveld van die ekonomie ingebring.Die beweging is baie duidelik by vergelyking van Freud en Erikson seteorieë oor die ontwikkeling van die kind. Erikson bou op Freud se werkmaar maak belangrike aanpassings. Dit kom daarop neer dat Freud die ont-wikkeling van die kind in terme van drange (deeldrange omdat hulle laterverenig word in die volwasse seksualiteit) en in terme van die organiese basisvan daardie drange sien. Die benamings vir die verskillende ontwikkelings-fases is dan ook telkens een of ander orgaan. By Erikson nuanseer hy dieinhoud maar sy groot verandering is dat hy die fases nie in terme van organeen drange beskryf nie, maar in terme van take. Die inhoud van die taak is omdie regte balans in die oplossing van twee, meestal polêr waardes te vind22.Erikson vind dus dat analise in terme van drange en organe nie die inhoudvan menslike ontwikkeling kan omvat nie. Die simboliese is 'n meer gepastemedium om dit wat die mens word mee uit te druk.Ook Maslow druk die hoër vlakke van sy hiërargie in terme van waardesuit. Later in sy loopbaan ontwikkel hy sy teorie van B-values en sy psyho-logy of being waarin dit juis gaan oor waardes wat inherent waarde het enmotiveerders op sigself is. MClelland, na wie vlugtig op bladsy 265 verwysis, se inhoud-gebaseerde teorie oor motivering vind in die Westerse kultuurdrie motiverende waardes: mag, a�liasie en prestasie. Ook hy druk dit watmense motiveer uit in terme van waardes. Daar moet bygevoeg word datMClelland dit doen na 'n ondersoek na die psigoanalise en behaviorisme semeer organiese motiveringsteorieë23.Dit was egter Manfred Max-Neef wat in sy taksonomie van behoeftesdie prinsipiële besluit geneem het om behoeftes in terme van waardes uitte druk. Dit stel hom is staat om behoeftes te sien as state wat mensenajaag. Hy kan dus maklik die betekenis van behoefte as motivering in syskema beklemtoon. Hy laat daarmee ook die ruimte om die onderskeid tussenbehoefte en vervuller wyd genoeg te maak om werklik alternatiewe wysesvan vervulling te kan bedink. Die gebruik van 'n waarde teenoor 'n drangof �siologiese proses maak dit ook moontlik om nuwe motiverings te ontdekof nuut ontdekte �siologiese voorwaardes te inkorporeer. Die behoefte aanvoortbestaan beteken dat die mens alles nodig het en wil hê wat haar liggaam22Sien die tabel op bladsy 233.23Sien (MClelland 1987:hoofstuk 1).
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 319laat funksioneer - wat dit ook al is. Max-Neef wou dit spesi�ek moontlik maakom behoeftes te ontdek waarvoor daar geen bevredigers bestaan nie. Juishiervoor het 'n lys van waardes teenoor 'n lys van eksistensiële kategorieë'n besondere heuristiese nut. Die uitbreidings van Pauw en Murray24 hetgetoon dat 'n stel waardes soos die wat Max-Neef voorstel as basis kan dienvir gedetailleerde analitiese prosedures.Dit is ook makliker om die dieptedimensie (om Nürnberger (1994:7) segebruik van Tillih se term na te volg) van behoeftes te ontdek as dit in termevan waardes uitgedruk word. Terselfdertyd kan daar behoeftes geïdenti�seerword waarvoor daar geen immanente bevredigers bestaan nie. Weereenskan die voorbeeld van voortbestaan gebruik word: Die mens se behoefte aanvoortbestaan hou aan selfs by ontbreking van die bevredigers daarvoor en ookas die �siologiese drange wat dit onderhou, byvoorbeeld honger, ophou. Dit ismakliker om in die behoefte aan voortbestaan die transendente dimensie vanewige lewe raak te sien as in 'n �siologiese formulering soos die hongerdrang.Op 'n stadium hou mens op om honger te wees. Selfs die wil tot lewe hou op.Die waarde voortbestaan mag op daardie punt moontlik net voortbestaan as'n verlange, selfs al is dit 'n hopelose verlange of 'n gelate heimwee na dielewe25.9.3.3 Die metodologiese onderskeid tussen behoeftes envervullersHoewel baie denkers al met wisselende grade van nuansering na die onders-keid tussen behoeftes en vervullers verwys het, was dit juis die gebruik vanwaardes as die inhoud van behoeftes wat dit moontlik gemaak het om me-todologies tussen behoeftes en vervullers te onderskei. Waar behoeftes byMax-Neef simbolies is omdat dit in terme van waardes uitgedruk word, isbevredigers eksistensieel. Dit hou verband met die manier waarop 'n mensbestaan: As liggaam in tyd en ruimte en as aktiewe willende persoon binne 'ngemeenskap. Die artefakte en instellings wat mense gebruik, is fasiliteerdersvan die aktualisering van behoeftes en nie die vervullers daarvan self nie.24Sien 7.6.2.1 op bladsy 284.25Ter ondersteuning kan ek aanvoer dat Erikson die laaste fase van 'n mens se lewe sienas getipeer deur die spanning tussen integriteit en wanhoop. Die vraag hier is of die lewewat 'n mens geleef het sin gehad het. As lewe minder word, word die vraag na die waardedaarvan meer akuut. Dit dui aan dat lewe selfs vir die sterwende mens 'n waarde is.
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320 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2Na Max-Neef kan 'n mens nie meer praat van iemand se behoefte aanbyvoorbeeld 'n huis nie26. Die onderskeid tussen behoefte, vervuller en ar-tefakte stel 'n mens juis in staat om te analiseer op watter manier en metwatter e�ektiwiteit die artefak huis al die behoeftes bevredig. Hierdie analisekan 'n mens in staat stel om alternatiewe vir 'n sekere gebruikspatroon teondersoek. Op so manier kan stereotipe denke en konvensies deurbreek word.Dit kan nuwe perspektiewe op armoede en rykdom open. Pauw en Murray(Murray en Pauw 2004b) se ontwikkeling van 'n instrument vir die analisevan lewenskwaliteit is 'n poging om hierdie onderskeid prakties en teoretiesin kerklike barmhartigheidswerk aan te wend. Die onderskeidinge tussen ver-vullers en hulle voorwaardes, asook die bepaling van hulle dimensies maakdit moontlik om 'n gebruikspatroon in detail te ondersoek sonder om doeleen middele met mekaar te verwar.Die onderskeid tussen behoefte en vervuller het egter nie net konsepsueleen praktiese voordele nie, dit het ook 'n sekere dieptedimensie wat deur dieteologie belig kan word. As behoeftes waardes of simbole is waarna die mensstreef wat tot 'n mate onafhanklik is van die beskikbare artefakte en selfsmoontlik van die vermoë van die mens, is die mens radikaal op die toekomsgeoriënteer. Die mens is dan in wese georiënteer op dit wat hom te bowegaan en wat moontlik vir hom voorlê. Die dimensie van die toekoms en dietransendente in onoorkomelik teenwoordig in die verband tussen simboliesebehoeftes en eksistensiële vervulers. Die vervullers kan nie die behoeftesuitput nie. Op die manier het die mens in die kwalitatiewe sin oneindigebehoeftes.In die volgende twee paragrawe behandel ek twee temas wat by herhalingal voorgekom het. Ek behandel dit in die vorm van twee vrae en poog omsamevattend antwoorde daarop te verskaf.9.3.4 Bestaan daar 'n hiërargie van behoeftes?Self die minder oplettende leser sal teen hierdie tyd al weet dat ek dit teen'n hiërargie van behoeftes het. Die empiriese gegewens ter ondersteuningontbreek. Die getuienis daarteen, soos die werk van Sorokin (1943:81) isindrukwekkend. Ek het reeds Maslow se teorie van die pre-potensie van26Sien in die verband ook (Holm et al. 2005).
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 321behoeftes gekritiseer27. Wat oorbly, is om 'n alternatiewe formulering daarte stel wat aan die kritiek wat gelewer is, sal ontkom.Ek wil aan die hand doen dat die onderskeid tussen behoeftes en bevredig-ers asook 'n nadere ondersoek van die patogeniese de�nisie van behoeftes, 'nmeer bevredigende antwoord op hierdie vraag sal bied.Selfs Maslow het geweet dat 'n konkrete vervuller meer as een behoefteaanspreek. So byvoorbeeld verwys hy na die eet van kos wat ook 'n anderfunksies het behalwe voeding (Maslow 1987:16). Max-Neef brei hierdie on-derskeid tot 'n hoeksteen van sy teorie uit. Hierdie onderskeid beteken datbenewens daardie soort van vervullers wat Max-Neef enkel vervullers noem28,bykans alle vervullers op meer as een behoefte gerig is. Dit geld veral vir dievervullers wat in alle kulture voorkom en dus generies gesien kan word by-voorbeeld familie, taal, spel, eet, drink, bewoon en werk. Om behoeftes bywyse van 'n hiërargie te kategoriseer terwyl vervullers vir daardie behoef-tes 'n breë spektrum van behoeftes gelyk aanspreek, laat die probleem datdie teoretikus sou moes besluit op watter enkele behoefte 'n vervuller eintlikgerig is. In die geval van voeding sou die teoretikus moes aanvoer dat dieeet van voedsel eintlik gerig is op die �siologiese en dat die sosiale en per-soonlike funksies daarvan bloot 'n soort byvoordeel is. Dit mag moontlik indie geval van voeding in 'n mate oortuig, maar as familie of huis of kom-munikasie ter sprake is, begin die onderskeidinge vaag word. Die navolg vanhierdie metode sal uiteindelik lei na 'n arbitrêre toedeling deur die teoretikuswat geforseer sal wees om aan die aard van die mees algemene vervullers 'ngeweldige verenging aan te bring29.As die sinergiese aard van vervullers, veral van goeie vervullers, 'n teen-aanduiding vir 'n hiërargie van behoeftes is, bestaan die vraag na waarvan dit'n positiewe aanduiding is. Die antwoord wat ek voorstel, is dat dit daaropdui dat behoeftes interafhanklik is en dat die netwerk eerder as die leer diegepaste metafoor vir die onderlinge verhoudinge van behoeftes is.Die patogeniese de�nisie van behoeftes dui op dieselfde resultaat. Die27Sien die bespreking van Maslow vanaf 7.4 op bladsy 237, maar veral 7.4.3.1 opbladsy 243 en 7.4.4 op bladsy 257.28Hy is ook nie werklik ten gunste van die vermeerdering van hierdie soort vervullersnie. Sien 7.5.3 op bladsy 272 en verder.29Die behaviorisme was 'n voorbeeld van so 'n oefening in konsepsuele verenging. Skin-ner het byvoorbeeld gepoog om 'n teorie van taal sonder die konsep van denke of begripof intensie daar te stel. Hy kon wel so 'n teorie die lig laat sien, maar een wat gekenmerkis deur geforseerdheid en kunsmatigheid. (Chomsky 1971; Skinner 1957)
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322 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2patogeniese de�nisie beteken eenvoudig dat 'n behoefte iets is wat by kroniesenie-vervulling een of ander patologie tot gevolg het30. As die patogeniesede�nisie van behoeftes gevolg word, is ook die hoër behoeftes basies omdatnie-vervulling van hierdie behoeftes ook tot patologie lei. Ek neem die inter-aksie tussen die mees voor-die-hand-liggende patologie, naamlik sterfte, endie kognitiewe behoeftes as voorbeeld om hier 'n punt mee te maak. 'nTekort aan die bevrediging van die �siologiese behoeftes lei, as dit kroniesgenoeg is, na die dood. Die mens kan moontlik vir enkele minute sonderasem, enkele dae sonder water en tientalle dae sonder kos leef voor die doodintree. Die manier hoe mense egter die vervullers vir hierdie behoeftes kry,is deur denke, sosialisering en dus kommunikasie. 'n Mens sou dus ook konredeneer dat omdat die mens geen ware instink het nie, hy ook sal sterf bygebrek aan denke. Onnoselheid het sonder twyfel al vele lewens geëis. Opdieselfde manier oorleef die mens in die mate wat hy dit wel doen omdat hy'n sosiale lewensvorm het. Dood is dus 'n patologie wat by gebrek aan wateren voeding, maar ook by gebrek aan denke en sosialisering kan voorkom. Dieomgekeerde is ook waar: By gebrek aan voeding word denke ook belemmer(Sorokin 1975:65 en verder).Die behoefte aan voortbestaan is 'n basiese vereiste vir die vervulleringvan die ander behoeftes, maar daardie behoeftes is dit ook vir die behoefteaan voortbestaan. By kroniese afwesigheid van ervaring dat die lewe sin het,beëindig mense self hulle lewe of stel hulle hulself deur blote roekeloosheid ingevaar. Waarop ek afstuur is dit: alle behoeftes se skadukant is een of andervorm van patologie, wat, as dit kronies genoeg is, die hele organisme laatdisintegreer. Die gevolge en dimensies van elke soort patologie verskil vanmekaar. Die dodelike dosis van die patologieë verskil. Net soos bevredigersstaan patologieë meermale in verband met meer as een behoefte. Die gevolgis dieselfde as by die argument vanuit die onderskeid tussen behoefte enbevrediger wat vanaf bladsy 321 ontwikkel is: behoeftes is 'n netwerk en nie30Daar mag natuurlik meningsverskil bestaan oor wat presies patologie is. Waar dit diegeval is, is dit 'n aanduiding van 'n dieperliggende inkonmensurabiliteit wat beteken datkonsensus oor behoeftes ook onmoontlik sal wees. Alderfer stel twee voorwaardes vir ietsom as behoefte geklassi�seer te word: Die moet noodsaaklik en basies (nie aangeleer) wees.Die patogeniese de�nisie sluit aan by Alderfer se gedagte van noodsaaklikheid. �We havetwo kinds of arguments for eah need ategory. First, some degree of need satisfation isneessary for survival and nonpathologial funtioning of the human organism. Seond,there must be evidene that the needs oneptualized by the theory are basi to the humanorganism independent of learning (Alderfer 1977:661).
