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OPSOMMING
In Suid-Afrika was die kerk nog altyd betrokke by die probleme van die
samelewing - hetsy as leg1t1meerder van 'n bepaalde pohtiolce orde of as
kritiose voorspraok vIr verandenng. In die tookoms sal die kerk sulke sos,alo
betrokkenheicJ nie kan vt:rmy niu. Die vraag Is deurentyd of die kerk se
gotuienis getrou

I

aan sy roepIng. Sal die kerk geloofwaardig v-,1ees op

grond daarvan dat dit eg k~rk Is 7 Ill Naz1-Owtsland was dit die vraag
waarmae die teoloog Detrich Bonhoeffer oeurgaans geworstel het. Sy
, ,rit1

Pke h1eroor hot besondere relevansie vir die kerk in Su1d-Afrika vandag.

In hoc,fstuk 1 word d10 probleem van geloofwaardigheid as 'n sentralo
motief in die lcwc en work van Oonhoeffer aangedui. Dia lJtjlany van
geloofwaardigheid hang direk seam met die ser.tralo rol van diu kerk i.-, sy
lewe. Vir Bonhooffer vergestalt d1 kerk God e bcdo ling mot tJic ganso
mensdom. In die lewe van die crnpinese kerk word God
konkr et. Dia kerk L "Christus als Gemeinde existicrend".

o op nbaring

Bonho ffer so un·cko l>oskouing van die kcrk rus in h ordio "ruimtelike"
c,pvatting v n d1

op nbtmng. Ott

I

k nmerkend van die kerk dHt daar 'n

nou samohang s tusscn die we e van d1 knrk Ill Chr tus n die empirie e
gestalte wat l 'aaruit opkom. In h ordie cenhe1d v~n wese cn gestalte IA l◄ ie
peloofwaard1ghc d van d1

kcrk opgeslu1t. Wa re teologu, moot volgons

Bonhoeffer hierd e besonder

oort eenhu1cJ dt n Dit moet , io gaolng tussen

belydanis en lowe, tussen waarhe1d en I w nsvorm help ·,orrc,u .
!n hoofstuk 2 word dear gewys op hoe die geloof waardighoid van die kerk In
Naz1-Ouitsland tussen 1933 on 1945 b dreig is. Onder druk van Hitler se
m1litAre - en rassebele1d Is die lewe van dI0 kerk dionstig gemaak aan 'n
vreomde wet. Selfs die Belydendo Kerk hat kompromiee gemaak en sy
identitelt gedoelteh'< verloon. By dte vergadenngs van Barmen en Dahlom i
riglyne vir die regte le r en ordening van die kerk geformul er. Bonhoeffer
het gereeld na dt~ riglyne verwys as hy die kerk na sy wesenlike roeping
· ou terugbring. Sy !ewe hot 'n stryd om geloofwaardigheid geword.
In hlerd,e hoofstuk word nagegaan ,,oe hierdie stryd ontstaan en ontw1kkel
hot Twee sake word dui .... elik:
a)

Ole wyse w!larop Bonhoeffer tolkens die kerk u1tgedaag en die
g,: 1<>ofwaardighe1dsvraag genuanseer hot, hang ten nouste sa m met
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die historiese omstandighedu en die versk1ilende gemeenskappe
waarin hy horn bev,nd het.
b)

Sy besorgdheid oor d"c

erk se ge 1oofwaardigheid, bring mee dat hy

horn

lewe

regdeur

sy

met

die

kerk

bemoei.

Die

geloofwaardigheidsvrnc1gstuk werp so nuwe lig op die vraag na
kontinu1te1t in Bonhoeffer -,e teologio .
In hoofstuk 3 word Bonhoeffer se openbaringsbegrip, wat direk verband hou
met sy opvatting van die werklikheid, verduidelik . Dit bied behoorlike insig in
die kriterium vir geloofwaardighe,d

Vir Bonhoeffer is die ge'inkarneerde

Christus die geheim van die werklrr.hetd . Die wonder is dat hiercf1e Christus,
kragtens sy opstanding, vnndag nog in die lewe -•

rnense gestalte wil kry .

Die kerk is as Sy lrggaam die eerste onmisker,bare t&ken h1ervan. Die kerk se
lewe en

werk is

veronderstel

bestemming te herinner

om die mensdom aan

sy

wesenlike

Alleen waar die kerk se lewe ooreenstem met

Christus s'n kan h1erdio opdrag eg uitgeleef word . Die kerk moet in
gelykvormigheid aan Christus trou bly aan die aa, dse lewe.

Op di~ punt word dit duidelik dat die kerk nie in die eerste plek daarna moet
street om relevant en eietyds te wees nio. Die kerk se eerste oorweging
moat wees 01 trou te bly aan Christus . Daardeur word dit geloofwaardig en
dien dit die mensdom die beste.
In die laaste fase van sy lewe het Bonhoeffer se stryd om 'n geloofwaardige
reaksie op die krisis van die tyd, meer akuut geword . Hoofstuk 4 fokus
h,erop. Bonhoeffer tree in d1~ tyd self toe tot die woerstand. Hy sterf
uiteindelrk

in

die tronk. In d1~ periode bereik sy nadenke oor die

geloofwaardige gestalte van die kerk 'n hoogtepunt. D1t 1s vervat

in

sy Ethik

en in sy briewe uit die tronk . Geloofwaardigheid word ten slotte gesien as
versntwoorde.'ikheid.
Uit Bonhoeffer so laaste geskrifte blyk dit dat h1erdie verantwoordelikheid op
verskillende vlakke IA:
a)

Dit het betaken dat die Christeliko gemeenskap bereid moes wees om
die skuld vir die nasionale krisis plaasvervangend op horn te neem. SO
kon die kerk se noue verblntenis aan Chrlstus sigbaar gemaak word .
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b)

Dit het egter ook beteken dat daadwerklike optrede met die oog op
die tierstel

van

'n

gebroke samelewing

nodig

is.

Om dit te

bewerkstellig moes sommige tot aksie oorgaan, selfs al het dit
burgerlike ongehoorsaamheid ingehou. Bonhoeffer se Ethik is 'n
wekroep tot en regverdiging van sulke optrede.
c)

Die kerk moes ook veramwoordelikheid vir die toekoms aanvaar. Sy
aandeel in die onreg van die verleGe vra beskeidenheid en 'n terugkeer
na basiese waardes. Binne die kontelcs praat Bonhoeffer van 'n niereligieuse Christendom, Vir so 'n Christendom is twee dinge nodig:
gebed en die doen van geregtigheid. Waar die kerk se lewe hieraan
voldoen, word dit meer geloofwaardig en is dit, soos Christus, dtlilr
vir anderel

Hoofstuk 5 bied 'n kritiese evaluering van Bonhoeffer se ekklesiologie. In
aansluiting by sy poging in Sanctorum Communio om sosiologles oo die

kerk te skryf, gebruik ek die insigte van die godsdienssosioloog Peter Berger
om:
a)

Bonhoeffer so siening van die kerk te toets in terme van konkrete
betekenis en werkbaarheid, en

b)

riglyne te vorskaf In terme waarvan die NG Kerk iets van Bonhoeffer
se ideaal van kerkwees kan verwerklik .

In die verband blyk die belangrikheid van sg. basisgroepe. Die spiritualiteit
van sulke groepe, by wie kontemplasie en sosiale verantwoordelrkheid
mekaar
aanvul,
kan
die
NG
Kerk
geloofwaardigheidsprobleem die hoof te bied.

help

om

',,

opvallende

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

RESUME
In South Africa the church has alwa-,s been involved in the problems of
society - either ,n legitimating a particular political order or In critical protest
aimed at brinc•ng about change . In the future such social involvement will
necessarily be continued . All along the crucial question has been whether
the church remains true to its colling . Can the church command credibility
on the basis of being truly authentic? In Nazi-Germany this was a question
which deeply troubled the theologian, Dietrich Bonhoeffer. His thinking on
this matter ,s of particular relevance to the church in South Africa today .
In chapter 1 the problem of credibility is highlighted as a central motif in
Bonhoe~fer's life and work. For him the concept of credibility is important
because 1t is so closely linked to the central ros1tion of the cnurch in his life.
Bonhoeffer conceives of the church as the embodiment of God's intention
with mankind. In the life of the empirical church the revelatior.

,, God

becomes palpable. ThA church is "Christus als Gemeinde existie,erd'.
Bonhoeffer's unique vision of the church is based on such

· "spatial"

perception of God's revelation . It is particularly char<1cteristic of the church
that a close relatiol"ship exists between its essence in Christ and its empiric
form. The key to the credibiltty of the church is to be found within this unity
of form and essence. According to Bonhoeffer true theology should advance
this particular kind of unity Its task should be to narrow the gap between
confession and everyday life, between truth and the shape of the church's
ltfe.
In chapter 2 the threat to the credib1lit'y of tha church in Nazi-Germany
between 1933 and 1945 is explicated. UndPr the pressure of Hitler's
military and race policies the ltfe of the church became subservient to a
foreign law. Even the Confessional Church made compromises which were,
in a sense, a denial of its true identity. The ;:issemblies held at Barmen and
Dahlem saw the formulation of guidelines for the teaching and organisation
of the church. BonhoeffPr often referred to these guidelines in hrs attempts
at reminding the church Jf its true calling. His whole life became a struggle
to obtain credibility.

In this chapter I trace how such a stru\Jgle developed. Two things become
clear:
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a)

The way in which Bonhoeffer challenged the church and posed the
question

of

credibility,

is

closely

connected

to

the

historic

circumstanc:Jt and t 1e different communities within which he found
himself.
h)

His concern about the credibility of the church, entailed lifelong
involvement with the church in some form or another. The question of
credibility sheds new light cm the kind of contii1uity we can detect in
Bonhoeffer' s theology.

Chapter 3 presents an explanatio1 of Bonhoerfer's concept of revelation,

which is directly connected t.:i his i- "rception of reality. It purports to give
Insight into criteria for credibi'itv. Boni,oe~fer regards Christ incarnate as the
key to a proper understanding of r:?ality. Hf marvels at thP. fact that such a
Christ, through His resurrection, t 1 th:!: da; attempts to tai<e form i,1 the
lives of people. As the body of Ch~ist the cr111rch is the first undeniable
manifestation thereof. The life and tile work o,• the church is intent on
reminding humans of their true destir y , It is only Nhere the life of the
Church concurs w ith the life of Christ rhat sucn ar. assignment can be
fulfilled. In cunto m,ty to Christ the church has 10 rerna,,, loyal to th'½ life of
mortals.
Here it becomes clear that the church may not p, 1;- ,:Jrilv str,..,e to be modern
or relevant. The church's primary concern should b! its loyalty to Christ. In
doing so it gains credibility and best serves humanity.
In the last phase rif his life Bonhoefter's struggle to react credibly to the
crisis of the times, became more acute. Chapter 4 focuses on thic; . At this
stage Bonhoeffer became personally involved in the resistance movement. In
the end he died in prison. During this time we detect a culmination in his
thinking about an authentic form for the churcn . We find this documented in
his Ethik and in his letters from prison. In the end credibility is seen
responsibility.

,1s

Bonhoeffer's last Writings testify to the fact that this responsibility should be
enacted on various levels:
a)

It meant that the community of Christian:, had to be prepared to carry
the blame for the national crisis vicar'iously. ,.hus the church's
intimate relationship with Christ would become apparent.
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b)

It also meant the church would have to act forcibly to heal the
scarred community. To achieve such an aim some people would have
to take action, even if that entailed civil disobedience. Bonhoeffer's
Ethik is a call to as well as justification of such action.

c)

The church would also have to take responsibility for the future. Due
to having shared in the injustice of the past, it needed to operate with
humility and to return to its most basic values. Within such a context
Bonhoeffer reters to a non-religious Christianity. Such a kind of
Christianity requires only two things: prayer and doing what is right.
If the life of a ch11 ·h reflects these, ;, gains credibility and like Christ
it is chcre for others I

Chapter 5 presents a critical eva/u,1tia.1 of Bonhoeffer's ecclesio:ogy.

Following his attempt ,n Sanctorum lommutJio to explain the church
sociolog1cally, I use insights presented by -~e sociolog,st of relig1\m, Peter
Berger, to.

ot

a)

test Ronhoeffer's vis,o ri
and foas,bility, and

tho church in terms of concrete meaning

b)

suggest directives in terms of which the Dutch Reformed Church
(DRC) may be ab1e to reallz
authNltic church.

8ont oeffer's idea of the nature of an

;-fore the importance of so-l:alle,
spirituality

of

such

groups

,,n ,munities becomes apparent. The
v

•

1;vhom

contemplation

and

social

resµons1bility supplement on another, can help thP. DRC to overcome an
unmistakable ~nd conspicuous credibility problem.
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DIE GELOOFWAARDIGHEID VAN DIE KERK
IN DIE TEOLOGIE \I AN DIETRICH BONHOEFFER

1.

PROBLEEMSTELLING EN DOEl

:,aam met die hele mternasionale w~reld beleef S.A. tans ingrypende veranderinge.
f-laaslike politici en kerklul bevind hul1e in 'n oorgangsituasie wat, ondanks baie
onsekerhede, nuwe en unieke uitdagings en verantwoordelikhede inhou 1 . So is die
kerk, bloot v2nwee sy historiese verbintenis aan ons samelewing en die bewoe en
dikwels omstrede rol wat hy die afgelope jare daarin gespeel het, onlosmaaklik
deel van hierdie veranderinge. Hy kan horn nie daarnan onttrek nie. Meer nog: die
geloofsaansprake waarmee die kerk leef en die roeping wat hy op grond daarvan
vir homself definieer, suggereer dat die kerk 'n onmisbare rol in hierdie kritieke
oorgangsfase te speel het. Die kerk is immers, kragtens sy belydenis, God se lig vlr
hierdie wAr~ld - ook vir die w~reld van die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Hier is hy
geroep om 'n getuie vir Christus te wees . Hierin
kerk.

ra

die wase en dre opdrag van die

Dit is hierdie teologiese verwysing na die kerk se wese en opdrag wat die basis
vorm vir die studie-onderwerp oor die geloofwaardigheid van die kerk. Die
belangrike vraag is of die kerk in sy betrokkenheid by die veranderingsprosesse In
ons land, en veral ook in die toekoms trou sal bly aan homself, aan sy ldentiteit en
aan die opdragte van die Bybel. Gaan die rol wat die kerk onvermydelik moet
speel, die bydrae wat hy moet lewer en veral die wyse waarop hy dit gaan doen,
ooreenstem met r.y wese en opdrag? Kortweg : sal die kerk sy geloofwaardigheid
behou, nie alleen by manse r,ie, maar veral ook voor God?

1

In 'n ins1ggewende voordrag oor die rol van die kerk in situasies van oorgang, ontleed Wolfgang
Huber die aard van die oorgang in S.A. en suggereer hy, met die kerk in Oos-Du1tsland as
voorbeeld, riglyne vir die rol wat die kerk daarin kan speel. • ... it is obvious that the churches in
Sout h Africa who were confronted
consciously or unconsciously • for a long time with o
status confttSsions are now confronted with a situation of tran,m,on in which they should
provide the space for the free and committed search for new forms of a just, peaceful and
1ustainable society In South Africa. And they have to prepare for a coming aituation under a
democratically elected government towards which they have to exert a new critical loyalty•
(Huber 1990:31.

I
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Hierdie vrae is ni'3 alleen uitors belangrik nie, maar ook geregverdig, Oit word
bevestig deur helder nadenke oor die geskiedenis en die huidige situasie van die
kerk in ons land. Die kerk hot 'n aandeel gehad in die formulering en regverdiging
van skadeltke ideologiee, hy is tans innerlik verskeurd, die meerderheid gemeentes
weerspieel nog grootliks 'n vroeere bestel se samol, vingsverbande, groepsbelange
en klasseverskille. Dit alles plaas vrae in die brandpunt oor die wese en identiteit
van die kerk en oor sy vermoe om ~invol en geloofwaardig mee te werk aan die
totstandkoming van 'n nuwo, meer demokratiese toekoms. Trouens, dit is baie
moontlik dat die huidige veranderinge die historiese verleentheid, armoede en
swakhede van die kerk nog feller as vroeer sal blootlA. Oit sal die vraag na die kerk
se geloofwaardigheid meer belanruik maak.
Namate ou ideolog,ee en strukture uit ctie

gemeenskap verdwyn,

sal dit

waarskynlik duideliker word in watter mate die kerk se ondersteunmg daarvan of
kritiese verset daarteen, werkhk die evangeliese wai:trdes van hefde, versoenino,
vrede en geregtigheid help bevorder hat. 01t sal al hoe du1del1ker wo·d of die kerk
die waarheid gedien, verloe:1 of d1t dalk help bedek hot. In 'n tyd van vorandering
sal

heorsende

gesagstrukture

en

waardes

noodwendig

nuut

en

ernst1g

bevrnagteken word. Die vraa van die moderne gesekulariseerde mens sal skerper
as tevore geopper word - vrae soos: W1e of wat is die kerk eintlik? Wat is die kerk
se boodskap? Hat die kerk 'n eie identiteit, 'n eie bcstaansgrond en daarom ook
bestaansreg? Is die kerk meer as bloot 'n menslike organisasie? Het ons nle maar
net te doen met 'n soort rehg1euse gemeenskap wat, soos sy gesk1edenis laat blyk,
die religie kan misbru1k om 1deolog1ee te regverdig, manse te mislei en so 'n status

quo van onreg en u1tbu1tmg te bestend,g nie? Of, en dit 1s die ander bel~ngrike
vraag: 1s die kerk tog bestem om iets anders te wees? Hot dio kerk moonthk 'n
ander goheim, 'n eiesoort1ge aard wat in sy gctuienis en optrede op so 'n man,er
ontvou dat d1t 'n betAkenisvolle vusktl maak? Is die kerk dan op g.ond van so 'n
weerkaatsmg van sy west! werkhk geloofwaardig? - Sulke geloofwaardighe1d sal
nhou dat mense ,ets van God self herken in die gestalte van die kerk, en dat hulle
op grond daarvan bercid sal wees om hullo lewe daarmee te waag; dit

elf s

daarvoor op te offer.
Oit ,s dan ook die kntiose vraag waarop hierdio stud1e 'n antwoord w,I formuleor:
Het die kcrk 'n eie wese, en het d1t in 'n tyd soos ons s'n 'n rot en gostalte wat
hierdie wose eg vertolk? 'n Vttrdore, en selfs nog em tiger vraag i : A

die kerk te

midde van ba1e versoekinge sy ware aard verlo~n. sal hy sy uur van swakheid
harken as

'n godgc,gowe

geleenthe1d

tot

verootmoed1g1ng

en

vernuwing7

Vornuwing kan o.a. ii sluit die hcrontdekking van die kcrk se wese en veral ook
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vermoe om dit uit te leef. Ek soek 'n antwoord op die vraag na 'n nuwe

vse. Hoe moet die gestalte van die kerk in 'n nuwe situas1e dear uitsien? Hoe

lyk 'n ge oofw3ardige kerk? In die studie wat ek hier onderneem w1l ek grAag aan
diA hano' van Dietrich Bonhoeffer se ekklesiologiese denke hierdie vraag probeer
beantwoord.

