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DIE WYSE WAAROP DIE HEIL VAN DIE EVANGELIE AANVAAR WORD. 
 
1.‘n Baie spesifieke saak. 

Die saak wat in die Ring van Louis Trichardt aan die orde gestel is, is die vraag 
en antwoord oor hoe die heil in Christus aanvaar word.  

  
Die Ring probeer al vir meer as 8 jaar hierdie spesifieke saak in die kerk aan die 

orde stel, maar dit word elke keer deur die kerk ontspoor.  
 
Die gemeente Levubu stel hierdie saak al vir die afgelope 13 jaar aan die orde 

maar die dit word ook óf net geïgnoreer óf elke keer ontspoor deur dit as ‘n ander 
vraag te verdraai.  

 
Ek persoonlik stel hierdie saak al vir meer as 15 jaar aan die orde soos ek dan 

ook in die boek: “2 in 1” gedoen het. 
 

Daarom moet die saak wat aan die orde is duidelik uitgespel word: dit gaan oor ‘n 
verskil oor hoe die heil in Christus aanvaar word. Vir hierdie saak is daar in die Ring 
twee duidelike antwoorde met duidelike motiverings, maar van so aard is dat net een 
van hierdie standpunte reg kan wees of albei verkeerd moet wees.  

 
Hoe dit ook al sy, hierdie twee standpunte sluit mekaar uit en kan nooit as twee 

geldige antwoorde deur die kerk aanvaar word nie. Die kerk kan nie op die vraag 
hoe ‘n mens die heil in Christus aanvaar twee antwoorde naas mekaar hê wat 
heeltemal teenstrydig is nie. 
 
Die twee antwoorde klink só:  
  
1.Die heil in Christus word alleen deur die geloof aanvaar. 
2.Die heil in Christus word deur geloof en bekering aanvaar. 
 
2 Ontsporings om die vraag te vermy. 

Hierdie spesifieke debat wat aan die orde gestel word, word elke keer met 
teologiese kwinkslae en kunstige woordspelings ter syde gestel. Daar word 
byvoorbeeld gestel dat die gronde van heil lê nie in die manier waarop die heil 
aanvaar word nie, maar dit is buite ons self in God se genade. Beide die persone 
wat bogenoemde saak aan die orde stel weet dit en aanvaar dit. Hierdie teologiese 
stelling maak egter nie die vraag óf onbelangrik óf stel dit nie ter syde nie. Dit is 
absurd om te wil voorhou dat altwee maniere van die aanvaarding van die heil reg is 
solank ons net aanvaar dat die gronde van ons heil nie in ons aanvaarding lê nie. 

 
 Net so waar is dit dat die Heilige Gees ons die heil toeëien en dat in ons 

aanvaarding van die heil ons die heil alreeds in die werk van die Gees besit. Dit hef 
egter nie die vraag op of stel die spesifieke saak ter syde nie.  

 
Net so kan teologiese spitsvondigheid gebruik word om te onderskei tussen 

die heil “in Christus” en die heil “in ons” – noem maar op!  
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Dit was nog elke keer die probleem in die Ring, die spesifieke vraag word so 
afgemaak en ter syde gestel deur teologiese woordspelings dat die saak self nooit 
bespreek kan word nie. 

 
ŉ Tweede wyse waarop die kerk elke keer hierdie vraagstuk ontspoor is met 

dualistiese modelle waarin daar ‘n oplossing voorgehou word dat hierdie twee 
teenstrydige sake maar net twee maniere is wat mekaar eintlik aanvul – terwyl almal 
weet dit is nie waar nie en niemand glo in die gewaande eenstemmigheid nie. Tot 
vervelens toe moet die Ring sulke kunsgrepe aanhoor: dit is die subjektiewe en die 
objektiewe wat mekaar insluit, nie uitsluit nie. Dit is die indikatief en imperatief van 
een en dieselfde saak! Dit is die emosionele kant en die rasionele kant van dieselfde 
saak! Dit is die oorbeklemtoning van die verbond teenoor ‘n onderbeklemtoning van 
die mens se verantwoordelikheid. Dit is God se genade aan die een kant met die 
mens se verantwoordelikheid aan die ander kant.  