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 323'n hiërargie nie.Die netwerk van behoeftes bestaan nie uit komponente wat eenders is nie.Elke behoefte het sy eie karakter. Ek gaan nie hier 'n taksonomie gee wat dieverband uitwerk tussen byvoorbeeld elkeen van die nege waardes wat Max-Neef voorstel nie31. Wanneer die aard van die waardes in ag geneem word32kan die breedste indeling gemaak word as behoeftes van sin en behoeftes vansyn33.Sin en syn is wedersyds afhanklik van mekaar. Die bestaansbehoeftes isdie basis van al die ander behoeftes omdat die mens liggaamlik bestaan. Diebehoeftes aan sin integreer die organisme tot 'n persoon. As persoon voeden versorg 'n mens homself. Barth se formulering van die mens as siel vansy liggaam kom hier ter sprake34. In terme van behoeftes formuleer ek dieinteraksie tussen die �siologiese en die simboliese behoeftes, dus die behoeftesaan syn en sin, as volg:Alles van die mens het 'n organiese basis maar dit word deur diesimboliese geïntegreer. Beide die bevrediging van liggaamlike endie simboliese behoeftes word deur die verhouding tot die mede-mens bemiddel.Binne hierdie breë kategorisering van behoeftes is daar dus twee funksies vandie behoeftes teenoor mekaar; die baserende en die integrerende. Die meertradisionele manier om die baserende en die integrerende aspekte van diemens met mekaar in verband te bring, is deur die konsepte van liggaam ensiel. Die vraag ontstaan nou of 'n teologies-antropologiese formulering van31Daar is 45 kombinasies.32Sien die bespreking by bladsy 283 en verder, veral vanaf bladsy 286.33Die presidentsraad van die RSA se verslag oor indikatore om welstand te meet gaan ookuit van 'n benadering gebaseer op 'n analise van menslike behoeftes (met gebruikmakingvan Max-Neef) en deel hulle werk in in oorlewing en uitlewing. (Die presidentsraad vandie RSA 1993). Gough en Doyal doen min of meer dieselfde met sy onderskeid tussenvoortbestaan en outonomie as basiese behoeftes. Sien (Doyal en Gough 1991:56 en verder)en(Gough 1994). Clayton Alderfer onderskei drie soorte behoeftes: Existene, Relatedness,Growth (Alderfer 1977). My onderskeid stem meer ooreen met die eerste twee asook metdie onderskeid van die mens as siel en liggaam of Tillih se onderskeid tussen syn en sin.Die medemenslike is die medium waarin die bevrediging van behoeftes aan beide bestaanen sin plaasvind.34Sien die bespreking by 4.1.6 op bladsy 105. Barth se beskrywing van die heersendefunksie van die siel is wat ek met integrasie bedoel. Die sin-behoeftes maak die mens totpersoon, dus tot die vorm van sy liggaam.
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324 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2hierdie verhouding ook kan lei tot 'n formulering oor die onderlinge verbandtussen die breedste kategorieë van behoeftes.Ek het by 4.1.6 op bladsy 105 en verder Barth se behandeling van hierdievraagstuk bespreek. Ek gaan daardie bespreking kortliks herbesoek om vaste stel of die teologiese denke oor die liggaam-siel verhouding op behoeftestoepasbaar is.Barth se opsommende formulering van die verhouding tussen liggaam ensiel lui:Deur die Gees van God is die mens die subjek, die vorm en dielewe van 'n sto�ike organisme, die siel van sy liggaam, geheel entegelyk: in onophefbare verskeidenheid, onskeibare eenheid, inonvernietigbare orde.Ek gee 'n midrash-agtige kommentaar op die formulering van Barth as voor-beeld waardeur die verband tussen behoeftes vanuit teologies-antropologiesedenke oor die liggaam-siel verhouding belig kan word. Ek gaan telkens ver-wys na teoloë wat in hierdie studie bespreek is asook na my eie formuleringsin hierdie studie.Deur die Gees van God. . .Die gedagte dat God die basis en doel van onsbestaan is, is een van my sentrale gevolgtrekkings35. Dit is ook die gevolgwaartoe Pannenberg aan die einde van sy fundamenteel-teologiese antropo-logie kom36. By Tillih is God ook die grond van sin. Die Christelike skep-pingsleer en verlosingsleer maak eintlik geen ander gevolgtrekking moontliknie.. . . is die mens die subjek, die vorm en die lewe van 'n sto�ike orga-nisme. . . Die terme subjek, vorm en lewe dui aan wat ek met die gedagtevan integrasie probeer uitdruk. Daardie eenheid is die integrasie van 'n sub-jek as 'n liggaam. Weer eens vind ek my eie gevolgtrekking baie naby aandié van Barth. As die sto�ike liggaam die basis is, soos ek betoog, is dieterm vorm uiters gepas om die integrerende funksie van die siel (by Barth)of die simboliese behoeftes (my formulering hierbo) uit te druk. Die sto�ikeliggaam het nie sy eie vorm, in die sin wat Barth dit hier gebruik nie. Pan-nenberg dui hierdie aspek aan met die begrip wêreldopenheid van die mens37.35Sien 9.2.1 op bladsy 309.36Sien die bespreking van Panneberg se fundamenteel-teologiese antropologie vanafbladsy 161.37Sien die hele bespreking van Pannenberg vanaf 4.2 maar veral my behandeling van dieimplikasies van sy fundamenteel-teologiese antropologie by 4.2.5 op bladsy 163.
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 325Die mens is nie gevorm deur instink nie, hy moet gevorm word. Pannenbergse argument volg met 'n konsentriese beweging dit wat die mens vorm totdathy tot die gevolgtrekking kom dat die kultuur, gemeenskap en persoon netkan bestaan by grasie van die antisipasie van die mees �nale horison vanbetekenis. Op die manier is die menslike persoon 'n skepping van die Gees38- presies wat Barth ook hier uitdruk.. . . die siel van sy liggaam, geheel en tegelyk:. . .My formulering van dieonderlinge verhouding van behoeftes tot mekaar is dat die �siologiese behoef-tes die basis vorm en die simboliese die integrasie. Dit het 'n parallel in dievorm-inhoud skema waarna hierbo verwys is. Barth se formulering dat diemens die siel van sy liggaam is het dieselfde inhoud in gedagte. Die mensis 'n subjek, daarom is die mens die siel van sy liggaam. As mens sou sêdie mens het 'n siel, dan is die vraag wie daardie besitter is wat 'n siel het.Die mens is 'n subjek en het 'n liggaam waarvan hy die vorm en lewe is.Die mens is die siel van sy liggaam. Die liggaam is dus die basis waarop dieintegrasie plaasvind. Pannenberg bespreek ook hierdie gedagte waar hy dithet oor die verhouding van die ego tot die self (Pannenberg 1999:206). Dieself as basis van die ego, is altyd die materiële liggaam. Die mens is vir Barthgeheel en tegelyk die siel van sy liggaam. Geheel beteken geïntegreerd.. . . in onophefbare verskeidenheid. . .Die liggaam en die siel verskil. Soverskil die behoeftes aan die onderhoud van die liggaam en die patologieëwat uit tekorte hierin voortvloei van dié van die simboliese behoeftes.. . . onskeibare eenheid. . .Die siel bestaan by grasie van die liggaam en dieliggaam bly voortbestaan by grasie van die siel. Die �siologiese en simboliesebehoeftes is wedersyds mekaar se voorwaarde.. . . in onvernietigbare orde. . .Barth sien die mens as beheersende siel endienende liggaam. Die integrerende funksie van die simboliese het by diemens voorrang bo die �siologiese. So byvoorbeeld is daar by die mens niewerklik sprake van instinkte nie.Die oefening hierbo toon hoe 'n mens 'n teologiese begrip van die verhou-ding van behoeftes tot mekaar kan vorm deur gebruik te maak van stof uitdie teologiese antropologie. Die analise van 'n ander teologiese tradisie salmoontlik na ander gevolgtrekkings lei. Dit het ook die geleentheid gebied ommy formulering van die funksie van �siologiese behoeftes as basis en simbo-liese behoeftes as integrasie te toets. Ek glo ek het die raakvlakke met Barthse antropologie, wat vir my persoonlik 'n besonder oortuigende verwoording38(Pannenberg 1999:528)

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



326 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2van die Christelike leer oor die mens is, duidelik aangetoon.9.3.5 Het die mens oneindige behoeftes?Die populêre omskrywing van oneindige behoeftes berus op 'n mate van kon-sepsuele slordigheid. Die stelling word gemaak deur mense wat gewoonlik nieonderskei tussen behoefte, begeerte en bevredigers nie. Die vraag of menseoneindige behoeftes het, is dus eintlik drie vrae: Is daar 'n oneindige aantalbehoeftes? Benodig mense 'n oneindige aantal bevredigers? Begeer mense'n oneindige aantal dinge? Ek behandel die drie vrae en hulle teologiesekonsekwensies hieronder.9.3.5.1 Is daar 'n oneindige aantal behoeftes?Die bekende taksonomieë van behoeftes gee lyste van behoeftes wat wisselvan drie primêre motiveerders (Alderfer) tot agttien instinktiewe geneigdhede(MDougal39) en twintig behoeftes (Hall en Lindzey40). Hoewel daar breëren fyner kategorisering is, is daar by geen van die teoretii die suggestie datdie aantal behoeftes-tipes oneindig is nie.'n Oneindige aantal behoeftes sou beteken dat die menslike natuur totaalvloeibaar sou wees en dat die verskille tussen mense onoorkombaar groot souwees. Dit is net waar behoefte en bevredigers nie onderskei word nie dat daarsprake kan wees van 'n oneindige aantal behoeftes. In terme van die argumentwat hier gevolg word, is die onderskeid tussen behoeftes en bevredigers 'nbasiese konsepsuele onderskeid. Die vraag of 'n mens 'n oneindige aantalfunksionele bevredigers benodig, word by 9.3.5.2 bespreek. Die teorieë watin hierdie studie bespreek is en waarna verwys is, is almal pogings om juis dieeenheid van die mensdom te handhaaf deur 'n teorie te ontwerp wat vir allemense geld. Die Christelike geloof handhaaf die eenheid van die mensdomdeur die geloof dat verlossing vir almal bedoel is en almal moet deel wordvan die kerk.39Sien MClelland (1987:32)40Sien MClelland (1987:46-47).