2.

WAAROM BONHOEFFER7

Een van die invlotJ•ykste pogings om die probloem van die verhouding tussen ditt
idcntito1t en die sosiale gestalte van die kerk te deurdink. vind ons vandag in
Du1ts1and, in die teolog1os~ :Jrrenis van Dietrich Bonhoeffer.
Dietrich Bon~oeffo, was 'n Duitse teoloog wat as een-en•twintigjarige student 'n
uniP.k.:t, en vir ons tyo uiters belangrike, dissertasie oor die kcrk geskryf het. In
hierdie werk, Sanctoru,71 Communio, waag hy dit om. teen die heersende
u1tgangspunte en visies von sy tyd in, 'n sosiologiese analise van die kerk te maak.
Sy hoofaanname in d16 werk en trouens regdeur die ontwikkeling van sy
ekkleslologiese d nk , 1s dat die wese van die kerk en d1a vorm waarin dit u1tgeleef
word , 'n ecnhe1d 1s. Vsnu1t his··d1e basiese ges1gspunt op die kerk, het Bonhoeffer
se lewe algaande 'n deurlop'3nde stryd geword om die kerk te bring daarto om sy
belydenis daac1werktik u1t to leef, en om so in 'n tyd van rad1kale veranderinge trou
te bly aan sy ware idant1tel•.
"Bonhooffer somehow moro consistently made .he body of Christ the
centre of his concern and the terminus a quo of his thinking. He
challenged the church to be the church by bringi 19 into ltne ,ts word
and its act, its faith and order and its life and work. Thttt which the
church proclaims must take effect within the proclaiming community.
Moreover, Bonhoeffer challonged tho church to rethink its own
mission to the radically secular world of the twentieth century"
(Godsey 1960: 17).
Daar is twee redos waarom Bon ho ff or se ekklesiologie bruikbaar 1s om na te d1nk
oor die rol van die kerk in die veranderende omstandighed~ van Suid-Afrika
vandag.
Eerstons 1s die 1nvloed van Bonhoeffcr, alhoowol nog indir k on nie so groot nie,
reods op verskeio torreino van ons Suid-Afrikaanso samelewing merkbaar.
sk1llende invloedryke por pokt1owe oor die rol van die ke,k 1n Suid-Afnka is
ulrek geinspireer dour o.a. Bonhoeffer se opvattings v n die kork a kerk v,1
andere, asook sy botrokkenheid by d10 Betydende Kerk in Du1tsland in sy tryd
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teen ideologiee.
Tweedens is daar c,pvallende ooreenkomste tussen die situasie waarin Bonhoeffer
geleef het en die waarin die christendom in Suid-Afrtka horn gedurende die
afgelope dekades bevind. Soos mot Nazi-Duitsland,

1s die lewe van ons

samelewing ook vir lank uepaal deur 'n ideologie wat rassisme as grondslag ijehad
het. Die diepe vervreemding , spanning on selfs oorlog wat h1erdeur tussen manse
veroorsaak is, is vergelykbaar met Duitsland. Soos in Duitsland is die kerk so
eenheid en integriteit ook dour hierdie ideologie ~angetas . Waar sommige kerke die
staat se belo1d ondersteun hot, het ander dit van die begin af as onbybels
veroordeel. Daarvoor is hullo vervolg. Bonho 'fer se lewe en stryd in die kerk het
dieselfde afloop gehad. Alhoewel 'n tragiese gebe•Jrtenis, hct dit op 'n finale
manier dio intcgritoit v n !.V lewe en werk gestaaf. Vandag kan ons torugskouend
daaru1t leer - leer om nie weer dieselfde foute to maak nie: leer wat dit posittof
betaken om as kerk en christen 'n

010

rol in die samelPwtng to speol.

'n Stuoie van die teoloog Dietrich Bonhoeffer se lewe en werk kan dus kons~ptuele
heldorheid bied ten ops1gte van die eiesoortige rol on gestalte wat die kerk In 'n
toekomstige Suid-Afr1ka kan h~.

3.

METODE

Soos sat blyk, het Bonhoeffer se nadenke oor die kerk

in

die branding van die

goskiedenis ontw1kkel. Wie sy werk,, lees, kom dit gou agter. Hier 1s geon
ofgeronde en sistematies -geformuleerde beeld van die kerk nie. Wat Bonhoeffer
oor die kerk s~. vind, behalwo vir sy groot werke, hoofsaaklik neerslag 1n
voorlcsings, proke, briewe en ~elfs vlugskrifte.
Die metod wet gevolg word om Bl>nhooffer se v1s1e op die kerk b tor te ver taan,
wil hierdia noue verband tussen denke en histonose kontek~ in ag neom. Ek sal in
my navorsing gevolglik di

h1storiese situasie en veral die gomeonskappe

waart,nne Bonhoeffer se korkbegrip ontwikkel het, goed in '1io oog hou. Die
tweene 011 die vierdo

hoofstukke sal dit illustrecr. Dit sat o.a. ook die

goloofwaardighoidvraagstuk as sentralo probleem in Bonhoeffer se lewe bewys.
Om not histories na Bonhoeffor te kyk, is eQtor nie genoeg ni . Ondanks
verskuiwinge kry ons, veral wat sy kerkbegrip betref, motiuwe wet dioselfde bly.
Die fa sinernnde van Bonhoeffer 1s juis hoe hierdie moti we tel kens in die
historlese situa io in spel geplaas 1s. Di studio vra det ons hierdie motiewe en die
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nuwe nuanses en toespItsmge wat d1t mettertyd kry, sal sistematiseer. So kom die
geloofwaard1gheidsvraagstuk du1delikcr uit die verf.
Die r1etode wat ek in h1erdie studie volg, is dus 'n s1stematies-historiese kyk op
Bonhoeffer se denke oor die kerk. Soos ek die ontplooiing von sy lewe en sy stryd
met die Duitse kerk nagaan, sal ek die vernaamste perpektiewe van Bonhoeffer op
die ke:k s,srematiseer.
Soos ons in ons kritiese evulucring van Bonhoeffer sat sien, was die groot leemte
in sv teorie oor die kerk, die feit dat hy die praktiese uitvoerbaarheid daarvan nooit
deeghk getoets het nie. Hoewel hy in sy vroeere werk en tot 'n mindere mate ook
later, gebruik gemaak het van sos1ologiese insigte, was dit grootliks om sy eie
teologics,. vooroordele te versterk Tog was h1erdie aanwendmg van die sosiolog e
om nieer prakties oor die kerk te skryt, 'n bclangrike rigtingwyser in die debat oor
die sosiale betekenis van teolog1ese begrippe of insigte.
In die slothoofstuk sal ek op 'n beskeie manier hierdic eerste inisiatief van
Bonhoeffer om sosiolog1es oor die kerk na te dink, verder voer. Metodologies
gesion, is dit die belangriksto deol van die proefsknf. Oit vorondcrstel dat d1aloog
tussen sosiolog1e en teologie baie bolangnk is. My eie paging om Bonhoeffer se
ekkles1ologie met behulp van die sos1ologie - in di~ geval die insigte van die
Amer1kaanse godsdienssosioloog Peter Berger - te bevrug, bevat twee momenta.
Encrsyds gcbruik ek dit om die prakt1ese drakrag val" Bonhoefter se vIsIe te toets;
andersyds om d1t verder uit te bou. In my paging Lou ek deurcntyd met twee
belangrike dinge rekoning :

(al

dat Bonhooffer se latere ckklesiologieso insigte meer geskik is vir so 'n
sosiologiese bevrugting;

(b)

dat die dialoog tussen sosiologiE, en teologie alleen sinvol kan wees waar die
selfstandigheid van
gehandhaaf word .

be1de

wetenskappe

in

so

'n

posprek erken en
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HOOFSTUK 1
DIE PROBLEEM VAN GELOOFWAARDIGHEID

1. 1

INLEIDING

In hierdie hoofstuk sal ek aantoon dat die groo' prt.1!:IIP.ern waarmee Bonhoeffer
regdeur sy lewe teolog,es en pf:rsoonlik geworst£ I het, die probleem van die kerk
se

geloofwaardigheid

was.

Indian

ons

onder

geloofwaardigheid

daardie

lewensinstelling of -styl verstaan waarin d1t wat ges~ of bely word, ooreenstem
met dit wat gedocn en uitgeleef word (Bethge 1969b 7 181, is dit duidelik dat die
behoefte aan geloofwaardighe1d van vroeg reeds 'n ba,e sterk en duidelike motief
in Bonhoeffer so eie lewe was .
Namate Bonhoeffer diaper betrokke geraak het by die lewe en lotgevalle van die
Du,tste kerk in die dertigerjare, het die soort kongruente lewen· tyl wat hy vir
homself gev,sualiseer het ook sy visie van die kerk

SP.

lewe en getuienis

toenemend bepaal. Trouens, die kerk sou 111e not 'n baie belangrike en sentrale rol
in Bonhoeffer se lewe en denke speel nie; dis sonder twyfel ook waar dat die
be,angrikste insig wat Bonhoeffer eKklesiologies sou ontwikkel, die insig wa

dat

'n kerk w ie se belydcnis en lewe mekaar weerspreek, die gevaar loop om sy
identiteit as llggaam van Christus te verloor. In Nazi-Duitsland van die dertiger en
vroee veertiger jare het hierdie moontllkheid mettertyd akute werklikheid goword.
Bonhoeffer se teologie en uiteindelik sy e,e lewensgang, was 'n doelbewuste
pog,ng om hierdie probleem bloot te IG en die hoof te bied. Dit laat duidelik blyk
dat die geloofwaardighoids probloom by Bonhoeffer inderdoad by die kern van sy
lewe gel~ , ,et (Bethge 1991 : Persoonlike onderhoud).
In wat volg, sal ek allereers aantoon hoe die omvang en aard van die reseps,e van
Bonhoeffer se erfenis wAreldwyd, maar veral ook in sy eie land, hierdie aanname
staaf. Daarna sal ek die sentrale en eiesoortige plek wat die kerk in Bonhoeffer se
teologIe ingeneem het, ondersoek Hieru1t sal reeds du1delik word hoe die aard en
ontwikkeling van Bonhoef fer se okklesiologiese denke bepaal on oak gorig is deur
die konteks van sy lewe, met name dan die verskillende christehke gemoonskapp
waarin hy horn deur die loop van sy lewe bovind hot. In 'n verdere deal sal ek dan,
d .m.v. 'n kart h1stonese oors,g hierdie kontekste waarin Bonhooffer geleef het,
identifiseer en aantoon hoe sy nadenke, lewenskeuses en uiteindelike dood,
deurlopend daarop bereken was om hierdio gemeenskappe te help om, veral ter
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w1lle van 'n nuwe toekoms, geloofwaardig te leef en te getuig. D1t was inderdaad
'n stryd om geloofwaardigheir1.

1.2
1 .2. 1

DIE RESEPSIE VAN BONHOEFFER AS EERSTE LEIDRAAD
Die w6reldwye belangstellling in Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer se teolog,ese gedagtes het sedert sy tragiese dood op 9 April
1945 'n geweldige impak op die teolog,ese w~reld gehad. Wat hierd1e feit
merkwaardig maak, ,s dat Bonhoeffer, in teenstelling met boie van sy tydgenote,
ten tyde van sy dood relaticf onbokend was . 1 Dit is eers nadat sy boesemvnend,
Eberhard Bethge, enkele van sy werke - spesifiek sy briewe u,t die tronk gepubliseer het. dat Bonhoeffer se teologie begin aandag trek het. Sedertdien is al
sy werke in sirkulasie gebring, meermale herdruk en in 'n verskeidenheid tale
vcrtaal, sodat Bonhoeffer vandag deurgaan as een van die mees gelese en
bestudeerde teoloe van ons tyd .
"Zur Ze,t findet wohl koin dcutschsprachichor Theologe so viel Beachtung unc1
Resonanz in der Weltchristcnhe,t wie Dietrich Bonhoeffer" (Todt 1986:IX).
Reeds saver terug as 1970 verklaar Bethge dat die sekond~re literatuur oor
Bonhoe!fer se werk so u1tgebre1d geword het, dat dit etlike jare sou neem om 'n
internas,onale bibllogr~fie daarvan saam te

stel.

Ook die

groeiende

getal

dissertasies uit verskillende lande en oor 'n wye verskeidenheid van temas, staaf
die wye invloed en aktualite,t van Bonhoeffer se gedagtes (Becker 1986:71 S;Ruppert 1986:50-54).
Hoe wyd en lewendig die behmgstelling in Bonhoeffer :_.,, teologie presies is, biyk
o.a. ook ult die pos,tiewe resepsio wat sy teologiG a gedagtes in ander
konfess,onelo en para-kerklike kringe gcniot. Vroomhe1dsr;r, '1gs sow~I as groepe
wat meer sosiaal-poht1es betrokke

1:;,

vind aansluitint' b . on b,:,roep hulle op

Bonhoeffer se beskouinge. In ~ooms-Katolieke kringe is
geru,me tyd 'n bekcnde en belangnke naam. Trouens, van

i . , 1:1oeffer
~.t·

reeds vir 'n

.. 1langnkste

studies

oor o.a. sy liturgiese en etiese beskouing, kom Ult h1erdie gelodero (Ruppert 1986:

Bathge wva aangrypend daarop d1t Bonhoeffer e dood nie alleen vir sy ouers •hinter dem
d1chten Schleier e,nes lnkognito* pt,asgevind het nie, maar ook vir die maeste van ·1 kollegas
en studente. ·s1e waren uberrascht, als die wahren Fakten lang,am ans Licht k n • (Bethge
1969b: 121.
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48-60). 2
Van die interessante verskynsels t.o.v. die resepsiegesk,edenis van Bonhoeffer is
die opvallende traaghe,d wat v,r lank in d,e Evangeliese Kerke in Duitsland bestaan
het om Bonhoeffer se gedagtes kerklik en teologies te erken en te integreer. Een
van die belangrikste redes h1ervoor I~ in Bonhoeffer se betrokkenheid by die
sameswenng teen Hitler. 3 Nogtans 1s daar tans in Duitsland 'n nuwe en, in
vergelyking met vroeer, ongekenrle belangstelling in sy werk.
Die belangnk te ontwikkeling in die verband is waarskynhk die beslu1t in 1981 van
Oos- en Wes -Duitse verte3nwoordlgers van die lnternasionale Bonhoeffer-Komitee
om Bonhooffer se werke nuut uit tc gee. 4 Die oogmerk van die heru1tgawe 1s nie
2

3

4

Die grondgedagte -..a,, Ruppert se arukel ,s dat Bonhoeffer oor die algemeen redehk vers,gtig in
Rooms- K3toheke knnge ontvang 1s. In die voorafgaande 25 1aar tot by 1986 1s bv. allcen maar
ses d1ssenas1f!s eri een • Hab htat,onsschnft" oor Bonhoeffer gedoen. Verder 1s die
belangstelling beperk tot sistemat1e:.e teoloe ,m meer bepaa:d tot die wat ekumenies
ge1nteresseerd 1s. Belangrik 1:. ogt r dat daar In hi,.,d,e kringe wel deeghk kennis geneem 1s van
Bonhoeffer en dat dit •1ar. die m es betekenisvolle bydraes m die n;worsing oor Bonhoeffer
bevat. Die bl\kendsu,s 1s ongetw•1feld die van Ernst Feil (Chflstus und d111 mund,g gewordene
Welt. DIJS Weltverstandms o,emch Bonhoeffers ,m Rohmen seiner Theolog,e. Munster, 19701.
T1er.10 Ramer P t~r (01e Prl enz des PoM,scher, ,n der Theolog,e O,etflch Bonhoeffers. Eme
h1s1orische 1/n:vrsuchung in systemat1sche1 Abs,cht. Munster, 19751 en Gerhard Ludwig
Muller: K,rche unrt Sakrament ,m Reltgmnslosen Chr,stentum. Bonhoelfers Be1tr11g zu emer
6kumen,schen Sakr11menrentheolog1e. Fre1burg 1977).
Hod traag die Evanghese K1trke in Du1tc;l,1nd aanvankhk was om Bonhoeffer as egte
christenm,melaar te erken en sy teolog1ese gedagtes as leersaam en profeties te aanvaar, blyk
o a daaruit dat v1r 'n ba,e lang tyd na 19 • '3 geen kerkl,ke, akadem1ese of staatl1ke mstelhng die
wyere bekendstelling van sy teolog1e onderneem het nie (Todt 1986:X). Tot so laat as 1970
was daar bv geen noemenswaarc!1ge of substans16le studie oor Bonhoefter in die Evangehese
Kerk nie Selfs so laat as m 1S86 blv c,,t nog opvallend hoe d1i..wels die werke van Bonhoeffer
in Duitse tvdskrifte deur uitlander:; baspreek is (Ruppert 1986:59) . Die redes hiervoor is
veelvuld1g,
Vireers ha'lg d1t saam met die opva!lende fragmentariese en onafgeslote aard van sy werl.. wat
die aanpak van enige omvattende en u1tputtende navorsing daaroor vir ba1e by voorbaat
ontmoed1g het Belangriker egter was die inhoud van sy denke. Met name sy positiewe
evaluenng van Bkularisas1e en die gepaardgaande suggestie van 'n nie-rehgieuse 1nterpretas1e
van die Bybel, het volgens sommige kerkleiers (a.a, die Hamburgse b1skop Wolber) meegchelp
tot die grootskaalse keri..1ooshe1d in die na·oorlogse Ouitsland IBethge 1986 186). Die grootste
weerstand te(ln Bonhoeffer e'l sy teolog,ese gedagtes moet egter gesoek word in sy akt1ewe
betrokkenheid by die saineswenng teen Hitler Vir baie was d1t dire(( in stryd met die evangelie
en 'n lynregts wecrsprek1ng van die Lutherse tweerykeleer. Lg. het die 1rad1sionele verhouding
tussen kurk en staat teolog1es gestempel en prakt1es gereel (Beci<er 1986:91. H1ornaas wys
Bethge ook daarop dat baie ouer leiers wat onknties meegeleef het met die nas1onaal·
sosiahstiese 1deolog1e. hullo gewoon bedre1g en veroordeel govo I het deur iemand so jonk,
begaafd en profet1es soos Bonhoeffer. Vandaar die traaghe1d om hom of sy gedagtes te aanvaar
(Bethge 1991 :Persoonhke onderhoudl.
Die nuwe u1tgawe van Bonhoeffer se werke, wat hopehk teen die middel van die negent1ner Jara
voltoo1 sal wees, 111 u1te1ndehk ongeveer 8,000 bladsye beslaan, en b1ed mderdaaJ die
moontlikheid tot 'n herontdekking van Bonhoeffer se teologiese i11sigte vir ons dag D1t hang
o a. sa m met heelwat bykomende mhgtmg en 'n unieke samestelling van d11 bande wat Todt
m sy oorwoord tot die nuwe uitgawe van Sanctorum Commun 1-, SOC\.:. volg beskryf •
D1ese
Aufg be soll Bonhoeffers Werke m textknt1sch uberprufter Form m,t knappen
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net om die navorsing oor Bonhoeffer se teologie verder te stil'Tluleer nie; dit wil ook
buito die akademiese steer wyer bekendstelling daaraan gee . Van die belangrikste
winste van die projok is die uitvoenge en sistematiese bestekopname van
Bonhoeffer se geskrifte - van sy persoonhke briewe tot sy meer teolog1ese werk wat daardeur genoodsaak is. Selfs al slu1t dit nie alles in nie - enkele briewe bly
nog uitstaande - sal h1erd1e projek ongetwyfeld die navorsing oor Bonhoeffer
verder stimuleer. In 'n sekere sin begin die resepsie van Bonhoeffer se teologie,
ondanks 'n groat aantal stewige ondersoeke en studies, nou eers (Todt 1986:XIV).
Wat in di6 opsig vir hierdie ondersoek interessant is, is die vraag na die redes vir
die toenemende, positiewe en omvangryke resepsie van Bonhoeffer

