STRAATSBURG EN A R TIK EL 2 VAN DIE DORDTSE
KERKO RDE

In art. 2 K.O. w ord d aar vier soorte kerklike dienste on
dcrskei, nl. „dié van die bedienaars van die W oord, dié van die
professore aan die teologiese skool, die van die ouderlinge,
en dié van die diakens”.
H ierdie onderskeiding van die vier kerklike dienste w ord
gew oonlik teruggevoer na Calvyn. ln d erd a ad m aak Calvyn by
£ f. 4 : 11 ’n onderskeid tussen die herd ers en die leraars en
wil dit nie, soos som m ige skrifverklaarders, as een am p (unum
officium ) sien nie. lly vind ook in die „leraars” (didaskaloi)
van die eerste K o rin th iërb rief die am p van die doktore terug.
M aar dis opm erklik dat Calvyn, ofskoon ’n uitnem ende eksegeet, op hierdie pu n t oor die algem een geen steun by die nuw ere
sk rifverklaarders vind nie. Mens voel op die p u n t inderdaad
iets van ’n G ereform eerde eksegese.
Die vraag is nou: is hierdie opvatting van die vier kerklike
dienste en die sk riltu u rlik e fundering daarvan die oorspronklike konsepsie van Calvyn en, indien wel, kan ons die organiese
ontw ikkeling van hierdie konsepsie in sy w erke naspeur?
W at die eerste deel van die vraag betref, m oet opgem erk
word dat dit inderdaad lyk of Calvyn hier ’n oorspronklike visie
op die kerkregering hel. In die uitgaw e van die Institusie van
1543 is ’n baie om vangryke hoofstuk w aarin die skrifbew ys
vir die vier am pte uitvoerig behandel w ord. H ier is die basis,
so w ord dikw els aanvaar, van die tipies Calvinisties-Gereform eerde orde vir die kerklike lewe soos dit uitgedruk w ord in
art. 2 van die K erkorde.1)
Om te bepaal of hierdie opvatting van Calvyn w erklik oorspronklik was, is dit nodig om sy vroeëre w erke te beskou ten
einde vas te stel of dié gedagtes d á á r reeds hetsy in verkorte
vorm hetsy in em brionale gestalte aanw esig is. Die eerste w at
dan in aanm erking kom is die K erklike V erordening (O rdinan
ces E cclésiastiques) van 1541, w at Calvyn onm iddellik na sy
terugkeer in Genêve aan die Raad voorgelê het vir goedkeuring.
D aarin vind ons die hele saak duidelik en ondubbelsinnig gestel:
„There are four orders of offices th at o u r Lord in stitu ted
for the governm ent of his C hurch: first the pastors, then the
teachers, a fte r them the elders, and fourthly the deacons.
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T herefore if we w ould have the C hurch well ordered and
m aintain it in its entirety, we m ust observe th at form of ru le ”.2)
H ier breek die lyn w at ons teruggevoer het egter af. In sy
vroeëre w erke vind ons niks van die vier am pte nie. In die eerste
uitgaw e van die Institusie (1536) w ord net van die herd ers en
die diakens gepraat. Die benam ing „ouderling” kom hier nie
voor nie hoewel hy spreek van persone w at saam m et die
herd er toesig m oet hou. Geen spoor egter van vier kerklike
am pte nie. Dieselfde geld van die K erkorde w at Calvyn en
Farel aan die Raad van Genëve in Jan u arie 1537 voorgelê het.
H ierin w ord net gepraat van die herders.
Die gem eenskaplike in die Articles van 1537 en die Ordi
nances van 1541 was die veronderstelling en die poging tot verkryging van ’n kerklike jurisdiksie oor die lidm ate, m.a.w. die
reg van die kerklike tug. Dit was egter nie iets nuuts nie. In
Swabe (sed ert 1531), in Basel, in K onstanz — oral was die
kerklike tug ’n brandende vraagstuk. Klokslag is poginge gewaag om dit te verw erklik. L uther self het die tug as w esenlike
kenm erk van die kerk beskou.
Afgesien van die gem eenskaplike veronderstelling van die
kerklike tug, is d aar tog ’n kloof tussen die kerkorde van 1537
en dié van 1541: in lg. die leer van die vier am pte, in eg. geen
spoor daarvan nie. Bowendien is die uitvoerige hoofstuk oor
die skrifbew ys vir die vier am pte in die Institusie van 1543 ook
’n byna geheel nu u t ingevoegde hoofstuk. Dieselfde kloof lê
dus tussen die uitgaw e van die Institusie van 1536 (en die Franse vertaling van 1539) en dié van 1543.
Uit hierdie feite kom twee interessante gegewens na vore.
Ten eerste, dat Calvyn eers die praktiese reëling van die vier
am pte ingestel het (1541) en d aarná die teoretiese hindering
daarvan gegee het (In stitu sie 1543). Dit is egter duidelik dat
hy reeds hierdie teoretiese insig m oes gehad het by die opstel
van die kerkorde van 1541. Ten tweede, die kloof tussen
1537 en 1541 toon dat d aar in hierdie ja re ’n belangrike wysiging in die insig van Calvyn plaasgevind het.
Die stad S traatsb u rg kom hier vanselfsprekend in die
gesigsveld. W ant dit was presies in hierdie ja re (1538—41) dat
Calvyn as banneling in S traatsb u rg verkeer het. H ierdie stad
het reeds in 1524 oorgegaan na die R eform asie, en die krag