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 3279.3.5.2 Benodig mense 'n oneindige aantal funksionele bevredig-ers?Dit wil lyk dat mense nie met die stelling dat mense oneindige behoeftes het,bedoel dat daar 'n oneindige aantal behoefte-tipes is nie. Die mees voor-die-hand-liggende betekenis van so 'n stelling kan wees dat daar 'n oneindigeaantal dinge is wat die mens nodig het - m.a.w. dat 'n mens nooit genoegkry aan die middele waarmee behoeftes bevredig word nie.Die verskynsel van dalende grensnut dui daarop dat wat ' n enkele produkbetref, die satisfaksie wat mense binne 'n bepaalde tydsbestek uit die gebruikvan 'n opvolgende produk put, in 'n stadium begin daal41. Die dalendevraagkurwe, wat teoreties hiervan afgelei word, is bykans by alle produkteempiries waarneembaar. Die verskynsel van dalende grensnut beteken datmens genoeg van iets kan kry.Die verskynsel van dalende grensnut is iets wat binne 'n sekere tyds-raamwerk plaasvind. Dalende grensnut is waar te neem (al is dit nou netintrospektief) by opeenvolgende gebruik binne 'n bepaalde tydperk. Waardie nut van 'n bakkie pap elke oggend omtrent dieselfde is, sal dit de�nitiefdaal as mens ook dieselfde pap vir middagete en aandete kry. Die dalingal dan nie van die nut van die opeenvolgende eenheid van gebruik wordbepaal deur die tydsraamwerk. Die fundamentele beperktheid van elke mensis tyd. Nut daal omdat bevrediging plaasvind en e�ektief bly vir 'n sekeretydperk. Omdat bevrediging plaasvind en tyd fundamenteel beperk is, kanbehoeftes nie kwantitatief onbeperk wees nie en kan 'n mens nie 'n onbeperktehoeveelheid goedere nodig hê nie.Daar is reeds daarop gewys dat vaardigheid in alle gevalle 'n voorvereistevir die bevrediging van behoeftes is42 en dat die vlak van vaardigheid 'nbeperking plaas op die vermoë tot bevrediging by die gebruik van goedereen dienste. Behalwe as 'n mens werklik so ver wil gaan soos om te wilaanvoer dat 'n mens se vermoë in enige opsig onbeperk is, kan daar nieaangevoer word dat die mens behoefte het aan 'n onbeperkte aantal goedereof dienste nie. Daar kom 'n punt waar die funksionele bevredigers (goedere)nie meer 'n beperking is nie, maar die mens se vermoë tot gebruik. Dit volghieruit dat die geloof in oneindige behoeftes nie nodig is om die konsep vanskaarsheid, wat saam met die daaruit voorvloeiende konsep van keuse die41Sien die bespreking op bladsy 297.42Omdat elke konkrete bevrediger 'n wyse van doen insluit.
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328 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2basis van ekonomiese denke vorm, te ondersteun nie43. Skaarsheid en dus dienoodsaak tot keuse is teenwoordig selfs by oorvloed van goedere. Skaarsheidhet 'n antropologiese betekenis en is te vinde in die mens se beperkte tyd enbeperkte vermoë.9.3.5.3 Begeer mense 'n oneindige aantal dinge?Daar is, hoop ek, oortuigend aangetoon dat 'n mens nie onbeperkte soortebehoeftes het nie en dat 'n mens ook nie 'n onbeperkte hoeveelheid middelebenodig nie omdat die mens se tyd en vermoë beperk is. Die feit dat mensenie onbeperkte goedere nodig het nie beteken natuurlik nie dat mense nieonbeperkte dinge begeer nie. Die vraag wat ek hier wil beantwoord, is watdie betekenis van die eindelose begeerte is en of oneindige begeerte teologiesgeïnterpreteer kan word.Die eerste vraag is of mense inderdaad oneindige middele begeer. Som-mige ekonome meen wel so44. Dit is moeilik om so 'n vraag te beantwoordomdat, soos Maslow gerie�ik maar tereg al in 1943 opgemerk het, gedrag veleoorsake het waarvan begeerte maar een is. Die subjektiewe van die mens ismoeilik toeganklik. Om daardie rede is ek bewus dat die volgende voorbeeldnie volledig uitsluitsel oor die saak gee nie. Met dit in gedagte bied ek togdie volgende voorbeeld aan as 'n aanduiding oor wat die antwoord op die ge-stelde vraag mag wees. Die voorbeeld is is die verhouding van die loonkoerstot die ure wat mense werk45. Wanneer die uurlikse loonkoers verhoog, ismense geneig om meer ure te werk ten einde meer geld te verdien. As diekoers aanhou styg kom daar egter 'n punt waarop mense begin om minder te43Mohr en Fourie (2001:7) verbind skaarsheid aan die oneindigheid van behoeftes: �Be-hoeftes is oneindig - ons wil almal soveel as moontlik hê - maar middele is skaars. Derhalwemoet keuses deurentyd uitgeoefen word.� Hulle maak egter op 'n ander plek melding vandie skaarsheid aan tyd wat selfs die rykste mense konfronteer. (Mohr en Fourie 2001:13)44Mohr en Fourie (2001:10) is van mening dat mense wel oneindige middele begeer. Letin die volgende sitaat op hulle gebruik van behoefte en begeerte as sinonieme en die on-derskeiding van basiese behoeftes as spesiale kategorie. Hulle onderskei ook nie behoeftes,bevredigers en funksionele bevredigers nie: �Behoeftes is die innerlike drang of begeerte nagoedere en dienste. Ons behoeftes is onbeperk - ons wil almal alles hê. As individue en as'n gemeenskap begeer ons altyd meer of beter goedere en dienste. Individue het biologiese,geestelike, materiële, kulturele en sosiale behoeftes. 'n Groep mense, daarenteen, het kol-lektiewe behoeftes soos wet en orde, opvoeding en bestaansbeveiliging. Basiese behoeftesis dinge wat noodsaaklik is vir oorlewing, soos voedsel, water, skuiling en klere. Andersas in die geval van behoeftes, is dit moontlik om basiese behoeftes. . . te beraam.�45Sien gra�eke en verdere verduideliking in (Mohr en Fourie 2001:402-404).
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 329werk. In terme van vrye tyd is die verloop soos volg. Wanneer die uurlikseloonkoers begin styg, werk mense harder om meer geld te verdien. Hulle kiesdan geld bo vrye tyd. Soos die loonkoers verder styg, bereik hulle 'n puntwaar tyd belangriker is as om nog geld te verdien. Dit wil dus voorkom asofmense nie geld ten alle koste najaag nie. Geld is die ruilmiddel waarmee'n persoon toegang het tot alle produkte en dienste op die mark - gegewedat sy genoeg daarvan het. So kies mense eintlik in 'n stadium goedere endienste bo tyd en later weer tyd bo goedere en dienste. Omdat alle verbruikliggaamlik en dus binne tyd plaasvind, sal hierdie verskynsel vir alle soortegebruik geld. By afwesigheid van 'n beperking aan tyd sou sake heel anderslyk. Dit lei weereens tot die gevolgtrekking dat die fundamentele skaarsheiddie skaarsheid aan tyd is. Die mens het miskien nie 'n begeerte na meer tydnie omdat so 'n begeerte futiel is46, maar wel 'n heimwee daarna.Daardie heimwee neem wel by party mense en kulture die vorm aan van'n strewe na onbeperkte of onprakties hoë verbruik. Hoewel 'n persoon net'n beperkte stel produkte en dienste kan gebruik weens die antropologiesebeperkinge van tyd en vaardigheid, begeer meerdere mense wel om meer tebesit as wat hulle kan gebruik. Eintlik is nominale besit47 los van verbruik'n spesiale geval van verbruik. Dit is simboliese verbruik. Die betekenisvan nominale besit van geld is simbolies nie werklik anders as die strewe omdie hoogste telling op 'n arkade-speletjie hou nie. Die strewe om die rykstemens op aarde te wees en die strewe na die hoogste telling op pa-man48 is46Alderfer (1977:659) maak die nuttige onderskeid tussen need theory en expetanytheory. Laasgenoemde hou in dat menslike motivering die som van die produk van diesatisfaksie-waarde van die verwagte uitkoms en die waarskynlikheid daarvan is. Begeertebeteken in die sin die motivering om iets te doen. Omdat die waarskynlikheid van aan-houdende �siologiese lewe nul is, bestaan die begeerte - in sin van verwagting - ook nie.47Ek gebruik die term nominale besit vir die verskil tussen 'n persoon se vermoë totgebruik (dus tyd en vermoë) en die goedere waaroor so 'n persoon beheer uitoefen. Dievermoë tot gebruik moet nie met die vermoë tot verbruik verwar word nie. Ek bedoelgebruik hier in die antropologiese sin as die wyse van wees, doen, hê en bevind waardeuriemand 'n sekere stel behoeftes aktualiseer. Ek bedoel dan verbruik as die ekonomiesehandeling van koop en besit. Die feit dat 'n persoon tientalle miljoene dollars vir 'nskildery kan betaal dui die skaal van verbruik aan. Of daardie persoon die vermoë het omdaardie produk optimaal te gebruik (in die antropologiese sin van die woord) is daarbyglad nie aangespreek nie.48Een van die mees populêre arkade-speletjies in die geskiedenis. Dit is in die laatjare sewentig van die vorige eeu ontwerp deur Toru Iwatani vir sy werkgewer Namo.Dit het gedurende die jare 80 van die vorige eeu geweldig populêr geword. Die eerstepersoon wat die volmaakte spel kon speel was 'n Amerikaner met die naam Billy Mithell.
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330 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2wesenlik dieselfe. Dit gaan in beide gevalle oor die simboliese inhoud en niedie gebruik van een of ander produk of diens nie. Net soos die spelers bydie wêreldkampioenskap van pa-man na 'n al hoe hoër telling streef, is daarmense wat al hoe meer produkte begeer. Die simboliek het moontlik binne 'nsekere gemeenskap 'n simboliese funksie en dan spesi�ek om 'n persoon vanander te di�erensieer as beter of meer verhewe, maar dit is nie noodwendigdie geval nie49. Die verskil tussen die strewe om die wêreld se beste pa-manspeler, of selfs net 'n goeie een te wees en om fabelagtig ryk te wees, is dieverskil tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe oneindigheid. Die speler wat ineen spel wil uitblik streef na die kwalitatiewe vervolmaking van een enkelehandeling. Die opgaarder van surplus rykdom streef na die kwantitatiewevermeerdering wat alreeds sy kwalitatiewe vermoë tot gebruik50 oortref.Daar is twee psigoloë wat reeds vlugtig behandel is wat bydraes gele-wer het wat die betekenis van onbeperkte begeerte insiggewend toelig: ErihFromm en Karen Horney. By 7.2.1.4 op bladsy 230 en die daarop volgendebladsy is daar verwys na Fromm se analise van hoe die mens van sy dagprobeer het om aan die angs wat die gevolg is van die isolasie en struktuur-loosheid van die samelewing is te ontsnap. Veral die oriëntasie van opbergingen bemarking (3 en 4) is hier ter sprake. Volgens die analise van Fromm isonbeperkte begeerte en onbeperkte verbruik 'n teken van angs.Daar is bepaalde produkte waarvan die verbruik op sigself 'n teken vanangs is. Alle sekuriteitsprodukte is voorbeelde hiervan. Die heinings, alarmsen slotte op ons huise toon aan hoe bang ons is. Daar is moontlik rede om tewees. Daar is dus nie noodwendig iets patologies aan hierdie soort verbruiknie. Daar is wel so iets soos patologiese verbruik. 'n Produk waarvan dieHy het al 255 vlakke voltooi met 'n maksimum van 3 333 360 punte. Die maatskappywaarvan hy die eienaar is, het intussen 'n beloning van honderdduisend dollar uitgeloofvir die speler wat die 256de vlak voor getuies kan voltooi. Sien die artikel op wikipedia(http://en.wikipedia.org/wiki/paman.html).49MClelland onderskei mense wat gemotiveer word deur mag van dié gemotiveer deurprestasie. Prestasie-gemotiveerde mense doen dinge wat matig moeilik maar bereikbaar ister wille van die uitdaging daaraan verbonde. Mag-gemotiveerde mense doen wat nodigis om meer mag, aansien en respek van ander te kry. Hulle sal moontlik aan die selfdeaktiwiteite deelneem as mense wat eerder deur die uitdaging daarvan self gemotiveer word,maar met die doel om beter as iemand anders te wees. Sulke mense is meer aggressief,statusbewus en neem meer risiko's. Sien (MClelland 1987:246-250 en 280 en verder)50Gebruik is die antropologiese term wat dui op behoefte-bevrediging. Verbruik is dieekonomiese term. Die mens se vermoë tot verbruik hou natuurlik nie op nie voor sy geldop is nie. Enige hoeveelheid geld kan gemors word.