in

huidige

teologiese en kerklike kringe Wat is dit 111 Bonhoeffer se lewe en werk wat maak
dat sy invloed tans so ver strek dat dit konfessionele grense oorskry en horn een
van die mees gelese en popul~re teologiese figure van on· tyd maak7 Hoe gebeur
dit dat ons vandag, na etlike dekades, 'n heruitgawe van sy werkc beleef en 'n
daarmee gepaardgaande verwagting dat dit 'n nuwe debat random sy teologie sal
inlui7 Kortweg: wat IA ten grondslag van sy gewildhoid en van die volgehoue,
w~reldwye, tmtoesiastiese navorsI11g oor sy teologiese insigte7
1.2.2

Ole aantrekklngskrag van 'n geloofwaardige lewe

Die sl ,tel tot die huidige gewildheid van Bonhoeffer se teologie IA allereers in die
besondc?re aktualitelt daarvan. Todt noem dat Bonhoeffer veral vier temas wat vir
die toekoms baie helangrik gaan wees, op die tafel gcplaas het, nl. die
onvermydehkheid en belangrikhe1d van 'n joods-christelike gesprek; die probleem
van die mond,gheid van die w~reld met sy groeiende afkeer van religie; die

verantwoordeli!<e christelike handeling waarmee 'n nuwe
verhouding tussr.n denke en handeling ge'impliseer word. en vars nadenke oor die

voororstel

van

unieke rol ~n gestalte van die kerk en die noodsaak •.,an voortgaand

vernuwing .

Hierin was Bonhoeffer die vier klassieke sistemat,eso teoloo van sy tyd, te wete
Karl Barth, Paul Tillich, Werner Elert en Paul Althaus ver voor (Todt 198~·XV-XIX) .
Oat Bonhoeffer in sy nadenke oor die pro!:>lome van sy tyd temas kon identifiseer
Sachkomment1erungen nach neutIgem Kenntn,s tand darb1eten , Eine mOglichst weitgehende
formal., Ubereinstimmung in der Bearbe1tung aller Sande wird t,igestrebt ... Um dem Leser
f'inen zuverllss1gen Einhlick in die Verfahrensweise des Bandherau:1gebers zu geben, legt dieser
Im Nachwort Uberlegunoen z.i seiner Bearbeitung und Interpretation des Textes vor ... Das
ed1torischt Vorwr,rt hingegen z1elt auf rnOghchst straffo Information uber die
Enstehungsgesch1cht1 des Textes
und die Regain fur d11 Erarb 1tung der vorgelegten
Textgestalt• (TOdt 1986:X XIIII Vir meer volled1ge inhgt1ng oor die ,nhoud van die on<.ierskeie
bande, vgl die 1nhgtingspamflet oor d,e nuwo u,tgawe van Chr Kaiser Verlag met die t,tel:
·01etnch Bonhoeffer· .
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wat v,r ons geslag toenemond belangrik sou word, hang direk daarmt•e saam dat
hy m sy nadenke oor die probleme van sy tyd nie die toekoms en die nageslag uit
die oog verloor het nie. Sy worsteling met die probleme en krisisse van sy tyd is
terselfdertyd 'n pogir,g om voon11t te gryp na dit wat aan die kom is vir 'n nuwe
geslag, om rulle daarvoor gereed te mc1tk. Hiurdie antIsIperende karakter van sy
denke verleen daaraan 'n besondorsa meerd1rnensionele (Hohmann 1985: 12 vv) en
aktuele kwalite1l ,
"Das heute lebenuioe lnt~res~e an Bonhoeffer beruht darauf, dass
Bonnoef i~rs Den ken rncht tod, sondern ungeheuer zukunftrtichtig und
aktuell ist, und zwar ehen auf Grund der von ihm vollzogenen
Antizipationen. Denn Bonhoeffer hat in der letzter. Penode seines
Lebens bewusst rnr diu Z11kurift gt:dacht" (Muller 1963:53)
Buiten die besondere aktualiteit van Bonhoeffer se te'.llogie is daur ook 'n ander
baie belan~rike aspek daarvan wat by uitstok 'n sleutel bied vir begnp van die
gewildheid en resoosie van sy teolo91ese gedagtes . Bonhoe:fer was nl. bereid om
wat hy as belangtike temas vir die toekoms 1dentifiseer, daadwerklik te
ko,1kret1seer deur dit deel te maak v.::n sy persoonlike lt?wensagcnda. Wat hy op
tooretiese vlak

s deurslaggowende teologiese perspektiewe vir die nageslag

gesien het, het hy self uitgeleef, selfs al sou dit sy lewe kos . H1erdie bNeidhe1d om
wat hy geglo ht:t, s1gbam uit tt: leef; om die im,igte van ~Y teolog1e ook met sy
It.we te dok, maak horn en d1t wat hy deur sy teologie aan die kerk wou
kommunikeAr,

geloofwaardig. 5

Waarskynlik

Is

dit

dus

Bonhoeffer

s&

eie

geloofwaardlgheid as teoloog en as chnst~n wat die grootste tmkele rede Is v,r die
hu1dige a~ndag wat hy veral by 'n jongor gcslag geniet.

"Bonhoeffer wirkt fur viele uberzcugend durch den Zusammenhang
von Leben und Werk, durch die Einhe1t von ,Denkakt' und
,lebensakt' . lnbesondere ;ungeren Menschen gilt d1eser Mann als
authentisch und glaubhaft, weil er die Konsequenzen seines J}f:mkens
in ceinem Leben gezogen und mit seinem Leben bezahlt hat".

5

In 'n art,kel oor die betekenis wat B:>nhoaffer vir hom persoonhk gehad het, wys Albrecht
Sch6nherr daarop dat die geloofwaard1gheid van sy teologiese insigte prosies ddartn gesetel
was ::lat waarheid 11n eksistensie, woord en lewe by hom 'n eenheid gevorm h11t. •1n 1hm 1st
Wahrheit und Ex1stenz verbunden, das Wort und das Leben, das 1hm entsprtcht ... H1lfre1ch

6

we,terzugeben 1st allein eine solche gelebte Wahrhe,t. Glaubw0rdig weitergeben wird llein,
was durch ein Leben gedeckt ,st• (Schonherr 1988:2001
'n U1tspraak van Hans J Schultz aangehaal d,;ur Christian Gremmels/Hans Pfe•ffAr; Theolog,e
und B,ografie. Zum Be1spiel Dietrich Bonhoeffer Vorwort Munchcn, 1983. O,e g dagte dat d,s
onivangryke reseps1e en groot:;kaal:;e tnslag van Bonhoeffer se teolog,e vandag direk verband
hou met sy geloofw11rdightid as teoloog, kry or,s by rnet1• as een navorser. So antwoord
Albrecht Sch6nherr op sy selfgestelde vrae: •was bP.wegt uns, ens auch heute noch m,t
Bonhoeffer zu beschaft1gen? Warum g1bt es ein offents1chthch wachsendes lnteresse fur 1hn1•.
soos volg. ·1ch meine, we,I er etn Mensch von t1efgegrundeten Etnhe1tlichke1t seines Wesens
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In twee afsonderlike art1kels v-.;ys Bethge treffend daarop dat Bonhoeffer se
geloofwaardighe1d as mens, as christen en as teoloog veral gevest1g ,s deur sy
oetrokkenheid by die weerstand teen Hitler en sy veroordeling ns gevolg daarvan, 7
ondanks d16 o,r,stredenheid daarvan. Daardeur kry die d1epliggende eenheid tu~sen
woord en lewe, wat so kenmerkend van Bonhoeffer se lewensgeskiedenis was, nie
alleen

'n

finale en

sterk dramatiese gestalte nie - in

feite

word

hy 'n

christenmartelaar in die heel klassieke sin van die woord. D,t gee tot vandag toe
aan sy lewe en werk ' n onaamasbare gasag en geloofwaard1gheid. 8
Die geloofwaardi~i,eid wat Bonhoeffer se lewe en werk Stempel en wat meebring
dat hy vandag meer as ooit gelees en waardeer word , mag egter n1e verst&an
word as 'n toevallige gegewe van Bonhoeffer se lewP; wat eers met sy tragiese
dood agtema na vorc getree het nie. Hoeseer sy dood ookal die sterk band tussen
sy oortuiginge en die u1tlewing daarvan belig het, was d1t geensins die enigste
bewys daarvoor nie. Reeds ba,e vroeg

in

sy lewe hat Bonhoeffer se teolog1ese

nadenke heel bewustelik, met die oog op 'r. s1gbaarder u1tlewing van die kerk se
getuienis, 'n duidelike praktiese inslag gehad Geleidelik, namate die offis1olo kerk
se traagheid daartoc geblyk het, r,e: sy e1e lewensgor\Q hierdie gevisualiseerde
sadmval van kerklike verkond1ging en lewensgestalte P.kscmplanes vergestalt en d1t
plaasvervangend aang•wul.

Daaruit veral

blyk hoe belangrik die vraag

na

gelooiwaardigheid as 'n bewuste lewensopgawc v1r Bonhoeffer 1n sy worsteling
met aie kerk was .

7

8

und Lebens war" (Schonherr 1988 2171 Volgens Todt is d1t 1u1 die faktor wat mHi dat
iongmense nog aangegryp word deur Bonhoeffe, se geskrifte, ondanks die d1kwels te
outor:tat1ewe en apod1kt1e.ie stvl daarvan. • Aber au<.h iunoe Menschen empfmden. wenn sit
sich met Bonhoeffers Schrihen befassen, dass sich in 1hnen e1n Mensch authent1sch ussen·
(Todt 1 d86.XXI
"Durch die 1 e1lnahme am poht1schen Widorstand orwarh Bc,nhoeffer w1e wer:1ge Christen aus
Oeutschland eme Glaubwurdigke•t in Ost , Sud und West, d,e uns noch heute zugute komme"
(Bethge 1975a 3951 .
Volgens Bethge 11986: 188·1931 1s d,t onmoontlik cm Bonhoelfer die teoloog en Bonhosffer die
martitlaar van mekaar te sket. Trouens, al d,e klass1eko e1enskappo op ijrond waarvan ,emand as
christenmartelaar geeer word, was by aonhoeffer anwes,g, t wete a) • ... der fre1e 5chutr tur
Gott oeoen die Tyrannen und Abgotter und fur deren Ophir. bl •• die Garantie, dass nicht eme
pathologischo Todes• und Ruhmsucht der Antneb war, also d1f" Abl hnuno des Selbstoesuchten
Martyriums, cl .•• dass h,er etwas gesct,ehen 1st 1m t\' , nen Chn t1, dos lnkarn,e1ten,
Gekreuz1gten und Auferstandenen, ,n deuen Zeugnis fur das 1. Gebot w,dor J,e amleren Goner
Hin Zeugc hine1ngenomme,, 1st, di .•• die Sohdaris1erunu mit fremder Schu: 1". O,t gee 'n
bepaalde ocsag aan sv lewe en br:ng mee dat sv u1tsprake en 1n-.1gte nog steeds werksaam en
eg bly. • ... du, Mehrneut1gke1t eines ct;rn:thcher, Lebens 1st 1m Tode der E1ndeut1gke1t oev.,ch!'l .
So verhllt es sich auch m1t jenem Flossenburger Tod om 9 . Arml 1945 Oam1t ,st ab r d,ese,r.
Bcr.hoeffer, seinem fAktisch naturhch mehrdeut,gen Le~en, Lchren, Pred1gen, Analys,eren,
Suchen und Schre,ben eine machtvolle Autontat zugew chsen , und n1 mand i<ann das
,uckglng1g machen. D1ese Autontit 1st "uch n1c;lt emfach ubertragbar. <' • - Worta sind
"ers1egelt und smd teurer als die anderer, auch wcnn s,e wortgleich formuh r: .. •n" .
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"Er hielt auch nichts von einer Theotogie im Etfenbeinturm, abseits
von der konkreten Not c.Jer Gemeinde. Dorum liess er sich aus dem
okumenisch so reic.hen Lo,1don in das armselige Predigtseminar
Finkcnwalde rufen. Darum kctirte er im letzten Augenblick vor c!em
Kriege, im Juli 1939, von einer Vvrtragsreise aus Amerika zuri.ick, die
ihnen Freunde verschafft harten, um ihn vor dem Krieg zu bP.wahr n.
Bonhocff er abcr sagte; lch 9ehore zu den Brudern und Schwestern in
der Bekennender. Kirche in Deutschland . Wie soil ich ihnen spater
einmal unter die Augan treJen, was wurde mein Wort bei ih:ien
gelten, 'Ncnn ,ch nrcht ihre Angste und aedruckungen geteilt hatte 7
Die F;~ge der Glaubwurdigkeit spielte In seinen Gedanken eine
erheblicI1e Rolle" (Schonherr 1988:222) .
Op die punt is dit duidelik hoe die aard en omvang van die rn~epsiegeskiedenis va,,
Bonhoeffer se teologie reeds 'n baie belangrike teidraad bied om hierdie baie
grondtiggende mot1ef vir sy persoontikP. lewe, maar ook vir sy teolog,ese arbeid

in

die oog te kry. Die groot vraau is natuurlik in watter mate die nageslag bereid is
om in hulle omgang mer 8onhoeffer werk!ik aandag te gee aan hierdie baie
fundamentele motiof. Wie Bonhoeffer rP.g wil verstaan en sy ins,gte met erns wit
opneem in sy/haar eie omgang met die Christelike Kerk, sal beswaarlik kan ontkom
aan die vraag rIa die geloofwaardiyheid van die kerk. Ons sal selfs moet vra of
daar nie omstandignede is waarin Bonhoeffer se soort tewenskeuses, of dan ten
mrnste die wyse waarop hy sy gevoel vIr 'n geloofweardige getuienis uitgeleef het,
nie ook ons kcuses of lewP.nstvt behoort te bepaat nie.
Ten einde meer heldorhe,d hieroor tR kry, sal ons
indringend moot l<yk n

in

die volgende gedeelte meer

die ocloofwaardighe1dsmotief in Bonhoeffer se lewo en

worke: waarin d,t prcsics be~taan het en hoe dit deurgaans na vore tret:. Uit die

ondersoek sal blyk dat, alhoewel die mot1ef meesal op 'n implisiete vlak by
Bonhoe:fer aanwesig was, dit nogtans baii::! grondliggend was en veral op bepaalde
stadiums van sy lewe duidel1k en stork na vore gctree het. Voorts sat dit blyk dat
hiordie motief nou verweef ,s rnet die l,esondere worsteling wat hy met die Duitse
kerk in die dertige jare en daarna, tot aan die einde van sy lewe gehad het. Dia
kerk het deurgaans 'n baio sentrale pos1sie

in

Bonhoeffer se lcwe en teolog1ese

denko ingoneum. Ter write van (iie kerk se geloofwaardigo getuienis hct Bonhoeffer
gedink, gcleef en uiteindehk gestbrf. In wat volo, sat ek uiteensit waarom die kerk
wet vir horn S"l belangrik was, "sook hoe sy bogrrp van die kerk daar uitg!}sien het.