van die reform atoriese aksie is beliggaam in die groot Elsasser,
M artin Bucer. Sedert die finale afskaffing van die m is in 1529,
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was die Room se nie m eer die prim êre gevaar nie, m aar wel
die W ederdopers, w at byna chaos in die stad veroorsaak het.
Om hierdie gevaar te bekam p, het B ucer twee m iddele ter
han d geneem : aandrang by die stadsow erheid om m aatreëls
teen die sek tariërs te neem en die organisering van die kerk
tot 'n hegte organism e w at d eu r eie am pte toesighoudend en
beskerm end na binne optree. K ragtig het hierdie Bybelse eksegeet en begaafde organiseerder die kerk verkondig en probeer
vergestalt as lewende organism e, as gem eenskap van die
heiliges, w at in liefde en diens onderling verbonde is. W aar ge
m eenskap is, d a a r is ook tug. B ucer sê dit onom w onde: „Wo
keine Zucht und Bann, da ist auch keine G em einde”.
In sy kerkorde van 1534 w ord die am p van die ouderling
die eerste keer in die reform asietyd h elder na vore gebring.
,,Gott ist ein G ott der Ordnung. D erhalben S. Paulus allenthalben den K irchen E ltesten vero rd n et hat und zu verordnen befohlen. Dies ist G ottes O rdnung und B e fe h l..
Die belangrikste geskrif van B ucer vir ons onderw erp, is
sv „Von d er W ahren Seelsorge und dem rechten H irten d ie n st”
(1538). H ierin w ord die kerklike am pte m et skrifbew ys en al
uitvoerig behandel. Die dienaars van die W oord en ouderlinge
is belas m et die regering van die kerk en m et die uitoefening
van die tug. H ulle w ord albei herders, leraars, opsieners genoem om dat albei m et sielsorg besig is en ’n herderlike am p
beklee. N aas hulle staan die diakens. Hoogs belangrik is die
skrifbew ys van B ucer: hy lê die nad ru k op die opsom m ing van
die am pte in Efesiërs en 1 K orinthe. Hy m aak die onderskeiding
tussen buitengew one en gewone am pte. O nder lg. tel die bedienaars van die W oord, ouderlinge en diakens. In die volgende
ja a r (1539) plaas B ucer nog ’n vierde am p by: die leraars! Dan
stel hy die kerklike am pte naas m ekaar: m inisterium m uneris
p asto ralis (d.i. die dienaars van die W oord en ouderlinge), procurationes pau p eru m (diakens) et scholae adolescentium (le
raars, do k to re).
Dit is die stad S tra a tsb u rg w at Calvyn in 1538 binnetree
F ranse vlugtelinggem eente diens te doen. H ier het hy in die
F ranse vlugtelinggem eente diens te dien. H ier h et hy in die
nouste kontak m et B ucer en die an d er re fo rm ato re die
ja a r lank geleef en gew erk. Dit v erk la ar die kloof in sy siening
oor die am p tussen sy kerklike verordeninge van 1537 en van
1541. W at by B ucer w eens teen stan d van die stadsow erheid
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hoofsaaklik teorie gebly het, kon Calvyn na sy terugkeer in
Genêve in die praktyk verwesenlik.
Ons m oet dus art. 2 K.O. na S traatsb u rg terugvoer! H iertoe
is die invloed van S traatsb u rg (en veral van B ucer) op Calvyn
geensins beperk nie. Nog een interessante voorbeeld: ge'inspireer d eu r die gem eentesang van die kerke in S traatsburg,
veral onder leiding van die energieke m usikus M atthias G reiter,
gee Calvyn in hierdie ja re sy eerste bundeltjie m et Franse
psalm s uit — die begin van die volledige psalm bundel van
1559 w at N ederland en ons sou erf.
H ierdie historiese gegewenhede konfronteer ons ten slotte
m et ’n p a a r vrae:
1. Sien ons Calvyn nie veelal té oorspronklik, té afgesonder
van die res van die R eform asie nie?
2. Is alles w at ons vandag Calvinisties noem inderdaad Calvinisties in dié sin dat dit sy oorsprong by Calvyn het? Is
ons nie in ons opvattings baie keer histories onnoukeurig
en onverantw oord nie?
3. Sou dit nie dien tot verbreding van perspektief en bevordering van die gepaste ootm oed indien ons ons opnuut gaan
besin oor die invloed, nie alleen van L uther nie, m aar ook
van B ucer op die ontw ikkeling van die jong Calvyn nie?
H ierm ee hang saam die vraag na die engheid of wydheid,
die geslotenheid of openheid van die Calvinisme — ’n vraag
w at in ons ,,ekum eniese” tyd nie sonder ak tu aliteit is nie.
L. F. Schulze.
Alberton.

1) Calvyn p ra a t van die am p (officium ) van die leraars (d o k to re).
D aarom w ord van die k erkorde se term inologie van „d ien ste” afgew yk in die u iteensetting. Die onderskeiding tussen „dien" (functio)
en am p (vgl. H andleiding by die K erkorde, p. 47 en 50) lê b u ite
bestek van h ierdie h istoriese skets.
2)

F rancois Wendel: Calvin, the origins and developm ent o f his religious
thought, (Engelse v ertaling van Philip M airet), p. 75—76.
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