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 331grensnut nie daal nie maar styg, kan as 'n patogene fasiliteerder gesien word.Dwelms is 'n goeie voorbeeld: Die angs gewek deur die afwesigheid van diedwelm by die uitwerking van die e�ek styg telkens met gebruik sodat dieafhanklike mettertyd meer en meer gereeld moet verbruik. In hierdie para-graaf is surplus verbruik, dus verbruik wat vermoë en tyd oortref, ter sprake.Sulke verbruik is altyd patologies omdat bevrediging nie plaasvind nie51. Ditis patologies omdat dit nie bevrediging bied nie maar afhanklikheid van dieverbruik van 'n sekere produk verhoog. Horney se konsep van latente angsis hier van toepassing. Die angstige persoon vrees iets spesi�ek en tref danmaatreëls ter verdediging maar juis die maatreëls hou die angs teenwoordig52.Surplus verbruik het meermale te doen met status. Juis die maatreëls omte verseker dat iemand deur ander aanvaar word (byvoorbeeld opsigtelikeverbruik) is binne hierdie analise van Horney 'n teken van onsekerheid enminderwaardigheid. Fromm en Horney se analise maak dit moontlik om diebegeerte tot oneindige besit as 'n uitdrukking van angs en dus as 'n patologiete beskou.Daar is reeds verwys na Augustinus se siening dat liefde vir die vergank-like altyd met vrees en maniese genieting gepaard gaan53. Die verwantskaptussen patologiese verbruik en wat Augustinus maniese genieting noem, kan'n mens nie ontgaan nie. By albei gaan genot en angs saam. Albei is indie �nale instansie gedoem om te faal omdat die mens verganklik is. Albeiaksentueer tegelyk die eindigheid van die mens én sy begeerte maar ook syonvermoë om dit te oorkom. Hierdie basiese spanning bring die religieusetematiek weer onvermydelik na vore. Die mens het inderdaad behoefte aandie Oneindige en nie oneindige behoeftes nie.
51Die dwelmafhanklike ervaar ook eerder tydelike verligting van die angstigheid as werk-like bevrediging. Maslow het ook gevind dat neurotiese behoeftes angs verlig maar self ook'n bron daarvan is. Sien Maslow se behandeling van die verskil tussen ware en neurotiesebehoeftes. (Maslow 1971:381-388)52Dit bly dus latent. Sien die bespreking van die onderskeid tussen latente en manifesteangs by van den Berg (1970:250-251).53Sien die bespreking van Augustinus se gebruik van die begrippe upiditas en aritas 5.5op bladsy 195.
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Deel IIIDie taak van die kerk in die ligvan die menslike behoeftes

332
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Inleiding tot deel drieHierdie is die kortste deel van hierdie studie omdat die taak om 'n volledigeteorie van die praktyk daar te stel op die skouers van die Praktiese Teologierus. Daar is egter sistematies-teologiese voorveronderstellinge in die Prak-tiese Teologie. Die inhoud van die boodskap wat gekomminikeer moet worden die gemeenskap wat tot stand gebring moet word bly nog binne die skopusvan die sistematiese teologie.Daar is meermale in die gesprek oor die kerklike bediening sprake van rele-vante bediening of van holistiese bediening. In hierdie deel gaan ek poog omdie betekenis van hierdie begrippe in die lig van die voorafgaande gevolgtrek-king te formuleer. Ek gaan betoog dat daar 'n verskil is tussen 'n holistieseen 'n komprehensiewe benadering tot die Christelike bediening en dat daar'n onderskeid is tussen retoriese relevansie en antropologiese relevansie. Ekgaan die bespreking met enkele gevallestudies toelig.

333
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Hoofstuk 10Benaderings tot die kerklikebedieningSamevatting. Die relevansie van die kerk se bediening betekendat die kerk hom rig op die ware behoeftes van iemand maarop so 'n manier dat dit aansluiting vind by daardie persoon sebegeerte. Daar bestaan dus 'n onderskeid tussen fundamenteleen retoriese relevansie. Slegs waar daar aan albei voldoen word,is die kerk relevant. Die kerklike bediening is gerig op die mens ingeheel. Holisme verskil van komprehensiwiteit daarin dat holismeook gerig is op dit wat die geheel integreer. Die bediening van dieevangelie is gerig op die vernuwing van 'n persoon se identiteit ensó op haar hele lewe en al haar behoeftes.In vele aspekte van die kerklike bediening is daar oproepe vir, en aansprakevan, 'n meer behoefte-gedrewe, relevante of holistiese benadering. Dat diekerk die mense wat hy bedien of moet bereik se behoeftes moet aanspreek,word by vele as vanselfsprekend aanvaar. Vanuit die sistematiese teologieontstaan die vraag na wat die presiese inhoud van so 'n behoefte-gedrewebediening presies is. Die onderskeid tussen behoefte, begeerte en vraag asookdié tussen behoefte, vervuller en fasiliteerder wat in die voorafgaande tweedele as belangrike onderskeidinge aangetoon is, sal weer hier ter sprake moetkom. As die taak van die sistematiese teologie is om die kerk te toets aan syeie basis1, sal die sistmaties-teologiese bevindinge wat in hoofstuk 9 gemaak1Soos Barth se de�nisie inderdaad lui. My eie formulering beklemtoon die samehan-334
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10.1. DIE BETEKENIS VAN DIE TERM RELEVANT. 335is, hier gebruik moet word om die aanspraak op, en oproep tot, behoefte-georiënteerde bediening mee te toets. Daardie bevinding kom neer op dievolgende:
• Die mens het God nodig as grond en as doel van sy bestaan
• Die mens aktualiseer sy behoeftes in 'n verhouding van gee en ontvangsaam met sy medemens
• Die bevrediging van behoeftes het 'n sto�ike basisWaar die kerk daarop aanspraak maak om op mense se behoeftes gerig te weesfunksioneer die bevindinge van hoofstuk 9 as kriteria waardeur die praktykvan die kerk aan sy eie basis getoets kan word.Twee van die terme wat populêr is om die ideaal vir die kerk se bedieningte beskryf is relevant en holisties2. Ek ondersoek vervolgens wat hierdie termein die lig van die resultate soos gegee in hoofstuk 9 moontlik kan beteken.10.1 Die betekenis van die term relevant.Die basiese probleem wat rondom die gebruik van hierdie term ontstaan, isdie probleem van die subjek. In terme waarvan moet die kerk se bedieningrelevant wees? As met relevant bedoel word dat die kerk se bediening moetwees soos 'n sekere persoon dit sou verkies verdwyn die profetiese stem vandie kerk totaal. Bekering is vir die sondaar irrelevant. Dit wat die kerk gloiemand nodig het en wat daardie persoon self voel is relevant vir haar lewe ismeermale nie dieselfde nie. Daarmee is die probleem van die begrip relevansieaangedui.Die onderskeid wat deur die loop van hierdie studie tussen behoeftes enbegeerte gemaak is kan hier weer met vrug gemaak word. Die leser salonthou dat die onderskeid nie 'n teëstelling tussen behoefte en begeerte isnie. Begeerte is die subjektiewe en gefokuste vorm van behoefte. 'n Behoefteword kenbaar in 'n begeerte of, by aanhoudende deprivasie, in een of anderpatologie. Die behoefte gaan egter nie in die begeerte op nie, en begeertegende artikulasie en leiding oor die praktyk as twee momente. By Barth is dit een taak.In hierdie geval gaan dit oor die samehang van geloof en praktyk. Sien bespreking oor dietaak van die sistematiese teologie vanaf bladsy 3 tot 15.2Soos onlangs deur Greyvenstein (2004).
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336 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGmag self misplaas wees, d.w.s. gerig op iets wat nie die behoefte bevredignie. Die belyning tussen behoefte en begeerte mag van 'n sekere gehalte wees,maar begeerte bly die subjektiewe kant van behoefte: dus is die relevansievan die kerk se bediening aan iemand in die eerste plek 'n saak van begeerte.Relevant hou dus in die eerste plek verband met iets wat iemand sal begeer.Dit is 'n e�ens onverwagte konklusie, maar as behoefte net in die begeertekenbaar is, is geen ander een moontlik nie.Daar is egter baie dinge wat mense begeer. Daar is natuurlik 'n vraag virgodsdienstige goedere en dienste. Die godsdiensmark is na alle aanduidingsook nie klein nie. In die lig van die resultate van hoofstuk 6 is die kerk serol sekerlik nie om op mense se begeertes te reageer op die manier waarop 'nvervaardiger van goedere dit doen nie. Die kerk glo mense het God nodig, datdie kerk self die draer is van die waarheid oor God is, en dat daardie waarheiden lewe in Jesus van Nasaret geopenbaar is en in 'n gesaghebbende vormoorgedra word3 en daarom dat geen mens die reg het om hom van die warekerk af te skei nie. Die kerk gee dus voor dat sy weet wat mense werklik nodighet, naamlik God. Die hoorders van die evangelie beleef hulle gewaarwordingvan wat hulle nodig het as begeerte, motivering en pyn. Daardie begeerte isnatuurlik die voorwerp van redelik drastiese veranderinge deur die loop van'n mens se lewe.In die situasie waarin die kerk se boodskap oor God nie die gewensteinvloed op mense uitoefen nie - wat bykans altyd is - kom die oproep aandié aan die stuur van die kerklike bediening dat die boodskap van die kerkrelevant vir sy hoorders moet wees. Die oproep kom uit twee oorde: Dié watdie kerk om 'n ander rede wil gebruik4 en dié wat aan die saak waarvoor diekerk staan, naamlik die koninkryk van God, glo. Die eerste groep gaan onsnie hier aan nie. Al wat nodig is om te sê is dat só 'n beskouing van relevansiespruit uit 'n ander behoefte-beskouing waar die mens se grootste en diepstebehoeftes kennelik nie is om met God in verhouding te staan nie - ten minstenie God soos in die Christelike geloof bely nie. Die tweede gaan ons wel aan.Daardie groep glo dat die kerk die gemeenskap is, en die boodskap dra watmense werklik nodig het. Die kerk is eintlik meer as net die boodskapper,3Sien die bespreking by 6.2.3 op bladsy 204.4Die onlangse gesprek in die Afrikaanse pers, spesi�ek die bydrae van die redakteur vanDie vrye Afrikaan toon dat daar verskillende waarderings vir die rol van die kerk is. Dieeen gaan oor die kerk as middel tot 'n ander doel (bv. die saambind van die Afrikaner-gemeenskap. So die redakteur) en die ander (bv. die brief van J C Pauw) oor die kerk asdoel op sigself as liggaam van Christus wat werklik kosmiese betekenis het.