1.3

DIE

SENTRALITEIT

VAN

DIE

KERK

GELOOFWAARDIGHEID

AS

Gf\ONDMOTIEF
Oat die kerk 'n baic belangnke en sentrale rol

in

Bonhoetrer se denke gespeel het,

is reeds duidetik wanneor 'n mens die literatuur oor sy toologie 1n oenskou rieem.
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Buiten 'n groot aantal belangrike art1kels oor hierdie tema, 9 1s daar ook enkele
belangrike boeke en studies wat sede t die sewer.tiger jare verskyn het. Di~ werkc
behandel Bonhoeffer se teologie hoofsaaklik vanuit die pcrspektief dat die kerk
sentraal

staan;

andersins

word

sy

teologie

vanuit

die

progressic

in

sy

ekklesiologiese denke gesistematisoer. 10
Hoewol s iKe pogings die gevaar loop om eensydig te wees en die kompleksiteit
v;rn Bonhoeffer se rl,rnke gering te skat, kan d•t kwalik betw1s word dM Bonhoetfer
homself buitengewoon sterk geinteressccr hat

in

die kerk. Sy lewensgang ~ownl as

die inhoud van sy eie werke bevestig di\. Alhoewel die gang van sy lewe later
beperkinge hierop sou plaas, hct hy in 'n groot mate volgehou om sy totale
dogmatiese besinning binne die konteks van die kerklike gemeenskap te beoeten,
en d1t met die oog daarop ontwikkel . Hicrdiu parallel tussen kerklikA lewe on donke
m~ak die inset en bcteken,s van Bonhocffor so teologiese denkC? uniek.
Soos in die kerkgeskrifte van Augustinus en die latere skolastick, was die kerk vir
9

Die groe1endt1 getnl artikels en gesknfte oor Bonhoefter se ekkle iolog,e Is ta vef!I vm hier t
noem . Die volgende word egter red1:1l,I.. a:ucmeen Prken as die h langnkst11 "" or,entenng t n
opsIgte van Bonhoeffer sa ekklei.1olog1e, n veral d,e ontw,kkel,ng wat d1t deurloop h t: L::mge,
E., Kirche fur andl!rf'! • Dietrich Bonhoeffers Be,trag zur Fraga einer ver,mtwortbaren GeStalt d r
Kirche in er Geoenwar1: Evangelische Theologie, 1967, p,513-546; Vo-, Hase, H. Chr., Bogn!
und Wirkhchkett d r Kirche In der Theolog1e D•atri: h Bonhoeffers: Die M0nd,ge Welt 1, p 26·46,
Ehrling, A., Somo observations c,n th 'New Theology' and on D, tnch Bonho ff r nd h s
Eccl siology: Scottish Journal of Theolog~· vol.22. 1969 p 45 •59; Sr:iol,k, J ., Kirch ohn
Priv,leglcn· Bonhoeff r•Sympos,on, Gent 1976, p 129-145: L,gu , J , Oas Verstlndn, .. d r
Kirche be, D,etrtch Bonhoeff r: Bon ho ffer•Stud1en, Munchen 1~85. p. 113-1 22; Hor, K r. M ,
Kirchc als GestaIt und Ere,grns, Munc:hen 1963, p 124•155; P t rs, T R , 01 And re 1st
unondhch w,cht,g • lmpuls aus Bonhoeffers Ekkles1olog1e fur die G genwart. D,e Pr s nz d s
verdrangte,, Gottes, p.166-184; Hub r, W ., O,e Ekkles,olog,e Dietrich Bonho ffers und der
Gedank11 J r 'Kirche fur andere' : Kirch und Offenthchke,•, p, 107-1 i 4; Huber, W , Wahrh ,t
und Eiustenzform. Anregung n 1u e,ner lheorie der Kirche boi D1etr1ch Bonhoeffer: Folg n
chnsthcher freIheit, p ,169·204; Ouchrow. U., Kann Bonhodffers gelebte Lehre von cJer Kirche
In der Bundesrepubhk Deut$thland re2ipt1ert werden7 ,n: Weltw,rt chaft heute. Ein Feld fur
bekennende Kirche, p.36-55.
10 Van die lyw1ger studies wat ueduronde die afgelope klomp,e iare oor Bonhoeffer H
kerkbeskouing ondemeem ,s, tel die voluende d,ssertas,es onder die belangrikstes: De Gruch-,,
J.W., The Dynamic Structure of the Church, An Exposition and Comparative Anolys,s of the
Ecclesiologies of Karl Barth and D1ot11ch Bonhoeffer, Theological D,s,;ertat,on, UNl$A 1972;
Green, C.J ,, The Sociality of Christ and Humanity. Dietrich Bonhoeffer's early Theology, 1927 •
1933, S holars Press, Missoula, 1972; Pfeifer, H ., Das Ki;chenversta,1dnis Dietrich
Bonhoetfers . Ein Beitrag zur theoiou• chcn ?r,nzip,enlehre, Diss.theol., Heidelberg 1963; Von
Oettingen, A., Kirchliche Gemeinwe~ens11r~ tit • Konfhkt und gesellschafthche Strukturb1ldung.
Eine empmrr:he Untersuchung im Konte>et dor Ekkles,ologie Dietrich Bonho,affers, Fra11kfur1
1979, Koegelenberg, R.A ., Volk als l'a,,m der Kirche. Knt,sche Uberlegungen 1um
Selbstverstandnis der 'Nederd111tse Gerttfo,mcerdl' Kerk' (N.G,K.1 Sudafnkas am Leitfaden
Dietrich Bonhoeffers, Diss theul. Heid Iberg 1990; Dav, Th .I., Conv,v,ahty and Common
Sense. Tha Meaning of Christian Community for Oiemch Bonhc.sffer, Diss. New York 1975.
Veral lg. werk word deur Ulrich Duchrow (Weltw1r1schaft h ute. Ein Feld fur Bekennende
Kirche, p, 361 u1tgesonder as een van d,e heel baste werke oor Bonhoeff r se ekkles,olog,e tot
op hede.
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Bonhoeffer bale meer a:s net een tema of leerstuk w~aroor binne die bestek van die
dogmatiesa t-eologie besin is.

D1t was die logiesc veronderstelling van alle

teologiese bP.sinning - die kontP.ks waaru,t teologie gebore moes word en waarop
d1t

gacsurig ook gerig moes wees. 11 Hierdie sentrale pos1sie wat die kerk formt.el

binne Bonhot>ffor se teotogie ingeneem het, bring o.a. mee dat die verskeidenheid
temas wat hy ~!ga:-t'ld~ ontwrkkel 'n ekkiesiologiese gerigtheid kry, en op grond
daarvan

ook

'n

inttir.smlte

u.11neh::1ng

s1stematisenng van BontmP.tr8r ~;r:,

,..,er~ so

vartoon .

Dit

verklaar

waarom

die

moeililc, hoewel ook opwind,~nd, bly.

"Bei kaum anderen Autor 1st so w,e bei ihm die Frr.g1 nach der l<lrche
ins Zentrum geruckt; von seiner ersten Arbeit - dor Oissenation
,Sanctorum Commurno' bis hin zu der let2ten, im Gefangnis
entworfenen Arbeit - von der wir nur die Skizze in deP Tegeler Briefen
kennen - ist sein Werk von der Frage nach der Krrche b . '-t,mmt. Ja,
es geht so we,t, da$S er programmatisch die Kirche a1s VorzeichPn
und Ausgangspunkt a lier theologischen Arbeit betrach!et ... Di& Frage
nach der Kirche ist das Grundthema de;- theologischen Arbeit
Bonhoeffers" (Huber 1985: 1 70) .
"In short, there is an ecctes1ast,cal d1merisior to all of Bonhoeffe, •s
thinking, even tllat wh:c'1 dm~s not directly concern itself with
ecclesiologica1 tt,emes. His theolo9y can rightly be un1erstood only if
it is seen as produced within the church ,md tor the church" (Wilcken

1981:196).

Die groot vraag wat vervolgens aandag geniet. is die vraa!J na die rede vir ctie ~.erk
se prominensie in Bonhoeffer se lewo en denko. \Naarorn was 1jie kerk vir
Bonhoeffer so belangrik? Belangriker nog: op watter wyf.~ her dit as 111t9angspunt
en doel vir sy teologiese nadonke regdeur sy lewe gegeld?

1.3.1

r>ie kt;rk as konkretisering van God so openbaring in die wereld

Om te verstaan waarom die kerk so 'n .1entrale posisie in Borihoeffer c;e tewe en
denke ingeneem het, moet ons rekening hou met 'n fundamer.tele vr.Jag wat
Bonhoeffor regdeur sy lewe gestel het en wat tot 'n groat mate die grondimpuls
agter sy ganse dogmatiese besinning is. Die vraag was Of en veral ho~ die
werklikheid van God deel kon word van die werklikheid van ons aardse lewe. Meer
christoloriEs geformuleer: hoe kan die openbaring van God in Jesus Ctv·fstus
11

In sy voorlesings oor die wese van die kerk tydens die somersemester van 1932 het Bonhoeffer
hom ln 'n afdeling oor die plek van die kerk in die dogmat1ese teolog,e, soos volg oor die
probleem uitgelaat: -rheologie ware nicht, wenn Kirche nicht ware Die Kirche steht vor der
Klammer. in der theolog,sche 11"-ci abgehandelt werden. Die Kirche blieb, wozu Augustin sie
gemacht hatto, die Voraussetzung aller dogmat1schen Artikel ... Die Kirche gehOrt aber vor der
Klammer der Theolog1e. Dies war die grosse Einsicht der scholastischen Theologie, uber die wir
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watkhk gestalte kry ,n die lewe van mense7 12
Terwyl di1.1 vraag op 'n eerste vlak in die reine wou kom met die baie ou probleem
van God se kenbaarheid en die wyse waarop dit geskied, het dit in Bonhoetter se
geval gepaard gegaan met 'n d1op persoonhke versugting wat hy tot aan die einde
in horn sou omdra. Hierdie versugting was om God meer konkreet en sigbaar te
beleef; om die probleem van God se onsigbaarhe1d, waarvan hy in 'n stadium sou
kla dat dit horn oneindig vermoeI, te oorwin. So diep en stork het hierdie
versugting by Bonhoeffer geleef, dat die intonsiteit on oorspronklikheid waarmee
hy deurgaans sy kerkgeorienteorde teologie sou bedryt, tot 'n groat mate hIP ~een
teruggevoer kan word. Dit kan trouens beweer word d:H die innoverende kwaliteit
van Bonhoeffer se denke presies daar na vore tree waar hy teologies 'n antwoord
probeer b1ed het op hiurdie grondprobleom van sy lewe - 'n probleem wat ook die
diepste vrae van sy tyd sou art1kuleer.
"Die ganze theolog,sch -innovative Enorgie Bonhoeffers, von der
interdisziplinaren Kirchentheone des Fruhwerks Ober die Eins•cht der
,Nclchfolge', ,d.ts cine Erkenntnis nicht getrennt werden kann von der
Existenz in der sie gewonncn 1st' (N 22), bis hm zu den
Gefangnisbritifen, die Gott - sehr alttestarnentlich, sehr lutherisch und
sehr zeitbezogen zugleich - in soiner die soitigen Ern1edrigung zu
denkcn wagen, gilt dem Vorsuch, diese 'UnsichtlJarkeit' zu
Gborw1nden" (Peters 1987: 172).
Onder invloed van Barth het Bonhoeffer die inhoud en betekenis van God

e

bomoeienis met die aarcJse werklikho1d, dus sy openbaring, direk betrek op die
persoon en werk van Jesus Christus. In Christus, het hy geglo, breek die
werklikheid van God deur na ons aardse lewe, word di~ nuwe w1I van God vir die
mensdom sighaar en selfs konkreet kenbaar. Bonhoeffer beskryf egter die
eiesoortioe konkreetheid van die openbaring in Christus a,,,5ors as Barth Vir horn
bevat die oponbaring van God in Christus nie allee;1 'n historicso dimensIe nie,
maar ook 'n sosiale dimensio. 13 Gocf soek in Chnstus nie alleen 'n gesk,kte tyd om
uns nrcht ohne Schaden hrnwegsetzen k6nnen• (WOK:26•27I.
12 ·s,in (Bonhoeffersl t1efstes lnteress.e ... 1st kern akadem1sches, sondern d1 elementare Frege
nar.h der Wirkhchke,t Gottes und seiner Offenbarung rn der W1rklrchke1t d1eser Welt"
(Lange: 1967:b 16). In aanslu1t1ng by Dumas se grondtese dat God vir Bonhoeffer nie rn die
metafisiese of dre nnerllike van dre mens ta v1nd ,s nre, maar in die real1te1t (Dumas 1971 :VIII),
rnterpreteer De Gruchy die hoof1rnpuls van Bonhoeffer se teolog1e ook ,n dre rigtmg. Ort sou dan
vIr Bonhoeffer basies gaan om d e vraag na die struktuur (Gestalt) waarrn d16 real,te,t konkrete
vorm in die wereld aanneem. Hie, die struktuur ,s gegee rn die rnkarnasie van Chnstus, sodat d11
fundamental• 11raag van sy teol(,g,ese arbe1d u1te1ndelrk sou lu1: "Was das Ch.istentum oder
auch war Christui; heute fur uns ,igenthch 1st?" (De Gruchy 1972:61-631.
13 In 'n insiooewende artIkel wys James H. Burtness daarop dat die oroot 11ersk1I tussen Barth en
Bonhoeffer daann gele6 was dat Barth nog trou wou bly aan die extru Calvini1t1cum•begrnsel
waarvolgens aanvaar is dat die c nd1ge nre rn staat rs om die onernd1ge te bevat nie (f1nrtum
incapax 1nfrn1t1). Bonhoeffer daarenteen glo soos Luther dat die e,nd,ge wel rn stDat Is om d1@
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in die menslike geskiedenis in te kom nie, maar vcrat ook 'n geskikte ruimte waarin
Hy sy bedoeling met die wl3reld s1gbaar kan demonstreer. Hierdio ru1mte sien
Bonhoeffer dan as die kerk. Die kcrk word so in Bonhoeffer se teolog1e nie alleen
die toegangsoord tot ware kennis van God nie, dit vorm ook die ruimte waar
Christus in en deur die unieke gemeenskap van die gelowiges met mekaar 'n
bepaalde sosiale vorm of gestalte in die w~reld kry. Dit word die konkretisering
van God se openbanng in die wereld .
"Gibt die dialektische Theolog1e jener Jahre der Offenbarung ihre
geschichtlicht: Gestalt - Menschwerdung, Kreuz und Auferstehung
Christi, das in der Schnft gegebene Wort wieder zuruck, so erkennt
Bonhoeffcr,
dass
zu
dieser
,Zeitkomponente'
auch
die
,Raumkomponente' der Offenbarung, die wiri<liche Kirche treten muss.
Darum stellt er die Frage ,Glaube und Gemeinschaft'. die Frago nach
der Gestalt der Kirche" (Von Hase 1959:33) .
Hierd1e ruimer interpretasie van die openbaring bring mee dat daar in Bonhoeffer se
teologiese denke 'n soort identifiser ing van God se openbaring 1n Christus met die
ker'< as sos1ale entiteit plaasvind. Die kerk, hoeseer Bonhoeffer se visie daarop
ookal sou verskuif, was vir horn basies "Christus als Gernc,in,je exist1erend" - 'n
gemeenskap wat die liggaam van Chnstus is waarin Hy deur sy

Woord on Gees

korporatief teenwoordig is. Hoe st erk Bor,hoeffer in aanslu1ting by Luther die
openbaring op die kerk betrek het , en d it in 'n c.in selfs in die kerk laat opgaan hot,
sien ons deurgaans in sy ekkles1olog1e. Nl3rens word dit waarskynlik duideliker
u1tgespel as

in die volmag

wat

Bonhoeffer aan die gemeente toesA om

plaasvervangend vir ander as die liggaam van Christus in te tree en spesif1ek die
sondeverg:fnis te bemiddel nie. Dis dan ook spes1f1ek in di6 verband dat hy skryf:
"
ctie Offcnbarung Gottes in der Gemeinde ist die ganze
Offenbarung. Man dart nie hinter die Gomcinde zuruckgreifen"
(WDK:66) .
Met die uitdrukking "Christus als Gcmeinde existierend" word Bonhoeffer se
unleke konsep van die kerk geprof1leer. Daarby verduidelik d1t hoe die sentrale rol
wat die kerk by hom speel, deurlopcnd bepaal word dour, enersvds, die kerk se
fundering in die openbanng van Christus, en andersyds, die: uiienb~•ing r.e
lokalisering in die kerk . Daar is

SP. If

'n sin waann di6 u1tdruk cir:µ

verwoord dat die openbaring van God in Christus in

fici

~ 1eni,1g

( geheel in ..! i~ gemtiente of

oneind1ge te bogryp (fin1tum c pax inf1r11t1) . Hierdie grondkeuse by Bon~oeffer hang daarmee
saam dat hy, teenoor Barth se formahst1es•aktuahstiese verstaan van God se vryhe1d, mur
lnhoudehk daaroor preat . V,r hom Is God nie net "'V van mense me, ma&r veral vry vir hul:e. O,t
sien ons in die lewe van Chri:.tus, veral dan in sv 'lernedering . Chnstus ,s die Woord van God
.,,, vryheid en tasbaar ,n die 'lerkond1gmg en lewe van die kerk (Burtness 1983: 1 67 183).
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kerk gevind kan word.
"Bonhoeffer advocated a theology that did justice to the fact that the
revelation is bound to the church" (Godsey 1960: 15).
Hierdie insig dat die kerk die konkretisering van die openbaring is, bring mee dat
Bonhoeffer deurgaans die konkrete empiriese gestalte van die kerk met groot ems
sou bejeen. Trouens, die realiteit van God in Jesus Christus word narens anders
konkreet en sigbaar as in die lewensvorm en institusionele gestalte van die
konkrete empiriese kerk nie. Hoewel nie ident1es met die ryk van God nie, is die
empiriese kerk as die konkreet ge'institusionaliseerde gemeenskap van gelowiges
wel u1tdrukking, selfs draer, van God se nuwe wil vir die wareld. Hierin skuil vir
Bonhoeffer die wonder van die soort kerk waarin ons kan glo: terwyl die empiriese
kerk menslik gekonstrueer, en dus relatief in vorm en optrede is, is dit terselfdertyd
die liggaam van Christus, sy unieke teenwoordigheid op aarde.
"Nicht eine unsichtbare Kirche wird geglaubt, nicht das Reich Gottes
in der Kirche als coetus electorum, sondern, dass Gott die konkrete
empirische Kirrne, in der Wort und Sakrament verwaltet werden, zu
seiner Gemeinde gemacht hat, dass sie Leib Christi, d.h. Gegenwart
Christi in dcr Welt sei, dass nach der Verheissung Geist Gottes in ihr
wirksam werde ... Geglaubt wird die Kirche nicht als unerreichbares,
bzw noch zu vollendendes Ideal, sondern als gegenwtirtige Realitat"

(SC:191).
Soos ons later sal s1en, het ons hier met een van die heel belangrikste
perspektiewe in Bonhoeffer se ekklesiologie te n1ake nl. dat die wese van die kerk
soos uitgedruk in sy l:>elydenis, onlosmaaklik saamhang met sy empiriese gestalte.
Hierdie christolog1es-eskatologiese bepaling van die kerk, spesifiek die empiricse
kerk, as die ryk van God in Chnstus sigbaar vergestalt, hou in b!lginsel reeds in dat
nie enige menslike of selfs relig1euse instelling noodwendig draer of uitdrukking
van God se w1I vir die wereld is nie D1t val telkens op hoe Bonhoeffer regdeur sy
lewe die ware kerk as konkretisenng v~n God se openbaring sterk afgrens van
enige

ander

menslike

instituut

of

selfs

religieuse

gemeenskap.