 
Sulke kunstige woordstreke kan vermaaklik wees vir die wat nie die vraag wat 

aan die orde gestel word van belang ag nie. Dit is egter beledigend vir beide die 
persone wat hier saak spesifiek aan die orde stel, sowel as vir die ring.  

 
Al twee standpunte gaan oor die subjektiewe: geloof en bekering. Die 

teenstelling subjek – objek is irrelevant. Dit was juis die komiese ervaring van hierdie 
Ring met die sinode van Noord Transvaal en AKLAS. Die ring vra dat hierdie 
spesifieke saak aangespreek word – AKLAS ag dat hierdie spesifieke saak nie aan 
die orde gestel kan word nie, omdat dit deel is van die probleem van objek vs. 
subjek. In hulle verslag aan die algemene sinode verklaar hulle dat die objek – 
subjek probleem waarmee hulle goedsmoeds die vraagstuk van die Ring van Louis 
Trichardt gelykgestel het, ‘n valse probleem stelling is en daarmee is die vraagstuk 
van die Ring van Louis Trichardt ook toe sommer afgehandel.  

 
Wat is minder imperatief aan: “jy moet glo” teenoor “Jy moet glo en bekeer”? 

Wie gee iemand die reg om “geloof alleen” ‘n rasionele saak te maak en “geloof en 
bekering” ‘n emosionele saak te laat wees? Hoe kan die oproep om te glo ‘n 
onderbeklemtoning van die mens se verantwoordelikheid wees so asof geloof nie ‘n 
verantwoordelikheid is nie, maar geloof en bekering‘n verantwoordelikheid is. 

 
Beide myself en dr. Venter het ons nog nooit met sulke valse 

probleemstellings besig gehou nie. Dit was nog elke keer die kerk wat sulke 
woordkuns gebruik het om doodeenvoudig net die saak wat ons aan die orde stel, 
ter syde te stel.  

 
Semantiese oefeninge oor wat “geloof” en “bekering” alles in die Bybel sou 

kon beteken en oor die feit dat dit in baie gevalle wissel terme is, is ook irrelevant vir 
die spesifieke saak wat hier aan die orde kom: ek en dr. Venter het dit met herhaling 
al voor die Ring uitgeklaar dat onder geloof verstaan ons die geloof van Heid. Kat. 
Vr. en antw. 21, 60 en 61 en met bekering verstaan ons beide die bekering soos 
verwoord in Heid. Kat. Vr. en antw. 86 tot 90. Gereeld is al probeer om met 
semantiese en grammatikale kunsgrepe te maak asof hierdie spesifieke vraagstuk 
oor geloof en bekering versink in ‘n Bybelse vaagheid en onduidelikheid oor hierdie 
inhoude soos dit aan die orde gestel word. 
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Die Ring self moet elke keer die frustrasie beleef dat hulle self weet hierdie 
teologiese stellings en woordspelings is net kwinkslae en tussenwerpsels wat nie die 
saak aanspreek nie en die Ring elke keer alleen laat om hierdie saak sonder die 
breë kerk se hulp of betrokkenheid te moet hanteer. Hanteer soos in om te sorg dat 
dit nie aan die orde kom anders as binne hierdie vermydingshouding van die kerk 
oor hierdie vraagstuk nie. 
 
3. Die spesifieke vraag en antwoord. 

Die spesifieke vraag en antwoord gaan oor die wyse waarop die mens die 
heil/vergifnis/regverdigmaking aanvaar. Weereens is by beide myself en dr. Venter 
nie onduidelikheid oor die vraagstuk nie. Daar is ook al probeer om die vraag ter 
syde te stel met kunstige onderskeidings en verduidelikings oor die verskille tussen 
vergifnis, regverdigmaking, versoening en heil. Die twee persone, ekself en dr. 
Venter werk nie met hierdie kunsmatige verdelings nie. Dit gaan oor die inhoud van 
vr. en antw. 59 van die Heidelbergse Kat. Noem dit verlossing, noem dit vergifnis, 
noem dit regverdiging – dit gaan oor die weldade wat Jesus Christus vir ons deur sy 
lyding en opstanding bewerk het. Hoe aanvaar ek hierdie weldaad/weldade van 
Christus? 