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10.1. DIE BETEKENIS VAN DIE TERM RELEVANT. 337as liggaam van Christus en woonplek van die Gees is die kerk die begin vandie vernuwing van die wêreld. Die probleem van relevansie is die probleemvan die mispassing tussen wat die kerk glo mense nodig het, en wat hulleself as hulle eie begeerte ken. Die kerk is nie bereid om die inhoud van haarboodskap te verander nie - Jesus Christus is gister en vandag dieselfde totin ewigheid. Wat wel kan verander is die kerk se vormgewing aan die inhoudvan die boodskap. Die probleem van relevansie is dus die probleem van diehermeneutiek.Mense luister egter net waar hulle meen iets gaan hulle aan. Ek is vanmening - en daar bestaan stawende getuienis5 - dat 'n mens nie iets kan waar-neem wat jou op geen manier aangaan nie. Om daardie rede het ek aangeduidat relevansie in die eerste plek oor begeerte gaan. Dit is omdat begeerte diesubjektiewe verskyning van behoefte is. Begeerte is die toegangspoort totbehoefte. Die ander toegangspoort is pyn.Relevansie gaan oor die passing van begeerte op behoefte. Om die evan-gelie relevant aan te bied beteken om dit wat iemand werklik nodig het opso 'n wyse beskikbaar te stel dat daardie persoon dit sal begeer. Tussenbegeerte en behoefte staan natuurlik die konkrete vervuller en die konkretefasiliteerders. Daar is reeds in hierdie studie daarop gewys dat vervulling vanenige behoefte afhang van die persoon se vermoë en die e�ektiwiteit van diefasiliteerder6. Die kerk se bediening is 'n konkrete vervuller7. Die middelewat die kerk gebruik is fasiliteerders vir die inhoud daarvan, wat die vervul-ler self is8. Die persoon se eie vermoë tot begrip, geloof 9 en deelname ismedebepalend vir die e�ektiwiteit van die vervuller.Met die voorafgaande in gedagte kan gesê word dat die kerk op twee5Verelyk byvoorbeeld MClelland se eksperimentele studies oor homoseksualiteit en dievermoë om sekere stimuli waar te neem. (MClelland 1987:63)6Sien die bespreking van vaardigheid as voorvereiste vir behoefte-bevrediging by 8.2.2op bladsy 299.7Sien die de�nisies vir hierdie terme op bladsy 292.8In Max-Neef se terme is 'n tradisie, geloof of ideologie 'n vervuller as wyse van het. 'nMens kan geloof, hoop en liefde almal as wyses van wees of doen of beskou. Die kerk asgemeenskap is 'n vervuller wat mens het.9Die bekende Nederlandse psigiater Henrius Rümke het 1939 'n publikasie onder dietitel Karakter en aanleg in verband met ongeloof die lig laat sien waarin ongeloof as 'npsigiese defek behandel is. Hy beskryf 'n vorme van religiositeit op 'n skaal wat wisselvan die mees basiese belewenis van die sinvolheid van die wêreld tot oorgawe aan diepersoonlike oergrond van alle dinge. Elke vlak vereis groter vermoë tot integrasie. Siendie bespreking by (van den Berg 1970:179)
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338 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGmaniere irrelevant kan wees: Deur mispassing van die konkrete vervuller opdie behoefte en deur mispassing van die konkrete vervuller op die begeertesvan die gehoor. Laasgenoemde beteken dat hetsy die kerk swak fasiliteerdersgebruik, of die ontvanger van die boodskap 'n lae vermoë tot die benuttingvan die konkrete vervuller het. Ek noem die eerste geval fundamentele irre-levansie en die tweede retoriese irrelevansie.Fundamentele irrelevansie is as die kerk se boodskap nie waar is nie. Asdie kerk se boodskap onwaar is, is enige bevrediging van menslike behoefteswat deur die kerk as gemeenskap bemiddel word bloot toevallig en van geenbesondere gehalte nie. Dan geld dit dat elkeen sy geloof of ongeloof na sy sinkan kies en maar moet sien tot watter mate dit bevrediging bied.Fundamentele irrelevansie geld ook waar die evangelie waar is, maar niedeur die kerk verkondig word nie. Indien God Jesus uit die dood opgewekhet - soos Christene glo wel die geval is - dan het dit sekere implikasiesvir alle mense. As die kerk nie konsekwent met daardie feit optree nie, isdie kerk fundamenteel irrelevant omdat dit nie belyn is met dit wat menseten diepste nodig het nie10. Waar die kerk ontrou is aan haar identiteit envasgevang word in 'n newesaak, self 'n positiewe saak soos 'n sekere kultuurof volk of samelewingsvorm of ideaal, raak dit in terme van sy eie basisfundamenteel irrelevant. Die kultuur-Christendom is 'n goeie voorbeeld vandie spanning tussen fundamentele relevansie en retoriese relevansie. Juis diepopulêre aandrag van die kultuur verlei of dwing die kerk om relevant (in dieretoriese sin) te wees deur sigself só te belyn met die ideale van die samelewingof groep dat die kerk inkonsekwent met haar eie basis optreeEk stel die volgende matriks voor om die verband tussen behoefte enbegeerte te gebruik om die betekenis van relevansie mee te verduidelik.
10Barth se de�nisie van die taak van die dogmatiek, waarna by herhaling verwys is enwat op bladsy 3 bespreek is, is weereens hier ter sprake. By hom moet die teologie diekerk toets aan sy eie basis. Konsekwentheid met wat die kerk self sê sy basis is, is hier tersprake. Die basis mag reg wees, maar die kerk se optrede inkonsekwent met daardie basis.Die gevolg is fundamentele irrelevansie.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



10.1. DIE BETEKENIS VAN DIE TERM RELEVANT. 339Relevant IrrelevantBegeerte Stem ooreen methoorder vermoë.Stem ooreen en een ofmeer motiverende ka-tegorie van hoorder
Swak belyn met hoor-der se vermoë.Swak belyn met hoor-der se motiveerdersBehoefte Stem ooreen metfundamentelemenslike behoeftes Swak passing opfundamentele menslikebehoeftesDaar is altyd 'n verhouding tussen die begeerte-kant van hierdie matriksen die behoefte-kant maar die kriteria aan elke kant van die matriks verskil.Die kriteria vir die begeerte-kant hou verband met die persoon se vermoëen huidige motiveerders. In terme van die kerugma: 'n persoon moet kanverstaan en wil hoor. Waar daar geen ooreenstemming met enige huidigemotiveerder by 'n persoon is nie, is geen aandag moontlik nie. Die ondersoekna die konkrete kommunikasie-wyses wat mense gebruik en die dinge wathulle motiveer is die taak van die Praktiese Teologie.Aan die behoefte-kant van die matriks is die vraag na die waarheid aandie orde. Die vraag is hier na die ooreenstemming met dit wat die kerkverkondig en as gemeenskap is, en dit wat mense in die �nale instansie nodighet. Die vraag is dus of dit wat die kerk sê 'n mens se behoefte is inderdaadso is. Hierdie studie is 'n poging om die buitelyne van die formulering van 'nChristelike behoefteleer daar te stel deur 'n metode waar die konsekwensiesvan dit wat Christene vir waar hou deurgevoer word en waar populêre teorieëse kompeterende aansprake getoets word. Hierdie vraag bly die taak van diesistematiese teologie.Dit volg hieruit dat onder 'n homogene groep mense, die volgende soortebedienings in hierdie terme moontlik is:1. Irrelevant vir behoefte en begeerte. Niemand stel belang nieen dit baat niemand niks. So 'n gemeenskap is 'n neurotiese vervulleren lidmaatskap daarvan is selfvernietigend. Kultusse tel onder hierdiekategorie omdat dwang so 'n groot rol speel. Selfs die wat daar is wilnie werklik daar wees nie.2. Irrelevant vir behoefte en relevant vir begeerte. Dit is
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340 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGdit wat mense wil hê, maar dis nie goed vir hulle nie. So 'n kerklikebediening is waar die kerk meegesleur raak deur populêre doelwitte totdie punt waar sy haar identiteit versaak en dus nie meer aan mense dieevangelie kan bring wat die eintlike behoefte van mense aanspreek nie.Dit is die gevaar van alle vorme van kultuur-Christendom, staatskerkeof volkskerke. Fundamentalisme tel ook hieronder. Tillih wys op hier-die verskynsel waar hy in sy Systemati Theology sê: �The fat thatfundamentalist ideas are eagerly grasped in a period of personal andommunal disintegration does not prove their theologial validity, justas the suess of a liberal theology in periods of personal or ommunalintegration is no erti�ation of its truth.� (Tillih 1951:4)3. Relevant vir behoefte maar irrelevant vir begeerte. Inhierdie geval beleef die lidmate van die kerk die progressiewe genesingvan hulle lewens. Hulle groei in geloof, hoop en liefde en beleef waremedemenslikheid. Hulle kan egter nie na ander mense toe deurdringnie omdat ander hulle óf nie kan verstaan nie óf nie belangstel om vanhierdie groep deel te word nie.4. Relevant vir behoefte en begeerte. Hier is die kerk in staatom die boodskap en lewe wat in sy lidmate se lewens genesing en vruggebring het ook met ander te deel sodat die hulle deel word van diekerk as gemeenskap. Die kerk slaag daarin om verstaanbaar te weesen om 'n haalbare en volhoubare lewenstyl voor te hou en om mensedaarin in te lyf. Die kerk slaag daarin om dit wat mense motiveer tegebruik om hulle aandag genoegsaam te verkry dat die ideale van dieChristelike geloof vir hulle 'n selfstandige motivering word.Dit is duidelik dat die kerk streef na die laasgenoemde senario.Ter wille van die eenvoud van die bespreking hierbo is daar meermaleverwys na die kerk se kerugmatiese funksie. Die kerk verkondig. Die ant-woord op verkondiging is geloof. Die kerk is egter 'n lewende gemeenskap.Dit is juis as gemeenskap wat die kerk vir mense se behoeftes relevant moetwees. Dit is omdat die medemens die medium van alle behoefte-vervulling is.Eintlik is dit verkeerd om te sê die kerk se boodskap moet relevant vir mensese behoeftes wees - die kerk moet relevant wees. Vanaf 9.2.1 op bladsy 309het ons geredeneer dat die mens se eintlike grond en doel God is, dat dieverhouding tot die medemens die medium is waarin alle behoeftes bevredigword en dat alles 'n sto�ike basis het. Die kerk is dié medemenslike instelling
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10.2. DIE BETEKENIS VAN DIE TERM HOLISTIES. 341wat die verhouding met God as ons grond en doel bemiddel. Op die manieris die kerk eintlik self die konkrete vervuller.10.2 Die betekenis van die term holisties.Saam met die oproepe wat uitgaan dat die kerk relevant moet wees - watsoos ons gesien het, meer as een ding kan beteken - is daar oproepe omen aansprake van holistiese kerklike bediening. Dit is altyd moeilik om diepresiese inhoud van populêre uitsprake te begryp, maar ek kom onder dieindruk dat met holisties die gebruikers in die populêre omgang bedoel datdie kerk aan liggaam en siel moet aandag gee11.Afhangende van die onderliggende behoefte-antropologie het die term ho-listies verskillende betekenisse. Waar 'n hiërargie van behoeftes aanvaarword, beteken holistiese bediening dat aan die volledige reeks van mensese behoeftes een na die ander aandag gegee word. Ek noem so 'n benaderingnie holisties nie maar komprehensief. Holisties beteken dat die element watdie ander dele integreer voorrang kry. As die siel die vorm van die liggaamis, soos vele teoloë, sedert Aquinas se oorname van die konsep van Aristote-les leer, is 'n holistiese benadering gerig op die verandering van die siel. Ekprobeer om terme soos liggaam en siel spaarsamig te gebruik. In terme vanbehoeftes dus: 'n holistiese benadering is op die integrerende behoeftes gerig.Twee historiese voorbeelde kan die onderskeid tussen holisme en kompre-hensiwiteit toelig.Die behoefte-antropologie agter die NG Kerk se antwoord aan die Refor-med Churh in Ameria oor die NG Kerk se ondersteuning van apartheidwat W.A. Landman in sy hoedanigheid as sriba sinodi en direkteur van dieinformasie buro van die NG Kerk in die Kaapprovinsie in 1968 geskryf hetis 'n goeie voorbeeld van die skadelike uitkoms van 'n implisiete behoeftehiërargie (Landman 1968). Die begeleidende brief wat die besluit van dieReformed Churh in Ameria aan die NG Sendingkerk vergesel het stel diemain onern van die Amerikaanse kerk as �the poliies within South Afriawhih deny basi rights and freedoms to the vast majority of people in thatountry.� (Landman 1968:11) 'n Groot deel van Landman se retoriese strate-11Bosh (1991:410) verwys na die teenstelling tussen die evangeliese en ekumeniese be-wegings in die internasionale kerk in die middel van die vorige eeu. E�ens eenvoudig gestelwas die evangelieses maar georiënteer op die redding van siele en die ekumenieses meer opdie bewaring van liggame. Daardie teenstelling het intussen redelik opgelos.