Wat

die

inst1tusionele vormo van ons bestaan eg k6rk maak, sal direk afhan.J van ell-:e
institusie se vermoe om in terme van besta 'ide of selfs nuwe institusionele
patroile, konkrete beslag aan die nuwe w

,.

1

Hierdie wil van God bestaan daarin dat men!

c.., u

ltt

gee.

natsoos Christus plaasvervangend

vir mekaar en veral v1r ander sal lcef. D1t bcpadl ,ie kerk se ware 1dentitt!it en
ma~k daarvan 'n nuwe, anderso.Jrtige gemeensl<ap

D,e kerk se aanspraak en

bolydenis dat hy die hgaa·1m van Christus 1s, die beliggaming van sy openbaring, is
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dus eers geld1g wanneer sy institusionele vorme en werksaamheid hierdie nuwe
styl van

gemeenskaplike lewe sigbaar

fasiliteer an struktureer.

Dit is die

beslissende l<riterium wat die kerk in sy inst1tusionele gestalte tot kerk maak (Day
1975:89). In terme van Bonhoeffer se beskouing van die kerk as konl<;ete gestalte
van die openbaring. beteken dit dat dio knnkrete empiriese kerk nie alleen
onmisbare draer van die opP.nbaring is nie, maar ook die onvermyC.:alike toetssteen
daar\OOr. Of en

in

watter mate die openbanng van Chnstus 'n tccnwoordige

realiceit is, kan dus nie net afgelees word nie, maar ook getoets word aan die wyse
waarop die kerk empiries as 'n unieke gemoenskap bestaan en funksioneer.
"Nach Bonhoeffer kann vom Wesen der Kirchc nicht die Rede sein,
ohne zugleich die geschichtlich gewachsene Gestalt der Kirche zu
thematisieren. Umgekehrt ist die Konsequenz, das die Praxis oder die
Gestalt der Kirche als Prufstcir: des Wesens der Kirche betrachtet
werden muss" (Koegelenberg 1990 142)
'n Tweede implikasie van Bonhoeffcr se siening dat die kerk die konkretisering van
God se openbaring is, is dat die kerk van huis uit betrokke Is by die wlreld.
Bonhoeffer het in die loop van sy lewe op baie maniere aan di~ gedagte
u1tdrukking gegee. Selfs waar die P.elydende Kerk tydens die jare van kerkstryd in
Duitsland gedwing is om ter wille van sy e1 weerbaarhe1d homself terug te trek en
skerper af te grens van die wereld rondom horn, was d1t altyd nog ter wille van
hierd1e w~reld (CD:239) .
Hierdie Sterk gengtheid van die kerk op die w~reld hang by Bonhoeffer direk saam
met die duidehke en kenmerkende christologiese en veral eskatologieso samehange
waarin die ker!< v1r horn bestaan. As liggaam van Christus, wys Bonhoeffer veral in
sy vrocere werke uit, verteenwoordig die kerk gelyktydig 'n nuwe mensheid
waarin God se oorc;pronkl1ke bedoeling met die ganse skepping sigbaar word
(SC:87-100). In die ops1g geld die kcrk as oervorm van alle sinvolle menslil<e
gemeenskap en sosialiteit. 14
Hierdie belangnke perspel<tief in Bonhocffer se ekkles,ologie hou a.a. in dat die
kerk en die w~reld in beginsel onafwendbaar op mekaar aangewys 1s. Die kerk is
op grond van sy status as 'n nuwe menshe1d die plek waar Chnstus se
plaasvervanging v,r die mensheid voltrek word (Von Hase 1959: 26). 016 werk van
Christus word sigbaar in die plaasvervangende dade van die gelow,ges teenoor
mekaar en teenoor die w~reld . D1t 1s die pick waar Christus vorm tanneem in die
wllreld en waar die w~reld op sy beurt weer in Chnstus gevorm word . In 'n baie
14 •und sofern in der neuen Menschhe1t die Intention der SchOpfung zum Ziel kommt, 1st die
Kirche let1ten Endes der Archetype menschhcher Sozialitat schlechthm" (U1nge 1967 518).
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pertinente sin van die woord is die kerk dus self 'n stuk wereld, alhoewel dan 'n
gekwalifiseerde stuk wereld :
" ... qualifiziert durch Gottes offenbarendes, gnadiges Wort, das sie,
die der Welt ganz anheimgefallene, ausgelieferte, fur Gott in Beschlag
nimmt und nicht mehr freigibt" (GS 111:286).
C Tldat die heil en die bestemming van die wereld op die manier in die blote
-staan van die kerk opge$IU1t is, vorm die kerk vir Bonhoeffer 'n doel in sigself
(SC:115) . So 'n bestaan wat doel in sigself is, beteken egter geensins dat die kerk
'n vrypas vir eksklusiwiteit of 'n afgeslotenheid van die w~reld het nie; inteendeel,
11y is tegelyk ook 'n middel tot 'n doel, 'n instrument waardeur Gc,d die hele
\,(ereld kan seen en tot sy bestemming kan lei (SC: 181 ). Die kerk is gelyktydig
middel tot vervulling en vervulling in sigself wanneer dit die doel v ,aartoe d1t deur
God in Christus bestem is, ernstig neem en daarmee saamval deur God se
verlossing sigbaar uit te leef, ook as institusionele organisasie.
Dit is d'l,1 ook een van die interessante insigte van Bonhoeffer se ekkles1ologiese
denke, dat alhoewel hy aanvaar ci11t daar 'n reele grens tussen die kerk en die
wereld is, hy dit nie as staties sien nie. Juis omdat die kerk na sy wese 'n nuwe en
eiesoortige gemeenskap is, wat opkom uit die hefde van Christus vir ander en wat
daarop sy eie lewensvorm en instttusionele aard baseer, is dit
die wereld.

15

in

begmsel oop na

Cit is pre~ies in hierdie spesif1eke identiteit van die Chr,stelike kerk

as gemeenskap met en vir die ander, dat die kerk sy diepe betrokkenheid by die
w#lreld vind, en die wijreld en ander instellings van die samelewing weer op hulle
beurt in die kerk hulle diepste betekenis en bestemming ontdek.
"Es gibt nur eine Hilfe fur unsere Zeit die so kraftlos, so schwachlich,
so erbarmlich gering und jammerlich und dabei so heimatlos ist:
Zuruck zur Kirche, dorthin, wo einer den anderen in Liebe tragt, wo
einer des anderen Leben lebt, wo Gemeinschaft in Gott ist, wo Heimat
ist, weil Liebe ist. Unsere Welt soil em Teif des Volkes Gottes, soll
Kirche werden . Orts aber ist das Ziel und der Sinn auch aller unserer
Gemeinsch::ltten, der Ehe wie der Freundschaft . . . Kirche, das ist
unser Glaube . 'lch glaube an eine heilige Kirche' . Kirche, das ist der
Sinn unserer menschlichen Gemeinschaft, das ist unsere Hoffnung fur
diese und jene Zeit" (Dudzus 1985:172-173).

15 Thomas Day verwoord hierdie gedagte mooi wanneer hy skryf: "A community which Is really
based on Christ's action for others cannot be closed upon itself. For it is not simply an end in
itself ... For selfforgetting love, which is not aimed at receiving love tn return, is what ,n fact
evokes reciprocity and forms community. Thus there can be no difference in principle between
Christians relationship to other Chnstinns and that to other people outside the empirical church.
That is why for Bonhoeffer there can never be a static boundary between church and world,
though there will always be a real one" (Day 1975:86) .
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In die volgende afdeling word spesif1ek gelet op hoe die sentral:le,t var, die kerk in
Bonhoeffer se denke sa, ihang met sy visie van die kerk as 'n unieke Chnstelikc
gemeenskap. Meer bep.

wil 0'1S vasstel hoe hierdie sienings uit~indelik die hele

karakter en bestemming

1.3.2

n sy teologiese arbeid as geheel geraak het.

Die gemeenskap as oorsprong en bestemming van die teologie

Soos reeds genoem, hang die sentrale rol wat die kerk in Bonhoeffer se teolog:e
vervul, direk saam met sy siening van die kerk as die konkrete gestalte van God se
openbanng in Christus. Dit het ook reeds geblyk dat nie enige institus,onele vorm
of kerkhke gestalte noodwendig God se openbaring drc; of reflekteer n,e. Die
unieke vorm wnarin God se openbaring in Christus in ons wt')reld gelokctli!;c r
word, 1s du~ va11 die empinese kerk as egte Christelike gemeenskap. Alleen daar
waar mense in gemeenskap met mekaar vir mekaar sorg en leef, word Christus
werklik sigbaar en die geloof in Hom reeel. Die Jesus in w,e Bonhoeffer glo eri die
gemeenskap wat vir horn eg is, is te v1nd in die Jesus wat cts gemeen:;kap
bestaan . Ons is hiermee by waarskynlik die rykste en mees radikale insigte van
Bonhoeffer se etiese besinning, indien nie van sy hele Leologiese arbeid nie.
"Christian community ,s the starting place, the Leitmotiv, the
houndary and the social intention of Dietrich Bonhoeffer's theological
ethir.s. 'J!-!sus Christ existing as community' is the Jesus in whom
Bonhooffer believod and tho commur,ity in which he behaved . His
recognition of the concretf. communal locu$ of Christian f3ithobedienc , l•fA nnd the reflect·on on these which is theology is the
richeit arid ,nos1 radicel of Bonll,)effer's insights' (Day 1975 1 ).
By Bonhoeffer

speel

Cit:?

kerk a,; Christelike gemeenskap inderdaad so 'n

fundame, ,tele en so•i!ra 1e , -: dat d1~ die ganse o:1twikkeling val'\ sy eie teolcg,ese
ins,gte, asook :,y kc •,seps1e ,,a,, teolog,e in die algemeen, lewenslank be'invloed.
H1erdie invloed v.,n tlif' Chnstelik£; gerneen'ilcap op die aard en die ontw1kkehng van
Bonhoeffer se teolog,e . kom vt:ral op twee vlakke na vore .
Eerster,s vorm die Christelike gemeenskap, die kerk, by Bonhoetfer o,e onmrsbare
sosiale konteks waaruit sy eie teologiese gedagtes deurria ::1ns ,.

v, 'lrtkom en

ontwikkel Die µnm~re vraag vir Bonhoeffer se nadenk~

, wa~ de ·halwe

n,e soseer die vraag na die plek van die kerk in die do,

"llo.1ie nie, maar
nho,r;•fer was die

eerder die vraag na die plek van die teologio in die kerk
teologie van

hu1s uit veranker in die ruimte

van die kerk ~s Christelike

gemeenskap; dit moes ook daar beoefen word . In die woorde van Bonhoeffer self:
"Die empirische
(WDK:31 ).

Kirche

ist

die

Voraussetzung

der

Theologie"
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Dat hierdie insig va,, kardinale belang is, spreek vanselt.
Dit bevestig dat die diepste gronde vir die ontwilrkeling in Bonhoeffer se teologiese
en 13kklesiolog1ese gedagtes nooit bedoel was om suiwer akademies te wees nie.
Alhoewel die akadem1ese en rntellektuele diskussies van sy tyd Bonhoeffer
d1epyaande ge·interesseer en be'1'nvloed het, is 1ie grondliggende drytveer vIr sy
groeiende nadenke oor die kerk veel eerder te vrnd in die verske1denhe1d van
sosiale kontekste en konkrete gemeenskap-situasu~s waarin hy horn deur die loop
van sy lewe afw1sselend sou bevrnd (Duchrow 1978:37). H1ervan was 'n
akademiese milieu maar een . Om Bonhoaffer se teologie en die aksentverskuiwinge
daann goed te verstaan, moet ons dus van die begin af rekening hou met die
plekke en veral die Christelike gemeensk:'3f"lpe waann hy horn deur die loop van sy
lewe bevind het. Hierdie insig dat die kerk as Christclike gemeenskap Jie
veronderstelde ruimte was waarbinne Bonhoeffer se teolog1ese insigte gevorm is,
b1ed vandag nie alleen 'n saaklike verklaring vir die belang van spesifiek die kerk as
Christehi<e gemeenskap in sy <.lenke nIe, maar ook vir die fe,t dat d1t 'n
deurlopende tema by horn wac; tot aan die einde van sy lewe. Bonhoeffer se
verworteling in die konteks van die Christelike gemeenskap en ~Y gepaardgaande
fokus daarop, bied dus vandag die heel belangrikste sleutel tot bognp van dit3 aard
en betekenis van sy teologie . Waar hierdie insig geignoreer word , vind or,~ wat
Thomas Day noem: 'n anargie van interpretasies (Day 1975·10).
V1r Bonhoeffer is die kerk as Christelike gemeenskap egter nie net 'n noodsaaklike
voorveronderstelling vir alle teolog,ese besinning nie. Dit Is oak die belangrikste
onderwerp waarmee die teologie horn kan besig hou (WDK:31) . Oat Bonhoeffer
hieroor baie ernstig was, blyk sowel uit sy eIe lewe as uIt d,e nuwe wyse van
nadink oar die kerk wat sy werk meegebring het.
Bonhoeffer se teologie Is meer as net 'n produk van die versk1llende Christehke
gemeenskappe en sos,ale kontekste waarin hy horn gedurende sy leeftyd bevind;
dit is spesifiek ook op daardie gemeenskappe en kontekste gang en ddoraan
diensbaar

gemaak.

Die

Christelike

gemeenskap

Is dus

vir

Bonhoeffer

dio

bestemmrng van die teolog1e. Waarin dit p,esies bestaan, word duidehk wanneer
ons rekening hou met 'n ander ba1e belangrike insig by Bonhoetfe, · die rnsIg dat
die Christelike geioof nie primllr die mdiv1du se kennis van of omgang met God
behels nie. Wesenl,k vir ons geloof is dat d,t beleef word binne die raamwork van
die Christelike gemeenskap. Daar alleen leer die mens God ken. Daar alle~n Is
sprake van 'n konkrete en daadwerklike uitlewing en beoefening van die Christelike

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

22

geloof. Hi In Bonhoeffer se denke hang hierdie perspektief d1rek saam met die
algemene insig dat die mens se lewe en identite1t sos1aal bepaal en gevorm word.
Die Christelike gemeenskap vorm egter die oord waar h1erdie sosiaal bepaalde lewe
en 1dentiteit van die mens tot sy hoogste betekenis gevoer wo1d. 'n Teologie wat
sy oorsprong on bestemming hier het. kan ten slotte niks anders wees as 'n
funksie van h1erd1e gemeenskap nie So 'n teologie is die gemeenskap se retleks:e
oor en begrip van die wese van sy eIe geloof en veral die 1mphkas1es daarvan vir
sy praktiese lewe (GS 1.140; sIen ook WDK:26 31).
In die teologie gaan dit dus vir Bonhoeffer nie in die eerste plE:k om die opklaring
van sekere teolog1ese begrippe of vraagstukke ter wille van die intellektuele
bevredigl:ig wat d1t bied nie. Meer beslissend vir die teologiese arbeid is die
blootlegging van die inherente sosiale intensie van teologiese begrippe; d10 vraag
na die spes1f1eke s0s1ale inhoud en effek wat dit binne 'n bepaaldo gerneenskap
het (SC: 13). Die gevolg van hie1die unieke sic:ning van teologie by Bonhoeffer is
dat hy, veral in sy vroee werk, homself intens ge'interesseer het in die bydrae v

~

die sosiale wetenskappe, spesif1ek die sosioiogie. Dit was 'n paging om die
konkret& dimensie.; van sy basiese tcologiese aannamcs en perspekt1ewe duideliker
te eksplisee, . !-li,;rmee het hy ekkles1ologies 'n nuwe weg betree en was hy sy tyd
as jong teoloog ver vooruIt.
Hiermee is 'n sleutelinsig by Bonhoeffer uiteenges1t, nl. die insig dat kennis nie
geskei kan word van die sos1dle verbande waaruit d1t opkom en waarbinne d1t
funksioneer nie (Duchrnw 1978.38) . Die doelbewuste aanvaarding van hIerdie baie
grondliggende perspekt1ef verklaar sy uityesproke opvatting en lewenslange
beoetening van teolog1e as kontekstuele en betrokke teolo91e. Dit lei o.a. daartoe
dat Bonhoeffer horn toenemend interesseer in die etiek. 17 Soos later duideliker sal
word, was sy lclem op die belang van die BergprerJikasie, d10 beoefening van 'n
16 Bonhoeffer slu1t hier direk aan by Luther van w1e hy skryf: •v1elmehr will er die Gememde der
He11igen als Grund und die Kraft alles christlichen Einzellebens hmstellen, indem auf s1e der Wille
Gottes bezogen ist und auf den Emzelnen nur, sowe1t er m ihr 1st• (SC: 119 vv; s1en ook
WDK.30 31 I. H1erdie perspekt1ef is so belangnk dat John Wilcken d1t as die grondmotief vir
Bonhoeffor se nadenke oor die kerk dui , Hy skryf: •it was not simply that he (F3onhoeffer)
showed himself continually concerned with questions of ecclesiology. It was more than that.
He saw that t!ie Christian 1s essentially a memher of a community. And this also apphes to the
theologian • precisely as theologian . He must carry out his task. as member ot the community,
and for the benefit of the community• (W1lcken 1981 201 I,
17 Die •N.:chwort• van die nuwe u1tgawe van Bonhoeffer se •Eth1k• bovat 'n volled1ge en baie
boeiende uiteensetting van Bonhoeffer se groe1ende betangstellmg m die et1ek D1t is gewek en
toenemend versterk deur 'n voortgaa,de blootstellm, aan en besorgdhe1d oor die verslegtende
sosiaal-maatskaplike en politieke toestande van die 11en1"rnskappe waarin hy hom deur sy lewe
bev1nd het Die belang va" die et1ek m Bonhoeffer se dcnke hang dus direk saam mt3t sy
toenemende bewuswording van die probleme van sy tyd en sy worstehng om die t..erk te help
om konkreet daarop 1n ta gaan (E· 1• 71,
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nuwe vorm van gemeenskapslewe in Finkenwalde, sy etiese opstelle en selfs sy
latere voorstP.1 vir 'n nie-religieuse interpretas1e van die evangelic, all"S pogings om
die geloofslewe van die individu sowel as die geloofspraktyk van die Christelike
gemeenskap meer sosiaal te verstaan, en

in

term& van hulle sos1ale inhoud

daadwerkl1k te help realiseer. H1erdie insig dat kennis, oak teolog:ese '<ennis, nooit
neutraal of ind1vidueel is r..e, maar verweef is met en d1ensbaar 1s aan die kerk as
geloofsgemeenskap,

verklaar

Bonhoef fer

c;r,

persoonlike

lewenskeuses

en

toenP.mende skeptis1sme t .o.v . 'n su1wc, cu ... Jcm1esc teologie, wat volgen:. horn
altyd gevaar loop om ideologies misbru1k te word.
"Dass Bonhoeffer personlich den 'privlleg1erten Rah men des
Katheders' verlassen hat, um als Theologe der Kirche zu dienen, ist
kein Zufall, sondern folgt aus se1nem Urteil Ober das Wesen tier
Theologie und Ober die Gefahr der akademischen Theolog:e, zu
indiv1duahs1eren, zu idealis1eren und ideologisch zu verl)~hleiern ..• Die
Theologie k2nn nur durch das gehorsame Ernstnehmen van
Bel-'.enntnis, Bergpredigt und Kultus i:r. Dienst der kampfenden Kirche
wahre Theologie s0111 l 1 nd sich erneuern' (Duchrow 1978:38) .
Dit sou nie te vergesog wees om te sA dat ons hiermee by die diepste mot1ef m
Bonhocffer se tt!ologiese besinning staan nie. Bonhoeffer wou die teologie op so 'n
wyse beoefcn en vernuwe dat dit in diens van die strydende kerk van sy tyd sou
staan. Sy teologie moes hierdie kerk helµ om meer geloofwaardig in en teenoor die
samelewing te getuig. Oit :s daarom verstaanbaar dat vir Bonhc lfer die regte
lokalisering van rlie kerk in die dogmatiese teologie gevind word waar die kerk
gehoe!

en al in diens van die wcrcld staan (WOK

~ 2)

Die ter sake vraag is nou:

Hoo Jiep het hierdie motief by Bonhoeffer pres1es gegaan? In wat volg, word basin
ocr die betekenis van 'n geloofwaard1ge getuienis: waarin bcstaan d1t, noe kom dit
tot stand?

