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!
Dames en here, kollegas en vriende, 

!
Toe Anlené Taljaard my goedgunstiglik genooi het om vandag met u oor 

versoening te praat, het ek dit duidelik gestel dat wat ek gaan sê geensins ’n 

poging sal wees om ’n gevorderde akademiese argument te ontwikkel nie, laat 

staan nog oorspronklik in die sin van ’n sogenaamde nuwe invalshoek op die 

begrip versoening. Daar is egter wel ’n sin waarin wat ek aan u gaan voordra 

hopelik oorspronklik sal wees, naamlik in die sin van die Griekse letterkundige, 

Zizimos Lorentzatos se omskrywing van oorspronklikheid, en ek haal aan: 

“Oorspronklikheid beteken om getrou te bly aan die oorspronklikes.”  

!
Iets hiervan het weerklink in ’n roerende voordrag wat die gevierde 

Amerikaanse Christelike romansier, Marilyn Robinson, gelewer het by ’n 

kongres oor die siel te Oxford in Julie 2013 toe sy die hoop uitgespreek het dat 

as dit by die teologie kom, sy hopelik nie oorspronklik sal wees nie. Waarom 

sluit ek my hier aan by Lorentzatos en Robinson? Vernaamlik omdat ek 

hieronder sal aanvoer dat die Christendom in die besonder en daardie kulture 

wat daardeur medegevorm is in die algemeen nie soseer nuwe maniere behoef 

om oor, sê, God of versoening te dink nie, maar weer die ou maniere moet 

herontdek. Daar is vandag min dinge wat die geheueverlies van die 

Christendom en haar kulturele erfgename so goed demonstreer soos die 

oproep vir sogenaamde nuwe maniere om oor God te dink, of nuwe 

Godsbeelde, of ’n nuwe verstaan van versoening. Soos ek hieronder sal 

aanvoer, spruit hierdie oproep tot die nuwe uit Christelike geheueverlies wat 

eenvoudig saamgevat kan word deur te sê ons ken nie ons eie tradisie nie. As 

ons hierdie ryk tradisie kan herontdek, kan ons opnuut besiel word tot die 

hoogste en beste waartoe ons tradisie ons oproep. As iemand wat self danksy 

my bekering tot die Ortodokse Kerk sowat vier jaar gelede nog besig is om van 
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hierdie geheueverlies te herstel, vra ek u byvoorbaat om my te verskoon as ek 

dinge sê wat u al vergeet het, en hoop ek ons kan mekaar van ons onkunde 

verlos. 

!
Hierbo het ek verklaar dat die Christendom in die besonder en haar kulturele 

erfgename in die algemeen aan geheueverlies ly. Vergun my om dit te probeer 

toelig aan die hand van die ironiese eietydse openbare aansien van die begrip 

versoening in Suid-Afrika en elders. Waarom ironies? Omdat die begrip 

versoening, wat in die eerste plek ’n klassiek Christelike begrip is, spesifiek in 

die liberale tradisie op so ’n wyse toegeëien is dat dit, enersyds, bykans 

onaantasbare openbare aansien geniet en, andersyds, vir praktiese doeleindes 

van sy Christelike onderbou gestroop is. Gestroop omdat die liberale tradisie by 

geboorte in die werk van sy grondleggers soos Jean Bodin, Thomas Hobbes en 

John Locke die Christelik-Middeleeuse tweeluik van die geestelike mag en die 

tydelike mag herwerk tot die moderne onderskeid tussen staat en kerk, met 

die staat wat sig voortaan bemoei met die openbare soos beliggaam in die 

politiek, en die kerk wat sig voortaan bemoei met die private, soos beliggaam 

in die religie.  

!
Heelwat is al hieroor geskryf en ek wil nie verder hierop ingaan nie, buiten om 

u kortliks te herinner aan die Katolieke politieke teoloog, William T. Cavanaugh, 

se uiteensetting van die saak in sy belangrike boek, The Myth of Religious 

Violence. Cavanaugh wys daarop dat die begrip religie as dit wat te make het 

met innerlike hervorming en verlossing geheel vreemd is aan die vroeë en 

Middeleeuse Christendom. As iemand soos Thomas Aquinas, wat selde die 

begrip religio gebruik, dit wel doen, dan is dit om te verwys na die totale 

leefwyse van die monnik, as’t ware die habitus van die monastiese lewe. 