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342 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGgie is om die situasie van swart mense in Suid-Afrika te vergelyk met dié vanmense elders in Afrika. Landman vergelyk toegang tot skole en hospitale as-ook ekonomiese lewenstandaard en vind dat dat swart mense in Suid-Afrikain hierdie terme beter af was as die meerderheid mense elders in Afrika (Land-man 1968:23-26). Landman se feite is bes moontlik reg. Hy verduidelik laterdat die kerk die staat gemaan het om 'n beleid van afsonderlike ontwikke-ling toe te pas as die enigste haalbare wyse waarop daar aan swart mensese eise om menseregte reg kan geskied. Afsonderlike ontwikkeling is vol-gens Landman a aalerated evolutionary proess (1968:32) waardeur swartmense onder blanke beheer sal uitgroei. Die evolusionêre proses wat Land-man voorsien hou in dat daar aan twee sake aandag gegee word: Die eerste is�pressing on as expeditiously as possible with advanement projets for theunder-developed peoples. . . � en �Making progressive adaptations in the typeof laws and praties mentioned in paragraph 10� (Landman 1968:33). Daar-die laws and praties sluit instromingsbeheer, aparte openbare fasiliteite enbeskermde arbeid in (Landman 1968:29). Landman veronderstel 'n hiërargievan behoeftes waar die hoër behoeftes, soos vryheid, aan die orde kom sodramense 'n sekere lewensstandaard bereik het. Volgens hom het Suid-Afrikaop daardie stadium nie sleg gevorder nie. Die Amerikaanse kerk was egterbesorg oor mense se basi rights and freedoms.Landman het wel die politieke onafhanklikheid en daarmee gepaardgaandepersoonlike vryheid van swart mense in gedagte, maar eers aan die einde vandie evolusionêre proses waarby lewenstandaard eers moet styg voor politiekevryheid gegun kan word. Vryheid is hoër op Landman se hiërargie en dusverder op die evolusionêre leer. Die boek van Landman is belangrik omdatdit 'n amptelike dokument van die kerk was. Die geloof in 'n hiërargie vanbehoeftes, wat die hele konsep van blanke voogdyskap en afsonderlike ontwik-keling onderlê, verkry in hierdie dokument amptelike steun van die kerk. Diegevolge hiervan word nou nog bekend.In dieselfde tydperk was daar egter ook 'n ander tendens sigbaar. In diebinnelandse sendingwerk van die NG Kerk het die kerk haar op alle soortebehoeftes gerig. Die kerk wou werklik aandag gee aan liggaam en siel en aandie ontwikkeling van 'n breër gemeenskap. Onderwys, mediese- en kerklikewerk het dikwels hand aan hand gegaan 12. Die kerklike evangelisasie-werk12Cra�ord praat van die omvattende benadering. Na 'n oorsig oor die mediese werk vandie NG Kerk stel Cra�ord dat dit blyk dat �. . . die NGK in sy sendingaksie ruim aandaggegee het aan die versorging van hulpbehoewendes. Die sendingbenadering van die NGKwas deurgaans 'n omvattende benadering wat aandag gegee het aan die geestelike maar
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10.3. TWEE GEVALLESTUDIES 343wat moes lei tot die stigting van gemeentes was in alle gevalle die belangrikste(Gerdener 1958:269-270). In die sin was die sendingwerk van die NG Kerkholisties. Die sendingwerk van die NG Kerk wou mense roep tot 'n nuweidentiteit as deel van die liggaam van Christus. Hierdie nuwe identiteit asdeel van 'n nuwe gemeenskap is die basis vir 'n nuwe en heilsame lewenstyl.Dit wil dus voorkom dat daar tydens die tweede deel van die vorige eeuin die NG Kerk twee behoefte-beskouings en dus twee benaderings parallelgeloop het. Die kerk se denke oor die samelewing volg 'n evolusionêre bena-dering wat op 'n implisiete hiërargie van behoeftes gebaseer is. Die praktykvan sendingwerk binne Suid-Afrika het die totale mens probeer bereik deur,bekering tot die Christelike geloof, dus 'n verandering in identiteit, teweeg tebring. Die behoefte aan identiteit is die behoefte om een geïntegreerde per-soon te wees. 'n Strewe na 'n nuwe identiteit as basis vir 'n heilsame lewenstylis wat ek 'n holistiese benadering noem. Die NG Kerk het dus komprehensiefoor die samelewing, maar redelik holisties oor die mens gedink. Ek gebruikdie term redelik holisties omdat die implikasies van die holistiese benaderingnie tot die dimensies van die breë politiek deurgevoer is nie.10.3 Twee gevallestudiesMet die bespreking oor die betekenis relevant en holisties het dit duide-lik geblyk watter verskil 'n bepaalde behoefte-antropologie aan die kerk sebediening kan maak - ten spyte van die retoriek wat dit verhul. Hier on-der bied ek twee gevallestudies aan van onderskeidelik evangelisasiewerk enbarmhartigheidswerk wat na my mening tot 'n mate daarin slaag om mensese behoeftes holisties en relevant aan te spreek.10.3.1 Diens-evangelisasie (Servie Evangelism)Diens-evangelisasie die naam vir 'n metode wat deur Rihard Stoll Arm-strong, n Presbiteriaanse predikant uit Noord Amerika ontwikkel is maarwat ook deur gemeentes van die N G Kerk gebruik word. Die basis vanhierdie metode van evangelisasie is dat daar by die persoon aan wie die evan-gelie gebring word se behoeftes aangesluit word. Die lewensbehoeftes van diepersoon aan wie die evangelie oorgedra word, lei en bepaal die gesprek. VirArmstrong handel getuienis nie daaroor dat die evangelis sekere stellings nieook aan die tydelike en liggaamlike behoeftes�. (Cra�ord 1982:584)
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344 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGas waar moet bewys nie, maar oor die oorvertel van hoe God in ons behoeftesvoorsien.. . . the task of the evangelist is not to try to prove the existeneof God in propositional terms, but rather to share one's ex-periene of satis�ed needs. One an speak with authorityabout one's own experiene, and one an do so in a way that isappealing, if not ompelling. (Armstrong 1979:37, my klem)Omdat behoeftes en evangelie vir Armstrong so naby aan mekaar lê, is dit ooknie verbasend dat hy evangelisasie en sosiale aksie baie naby aan mekaar plaasnie. Dit is volgens Armstrong moontlik om besig te wees met sosiale aksiesonder om besig te wees met evangelisasie, maar dit is nooit moontlik ombesig te wees met diens-evangelisasie sonder om ook besig te wees met sosialeaksie nie. Armstrong verduidelik dat hoewel geloof persoonlik is, dit nooitprivaat is nie. Om daardie rede is die kerk betrokke by openbare kwessies.Armstrong lê klem daarop om mense af te rig om hulle eie ervarings van Godmet ander te deel. Besoekwerk is die kern van Armstrong se uitreik-tegniek.Diensevangelisasie is anders as ander besoek-evangelisasie metodes omdatdit 'n behoefte-gerigte benadering van besoek-evangelisasie volg. 'n Spanvan die plaaslike gemeente gaan uit en besoek mense in die omgewing. Dieuiteindelike doel van die gesprek is om geloof te deel, maar die onmiddellikedoel is om verhouding te bou. Armstrong wy 'n redelike gedeelte van sy boekaan die verduideliking van die besoekwerk en van geloofdeling. Hy wy nieso duidelik uit oor die aard van kerklike hulp en sosiale aksie nie. VolgensArmstrong is dit die taak van die evangelis om by elke persoon te bepaalwat sy/haar behoefte is en dan gepas daarop te reageer. Die evangelisasie-metode en die diakonale metode is dus meer gerig op die enkeling as op diegemeenskap as geheel.Dit is wel opsigtelik dat die konsep van behoeftes 'n bepalende rol inArmstrong se model speel. Aansluiting by behoeftes is vir hom retories,maar ook prinsipieel. Dit is retories in die sin dat die belangstelling in 'npersoon se gevoelde behoeftes die basis skep waarvan daar 'n verhoudingontwikkel kan word waarin 'n persoon sy geloof met iemand anders kan deel.Behoeftes is ook belangrik omdat Armstrong van mening is dat die evangeliealtyd na iemand kom waar sy in 'n spesi�eke situasie is. Mense is behoeftigen die kerk het 'n taak om hulle te hulp te kom. Armstrong gebruik behoeftesdan ook op 'n ander manier. Die ervaring van hoe God in die gelowige se
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10.3. TWEE GEVALLESTUDIES 345behoeftes voorsien is die inhoud van die geloofsdeling. God as die voorsienervan behoeftes, soos bewys in die lewe van die getuie, is wat die behoeftigepersoon nodig het. Ten diepste glo Armstrong dat mense God nodig heten dat die evangelie God se antwoord vir mense is. Om daardie rede moetevangelisasie gerig wees op behoeftes.10.3.2 Transformasionele ontwikkeling (Transformatio-nal Development)Transformational development is die term wat Bryant Myers van World Vi-sion gebruik om na die ontwikkelingswerk van World Vision te verwys. Hystel dit alternatief vir die meer tradisionele benadering tot ontwikkeling.Transformasionele ontwikkeling gaan oor die hele mens:I use the term transformational development to re�et my onernfor seeking positive hange in the whole of human life materially,soially, and spiritually. True human development involves hoi-es, setting aside what is not for life in us and our ommunitywhile atively seeking and supporting all that is for life. (Myers1999:3)Myers bring Transformational development in verband met Christelike ge-tuienis (Christian Witness). Hy sê dat Christene die evangelie met lewe,woord en daad verkondig. Met lewe bedoel hy dat mense Christene se lewenssoos die 67ste boek van die Bybel lees. Dit is hoe ander mense weet wat'n Christen is. Met woord verwys hy na die nodigheid dat Christene moetsê wat die storie van die evangelie is en mense moet uitnooi om dit hullestorie te maak. Met daad verwys hy na die feit dat die Christelike geloof 'naktiewe geloof is wat aktief in die wêreld besig is om nood te verlig en lewete bevorder.Omdat Transformational development oor veranderde mense gaan, is diebegrippe identiteit en roeping vir Myers van sentrale belang. Hy sluit aanby Christian deur te sê dat armoede die identiteit van die arme ondermyn.�Healing the marred identity of the poor is the beginning of transformation�(Myers 1999:115).Die manier waarop die arme se geskonde identiteit herstel word, is deurdie verkondiging dat die arme die beeld van God is. Wat Myers byvoegby die gedagte van identiteit, is die konsep van roeping. Hy bring dit in
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346 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGverband met die konsep van waardigheid. Waar identiteit handel oor dievraag 'wie is ek?', handel waardigheid oor die vraag 'het ek enige waarde?'.Die bevrydende waarheid oor hierdie vraag is dat elke mens so waardevol virGod is, dat sy Seun vir hom/haar gesterf het en dat God gawes gee en 'n wilvir elkeen se lewe het (roeping). Daar is egter 'n verskil tussen die rykes endie armes:The poor su�er from marred identity and degraded voation. Thenon-poor, on the other hand, su�er from god-omplexes and in�a-ted voation. The hallenge to the poor is to reover their identityas hildren of God and to disover their voation as produtivestewards, disovering that they have been given gifts to ontributeto soial well-being. The hallenge for the non-poor, inluding thedevelopment ageny, is to relinquish their god-omplexes and em-ploy their gifts for the sake of all human beings rather than usingtheir gifts as a soure of power and ontrol. (Myers 1999:116)Volgens Myers is die hefboom vir Transformational development nie die oor-drag van hulpbronne of die bou van kapasiteit of die vermeerdering van keusesnie (hoewel al die dinge belangrik is). Al dié dinge kan net help as die armeshulle ware identiteit en roeping ontdek het. Met die klem op identiteit enroeping as dieptedimensies van die armoede-probleem, bied Myers se ana-lise verklarings vir die verskynsels wat passiwiteit en belangloosheid wat sodikwels in arm gemeenskappe voorkom.Volgens Myers gaan die proses van herstel van identiteit en roeping deurdrie fases: Die armes moet besef dat hulle ware identiteit en roeping en hullewaardigheid in God se verlossende wil vir hulle te vinde is. Die volgendestap is die bou van karakter en waardes wat mense in staat sal stel om 'nander toekoms te bou. Die laaste stap is om mense te bemagtig om hulle eiesituasie te analiseer en te besluit watter aksie om te neem.Transformational development handel oor veranderde mense, maar dithandel ook oor veranderde verhoudings. Myers onderskei ook vyf verhoudingswaarin die herstel moet plaasvind: Die verhouding met God, met jouself, metjou eie gemeenskap, met die 'ander' en die verhouding met die omgewingDie proses van verandering word in redelike besonderhede beskryf waaropons nie hier kan ingaan nie. Dit begin egter by die erkenning van die rol vanGod. Menslike keuses en bose strukture (wat hy noem die web van leuens)egter speel ook 'n rol. Die proses van verandering is verhoudings-gebaseer en

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



10.3. TWEE GEVALLESTUDIES 347gerig op die verwydering van oorsake van armoede en magteloosheid. Hierinspeel die kerk as dienaar, as vormer van mense en as draer van die storie vanGod 'n onvervangbare rol.Myers beklemtoon die belang dat die Christen ontwikkelingswerker holis-ties moet dink. Die kern van holistiese denke is om die hele evangelie te gloen te verkondig. Vir Myers is die evangelie die ondeelbare mengsel van lewe,daad, woord en teken. Dit maak nie soseer saak watter een van die aspektevan die evangelie (lewe, woord, daad, teken) eerste aan die beurt kom nie,solank almal mettertyd duidelik word. Die aspek van die evangelie wat diemees relevant is vir die onmiddellike behoefte van die ontvangers moet eersteaan die beurt kom. Holistiese denke beteken ook dat ons holisties na mensemoet kyk. Vir Myers beteken dit dat al die verskillende verhoudings waarin'n mens staan (self, God, ander, gemeenskap, omgewing) in gedagte gehoumoet word. Holistiese denke is vir Myers ook holistiese denke oor tyd. Diehele geskiedenis van skepping tot voleinding behoort aan God. Dit is dietyd waarbinne ons in die wêreld optree. Myers sê dat geen projek werklikholisties kan wees deur aan alle aspekte aandag te gee nie. Vir hom is diebeste wat gedoen kan word om 'n negatiewe kriterium aan te lê.If there is no work direted at spiritual or value hange; no workinvolving the hurh; no mention of meaning, disovery, identityand voation, then one should be onerned that the program isnot holisti. (Myers 1999:135)Dit is duidelik dat die werk wat gebaseer is op die gedagtes wat Myers hieruiteensit werklik holisties en relevant is. Ook by Myers kom die mengsel vanretoriese en prinsipiële relevansie voor. So byvoorbeeld bepaal die situasie vandie ontvanger op watter manier die evangelie aangebied word en op wattermanier daar konkreet gehelp word. Dit inhoud van die evangelie en die geloofdat alle mense God nodig het, is egter ononderhandelbaar.Wat ook besonder opval van Myers is hoe ver hy wegbeweeg van 'n pa-troon van dink en handel wat gebaseer is op 'n hiërargie van behoeftes. Juisdie begrippe identiteit en roeping is by hom sleutelterme. God is die bron endoel van albei. Vanuit herstelde identiteit en roeping, vloei herstelde verhou-dings en daaruit kom herstelde omstandighede voort. Selfs by afwesigheidvan onmiddellike sukses met laasgenoemde twee, is die persoon herstel en opweg na volkome genesing by God. Holisties beteken om te fokus op dit watalles integreer. By die menslike persoon is dit juis die gedagte aan identi-teit. Binne die geheel is dit God wat aan die tyd en alles wat bestaan hulle
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348 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGbetekenis toeken. Myers se werkswyse begin by die simboliese en eindig bydie sto�ike - presies die teenoorgestelde as menige pogings om armoede tebekamp.Myers se model het groot ooreenkomste met die gevolgtrekking waarbydaar in hierdie studie gekom het: God is die grond en doel van ons behoeftes,die medemens is die medium en die aarde is die basis daarvan.Besluit in die negatief: Leemtes van hierdie studie en voorstelle vir verdernavorsingMy positiewe gevolgtrekkings het ek reeds by hoofstuk 9 op bladsy 306bespreek. Die betekenis van daardie gevolgtrekkings as voorveronderstellingevir die kerklike praktyk is kortliks vanaf hoofstuk 10 op bladsy 334 uitgewerk.Al wat oorbly is om die leser te herinner dat hierdie gevolgtrekkings in diekonteks staan van die leemtes in hierdie studie en dat verdere navorsingoor hierdie tema broodnodig is. Hierdie hoofstuk toon in die eerste plekdie beperkings van hierdie studie aan en gee daarna voorstelle vir verdernavorsing.