1.3.3

Om

Geloofwaardigheid as die teenwoordigstelling van Christus: die eenheid
van verkondlging en lewe

oog

te

kry

vir

die

duidelike

en

eiendomllke

struktuur

wat

die

gcloofwaardighe1dsprobleem by Bonhocffer gehad het, moet ons rekening hou met
die un1eke wyse waoror, God, volgens Bonhoeffer, sy reaP•Pit deur Christus m ons
wareld teenwoord1g stel. Soos ons reeds ges1en het, maak God homself sigbaar en
konkreet in ons wareld dour die gestalte van die empiriese kerk wat in navolging
van Jesus as 'n unieke gemeenskap bestaan. Alhoewel die kerk in die opsig die
vergestaltmg en draer 1s van God se openbaring in Chnstus, is d1t volgens
Bonhoeffer nie -"''vd so du1delik waar d1t pres,es gesk1ed nie. Die pick waar ciie
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kerk 'n s1g1Jarn gctu1erns vir Ctmstus moct wees, is n,e by voorbaat konkreet aar,
to wys n,c. Ont d,t so is, hang dnarrnee saam dat die ware plek vir die kerk

SP.

bestaan is waar Christus self in die wOreld teenwoordig is. Op geon manier beskik

c1 e kerk egter oar 01e vermoe om Ult hornself hierdie plek te wees of enige ander
p:ek tot 'n oord v,r God se tcenwoordiqhcid in Christus te maak nie (WDK:22). Om
'.11e rede is die kork d1kwels vervrC'cm van sy ware pick on word hy, in Bonhoeffer
~o woordc: ple,<100s, - sonder hecnkome! Die er119ste plek waar die kerk horn in die
vervreernding d11<wels tu1svoe!, :~ by die bovoorregtcs. Dit 1~1 egter tot 'n
bcdenl•hke vorm v:.in konserwat1:.rno en 'n vcrk.•s aan invloed en geloofwaardighe1d
(WDK:21-22).
Die crngste manier waa,op die kerk sy ware twstc kan vind, is dat God dit opnuut

oan ham sal 'tocwys. D,t, so sol. Bonhoef fer by harhaling

se, ge~k1<•~ dour dio

Woord, die cvangf..llie van Jesus S(;I kruisiging en sy opst~r~d,ng. 18 In Bonhoeffer se
ekklcs1ologic is die Woord of die vorkondig1ng van die evangelic nie alleen die basis
en d10 hooosto g

vir die lew1:: van die kerk n1e; dis ook die medium waardour

God hornself in Christos telkens weer ,n die wereld teenwoordig kom stel
19
(WDK.54).
Vrceo ,n Sanctorum Communio nocm Bonhoeffer dit reeds dat alle.!n
hy wm die aansnrake van die ker1< vanuit die evangelic hoar en verstaan, die hoop
hst om die wcse van die kerk en danrmee saam d10 waartieid van God te peil
(SC: 18). (:m di~ rode speel die vcrkondiymg van die evangelic vir Bonhoefter
fund mentelc rol 1n d10 lowo on VtHnl cJ ie getulenis van d,e kerk.
01

'11

gesk1cden1s van die Ounse kerk hct cgter gaandewog gctoon dat n10 alle

marnerc waarop d,c dVangol1e vcrkond1g Is, die waarhe1d daarvan noodwendlg sou

diem n1e (GS 11:217-1421. Chr!stus stel home-elf m.a.w. n,c dour en,gc woord van
d10 kcrk teenwoordig nie. D1s ~Ileen die woord of verkondiging wat gedra word
deur die HeiliGe Gees en wat die lewe van die kerk self ingrypend tot navolgmg
van Chnstus bring, wat Ctmstt,s rnenwoord1g stel er m die kerk tot sy ware plek
on getuienis voe, .
"lJor HP.illgo Go, t vers1cncrt ur,s c!er Geg~mwer1 Christ,. 010 als
Chnstus rcnlislorta K,rche wird dwch don Go,. t :,· Wort aktualis crt'
(WDK:50).
18
19
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Oat en hoe dit moontlik is, hang v1r Bonhoef fer direk saam met die unieke karakter
van die waarhe1d waarvan d,e kerk moet getuig. Hierd1e waarheid, so sou
Bonhoeffer aangrypend in sy Finkenwalder Homiletik in die so,nersemestors van
1935 - 1936 skryf, is nie in die eerste plek d,e resultaat van deduksies of die
rnededeling van sekere leerinhoude nie O,t 1s 'n gebeurende waarheid wat veral in
die lewe van die kerk vir homself 'n e1e bestaanvorm kom skep. In 'n sin hang die
moor,dikheid vir dio gebeure van hierdie wa ... rheid selfs af van die lewensvorm
waarin dit homself voltrek. Oat h1ord1e v1s1e op die waarheid van die kerklike
verkondiging mgrypende implika31es vir die bestaan en veral die getuienis van die
kerk sal he, spreek vanself.
Oit is in bcginsol moontlik dat die kcrk

'11

suiwer leer verkondig, terwyl dit nogtans

leucnagtig leef. Troue11s, vir Bonhoeffcr 1s dit duidelik

nat a Ileen i-- die mate wat

die kerk se vcrkondiging en lering godra on konkrect geverilieer word dour 'n
daarmee ooreenstemmende lewe, die kerk die waar11eid van Christus kan dien en
geloofwaardig daarvcin kan getuig (GS IV:252). Soos later duideliker sal blyk, het
Bonhoeffer hinrdie geloofwaardige bestaansvorm van die kerk getoots aan sy
gewilligheid om die lyding van alle verstotelinge, met name dan die Jode, op horn
te neem. Die toets v1r gcloofwaardigheid Ill in die wyse waarop die kerk deur sy
getuienis Christus teenwoordig stel en so die waarheid op 'n bepaalde pick laat
gebeur.
" 'Tue 00111011 Mund auf 11'.u die Stummen' Spr 31,8. Hrer wiru
wahrscheinlich die Entscherdung fallen, ob wir no~g Kirchr1 des
gegenwartigen Christus sind. Judenfrage" (GS 111:324).
')is duidelik dat h1crdio gedagtes wat in rfie middel van die dertiger iarc uitgcsprcek
is ons tot by die diepste motief vr.n Bonhoeff or so teolog1ese arbt3id, on spesifiek
sy nadenke oar die kerk, voer.

21

Vir Bonhoef tcr het dit bo a lies d.iarom gegaan dat

dio kcrk dour sy woorde en oade

'11

geloofwaardige getu,e v,r Christus sou wees.

Geloofwaardigheid ,s dan ook 'n sleutelwoord rn die hom1lct1ek-lesings wat hy in
die jare 1~35 - 1939 as dirckteur van opioid mg vir die Be!ydende Kerk ,n
Finkcnwalce lewer (GS IV:252;.

20 V,)lgens Maver hct die s0s1ale vraagstukke van sv •vd '" deurslaggawend invlocd op die
ontwu<k.eh'lg van Bonhoeffer sc teolog1a en kerkuagnp gehad. D,e besorgdheic4 van die kerk oor
vcral d1 nooJ van d,e proleta11 at was '"' hom d1 toot Steen vrr d1 ef)th 1d van sy boodskap,
"D,.rch nnhoof'ers g r111os W rk 211:;ht s,ch die Fr r;ia, ob die Krrche dom Proletariat noch fttwas
zu sagon h1111 Dies w,1r
r 1hn der Prufstcin d11lur ol> d1 Ktrcho w11klich noch die vollo
8otschaft verkund,gt" IMity r 1 69:381,

21

Sp "If ek t o v d,{I gt d, gtos u11 Bonhocffcr s llom,let,ok•los,ng", me n Hul> r tlat hullo 'n
aleu•el v1r y 'to1kbogr p ,n g ti ! 01 d. T rs'l'ldi!'lyd verwoord hullo die mhoudehko motief wat
re ds sy vro ore we,; gnk r,m rk her d, vr II na '11 3 , rhoud,ng tussen '110 waa,hont wat d,

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

26

D1t kom veral na vore

sy groeiende aandrang daar0;:-, dnt die kerk en die

in

christendom tog iets dappers moet doen, dat hulle belydenis ooreen sal stem met
en uitdrukking sal vind

'n lewe van navolging en d1ens aan ander. Hierdie

in

eenheid van die wese en die gestalte van die kerk wat so kenmerkend van
Bonhoetfer se ekklesiologiese den:(e was, kan dus direk na die motief van 'n
geloofwaardige

lewe

en

getuienis

teruggevoer

word .

Trouens,

die

geloofwaardigheidsprobleem by Bonhoeffer het juis in hierdie somehang tussen die
wese en die gestafte van die kerk sy unieke en kenmerkende struktuur.
In sover die mo1ief om geloofwaardigheid regdeur Bonhoeffer se lewe loop, werp
dit ook nuwe fig op die vraag na die kontinuiteit in sy ekklesiologiese denke. Sy
volgehoue aandag aan die kerk kom sander ':wyfel op uit hierdie diepe besorgdheid
our die ware ident1te1t en roeping van die kerk en die noodsaaklikheid daarvan dat
die kerk uit sal verstaan en uItleef. Selfs waar dit later lyk asof die kerk persoonlik
en teologies vir Bonhoeffer op die agtergrond skuif, asof d1t as tema afgelos en
vervang word deur nuwe aksente en perspektiewe, toon 'n nadere ondersr3k jui~
die teenoorgestelde . Die onvermoe va11 die Belydende Kerk tot daadwerka•

!

optrede ten behoewe van die Jode word as 't ware 'n aansp..,r,ng vir Bonl.oeffer
om teologies en persoonlik nuwe wee vIr 'n geloofwaardige optrede en getuien,s
van d,e kerk te soek. Sy weer£tand teen Hitler, sy gevangenskap en veral sy
nadenke oor die kerk van die toekoms is hiervan 'n du1delike bewys. Dis selfs
moontlik dat Bonhoeffor so keuse om deet te neem aan die verset teen Hitler
geinsp,reer is deur die moonlikho1d dat daarin 'n voorbeeld was van wat 'n
geloofwaardige vorm van kerkwP-es vir daardie kris,suur sou wees. Op die punt
tree

die

interessante

wisselwerking

tussen

Bonhoeffer

se

persoonlike

lewenskeuses en die lewensgang van die kerk, wat regde:.Jr sy !ewe aanwesig
was, die skerpstc na vore. Bonhoeffer vervul as individu, plaasvervangend, die
roeping wat die Belydende Kerk as gemvenskap versaak het. Sy persoonlike
lewensweg en lot word protot';:>ies van 'n nuwe plek waar Chnstus deur sy kerk
In die w~reld van sy tyd teenwoordig w,I wees . Kortweg : Bonhoeffer so lewe \l\i0rd
self 'n geloofwaard, ~ getwenis (lanye 1967:539). Hierdeur word bevestig dot
Bonhoeffer se klem op die samehano tussen die wese en d,e gestalte van dio kerk
n1e net akademies en lormeel van aard is nie . D1t Is diep gewortel in sy oortuiging
dat die geloofwaard1ge bestaan van die kerk in die w~reld ten slotte aue los te
maak is van die lowenstyl en I11::,telling van hulle wat d1P evangelie moet dra en
verkondig nie. In 'n bepaalde sin staan en val dit selfs daarmec.
"Oio

Existenz

dP.s

Vorkund1gers

ist

aber

das

Medium

kerk veneenv: oordag fin d10 bestaansvNm wa,mn dae kerk leef (Huber 1985: 171 l.

dor
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VergegenwartIgung Und Vergegenwartigung heisst. so viel an uns
ist: glaubwurdig machen" (GS 111 :324) .
"Worauf Bonhoeffer tatsachlich aufmerksam macht, das ist die
rez1ehung, die unaufloslich zwischen der Botschaft und ihrem Trager
besteht, zw1schen seiner Aussatie per Wort und der vielleicht
unbeabsichtigen Aussage per Existenz. was die Frage nach der
Ermachtigung zum Verkund1gung mit beinhaltet" (Bethge 1975b:363) .
Hieruit veral word dit gestaaf dat die diepste problematiek van Bonhoeffer se
ekklesiolog,ese denke nIe soseer die rc,evansie van die kerk was, soos somm1ge
geleerdes be weer nie, maar ..vel die die kerk se geloofwaardigheid. 22 Juis daarom
het sy onvermoeide aandag aan die kerk 'n lewenslange stryd geword waarvoor hy
uiteindellk sy lewe sou gee. Die volgende hoofstuk werk hierd1e tema volled1ger
uIt. Dit sal du1delik word w;;ar Bonhoeffer se betrokkenheid by die kerk begin het.
hoe die goloofwaard1ghe1dsprobleem as teoretiese en prakt1ese vraagstuk sy eie
be slag en struktuur ge'<ry het. en hoe Bonhoef fer regdeur sy Iewe hiervoor moes
St,y

22

Myns insiens Is die grootste swakhe1d van Ernst Lange se andJrf>:ns goeIe art1kel oor die
ontw1kkeling van Bonhooffer se kerkbegnp, sy dl11ding van Bonhoefler :;a ekklfll:>10logiese
grondmotief as die vraag na die relevansie van die sicbare l<erk (Lange 1967:513,52.3,5431.
Omdat die kerk, meen hy, in die later ta e van Bonhoeffer S" lewe sy reluvans1e verloor,
noodsaak d,t 'n nuwe besinn1ng. Die aandag versku1f van d10 kt. k na die w&reld . Ons kry 'n
funksionahsering van die kerkbegnp - "Das Ktrchescin der Kirche entscheidet s1ch in 1hrem
Fursein fur die Welt" (542-546) • met die gevolu : '11 dwdel,ke breuk in die ontploouno v n
Bonhoeffer se ekkles1olog10 H,ermee verreken l anue egter mo stcrk genoeo dio inten:c:11e11
waarmee Bonhoeffer r0gdeur sy lewe d1 eenhe1d v,m die wese en d10 testalte van die k!?rk
wou vashou en uevotul•k gtiworstel het om 'n geloofwaard1ge gcstalto vir die kerk me. Dtt vorm
die d1epste mot1ef in Bonhoeffer su ekklesiolog:ese businning en 1s di geheIm vir die opvallenda
kontmU1te1t daarin , In die woorde van Thomas Day: "Bonhooffr.r' !'. worldltnoss rosults not from
a movement from the church to 1h11 world but frorn mcrcas,ngly respons1l>lo churchmansh,p in
the worW (Day 1975: 1GI
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HOOFSTUK 2
DIE STRYD OM GELOOFWAARDIGHEID

2 .1

INLEIDING

Hierdie hoofstuk bied 'n kort !1istoriese oorsig van die ver"namste ontwikkelinge in
Bonhoeffer se ekklesiologiese denke. Navorsers is cl1t eens dot n •
Bonhoeffer se denke, spesifiek in sy ekkle~iologie, nie losgernaa~

.ellng in

,rd van sy
eie lewensgang en van die geweldige pollt1eke 0r:,w.~• taiinge vc:1n sy t1d nie
1.

(Pfeifer 1976:9) . Soos ek in hierdie hoofstuk sal ;, " r.i~.on het Bonhoeffer se !ewe
horn

afgespeel

binne

die

kontoere

van

'...,

verskeidenheid

van

gemeensk •ns verbande en -situasies. Hiervan was die kerk as 'n unieke Christelike
gemeenskap die belangrikste. Binne die raamwerk van ve,.al hierdie gemeenskap
sou hy die groot sosiaal-politieke gebeure van sy tyd belee'f, waarneem en
beoordeel. Sy nadEnke en handel was gem,k daarop om 'n veran,woorde !'ke en
geloofwoarrli3e reak ;ie op hierd1e gebeurtenisse te bied, vandaar ook sy oortuiging
dat die lewe en gctuienis van die Christelike kerk deurgaans v~rantwoordelik en
geloofwaardig moet wees.
"Bonhoeffer's eccles1al theology must be judged according to how
well 1t artiCLllates and further enables the faithful c.,c1stence and
responsible action of the community within and for which it was
concieved" (Day 1975:56).
In hierdie historiese oorsig sal ek die spesifieke gemeenskapsveibande en •Situasies
identifiseer waarbinne Bonhoeffer gelgef het. Verder sal ek aantoon hoe dit sy
nadenke oor die kerk be'invloed en in baie opsigte selfs help vorm het. In
aanstui•ing by Bethge e.a., ondersl<ei ek drie besltssende fases 1n Bonhoeffer se
1
lewe; fasef: wat horn elke keer laat teregkom het in 'n nuwe gcmcenskapsituasie
Bethge, wat met sy b1ograf1e van Bonhoeffer die mees "0lledige en histories·betroubare
beskrywing van Bonhoeffer se lewe en werk gelewer het. ondersko, dne fases in Bonhoeffer se
lewe e.1 tipeer horn, m ooreenstemming daarmee, op drieerlei manier, nl. as teoloog, christen en
tydgenoot (Bethgo 1985· 1, 127,583}. My e,o oorsIg val hierby m, maar verk1es O11mas se meer
ekklssiofog1ese ini:leling wat hy soos volg toelig "It Is correct to say that Oonhoc1 fer
encount:?red realtty b three different forms in living out the Word of God that createi. tha
church: f,rst, the estabhsned church. the state church (Volksk1rchf"), of which he was the
ardent theological advocate against individualistic and e>m,tent1afist temptations, whP.ther o' the
old hbaralism or the new dialectical thaoloQ•, next the Confessing Church. which r1ghtlv
separ,1tad itself from th1; state cliurch and rer.•a.;ented a f1ghung anti 'monastic' turif:cat1on ot
•t, and of which Elonhoeffer was a oass:onate and rrarusan de'endt>r, anJ t:nally the 'non•
rel1g1ous' church, the chur<;h h1ddc11 11, tne secular wo,td , <1 church wh,ch was not n
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met unieke eise vir 'n geloofwaardige getuienis van di~ kant van die kerk el' dia
Christendom in die a!gemeen. D1t het uitgeloop op 'n stryd om geloofwaardighc1d.
Die stryd is die h"

2.2

DIE

?ma van hierdie hoofstuk.