Denkers soos Bodin, Hobbes en Locke maak dit hulle taak om die religie tot die 

terrein van die private te beperk, omdat hulle skryf teen die agtergrond van 

die opkoms van daardie instelling wie se grootste vyand die Kerk was, naamlik 

die moderne territoriale staat. Deur religie tot die private te beperk, het hierdie 
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denkers as’t ware die openbare terrein ten koste van die Kerk en ten gunste 

van die moderne territoriale staat ontruim. 

!
Iets hiervan is sigbaar in die aansien wat die begrip versoening vandag geniet 

in lande wat medegevorm is deur die Christendom en onder liberaal-

demokratiese sekulêre grondwette staan, besonderlik in eertydse Britse 

kolonies waarvan die stigting met ernstige konflik tussen koloniste en 

inboorlinge gepaardgegaan het, soos Kanada, die VSA, Nieu-Seeland, Australië 

en Suid-Afrika. In al hierdie lande het die politieke bedeling mettertyd sodanig 

verander dat daders en slagoffers en hul nakomelinge met mekaar moet 

saamleef. Volgens die liberale argument is dit dan nodig dat ’n soort sekulêre 

bieg in die vorm van mekaar se verhale vir mekaar te vertel moet plaasvind 

sodat wedersydse insig in mekaar se vertrekpunte hopelik tot groter 

maatskaplike harmonie en stabiliteit sal lei. Hier het ons te make met ’n soort 

narratologiese soteriologie saamgevat in die slagspreuk “We need to talk”, en 

geskoei op die geloof dat dialogiese vertellings die basis van verlossing van die 

verlede kan wees, waarna dinge anders sal wees. Versoening word dus hier as 

’n duidelike keerpunt verstaan, ’n soort morele ekwivalent van die “voor” en 

“ná”-foto’s van ’n ander gewilde sekulêre kultus, naamlik die dieetbedryf. Wat 

die regte voeding vir liggaamlike verlossing in die dieetbedryf is, is wat die 

regte gesindheid en mekaar se verhale vir die liberale versoeningsopvatting is.  

!
Uiteraard maak ek my hiermee skuldig aan ’n mate van hiperbolisering, maar 

ek dink tog dit is geldig om aan te voer dat in die liberale siening van 

versoening daar ’n modernistiese, nomineel Christelike opvatting van 

verlossing en versoening skuil, naamlik ’n soort eenmalige bekering wat 

voortspruit uit ’n dramatiese erkenning van ’n mens se sondigheid en van Gods 

genade, waarna jy eensklaps ’n nuwe mens word. Hierdie siening is myns 

insiens nomineel Christelik omdat ofskoon dit dikwels in moderne Christelike 

kringe voorgehou word, dit min te make het met die klassieke Christelike 

verstaan van sake soos bekering, verlossing en versoening. Vervolgens wil ek 

nou by hierdie klassieke Christelike posisie stilstaan, voor ek dan afsluit met ’n 
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paar gedagtes oor die implikasies vir die klassieke Christelike posisie vir 

samelewings wat deur die Christendom medegevorm is en onder liberaal-

demokratiese sekulêre grondwette staan. Ek sal met laasgenoemde afsluit 

omdat dit nie net te make het met die oeroue vraag na die verhouding tussen 

die Kerk en die wêreld nie, maar ook omdat dit make het met die vraag na wat 

die klassieke Christelike begrip van versoening te sê het vir verdeelde 

samelewings waar eertydse daders en slagoffers mekaar nie noodwendig 

primêr in die Kerk ontmoet nie, maar onder die gesag van sekulêre 

grondwette. 