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Hoofstuk 11Leemtes in hierdie studieHierdie studie is 'n poging om 'n onderontwikkelde tema in die sistematieseteologie te ontwikkel. Om dit te kon doen is 'n sekere metode gebruik watweens die omvang van die tema en die afwesigheid van 'n gevestigde tradisievan die hantering daarvan, die stof wat onder bespreking gekom het beson-der oorsigtelik behandel het. Daar is twee metodes gebruik en op mekaartoegepas. Die eerste was die proses om dit wat implisiet in sekere teologieseformulerings lê, eksplisiet te maak. Die behandeling van die loi en die tweewerke van Pannenberg en Barth, in deel 1, maar ook hoofstuk agt is gebaseerop hierdie metode. Met wat hier aangebied is, hoop ek om die leser te oortuigdat so 'n oefening wel moontlik en sinvol is.Die tweede metode is die analise van eksplisiete teorieë oor behoeftes. Dieteoloog in Suid-Afrika wat wel 'n eksplisiete analise van menslike behoeftesgemaak het, was Klaus Nürnberger. Sy bydrae is in die eerste hoofstukbespreek. Hoofstuk sewe het 'n aantal eksplisiete teorieë van sekulêre denkersbehandel. By die eksplisiete teorieë is veral gekyk na die konsekwentheidvan die aanbieding, die navorsing waarop dit gebaseer is en die ideologiesevertrekpunte wat daarin verskans is. Ek het hopelik oortuigend aangetoondat 'n beskouing van 'n hiërargie van behoeftes en die gedagte aan oneindigebehoeftes nie houdbaar is nie - nie eers in terme van die dissiplines waarbinnesulke stellings voorkom nie.Albei hierdie benaderings is met geselekteerde stof en selfs dan met 'nmate van oorsigtelikheid gedoen. In wat hier volg wil ek die leemtes inhierdie studie uitwys en terreine identi�seer waar nog navorsing nodig is. Eknoem die belangrikste leemtes: 349
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350 HOOFSTUK 11. LEEMTES IN HIERDIE STUDIE1. Geen Bybels-teologiese navorsing nie. Die leser sou opmerkdat eksegese en analise van Bybels-teologiese aard bykans geheel in hier-die studie ontbreek. Dit is 'n ernstige leemte maar weens die omvangvan die werk is daar gekies om dit tematies en metodologies te vermy.Vir 'n werklik volwasse teologie van behoeftes kan dit nie deug nie. Ekidenti�seer by 11.1 op die bladsy langsaan 'n aantal temas wat binnedie Bybelse teologie ondersoek behoort te word.2. Belangrike teoretii ontbreek. Veels te min aandag is gegeeaan belangrike denkers soos David MClelland, Clayton Alderfer, dieeksistensiële en fenomenologiese sielkunde asook aan spesi�ek ekono-miese behoefte-teorieë soos dié van Ian Gough. Ek het hier gekies virdenkers wat 'n groot populêre aanhang het en wat 'n duidelike ideolo-giese vooroordeel verskuil.3. Spesifieke behandeling van die etiek ontbreek. Geen aandagaan die etiek as bron en toepassingsveld van behoefte-teorie nie. Dui-delik is daar sterk raakpunte. Ek maak enkele voorstelle in die verbandby 11.2 op bladsy 352.4. Afwesigheid van 'n perspektief vanuit die mediese wetens-kap. Die �siologiese basis van die mens se behoeftes is aangeraakmaar glad nie sistematies ondersoek nie. Die mediese veld is moeiliktoeganklik vir nie-vakkundiges. Inter-dissiplinêre gesprek is nodig.5. Beperkte sistematies-teologiese gespreksgenote. In geenstadium is die volledige werk van een teoloog of selfs een volledigedogmatiek in sy geheel geanaliseer vir die behoefteleer wat daarin vervatis nie. Ook die werke oor die teologiese antropologie was maar eenwerk elk van Barth en Pannenberg. Albei het self baie meer oor dieonderwerp geskryf. In hierdie studie is wel aangetoon dat dit moontlikis om so taak te onderneem.6. Geen analise van die funksionering van behoefte-bevredigingbinne 'n groter konteks. Die mens se lewe speel af binne sosialeverbande soos die gesin in die kleine of die staat in die breë. Hier-die samelewingsverbande kom juis tot stand as bevredigers vir sekerebehoeftes maar het hulle eie spesiale funksionele vereistes. Daar is inhierdie studie nie gepoog om 'n analise van samelewingsverbande te
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11.1. VERDERE NAVORSING IN DIE BYBELWETENSKAP 351maak nie. Tog is die vraag of hierdie verbande ook basies is en of hullebloot funksionele betekenis het. Die debat oor die teologiese wesenlik-heid van die volksverband is byvoorbeeld in Suid-Afrika van besonderebelang, veral in die lig van 'n geskiedenis wat dokumente soos Ras,Volk en Nasie opgelewer het. Dieselfde punt geld natuurlik ook vir dieekologie. Die vraag na die behoeftes van die ekosisteem en die behoef-tes van die mens word 'n al hoe meer wesenlike vraag. In albei gevalleis ek van mening dat 'n mens die term behoefte moet reserveer as an-tropologiese term en eerder van die voorwaardes vir funksionering vanander stelsels, soos die ekologie en die samelewing praat.Ek gee in die volgende paragraaf voorstelle vir verdere navorsing wat nodig isom 'n betekenisvolle teologiese behoefteleer te vestig. Ek deel dit volgens diebelangrikste teologiese werkswyses in: eksegetiese vakke, sistematiese vakkeen prakties/empiriese vakke.11.1 Verdere navorsing in die BybelwetenskapEk gee hier onder drie temas vir verdere ondersoek in die Bybelwetenskap.Bepaal die betekenis van behoeftes in die Bybelse teologie.Hier kan gekyk word na watter behoeftes die mens volgens die Bybel het,en hoe hulle binne die Bybelse teologie met mekaar in verband staan. Dieeerste stap is die uitwerk van kriteria waarvolgens 'n katalogus van Bybelseterme en begrippe wat verbandhou met behoeftes daargestel kan word. Diegegewens kan dan georden word.Ondersoek behoeftigheid en motivering in die lewe van Jesus.Jesus se lewe en leer is vir die Christelike geloof fundamenteel belangrik. Hiermoet ondersoek word hoe behoefte en motivering in die lewe van Jesus ge-funksioneer het.Ondersoek die voorkoms van MClelland se motiveerdersin die Bybel. MClelland het 'n metode vir die analise van motiverendewaardes ontwerp en op kinderleesstof toegepas1. Dieselfde metode kan opBybelse tekste toegepas word om te bepaal wat die motiverende waardes indie Bybel is. Daar kan ook bepaal word op watter manier die motiverings1Hy vind prestasie, a�liasie en mag by die Westerse kultuur. Sien bespreking opbladsy 266.
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352 HOOFSTUK 11. LEEMTES IN HIERDIE STUDIEna prestasie, a�liasie en mag funksioneer, watter beperkings daaraan gestelword en watter positiewe ideale in hierdie terme uitgedruk word. OmdatMClelland reeds 'n uitgewerkte metode het waarmee baie data uit ons eiesamelewing ingesamel is, kan dit 'n brug vorm tussen die wêreld van dieBybel en dié van ons dag. Daardie brug lê dan spesi�ek op die vlak van diesubjektiewe belewenis, wat 'n groot winspunt is.11.2 Verdere navorsing in die sistematiese teo-logie en etiekVerdere werk in die sistematiese teologie kan die volgende insluit:Het God behoeftes? Die mees fundamentele vraag wat 'n mens kanvra oor die tema van behoeftes is of God behoeftes het. Verskillende ant-woorde op hierdie vraag word gesuggereer deur verskillende beelde van God.Die godsbeeld van die deïsme verskil in die verband radikaal van dié wat vanMoltmann se werk oor die kruis van Jesus (Moltmann 1974:200 en verder).'n Mens sou hier kon uitwys hoe belangrik die antwoord op hierdie vraag virdie hele struktuur van iemand se teologie is.Ontgin 'n volledige sistematies-teologiese werk. Op dieselfdemanier as wat ek my eie idiëeltipiese belydenis ontgin het, kan die werk'n spesi�eke teoloog ook ontgin word vir sy implisiete beskouing van watmense nodig het. Dieselfde kan natuurlik ook met ander seleksies gedoenword. Is daar byvoorbeeld 'n spesi�eke Gereformeerde behoefteleer wat van'n Roomse, Ortodokse of Pinkster benadering tot dieselfde tema verskil? Hetspesi�eke tydvakke elkeen 'n eie behoefteleer? Wat is die behoefte-beskouingvan die Heidelbergse Kategismus of die Dordse Leerreëls? Verskil dit van diévan die belydenis van Belhar?Die dieptedimensies van immanente behoeftes. Nürnberger sê dietransendente behoeftes is die diepte-dimensie van die immanente behoeftes.'n Model soos die van Max-Neef, of enige ander goed uitgewerkte taksonomie,kan gebruik word om hierdie stelling sistematies uit te werk. So kan gevraword na 'n metodiek waarvolgens die diepte-dimensie van elke behoefte be-paal kan word. Daarna kan hulle elkeen afsonderlik aan die orde gestel word.Is mag 'n afsonderlike behoefte? Hierdie studie het nie aandaggegee aan die tema van mag nie. Daar bestaan egter 'n belangrike teologies-antropologiese vraag of daar 'n afsonderlike menslike behoefte aan mag is.