REGVERDIGING

VAN

DIE

VOLKSKERK:

DIE

NOODSAAKLIKE

SAMEHANG VAN WESE EN GESTALTE
2.2.1

Die sosiaal-historiese agtergrond vir Ronhoeffer se vroea nadenke oor die
kerk

Bonhocffcr se vroc>ure nadenke oor die Kerk het veral in twee werke neerslag
gevind, tc wete sy doktorale tes1s . Sa11ctorum Communio

en sy inaugurale

dissertasie (Hab11itatioi1sschrift), Ala und Sein. Hoewel in baie akademiese styl
oar ..,tJbied, en ook beperk in hulla waarde as w 0 rke wat die problemat1ek van die
konkrete kerk voldoef"'!de ken -.phelcier. kcm be1de tog voort uit 'n baic spes1f1eke
sosiaal-historiese situasio. Trouens, op 'n verrassende manicr sp!eel BonhoeffP.r se
eie sosiale konteks en spesif1ek die gemeenskappe waarin hy in die stadium van sy
lewe bewceg het. hullc af in die aannames en analises van aibei werke.
Bonhoeffer se familie het regdcur sy lewe 'n baie belangrike rol m die vormmy van
sy teclogiose deflke gAspcel. O.kw~ls was dit , soos mot sy keuse v2n die teologie
as studierigtir.g, i'1c irek. Maa, deurentyd was :,y familie 'n konteks waaruit
belangrike impulse 11r sy nadenke gekom hct. Tersolfdertyd was die familie ook 'n
klankbord vir ~; 1dees: daar het h'( terugvoer en ondersteuning van baie va
gedagtes gekry. Die gees en

sy

inhoud van Bonhoeffcr se bnewe aan sy ouers en

familielede, asook die gereeldheid v,m sy korre~pondensie met hulle dwarsdeur sy
lcwo, bevcstig hoc dicp sy lewo en naaenke in die konteks van sy fa mi lie
verwo, tel was. 2
Renate Bethge onderskei in 'n kort workie oor d10 betekenis van Bonhocffer se
famll1e vir sy teologie, nie minder me as ses areas waar die familie se invloed

2

established church but a church on the march, not a confosstng church but a hstcnmg church"
(Oumas 1971 :70•7n.
Bonhoaff r se omvattende korr spondens,e uIt die tronk wourspie I d,e wurde wat
familiebetrttkkmgi, v,r horn goh d het. Hy vcrwvs d1kwols daarna. nCrens waarskvntik moo, r
n,e as m "Gedankon 1um Tauftag von D1etr11,; h Wilhelm Rudiger Bethgo" Ma, 19r14. Daarin skryf
hy: "Es wird in don komrnondcn Jahren der Urnw lzungcn das grO stc Goschenk s In, s1ch in
emem guten Elternhaus gaborgtin zu wi. en Es w ird dftr taste Schutzwall sein gegen alle
liusseren und innerun Gofahren ..111 db, allg meInen Ve,armung dos ge,st,gen Lebens w,rst Du
In Domem Eltcrnhaus einen Hort gelsugor Wertc und eIne Ouelle ueIstIgcr Anregungen f1nden
... • (WE:322-3231.
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sigbaar was. Sy som dit soos volg op:
"1) Haltung gegeni.iber Aufklarung, Rationalitat und Empirismus, 2)

'Versachlichtes',
durch
Distanz-geschi.itztes
Gefi.ihl,
3)
'Wirklichkeitsgemass,gkeit', 4) 'Die Wahrheit sagen', 5) Um
Gerechtigkeit willen verfolgt werden, 6) Einige theolog1sche
Stichworte: blllige und teuere Gnade, Wer ist Christus fur uns heute?,
nicht-religiose Interpretation, Jesus, der Mensch fur andere
Kirche
fi.ir andere" (Bethge R 1987: 12-23)
In meer as een opsig het die etos van die familie, wat sterk gedrenk was in die
liberale waardes en tradisies van daardie tyd, dus d1ep ingewerk

in

'>Y lewe. Selfs

die vromer lewenstyl wat Bonhoeffer later by Finkenwalde sou uitbou en beoefen,
stem volgens Renate Bethge ooreen met sy vader se aandrang op 'n lewenstyl
waarin woorde en dcldc kongrue11t was

Dit was egter veral in die tyd van die

weerstand teen Hitler dat Bonhoeffer sou put uit die waardegevoel on insigte van
die familietradisie en dit bewustelik sou opneem in sy teologie. 3 Daar is selfs 'n sin
waann die outontere gemecnskapspatroon wat hy

in

sy ouerhuis leer ken het, as

model vir sy unieke visie van die kerk as 'n gemeonskap vir en met mekaar gcdien
het. H1erdie vis1e kry ons reeds ir. Sanctorium Communio. maar dis later sterker
ontwikkel in sy br,ewe uit die tronk. 4
Terwyl die invloed van die familio vir sy bree teologiese vorming groat was, was
dit

minder so

wat

uetref Bonhoeffer se

belangstelling

in

en

uiteindelike

betrokkenhe1d by die gevest1gde kerk van sy tyd . AlhoGwel nie onversk1ll19 t.o .v.
die waardes en tradisies van die gevestigde kerk nie, was die familio, ten minste
tot die Nazitydperk. 1<erklik onbetrokke . Juis die waardes van die liberale tradisie
waarin hulle geleef het en w2t, ironies genoeg, 'n baie belangrike voedingsbron vir
3

4

Bethge wys interessant daarop dat, terwyl die t eolog1es-kerldike en die familtAr-wAreldltk11 sfere
in 5onhoeffer se studieJare relatief oeske, was, dit in d1c Nazityd verander het. ~Die K,,chc
wurde wegen 1hrer Opposition ,u Hitler v,r.l interessanter und die Famifie verhand s,ch mit der
Bekennende Kirche in gemoms<'lmen Engagement. Nun verknupfte auch Bonhoeffer mehr und
mehr die Theolog1e m1t dem, was er aus der Familia m1t11ebrarht hatte und wa"> er in und mit
der Famihe lebte Er dachte Gber Handlui, gsweisen, Wene und Bewertungen in seiner
Famihetradit1.m nach, fand 1hre christlichen Wu,zeln und ubernahrn v,eles - bewus£t und
unbewusst in seine Theotog1e• (Bethge A 1987: 12). Wat ewoneens verbasend en msiggewend
1s, is hoe l3ethge Bonhoeffer se verhintenis aan die fam1liotrad1sies terui;,lei na d10
geloofwaard1gheidsmot1ef. "Fur mem Verl.tandnis musste Bonhoeffer, um in d()r Fam,he mn
se1rier Theolog1e glaubwurdig zu sem auch dann und danach lc.ben. [r wollt<> h1er mcht ars
emer gelten, der nur grosso Worte mac ht .•. " (21 l
In lyn met i.y metodologiese ~cuse om Bt'lnhootfer se toolog,es et1ese reflcks1e en optredos teen
dio aiJtergrond van sy sos1ale konteks •e verstaan, voer Day oortuigond aan dat d,e prenwe w&t
Bonhoetter in sy doktorale tes1s van die strul,..tuur van die kcrk teken. 'n funks1onele beskrywmg
van clie outorit&re p1tronc 111 sy eie familie-opset was. H1erd10 patroon sou regdeur sy lewe as
model vir sy verstaan van die kerk d1en (Day 1975•39 431 Ouchrow verwvs 1n die verband na
Bonhoeffer se laasto brief aan sy mooder (W :435) wat volpens hom, die sosiale bi3s1s vir Sl'
sontraie christologies•ekkles1olog1esc mot1ewe van plaasvcrv,rnuu,u en syr,-\.ir -andere boskryf
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Bonhoeffer se teologie sou wees, het voor die kerkstrydperior.u 'n alr,r>mene
houding van skeptisisme en onbetrokkenhe1d t.o.v. die kcrk

~~

t:,e familie

bevorder. Bonhoeffer se keuse van die teologie as studierigting wa~ d11~ ,etwat
teen die gevoel en vcrwagting van sy fam,he in. 5 Ook vrr die ontdekkrng van die
kerk was hy op homself aangewys. In di~ opsig was sy besoek

,i.:m Rome in 1924

deurslagJewend. Rome, meer spesif,ek die Rooms-Katolieke Kerk, vorm dan oak in
hierdie vroee tyd 'n tweede baie belangrike konteks vir die stimulering van
Bonhoeffer se teologiese en ekklosiologiose denke.
Alhoewel Bonhocffer vanuit sy Lutllerse agtergrond kritres was teonoor die Rooms•
Katolieke Kerk - o.a. teenoor die pouslike gesAg en die dogma van die kerk - is hy
met sy besoek aan die St Peterskerk drep geraak deur die kleurryke liturgioe. die
aangrypende koorsang en die rnnigl1eid waarmnr> skuld bely en die sakramente
gov,cr is. Dit was vir horn duidehk dat 1ierd1u oe, .Jue rites van dre kerk,

in

tr:enstelling met wat hy geleer is, 'n egte vroomheio kon uitdruk. Groot getalle
pelgrims se deelname aan die ou kerklike gebruike hot Bonhoeffer oortuig dat dit
aansluit by die alledaagse behoeftes van die massas . Hierdie konk~ete en
universele trefkrng van die kerkltke handeltnge het met 'n dicp persoonhke
vcrsugting by Bonhoeffer gercsoneer: die versugting dat g&loof c,1 vroomheid die
sincuighke en konkrete aspokte van ons lowe volledig sou lnsluit en btwredig. Die
Rooms-Katolieke Kerk, so het d1t vir horn voorgekom, hot hi~rtoe 'n sleutel gehad
(GS Vl:60-73).
Bonhooftqr se entoosiasme vir die gebruike van die Rooms-Katolieko Kerk het horn
nie blind gemaak v,r die gP.brcke van die institus1onelc kerk as sodanig nic. Hiervan
vind ons bcwys in sy uitgcsproke kritiok teen die staatsgebondenheid on
materi~ 1isme van die Protestantsc Kerke, en in die gepaardgaande gedagte dat die
Protestontisme nador aan die waarhcid sou wees as dit 'n sekte gebly hot, soos dit
vroeer was (GS Vl:87-88). Tog het Bonhocffor hier in Rome vir die eorstc maal
beset watter pos1tiewe potensiaal kerklike gebruike het, en hoe belangrik drP.
institusionelo kerk is as 'n noodsaaklike ruimte vir 'n rneer egte konkreto en
gemeenskaplike uitlevving van die Chr,:.tclike geloof. No die besoek en die daaruit
voortvloeicnde insigte, hot die kerk Bonhoeffer permanent geboc,. Hy sou n, .

5

(Duchrow 1978:39)
In 'n deel oor 1mpuls agter Bonhoelfer se bcslu1t om u:oloog te wore.I, wys B thge daarop dat
d1t nie was vanwee die plaaslike kcrk, atk1sas1e of die 1dea11ser•nu van een of and1ir
godsdienstige f1guur n1e. 0ehalwe vir 'n stcrk drang tot onathankltk.ho1d en selfreali:; ring, wou
Bonhoeffer horns If met die keuse u,nnc sv fam,hoopsot handhaa 1 en sv b10 rs en sustor selfs
oortret. Oor h1erd1c d,epgewortelde stuk amu1s1e en die samehangent1e gevaM van ydelho1d en
trots wat sv keuse vir die teologie so stark gemot1veer hot, sou Bonhoeffer later d1kwels skryf
(Bethge 1985:23 -28) ,
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alleen self gcleidelik betrokke raak l>y die aktiwiteite van die Pruisiese Kerk nie,
maar ook sy nadenke doelbewus inspan om die kerk te bring tot 'n nuwe
selfbegrip en tot uitlewing van sy unieke identiteit.
"In Rom kommt fur Dietrich zusammen, was bisher getrennt war:
Kirche und Glaube, Lehre und Leben. F.r erlebt eine Frommigke1t die
oie Sinne nicht ausschalten oder abstosst. Und er lernt eine K1rche
kennen, die universal ist und zugleich dam personhchen Glauben e111e
verbindlichen Ordnung und cine sichtbare Form gibt ... Dietrich wird
nicht mehr :oskommen von der F-rage. was wirkliche lebendige Kirche
ist" (Wind 1990:31 -33).
Die volgende konteks wat 'n groot invloed op Bonhoeffer se nadenke oor die kerk
uitgeoefen het, en wat horn veral gehelp het om die nuut ontdckte vruag na die
1dentite1t van die kcrk tc .:irtikule'lr en uiteindelik um

'11

st::lfstandige teorie oor die

kerk uit :e bou, was die kerklik-akademiese kringe waar111 hy beweeg het.
Alhocwel hy aanvanklik nit• selt aktief betrokke waz by dit> Pruis1ese nasionale of
volkskerk waarvan hy lidmaat was nie, het Bonhoeffer tocnemend aandag begin
gee aan hierdie kerk se prublume in die destydse We1marse republiek. Blootgestcl
aan die akademieso dobat oor die kcr k se kwynende inv!oed onder veral die
werkersklas, was Bonhoeffer vernlig om nuut na te dink oor cJ1e best.iansgrond vir
die kerk as sodanig. tn d 'e ops1g het 'n groot aantal beke·1de en invtoedry,<e teol"o
aan die Univers1te1t van Berlyn, waar Bonhocfter "' 1924 na sy besoek aan Italia
sy teologiese studies tiervat hct, 'n direkte vormende invloed op sy lewe en denkc
gehad. 6 Dre korkhistorici Adolf von Harnack, Karl Holl e,, Rcinholc; See berg tel
ondor di~ wat Bonhooffer die meeste bcTr,vloed het. Die bepalende rol van Luther
1

kan grootliks toegcskryf word aa11 die invloed
van lg . twee, wat belangrike eksponento van die sg. Luther-renaissance was. 8
se wcrk in Bonhoeffor se tcolog1e

6

7

8

V1r gooIe u11ecr.sct:ings v n d,c uc!angnkste teolog,ese en sos,a lfilosof,eso ,nvloeds op
Bonhocffer st lcwe en den!te, 1, rlaar ver ·ke,o belan~rikc w rke. So b,cd Hans Pfc1f r 'n
boeiende en volicd,r.e uiteons mng 'Tan d.,ard10 toolou,cso InsIgte by R1rschl, Secberg, Holl,
Harn~ck en Barth wat ljonhoeff r se kerkbegrip .1clp vorm het (Ptc,ter 1963: 1-831. V•• de
vo,m,nc; van Bonhceffer se prohlcembow,issy,1 in ::ianctorum Cornmuruc n Akt und Sein (d,e
begrypba:\1he1d van d,e historie..11 en un,,..e,s~le aspekte van die or n , ng ,n tdrme van ' n
sos,ale srruktuui waarin persoo11 en gcmecnsk,1p in sumehang verkccr) n y umeke oplosstng
daarvan ('n christvlog,esc model w,wrtn Gud en mens saamu tl•nk wordl, nndorskei Schwarz
versk1llonde invloede wailrvnr. die van R,tschl, 11egol Schlo,crm cher, Barth, Hultniann. t-lus11crl
en Heideg1,1er die bcla I1gm,i. es was ,Schwarz 1968 1- 16::JI
ndr6 Dumas doen in sv bock oor
Bonhoctfer se rt1,,l1t 1tt,b grip ook mo Iti\ om 8"1nhoeffer c; t:kklos,olog,es koordmat t on tJ,
agtcrgrond van Kant, Hegel, uarth en Uultmann s 111vlo de na to gaan (()urn s 1971 . 1•2961
V,r 'n goftIe ins1Q 111 hoo Luth r se g d, gtes Bonhoo!fcr l.Jcmvloed het, ,on Prcntcr 1961:33 51
en Grernrneli; 1S 3.
Kurt n11 die eerste 1,~(lra1doorlog hat daar m Du1tsl11nd 'n ouwtl vorm v n s lfbcskfrm ndtt
nas1011cllis01e posgevat. D1t Is o .a. aanuehelp deur die vernederende bepahnge van d11. dest,.; e
V rs 1lles•verdrag In aans IuIuna h rby hut die oft1s1 le o<erk ,n 'n nuwe b,.>ndgenootsk p m t
d, nas,e got, ec. D1 Lut • r•rena,ssancc, ~,1at met d10 sg. Jululo,;m m 191 7 be(lin het, moet as
deel van h1erd1a k11rkhke r alo..s, gcsien word Alhoew I d1t d1 kr1t1 i:.e po1onsIa, I gchad het om
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Veral Seaberg, wat later Bonhoeffer se promotor sou word, het 'n sleutelrol
gespeel in die vorming van sy unieke visie c.p die kerk. Sy lewenslange aversie
teen 'n metafisiese siening van die werklikheid kom o.a van Seeberp D1t is c,ok hy
wat Bonhoeffer vertroud gemaak het met Hegel se konsep van gcmt~P.r. • kap en die
belang van die sosiale kategorio vir en,ge teologiese bestnning.

9

Dit was ook binne die akadem,ese konteks van Berlyn dat Bonhoeffer vir die eerste
maal in aanraking gekom het met die werk van Karl Barth .