!
Die klassieke Christelike begrip van versoening 

Die Griekse grondwoord wat in die Nuwe Testament vir versoening gebruik 

word, het te make met verandering, insluitend die verandering van vyandskap 

na vriendskap. Op sy beurt beteken die Latynse grondwoord om terug te bring, 

of om weer saam te bring. Sekerlik een van die beste illustrasies van die Nuwe 

Testamentiese opvatting van versoening is die gelykenis van die verlore seun 

waar ons kan sien hoe diegene wat van nature saamhoort weer saam gebring 

word. In hierdie verband is die betekenis van die sinsnede “van nature” 

belangrik: Volgens Kerkvaders soos onder andere Dionisius die Areopagiet en 

Bonaventura is die mens se sterkste natuurlike begeerte die begeerte na 

gemeenskap met God. Die proses waarmee die verwesenliking van hierdie 

begeerte tradisioneel beskryf word, staan bekend as theosis, oftewel 

vergoddeliking. Seker een van die beroemdste formulerings van die begrip 

theosis kom van die Kerkvader, Athanasius, wat gesê het, “Die Seun van God 

het mens geword sodat die mens god kan word.” Die god wat die mens volgens 

hierdie formulering word, word egter met ’n kleinletter g geskryf, omdat die 

bedoeling nie is dat die mens ontologies God word nie, maar wel dat die mens 

in gemeenskap met God leef soos wat Adam en Eva voor die sondeval in 

gemeenskap met God geleef het. Athanasius belig sy uitspraak in sy boek oor 

Christus se vleeswording in sy kommentaar op II Petrus 1:3-4. Die verse lui: 

“Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug 

dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en 
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deug, waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat 

julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die 

verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.” Oor die 

sleutelwoorde vir die begrip vergoddeliking – “sodat julle daardeur deelgenote 

kan word van die goddelike natuur” – skryf Athanasius dat vergoddeliking 

beteken “om deur genade te word wat God van nature is”.  

!
In sy bespreking van die Kappadosiese Vaders se ontwikkeling van die 

persoonsbegrip verduidelik die Ortodokse teoloog, John Zizioulas, op sy beurt 

dat vergoddeliking verband hou met die verwesenliking van volledige 

persoonskap, dit wil sê om as beeld van die Drie-enige God ’n mens se vryheid 

deur liefde te verwesenlik. Om dit andersom te formuleer: In die Ortodokse 

tradisie beteken vergoddeliking om nie langer die teiken van gemeenskap met 

God te mis nie. Sonde, op sy beurt, word nie in die eerste plek in die 

Ortodokse tradisie beskou as ’n daad nie, maar as ’n toestand, naamlik om van 

God geskei te wees, waaruit dan pynigende dade volg. Sonde is met ander 

woorde ’n onnatuurlike skeiding van dit wat van nature na mekaar, en na 

gemeenskap met mekaar verlang. Bygevolg beteken versoening in die klassiek 

Christelike sin om dit wat van nature bymekaar hoort, wat van nature op 

mekaar mik, weer saam te bring. Op hierdie eerste aspek van versoening, dié 

tussen God en mens, volg die tweede aspek, dié tussen mens en mens. Soos 

ek reeds hierbo gesuggereer het, neig die liberale tradisie om die tweede 

aspek ten koste van die eerste aspek te beklemtoon en versoening gevolglik 

eerder die gevolg van menslike inspanning as goddelike genade te maak. In 

die klassieke Christelike opvatting van versoening beteken dit nie dat menslike 

inspanning nie ook ’n plek het nie. Daardie plek word toegeken aan die mens 

wat die genade wat God reeds vir hom of haar geskenk het, te aanvaar. Hierdie 

aanvaarding gaan wel met ’n mate van inspanning gepaard, naamlik die 

asketiese lewe wat ten diepste in die liturgiese lewe beslag kry. 

!
Soos die meeste van u seker weet, beteken die Griekse grondwoord waaruit 

die Afrikaanse askeet kom, om te oefen. In die Ortodokse tradisie is die askeet 
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nie bloot ’n kloosterbewoner nie, maar die Christen wat elke dag sig inoefen in 