 
  Die antwoorde is baie duidelik en spesifiek in beide my en dr. Venter se 
gemoed: 
 
Antwoord Ds. P.J. Kriel: 
Hierdie weldade kan alleen deur die geloof ontvang/aanvaar word. Die bekering, 
soos beskryf in Heid. Kat. 86 tot 90, is nie die wyse waarop die heil aanvaar word 
nie.n Mens aanvaar nie die verlossing deur die bekering van Heid. Kat. 86 – 90 nie. 
Vir die toe-eiening van die heil is hierdie bekering nie nodig nie. Dit is alleen deur 
geloof en geloof is iets anders as die bekering soos bely in Heid. Kat. 86 -90. 
 
Antwoord dr. Venter: 
Die aanvaarding van die verlossing is nie net deur die geloof alleen nie. Dit is deur 
geloof en bekering. 
 
Motivering van my eie standpunt: 
 
4. Die onderskeid tussen wet en evangelie 

Volgens die Heid. Kat. is die evangelie van Jesus Christus nie ‘n uitgebreide 
teorie waarvan daar geen samehangende opsomming van die geheel van die 
evangelie gegee kan word nie. Nog minder is die Bybel die evangelie. Die evangelie 
is ‘n baie spesifieke saak in onderskeid van die wet van die Here. In vraag en 
antwoord 22 en 23 van die Heid. Kat. word duidelik gestel dat die evangelie wat 
geglo moet word vir verlossing in hoofsaak opgesom word in die Twaalf artikels. Die 
inhoud van die wet van God word verwoord in Heid. Kat. 92. Hierdie twee sake, die 
evangelie en die wet, is nie maar die keerkant van een en dieselfde saak nie. Dit is 
twee verskillende sake.  
 

In die evangelie kry ons God se liefde vir sondaars en in die wet kry ons die 
liefde van mense vir God. God en mens is nie maar twee kante van dieselfde saak 
nie. God en mens is twee verskillende, onderskeie en anderste wesens. Net so is 
God se liefde vir sondaars as evangelie iets anders as mense se liefde vir God. Daar 
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is geen sintese van hierdie sake moontlik nie. Dat die evangelie liefde in ons wek en 
dat ons liefde vir God ‘n wederliefde is, maak nie die inhoud van die wet en die 
inhoud van die evangelie dieselfde nie. 
 
5. Twee verskillende eise: geloof en bekering. 

Elkeen hierdie onderskeie dele, God se liefde en God se wil: evangelie en 
wet, stel ‘n eie eis aan die mens. Dit is ‘n dwaling dat God se liefde geen 
verantwoordelik-heid van ons vra nie. Dit is ook ‘n dwaling dat God se wil geen 
verantwoordelikheid van ons vra nie. Maar die eis wat die evangelie aan ons stel is 
‘n ander tipe eis as wat die wet aan ons stel. Dit is die uitdruklike inhoud van die 
Heid. Kat. In vr. en antw. 4 word die eis van die wet gestel: liefde vir God en mens. 
In vr. en antw.21 en 59 gestel wat die eis van die evangelie is: geloof alleen. 

 
Daarom is die dualisme van objektief – subjektief; God se kant – mens se 

kant; indikatief – imperatief; gevoel en rede so absurd. Liefde is nie gevoel nie. Dit is 
wetsgehoorsaamheid. Geloof is nie rede nie. Dit is ‘n hartlike vertroue. Geloof en 
liefde is die mens se kant, nie God se kant nie. Geloof en liefde is albei imperatief, 
nie indikatief nie. En ‘n semantiese ekskursie wat die inhoud van vr. en antw. 4 gelyk 
wil stel aan vr. en antw. 21 en 59 is ‘n spel met taal – dit is geen Bybelse inhoude 
nie. 
 