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11.2. VERDERE NAVORSING IN DOGMATIEK EN ETIEK 353Maslow se B-values en die eienskappe van God. Die B-valueswat Maslow identi�seer, lyk by die eerste oogopslag nogal na die positieweeienskappe van God (waarheid, goedheid ens.). Die vraag onstaan na wat diebetekenis daarvan is. Kan mens 'n godsbewys uit Maslow se B-values formu-leer? God is dit wat ons onvoorwaardelik aangaan, wat ons uiteindelik nodighet, ons bestemming. Dit sou inhou dat die hoogste menslike instinkmatigemetamotiveerders ook die eienskappe van God is. Is die ooreenkomste tussenMaslow se B-values en die eienskappe van God toevallig of beteken dit diepsigologie het ontdek wat die geloof altyd weet: dat die mens die beeld vanGod is? Ek vermoed die antwoord is weer eens onbeslis: As God nie bestaannie, projekteer die mens sy hoogste motivering op God, vandaar die ooreen-koms tussen die eienskappe van God en die metamotiverings van die mens.As God wel bestaan is dit denkbaar dat Hy sy eienskappe op ons projekteer,dan is die ooreenkoms 'n aanduiding van die mens as die beeld van God.Die betekenis van hierdie vraag berus dus op die vraag na God, maar kanself nie uitsluitsel oor daardie vraag gee nie. Die Christen sal geneig weesom die tweede verklaring te aanvaar juis omdat sy in God glo. Dit is egternie onmoontlik dat 'n hibried van hierdie twee moontlikhede bestaan nie.Volledige sistematies-teologiese ondersoek sal hierdie saak verder kan belig.Daar is ook temas in die etiek wat verder nagevors kan word:'n Evaluering van deontologiese Christelike etieke volgensdie kriteria van behoeftevervulling. Reëls is vervullers2. Die pre-siese behoeftes wat deur die morele reëls van 'n sekere Christelike gemeenskapvervul en geïnhibeer word, moet hier ondersoek word.Die behoeftebeskouings onderliggend aan verskillende soorteetiek. Utilitarisme het byvoorbeeld 'n heel ander beskouing van behoeftesten grondslag as 'n etiek van deug. Wat presies daardie beskouing van behoef-tes is en op watter wyse dit die benadering tot moraal bepaal moet ontleedword.Die Christelike deugde as vervullers. As die onderskeid tussenbehoeftes en vervullers gehandhaaf word, is waardes - as modus van wees -'n vervuller. Presies hoe die Christelike deugde in hierdie terme funksioneeren op watter behoeftes hulle afgestem is, kan met behulp van die konsepsuelewerk van Max-Neef asook dié van Murray en Pauw gedoen word.2Volgens Max-Neef se kategorisering is 'n reël 'n wyse van het.
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354 HOOFSTUK 11. LEEMTES IN HIERDIE STUDIEDie moraliteit as funksionele voorwaarde vir die funksio-nering van sosiale instellings. Soms is moraliteit nie op sigself 'nvervuller van behoeftes nie, maar beskerm dit ander instellings wat wel direkmet sekere behoeftes in verband staan. Dit kan positief of negatief wees,afhangende van die behoeftes wat deur sodanige sosiale instelling vervul ofgeïnhibeer word. 'n Analise van die funksionele verhouding tussen moraalen sekere sosiale instellings, en daardie instellings se werking in terme vanmenslike behoeftes, kan nuwe insigte in hierdie problematiek bring.Die etiek van menslike behoeftes en moraliteit as vervul-ler. Die vervulling van menslike behoeftes bring sy eie etiese vrae mee.Vrae kom na vore, soos: Wie is verantwoordelik om 'n mens se behoeftes tebevredig? Watter middele kwali�seer as vervullers vir sekere behoeftes? Hoeverander behoeftigheid iemand se etiese aanspraak en verantwoordelikheid?Aan die ander kant is die moraliteit self 'n vervuller van behoeftes: Dit bindmense saam, beskerm mense, dit gee identiteit, dit fokus op vryheid, dit fasi-liteer begrip, dit verseker die beskikbaarheid van noodsaaklike middele. Diepresiese wyse waarop morele waardes as vervullers funksioneer en wat dievoorwaardes daarvoor is, kan ondersoek word.Die verband tussen menseregte en menslike behoeftes. Dieverhouding tussen menseregte en menslike behoeftes is nie so eenvoudig omte verwoord nie. Die verhouding van die enkeling tot die breë gemeenskapis hier ter sprake. 'n Beskouing dat behoefte hiërargies opgebou is maakhierdie vraag makliker omdat 'n mens dan die een of ander vlak as afsnypuntkan gebruik. As behoeftes nie 'n hiërargie vorm nie, is die vraag aansienlikmoeiliker.Die apologetiese taak van die sistematiese teologie beteken dat daar ook kri-ties na die kontemporêre wêreld gekyk moet word. Hier ontstaan vraagstukkewat in die huidige samelewing akuut is:Begeerteskepping en behoeftebevrediging: 'n Christelike ana-lise van die prosesse van begeerteskepping in die samelewing moet onder-neem word. Die vraag na die verband tussen dit wat die mens van ons dagbegeer, die begeertes wat die kultuur-industrie by haar wil aanwakker en diebevrediging van fundamentele behoeftes moet ontleed word. Die behoefte-antropologie van advertensies en die bemarkingsbedryf kan hier vergelykword met dié van die Christelike geloof. Nürnberger se waarneming datdie begeerteskepping na die armes toe oorspoel en hulle dan, ten minste sub-jektief, nog armer maak deur hulpbronne op te neem, moet hier empiries en
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11.2. VERDERE NAVORSING IN DOGMATIEK EN ETIEK 355prinsipiëel ondersoek word. Die spesi�eke meganismes van begeerte-skeppingen die afsonderlike uitwerking van elkeen moet beskryf word. Teenoor hierdieanalise moet die teologie in die breë 'n bydrae maak tot die ontwikkeling van'n haalbare en 'n gesonde Christelike lewenstyl.Behoeftes en samelewingsverbande. Die vraag ontstaan of diesosiale verbande waarin die mens hom bevind hulle eie diskrete behoefteshet. As dit die geval is, moet die verhouding tussen die behoeftes van diesamelewingsverbande en dié van die enkeling ondersoek word.Kultuurspesifieke beskouinge van behoeftes en die invloedop teologiese modelle. 'n Mens kan aanvaar dat daar verskille tussenkulture bestaan oor hoe behoeftes en vervullers verstaan word. Sover mykennis strek is daar nog geen navorsing gedoen oor die invloed wat sulkeverskille op teologiese modelle het nie.Gesprek met Boeddhisme oor behoeftes. Die Boeddhisme beskoubehoeftes, beide as tekort en motivering, as die bron van alle pyn. DieChristelike gesprek met die Boeddhisme moet ook rondom hierdie kernaspekvan die Budhisme gevoer word. Waar die Christelike ideaal die aktualiseringvan behoeftes binne die skepping in 'n verhouding tot God is, is juis dietot-niet-gaan van die subjek die Budhistiese strewe.
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356 HOOFSTUK 11. LEEMTES IN HIERDIE STUDIE11.3 Verdere missiologiese / prakties-teologieseontwikkelingWaar dit gaan oor die empiriese studie van die kerklike praktyk kan dievolgende aan die orde kom.Die empiriese behoefte-antropologieë in die Suid-Afrikaansekerk. Hier gaan dit oor die empiriese studie van implisiete behoefte-antro-pologieë in die Suid-Afrikaanse konteks. 'n Mens sou 'n kerklike praktyksoos 'n erediens op 'n Sondag kon ontgin vir die implisiete en eksplisietebehoefteleer wat daarin ingebed is. Die metode van deel 1 van hierdie studiekan hier as riglyn dien. Hier sou 'n analise soos dié wat Montagu Murrayin sy Sondaar en bedelaar (Murray 2003) gemaak het 'n handige riglyn konwees. Op watter manier word die verlorenheid van die mens byvoorbeeld indie erediens aan die orde gestel: soos dié van die tollenaar of soos dié vanLasarus?Valideer Pauw en Murray se Instrumente vir die analise vanlewenskwaliteit. Deur middel van statistiese tegnieke soos itemanalisekan Pauw en Murray se analitiese instrument vir die meting van lewenskwali-teit (QOLA) verder verfyn en gevalideer word. Dit vereis besonder baie dataen is dus duur. Die voordeel van so 'n geveri�ëerde instrument sal wees datdit 'n gestandariseerde eerste-orde analise van 'n sekere huishouding kan gee.So 'n analise kan waardevol wees waar kerklike barmhartigheidswerk gedoenword, veral waar hulpbronne skaars is. Meer doelgerigte werk kan beplanword en die impak van intervensie kan gemeet word.Ondersoek die verskille en ooreenkomste tussen die bele-wenis van lewenskwaliteit in arm en ryk gemeenstes. Die QOLA-instrument kan hier handig wees omdat dit 'n gestandariseerde stel vrae hetwat op alle huishoudings van toepassing is. Die verskillende pro�ele kan ge-meentes help om hul spesi�eke situasies akkuraat te oordink en om in dieprediking en opleiding van die gemeente spesi�eke probleme aan te spreek.Lewenskwaliteit en kerklike bediening aan die jeug. Analisevan die kerklike jeugbediening in terme van fundamentele behoeftes van diejeug binne hulle konteks. Ek het al vir 'n aantal jare die vermoede dat diekerklike jeugbediening, in elk geval die waarby ek al betrokke was, adolese-rend op die jeug inwerk. Die poging van die kerk om relevant tot die jeug sesituasie te wees, is 'n retoriese relevansie en nie 'n antropologiese relevansie
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11.3. VERDEREMISSIOLOGIESE / PRAKTIES-TEOLOGIESE ONTWIKKELING357nie. Die kerklike jeugwerk bevestig die marginale posisie van veral die ado-lessent en verstewig dit eerder deur afsonderlike jeugdiense en aansluitingby die jeug-subkulture. Terselfdertyd word nie van jongmense verwag omverantwoordelikheid te aanvaar nie en bly die werking van die gemiddeldegemeente vir hulle 'n geslote boek.Die rol van kerklikdmaatskap in die belewing van lewens-kwaliteit. Hier kan die konkrete vervullers vir lewenskwaliteit wat aan diekerk verbind word, ondersoek word. Dit is belangrik om huidige gebruikspa-trone vas te stel en die spesi�eke werking en voorwaardes van die konkretevervullers te bepaal. So 'n analise sal ook help om te bepaal waar mensedie kerk as 'n negatiewe impak op lewenskwaliteit beleef. Beide positiewe ennegatiewe impakte moet teologies beoordeel word (omdat begeerte nie be-hoeftes is nie). Die doel van die kerk is nie die tevredenheid van sy lidmatenie, maar die kerk glo ook in die aanduibare positiewe werking van die HeiligeGees in mense se lewe.
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Summary in EnglishThe systemati-theologial signi�ine of human needs�byChristiaan Johannes Pauw�Promotor: Prof. dr. C.J.WethmarDepartment: Dogmatis and Christian EthisDegree: Dotor DivinitatisUniversity of Pretoria�This study analyses the onept of human needs form a systemati theo-logial perspetive. The de�nition of human needs is formulated to inludethe element of de�ieny as well as the element of potential.The study is divided in three parts aording to the author's de�nition ofthe task of systemati theology as oherent artiulation of the Christian faith,the apologeti defense of the Christian faith against ompeting truth laimsand the establishment of guidelines for the pratial work of the hurh.Aording to this de�nition of the task of systemati theology, the study isdivided into three parts.Part one analyses some of the lassial loi of dogmatis for their impli-ations for a Christian perspetive on human needs. The dotrines of God,reation, Christ and salvation, the Spirit and the hurh as well as the dotineof sin are analysed here. Speial attention is paid to theologial anthropologyby analysing the ontributions of Karl Barth and Wolfhart Pannenberg inthis regard.Part two analyses the origins and fatual basis for the popular laimsthat a hierarhy of needs exist and that people have in�nite needs. Seriousde�ienies are found in Maslow's theory of the pre-poteny of needs. The369
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ontribution of Max-Neef, espeially his distintion between needs and satis-�es, failitates a more nuaned understanding of the subjet. As a onlusionto this part the results of part one and two are used to give a short outlineof a Christian perspetive on human needs. Humans need God as the basiground and purpose of their existene. The presene of God is both media-ted and presupposed by the fundamental need for other people. All humanneeds have a material basis. Human needs should be thought of as a networkand not as a hierarhy. Here the symboli needs failitates the integration ofthe person while the material needs maintain the basis on whih integrationtakes plae. People do not have in�nite needs but needs the In�nite One.The third part provides larity of what the onepts holisti and relevantmean for Christian ministy . (341 words)KeywordsHuman needs, satis�ers, tranendent and immanent needs, theologial antro-pology, Karl Barth, Wolhart Pannenberg, Abraham Maslow, Manfred Max-Neef, needs as deprivation and potential, need for God
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