die volgehoue gerigtheid op God, op die teiken van sy verlange. Net soos wat 

atlete die beste afrigting en oefening in kollektiewe verband kry, so ook 

Christene. Vir Christene is hierdie kollektiewe verband die liturgiese lewe soos 

dit beslag kry in die kerk, die klooster en gebed. In die Ortodokse tradisie is 

die Eucharistie of Kommunie die hoogste beliggaming van die versoening 

tussen God en mens, maar so word die volgehoue gereelde bid van die Jesus-

gebed – “Here Jesus Christus, Seun van God, ontferm U oor my, sondaar” – 

eweneens as ’n praktyk van mik op die teiken van die mens se diepste 

verlange gesien. Kortom, die menslike aanvaarding van Gods genade word 

beliggaam in die geestelike oefeninge van die liturgiese lewe. Wie toegewyd 

aan die liturgiese lewe deelneem, mik op die teiken van verlange en leef 

versoen daarmee. Omgekeerd, wie dit nie doen nie, draai weg van die teiken 

en ontbeer nie net die hoogste gemeenskap nie, maar ook die voorwaarde van 

alle gemeenskap, insluitend dié tussen mense onderling. 

!
Een van die belangrike implikasies van hierdie opvatting van versoening, is dat 

dit nie soos in die liberale tradisie as deurslaggewende, eenmalige gebeurtenis 

verstaan word nie, maar as die dikwels herhalende hervatting van die 

jammerlik onderbroke gemeenskap met God waarop die mens van nature doel. 

Die lewe van gemeenskap met God, waaruit die lewe van gemeenskap met 

mekaar in die kerk volg en wat eweneens in die Eucharistie weer die 

gemeenskap tussen God en mens beliggaam, is ’n ontvouende drama, soos die 

groot Katolieke teoloog, Hans Urs Von Balthasar, dit beskryf het. Dit is die 

drama van vergoddeliking waarin die doelgerigte askeet geleidelik verleer om 

weg te draai van die teiken en geheilig word in die gemeenskap van die 

gelowiges. 

!
Opsommend kan dus gesê word dat deelname aan die liturgiese lewe nie net 

neerkom op die saambringing van dié wat van nature na mekaar verlang nie, 

maar ook dat dit juis die liturgiese lewe is wat die mens as’t ware inoefen in 

die mik op die teiken. Die deelnemer aan die liturgiese lewe vind daarin ’n 
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volgehoue en haas onontbeerlike steunvlak vir die verwesenliking van dit wat 

hy nie van nature nie, maar slegs deur genade kan verwesenlik. Omgekeerd, 

hoe swakker die deelname aan die praktyke van die liturgiese lewe, hoe groter 

die afstand tussen God en mens, en bygevolg die afstand tussen mens en 

mens. 

!
Dit bring ons dan by die vraag na versoening in ’n kultuur wat die erfgenaam 

van die Christendom is, dog onder ’n liberaal-demokratiese sekulêre grondwet 

staan. Gesien vanuit die oogpunt van die klassieke Christelike verstaan van 

versoening wat ek hierbo probeer toelig het, bied sodanige samelewings ten 

minste twee hindernisse vir versoening. Die eerste hindernis is ’n intrakerklike 

kwessie, naamlik die modernistiese afswakking van die liturgiese lewe. Die 

tweede hindernis is ’n samelewingskwessie, naamlik die sekulêre reëls wat die 

verhouding tussen burgers reël, ongeag hulle geloofsoortuigings. In die 

slotgedeelte van hierdie lesing staan ek kortliks by hierdie twee kwessies stil. 

!
Eietydse uitdagings vir versoening 

Wat die modernistiese afswakking van die liturgiese lewe betref, die volgende. 

In die inleiding hierbo het ek die stelling gemaak dat in plaas van sogenaamde 

nuwe beelde van God of nuwe praktyke van versoening, die Christendom veel 

eerder haar eie tradisie weer moet onthou ten einde van haar kollektiewe 

geheueverlies te herstel. Wat ek onder meer met hierdie stelling in gedagte 

het, is my waarneming dat die hedendaagse Christendom onder die druk van 

die sekulêre moderniteit in ’n hoë mate onder die afswakking van die liturgiese 

lewe gebuk gaan. Hierdie afswakking kan na verskeie faktore herlei word. Dit 

sluit in die sogenaamde akkomodasie-benadering waarvolgens die kerk in feite 

meer soos die wêreld moet word ten einde tog net nie sogenaamd anti-modern 

of ouderwets te lyk nie; dat die verskraling van liturgiese praktyke sedert die 

einde van die Middeleeue in feite voortduur met gedurige sogenaamde 

liturgiese vernuwing en die verwarring van tegnologiese hulpmiddels met 

liturgiese praktyke; en, les bes, die tragiese vergissing dat die inspan van 

sekulêre bemarkingspraktyke die kerk sal versterk. Soos reeds hierbo 
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aangevoer is, is die liturgiese lewe die hart van die mens se ‘ja’ vir Gods 