6.Twee verskillende werkinge.  
Die werking van liefde en geloof is nie dieselfde in die Woord van God nie. Geloof is  
die wyse waarop sondaars God se liefde in die evangelie aanvaar en bekering is die  
wyse waarop die sondaar God lief het. Die aanvaarding van die verlossing in 
Christus is alleen deur geloof in die evangelie. Die evangelie eis nie liefde of 
wetsgehoorsaamheid van die mens nie. Die wyse waarop ons God lief het, is o.a. 
deur die bekering van Heid, Kat. 86 tot 90. Ons kan God nie lief hê sonder die 
bekering nie. Die liefde vir God en daarmee saam die bekering soos na inhoud 
beskryf in Heid. Kat. 86 – 90 het geen waarde vir die toe-eiening van die heil nie. Die 
verlossing kan nie op hierdie wyse aangeneem word nie. Die verlossing kan alleen 
deur die geloof in die evangelie aangeneem word. 
 
7. ‘n Verskil in aard, nie tydsindelinge nie. 

Hierdie verskil in werking tussen die wet en die evangelie is nie ‘n verskil van 
ervarings- of gemoedstemming van verskillende soorte persoonlikhede nie. Dit gaan 
oor die verskil in die Bybel: oor die wyse waarop God hom aan alle persoonlikhede 
in alle tye openbaar; dit gaan oor die karakter van die godsdiens by alle mense en 
onder alle kulture. Dit gaan nie oor ‘n mens wat getuig oor hoe hy eers tot geloof 
gekom het en later die evangelie ontdek het, of eers ‘n ervaring van God se genade 
gehad het en later tot toewyding gekom het nie. 

 
Die “geloof alleen, sonder die bekering” kan die weldade van Christus 

ontvang omdat Christus ons red sonder die wet of enige eis van 
wetsgehoorsaamheid. Romeine 3: 21 – 31; Gal.2: 15 – 21 en Gal.3:10 – 13. Enige 
eis van die wet gaan oor goeie werke. Geloof is geen goeie werk nie. Dit is juis die 
totale vertroue dat geen belydenis, geen toewyding, geen nuwe begin die karakter 
kan hê dat dit die manier is waarop God se weldade ontvang kan word nie. 
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Die “geloof alleen” is die enigste krag wat aan bekering weer die karakter van 
liefde kan gee. Bekering as liefde is alleen moontlik as daar in hierdie bekering geen 
vrees is nie. “15 Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in 
God. 16En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; 
wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. 17 Hiérin het die liefde sy doel 
volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in 
hierdie wêreld leef ons reeds deur die liefde net soos Jesus. 18 Waar liefde is, is daar 
geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie 
nog vrees het nie volmaakte lief nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad 
het.” (1 Joh.4) 

 
Die enigste wyse waarop ons geen vrees vir God se oordeel het nie, is deur 

die geloof in die evangelie alleen. Christus alleen is my waarborg dat God geen 
oordeel teen my het nie en nooit enige oordeel teen my sal hou nie. Meer, dat die 
oordeel wat my toekom reeds in Christus vir my voltrek is. (Rom. 8:1) In geen daad 
van bekering kan daar sekerheid opgesluit lê dat God my nie sal veroordeel nie. 

 
Die enigste tipe bekering wat tot eer van God plaasvind – is ‘n bekering 

sonder vrees. ‘n Bekering wat die liefde van God ken en op die liefde van God as 
altyd die eerste liefde in kwaliteit vertrou. Hierdie sekerheid van God se liefde in die 
evangelie – is alleen deur geloof in die evangelie. 

 
Met die bekering volgens Heid. Kat 86 tot 90 is ons nie besig om die heil van 

God te aanvaar nie. Dit is hoe ons Hom sonder vrees liefhet omdat ons die 
sekerheid en die volheid van sy liefde in die evangelie alleen deur ons geloof daarin 
ontvang het. 

 
Wie die geloof alleen as middel waardeur ons die volle heil in Christus 

aanvaar verander na geloof en bekering vernietig die karakter van beide die geloof 
en bekering binne die kerk.  

 
Geloof met bekering as eis vir die aanvaarding van die heil is om 

wetsgehoorsaamheid as wyse van die aanvaarding van die heil te stel. Dit vernietig 
die werk van Christus as redding sonder die wet. (Rom.10:4) 

 
 Bekering as deel van die wyse waarop die redding aanvaar moet word 
vernietig die liefdeskarakter van bekering: bekering sonder vrees vir aanvaarding of 
verwerping; bekering sonder om uit God se straf en toorn te ontvlug. 
 
8. Dr. Venter se dwalinge. 
1. Dr. Venter se poging om aan die bekering in Heid. Kat. die karakter te gee 

van as nodig om die heil te aanvaar vernietig die inhoud van Heid. Kat. 59 Om 
te wil beweer dat geloof alleen in vr. en antw. 59 beteken presies net nie 
geloof alleen nie, vernietig die hele inhoud van hierdie belydenis.  
 
Die konstruksie om die Heid, Kat. te lees as drie geestelike stappe wat op 
mekaar moet volg: eers verootmoediging (deel 1) dan geloof (deel 1) en dan 
bekering (deel 3), getuig net van die onkunde van die wyse waarop Ursinus 
hierdie indeling in sy inleiding tot die Kat. motiveer, nie van ŉ nuwe verstaan 
van vr. en antw. 59 nie. 
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2. Dr. Venter raak heeltemal verlore in sy verstaan van liefde volgens die Heid. 

Kat en die Skrif. Hy huldig die dwaling dat liefde en daarmee saam die 
bekering van Heid. Kat. 86 – 90 iets anders as wetsgehoorsaamheid is.  
 
Dit moet hy doen omdat al stel hy dat die mens die heil deur geloof en 
bekering aanvaar, is hierdie bekering wat nodig sou wees, nie 
wetsgehoorsaamheid nie. Hy moet in hierdie teenstrydigheid verval want hy 
huldig die volgende mening: die mens moet glo en bekeer om die redding te 
aanvaar, maar terselfdertyd is wetsgehoorsaamheid nie nodig om die redding 
te aanvaar nie. Hy moet maar self probeer om dit te verduidelik.  

 
3. Hiervoor ontwerp dr. Venter volgens sy eie getuienis voor die Ring van Louis 

Trichardt dit wat hy noem: die inisiële bekering. Hierdie inisiële tipe bekering 
is vir hom iets anders as om die eerste keer die bekering van Heid. Kat. te 
ervaar of te gehoorsaam. Die inisiële bekering is vir hom die bekering 
waardeur jy gered word, nie die bekering van Heid. Kat. 86 tot 90 nie.  
 
Volgens sy eie woorde is dit die bekering waarin geloof en bekering saam 
werk vir redding. Volgens sy eie getuienis is daar in die kerk se belydenisse 
nie ‘n spesifieke belydenis waarin hierdie inisiële bekering in onderskeid van 
Heid. Kat. 86 – 90 en 59 en 60 aan die orde gestel word soos wat hy dit as 
noodsaaklik vir die aanvaarding van die heil sien nie. 

 
4. Volgens dr. Venter is die “geloof alleen” sonder die bekering as nodig vir die 

aanvaarding van die heil, historiese geloof en kan die geloof jou nie red nie. 
Hierdie historiese geloof is die inhoud van Heid. Kat. 59 indien daar nie saam 
met hierdie geloof ook ‘n daad van bekering saamgaan nie. Die inhoud van vr. 
en antw. 59 is vir hom dus nie saligmakend, indien dit nie saam met die 
bekering plaasvind nie.  
 
Dit is ŉ dwaling. 
 
ds. PJ Kriel 
Voorlegging in die gesprek tussen ds. PJ Kriel en dr. Venter met die Ring van 
Louis Trichardt en die fakulteit teologie afdeling B aan die UP in die fakulteit te 
Pretoria. 
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