genade, en bygevolg van versoening tussen God en mens asook mens en 

mens. In plaas van om te midde van ons geheueverlies mee te doen aan 

volgehoue liturgiese afswakking, behoort ons eerder weer te gaan drink by die 

fontein van die weergalose teatrale genialiteit van die Christendom, waar die 

gebruik van die Eucharistie in elke diens geskied, waar mense van kleinsaf 

deur geestelike vaders en moeders geleer word om te bid, waar die manjifieke 

kerkjaar dag na dag gedenk word. Enigiemand wat byvoorbeeld ’n paar dae in 

’n klooster deurbring met die uitsluitlike doel om soveel moontlik te bid, of 

enigiemand wat die diens van Vergifnissondag meemaak waar elke lidmaat 

elke ander lidmaat in die oë kyk en sê, “Vergeef my, ek is ’n sondaar” en die 

antwoord kry, “God vergeef”, of wat die kosmiese drama van die Pase 

gedurende Heilige Week met sy twee-en-twintig dienste herleef, beleef die 

andersmaak, die verandering van vyandskap na vriendskap met God en mens 

waarvan die Griekse grondwoord van versoening gewag maak. 

!
Wat van die tweede hindernis vir eietydse versoening tussen mens en mens in 

diep verdeelde samelewings onder sekulêre reëls? Anders as die klem wat ek 

hierbo in kerklike verband op die askese van ja-sê vir Gods genade geplaas 

het, wil ek hier aanvoer dat die klem buitekerklik besonder sterk op Gods 

genade moet val, vir die eenvoudige rede dat in die buitekerklike konteks die 

ja-sê vir Gods genade en die steunvlak van die liturgiese lewe nie noodwendig 

aanwesig is nie, veral as dit gaan oor die versoening tussen Christene en 

mense van ander of geen geloofsoortuigings. Die gelowige wat buite die Kerk 

wil versoen, moet nog meer op God wag as binne die Kerk. Hieruit volg twee 

implikasies. Eerstens is dit raadsaam om in die buitekerklike konteks met 

beskeie verwagtinge van versoening te werk. Tweedens moet die liberale 

versoeningsopvatting deur Christene eerder vervang te word à la die liturgiese 

lewe en die askese met ’n geduldige, volgehoue gerigtheid op die ander party. 

Ook hier kan die genialiteit van die Kerkvaders ons bystaan met hulle 

standpunt dat alle mense van nature na God verlang, maar sonder die nodige 

begeleiding van die liturgiese lewe kan mense daardie verlange probeer 
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bevredig deur die mindere goeie, soos aansien, geld, en die genot van die 

vlees. In die verlenging hiervan kan gesê word dat ook mense van ander 

geloofsoortuigings se natuurlike verlange na God ’n eerste hulpmiddel op die 

pad van versoening in buitekerklike konteks is. Is dit nie wat ter sprake is by 

die Pauliniese standpunt van die krag van die Christelike voorbeeld vir die 

wêreld nie? Dat die magnetiese verleiding tot die hoogste goeie wat deur die 

werking van die Heilige Gees in die lewe van die askeet uitgaan die 

andersgelowige begin beweeg tot ’n eerste tree nader aan die versoening 

waarna alle mense ten diepste verlang nie? Maar ook omgekeerd: Dié van ons 

wat die magiese andersmaak van die gemeenskap met God reeds begin smaak 

het, kan nie anders nie as om die gelaat van Hom wat God en Mens in Sy 

vleeswording versoen het, in die gelaat van elke mens te sien nie, besonderlik 

daardie mense wat nog nie weet waarna hulle ten diepste verlang nie. Kan ons 

omgang met sulke mense anders as om ’n besondere vorm van askese aan te 

neem, naamlik om altyd weer met hoop uit te reik na die ikone van God wat 

alle mense is? 
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