10

Hoewel hy later

t.o.·✓ •

die vraag na die ware gesag en geloofwaardigheid van die kerk. meer krities
geword het oor Barth se openbarmgsbegrip e11 sy hu1wering om konkrete inhoud
aan die mens se uiclewing van gehoorsaamheid ac1n God te gee, kom sy basiese
teologiese

premissc en

uitgangspunt van Barth

(Bethge

1985:137 1421. In

navolging van Barth se vis,e dat geloof en teolog1e hul oorsprong in Gvd

se

openbaring in Christus het, sou Bonhoeffcr, met inagneming van die vraagstellinge
van die liberale teologie, 'n e,e unieke sosiale teologie ontw1kkel met die kerk as
sentrale uitgangspunt en fokus .
Waar Bonhoeffer se belangstelling in die kerk in Rome op gang gebring is, en in die
twintigerjare

verder

verskerp

is

dP-ur

die

sosiale

vcranderinge

in

die

Weimarrepubliek, was cJit by u1tstek die akademieso konteks wat die kerk as
tr.oretiese probleem op sy teologiese agenda geplaas het.

11

Dit het ook die

begrippe-appar· at waarmee hy hierdie probleem sou ophelder, voorsien. Hoewel
hy self in hierd1e vroeer fase van sy tewe me d1rek hetrokke was by die
werksaamtrnde van die plaaslike of die offis,ele kerk nie, behels sv ee1 ste werk
n1etemin 'r. s1ening ,an die kerk wat ingrypende implikasies vir dio praktiese lewe
t

n gPtuienis daarvan ingehou het. So v111d ons reeds in

bt-.langrikste krttdria

Sanctowm Communio die

v,r 'n leoordeling van die kerk se getu,onis. In teenstellmg met

IP.tar, was d11• kr1tena in h1erdie stadium "an Bonhoeffer se ontw1kkeling neg
grootllks deel van 'n uitslu1tlik teoretiest~ vis1e op die kerk 1)11 het nog hoegenaamd

n,e as radikaal-kritiese norm v,r die vernuwing van die institusionele lewe van die
Kerk gefunksioneer nie. Trouens, op 'n vreemde en ironiesc wysc was

Sanctorum

profetios in te sprcek in die chaotiese s1tuasie van deMyds, was dit bas1es 'n konst>rwatiewe
reak!'-:~ t:;en d,e kultuurprotestanttsme waarvan Tronltsch die groot eksponent was (Day
9

1975:47·~2).

D1t was spesifiolc Seaborg se antropologie waarin die mens in terme vc1 1 sos1al1te1t eerder as
histori:.1\e1t ges1en 1s, waarby Bonhooffcr v1r sv arbeid oor die kerk die beste kon aanslu1t. • •• 1n
d1o'>A S021~iit t und der aus 1hr ZJ l.Je~~•mdendon menschltchen Gemeinschaft sch,en 1hm der
konkreten Ort der Offenl.Jarung gegebei'I zu se1n" (Pfeifer 1988·629; Bethge 1985:44 50)
1O Oit was deur die Swab1ese teoloog Widmar .., wat aonhoeffer m rite somers.::mestor van 1925
vir t4ie eerstc maal kennls oemaak het met die dialekt1ese toolog1e (Pte1fer 1988:6251.
11 Bonhocffar se bclangstelhng m betdr. die eflrstu tweo ser,,oi.ten, m Berlyn was hoofsaakhk goriu
op die rnm:1 "K1rche und soziale Frage·· D1t kom voor asof hy hienn die r,oonthkheid tot 'n
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Communio, gegee die spesif1eke konteks waartn dit ontstaan het, eerder 'n
gekwalifiseerde vordedig,ng van die bestaande volkskerk, as wat dit 'n aandrang
tot daadwerklike hervormmg of selfs 'n kritieso relat1vering daarvan was.
" In den ersten Jahren, vor der Herausforderung durch d1 .
'Judenfraga', ist Bonhocffers Werk eher apologctisch. Die real
existierende. real erfahrene (Volks-)Kirche wird glcichsam als
Aktualisierung der geglaubten Kirche verteidigt" (Peters 1987: 167).
Die volgende afdeling handel oor hoe Bonhoeffer in h1erdie vroegste werk by die
posis1e uitgekom hot. Dit sal verduide!tk hoe sentraal die rol van die empiriese l•erk
in SN1ctorum Communio is. In die ompiriese kerk kon en moes dit sigbaar wc;rd
wie God vir die mensdom 1s.

2 .2.2

Sanctorum Communio: problomai1ck on grondmotief

Sanctorum Communro. en in minderc mate ook Akt und Sein, wo,d vandac
algemeen
teologie.

beskou

12

as

grondtekste

v ir

behoorl:ke uegrip

van

Bonhoeffer se

Decgl,kc kennis van Sanctorum Communio het veral onontbeP.rlik

geword v,r die diskussie oar die kom;nui te1t, of afwes1ghe1d daarvan,

in

Bonhoeffer

se teologiese ontwikkeling. Behalwe dat dit die ho!e spt3ktrum van tcologiese
leerstcllinge beha;~:.!el, stel dit ook die temas en konsepte aan die orde wat regdeur
Bonhoeffcr se teologie sou loop. Sy latere ekseyet1ese en etiese werke 1s in ba,e
opsigte bloot 'n verfyning en verdere u1tbou1r19 van gedagtes, insigte en motiewe
wat reeds hier uitgespreek en in gcdronge tcrminolopie weer~egee is (Thompson

1981 : 51 I. 13
Soos die titer suggerecr, vorm die kerk die hooftema van hierd,e ecrste werk.
Hoewel Sanctorum Commu,,io nie

1r1

besonder toegankliko taaf geskryf is n,e, 14

word dit deur kennors beskou as 'n geniale stuk wer" . Bonhoeffer stel nie alleen
legit1oiering van d10 chnstendom gesoek het 1Pfe1fer 1988:C24 6:51 .
12 Huber, W.: Persoonhke onderhoud 12/311991
13 Thompson se werk is een van weinIg ::: wat die grondbegrippe en inge11111kl.;elde log1ka van
Bonhoeffer se argument in Sanctorum Communio bevred1gend ophelder. Duideliker as ander
toon hy aan ho aonhoeffer se gedagteoang regdeur die boek binr1a twee koriseptuele
raamwerke ontw1:.kel . Die een beskryf die innerlikt geskiedenis van d10 kerk, uitgcdruk in die
begrippe certoestand, sonde en opcnbanng, Die ander omvat sy onderskeidinge tussen d1u
ontologiese, etiese t:;11 w1 saspekte van die mens se bestaa11 wat dwarsdeur die
hoofst11kindelinge sny.
14

1hompson noem as belangr,ke redes waarom Sanctorum Communto so moe1hk verstaanbaar Is
die volgende: al d1t1 swaarwigtige en d1kwels obskure styl waann d1t, doels van1111ee Bonhoeffer
S!! ouderdom en deels vanwee die aard van sy tema, geskryt Is: bi die ondeursigtigheid van die
onderliggende metodologie as gevolg van 'n ons,stema:iose kon1binRring van teolog,ese,
f1losof1ese 6n sos1olog1ese perspekt1e1111e in d10 basiese gedagtagang van l 'I , bC\ek en cl die fe,t
dat baie temas of sake wat rn die eerste lfecl van die boek aan die orde lrnm, temas of sak
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die kerk as kern van sy dogmatiese bt1sinning nie; hy tematiseer ook die
eiesoortige

struktuur

waarin dit as

'n

verantwoordelike en

geloofwaardige

gemeenskap in die w~reld leef. As sodanig verteenwoordig Sanctorum Communio
die eprc:;te teoretiese artikulering en verantwoording van Bonhoeffer se groeiende
geloof dat die kerk as 'n h1stories-empiriese institL.Jt wel die ruim: o vir die
uitlewing van 'n egte Christelike Iewe kan bied. 15 Meer nog: vir Bon hoe ff er bied
die kerk in die

uitlowing van sy boodskap oo'

saambcstaan van alle mense op aarde

die ~leutel vir gelukk19e

Om te begryp hoe Bonhoeffer h1erdie

siening ontwikkel het, moet Sanctorum Communio beo0rdeel word teen die
agtergrond van die algemene kerklike problematiek van sy tyd. 16 In meer as een
opsig is Sanctorum Communio 'n vindingryke en oorspro~klike paging van
Bonhoeffer om teoreties daarmee in die reine te kom en om die daaruit
voortspruitendc insigte, hoewel dan indirek, van toepassing te maak op die Duitse
Kerk.
Dialektiese teoloe het die probleem van die kcrk in die tyd geformuleer as die
soeke na ewewig in die spanningsvolle verhouding vf dialektiek tussen 'n
dogmatiese beves•1oi 1g van die kerk as gemeen: kap van heiliges enersyds, en die
alledaagse ervaring daarvan as 'n menslik-empiriese realiteit andersyds. Die vraag
was of, en veral hoe die twee dimensius van dio kerk versoen kon word. Ten
d1epste was dit diesclfde probleem as di~ waarmee Luther gcworstel het toe hy
gevra het hoe die gemeenskap van gelowiges tegelykertyd 'n gerneenskap vnri
sondaars kan wees. Bonhoeffer verskll van ander wat h1erdie dialektiP.k met
verwysing na die historiese of psigolog,ese d1mens1es daarvan probecr oplos het.
SiJnctorum Comr,wnio is 'n vindingryke paging 0m hierdie dialektick in sy sosiafe
dimens,e te hanteer en op te klaar. Die grondvraag van Bonhoeffer

S1,;

te.;is 1s dus

'n vraag na hoe die kark as die garneenskap van heiliges empiries as 'n sosiale
instituut kan bestaan (Beryer 1962:57). In tcrme van die prohlematiek van sy c1e
kerk, kry die vraag by Bonhoeffer 'n ve~dere en meer konkrete tocsp1tsrng en lu•
dan:
"How can a churcn that, as a human community 1s hy its very nature
a community of wills, at the same time be a r,at1on I church? Such is
the sociological problem of the empirical Church (Ehrlich 1969:45).
veronderstel w,H eers later in die toks bohilndel word (1 homps~n 1981 .51 52) .
Von Soosten tuon in sy belangwekkende stuct,e aan dat d1i:: vraag no die sos,ale gestalte 11an die
knrk in die m1d<Jr ·unt van Sanctorum Commun,o staan. Daarmee stet hy hom teen d10 kr:tiese
m,nimalil.ering va d,e w arde van r:l,e empinese kerk by die Reformatore . Vir hullo IG d10 wese
van die ker~ in die sakramente en d,e preJ1k1ng . Hulle verwaarloos die nadenke oor die kntena
vir die konkrnte gestalte van d1u ~ erk (Von Soosten 1992: 13 15,43 00)
16 Vir die uIteensett1ng van die kerklik•teolog1 so deuat wat Bonho lfer mot sy proetskrif 1111ou
behandel, val ons terug op Berger se uIteensett1ng (Berger 1962:55·!> 71 .

15
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Tcenoor Troeltsch en Barth wat albei, alhoewel om verskillende redes, die sigbare
kerk en sy b,1tekcnis vir die w~reld gerelat1veer het (Lange 1967:514-515),
ontwikkel Bonhoeffer

in

Sanctorum Commun,o 'n teorie waarin Jie waarde van die

konkrete empiriese kerk volledig erkon word, en waarin daar 'n noue samehang
tussen die konkrete kerk en die wese van die kerk is . 17 Trouen , as ons die wese
van die kerk enigsins wil begryp, moet ons dit volgens Bonhoeffer altyd sien as 'n
gcspanne eenheid tussen die mensl1ke en goddelike dimensies daarvan. 18
Die wonder van die kerk waaroor Bonhoeffer dit deurgaans in sy ekklesiologiese
besinning het, IA daarin dat terwyl die kerk 'n menslike instituut is, dit terselfdertyd
die teenwoordighe1d van God op aarde beliggaam. 19 Anders gestel: terwyl ons glo
dat die kerl< 'n skepping van God is, bestaan dit as 'n empiriese gemeenskap, soos
alle ander soorte gemeenskappe. D1t

,s nodig om hierdie wonder van die Christelike

kerk te bagryp, ten einde vry te kom van die twee klassieke misverstande wat
telken .. opduik wanneer daar oor die kcrk besin word. Die een is die sg.
historiserende misv~rstand en die ander die religieuse misverstand . Aan die een
kant is daar diegene wat die kerk eensydig beoordeel op sy empiriese gestalte en
dit daarom alleen as 'n religieuse gemeenskap betrag, en aan die ander kant is
daar diegone wat ewoneens eensydig konsentreer op die teologiese aanspraak van
die kerk, en die kerk dan verwar met die koninkryk van God . 20
Die groot vraag was dus hoe om so oor ctie kerk to dink en te praat dat die
noodwendige spanning tussen die goddclike weso en die menslike gcstalte van die
17 In een van die nuutste en belangril:ste bydraas oor Bonhoeffer se ekkles,ologie wys Huber op a)
die ba1e sentrole betekenis van die stryd .:>m die samehang van die wese en gestalte, waarheid
en bestaansvorm van die kerk in al die oeriodes van sy lewe en bl hoe dit die plekl90rt•) van
die teologie en die ke,k in die samelewing beinvloed of weersp,eel het (Huber 1985· 169 • 204).
18 In 'n voordr&g in 1932 oor die vraag wat die kcrk is, spel Bonhoeffer op aangrypende wyse
hierdie •dubbele• karal..ter van c!,e kerk uit. Hy begin d,e voordrag met die stelling •was Kirche
'ist', lasst s1ch nur sagen, wenn man zugle1ch sagt, was sie vom Menschen her ist und was sie
von Gott her ist. Be,des gehort unloslich zusammen. In dieser Dos:pelheit besteht 1hr WeSttn•
(GS 111:286 vv.).
19 Muller gee 'n moo, u,teensetting van die wyse waarop Bonhoeffer in sy vroee werke die
oorl"p.ong, karakter en funksie van d1fl ktrk in verband stel met die openbaring van God in
Jesus Christus. In Sanctorum Communio word die k&rk as vorm van die openbaring direk
1n Chflstus, sv lewe en werk begrond, soda• :fit bf!kend staan as •christus als Geme1nae
exist1erend• . In Akt und Sein word die kerk as kenteoretiese sleutel vir die -.,erstaan en
u1tleg van die openbaringsgebeure di,argestel. Oaarmee poneer Bonhoeffer die kerk terselfdertyd
• uitgangspunt en raam\'lerk v,r plle teolog1ese besinninq of nadenka oor God . In sy belangrike
voorlesings oor die kerk in 1932, o"naamd Oas Wesen der K1tche, word d10 voorrangsposisie
van die kerk as eksklu11ewt1 toegang tot die openbaring onverswak gehandhaaf. Ook in die
Ch, 1stologie-voorlesings waar die betekenis van die Chrtstusgestalte w die struktuur van sy
teolog • na vore kom, bly Bonhoef ,er vashou aan die voorstelling dat die gemeente die
01 ,lvc'nger en plek van die openbaring is (Muller 1980. 156 • 15 7).
20 Oor dill misverstande skryf Bonhoeffer: •eeide aber erkennen nicht die Wirklichkeit der Kirche,
die geschichtliche Gemeinschaft und gottgesetzt zugleich ist• (SC·79)
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66n kerk gehandhaaf bly; en dat dit so gehandhaat bly dat dit nie omslaan in 'n
dualistiese siening van die kerk, waar val hk onderskei word tussen o.a. 'n sigbare
en 'n onsigbare ke·k nie.
later blyk dat die vashou aan hierdie spanningsvolle eenheid tussen die wese en
gestalte van die kerk deurslaggewend is vir Bonhoeffer se siening oor di
geloofwaardige getuienis van die kerk in die wAreld. V1r B1>nhoeffer is die kerk
alleen geloofw~"'rdig waar sy tewensvorm nie net ooreenstem met die waDrheid
wat hy verko. 1 nie, maar waar oit ook daadwerkhk hierd1e waarheid sigbaar
vergestalt. Hierdie perspektief is die grondmotlef van Sanctorum Communio en
trouens ook van Bonhoeffer se latere nadenke oor en betrokkenheid by die kerk.
"Ausserdem ist Bonhoeffers
trikt theologischer Ansatz sein~r
Ekklesioloaie gerade dadurch gekennzeichnet, dass sle se1t
'Sanctorum Communio' bis zu 'Widerstand und Ergebung' durch da!\
Ringen um den unloslichen Zusammonhang von 'Wahrhcit' und
'Existenzform' der Kirche gepragt ist" (Koegelenberg 1990:24).
In Sanctorum Communio vestig Bonhoeffer nie net 'n visie oo <!ie kerk as 'n
instelhng waarvan die wese en gestalte 'n noue samehang vorm nie. Die !'iamehang
word ook so beskryf dat die empiriese gestalte van die kerk die uitdrukking van en
selfs die kritiese norm vir d:e wese daarvan word. Daarm e IA hy die eerste
teoretiese grondslae vir die geloofwaard1ghe1dsprobloem on ontwlkkel hy ook
kriteria vir 'n gelo\lfwaardioe g~tuien1s dour die kerk.
Presies hoe hy te we~k gaan om daarby uit te kom, v,. tird du1delik wanneer ons die
metodologiese uitgangspunt en werkswyse van Sanctow,,. ~·ommunio bestudo r.

2.2.3

Die konkrete kerk as aktualisering van e11 norm vir God se nuwe wll

Soos die subtitel van Sanctorum Communio aandui, is Bonh uffor so vro
studie
21
oor die kerk 'n dogmatiese ondersoek van die sosiologie "an dis kerk .
Hiermee
onderneem Bonhoeffer 1ets wat min teoloe voor horn aang nak het. Di~ weri< !ui 'n
nuwe benadering tot die vraagstuk van die kerk in. Teologlese en soslologl se
perspektiewe op die kork word hierin met mekaar verbind. Mear nog: die sosl&le
filosofie en die sosiologie word ingespan in die dogmatiose b~sinning oor die kerk.
Daarmee sluit Bonhoeffer horn aan by die liberale tradisie van sy Du1tse
21

Klaus-Martin Beckman som in 'n art,kel oor Communio Sanctorum 11961 :327-3381 d1t opset en
bedoeling van die boek bond1g op wanneer hy skryf: •N chdem Bonhoeffer ,m 1. Kap1tttl ;ier
SC tint Begriffsbest1mmung von Sozialphilosophit und Soz1olog1t durchgefuhrt hat, vtraucht tr
im 2 Kap1tel, die soz,alen Grund~eziehungsbegnffe 1m Verh ltnis zum chnsthchtn
Persontnbegnff ,m Bliek 11uf die Kircho zu entwickeln. Von Anfang an ist das ganze Buch • auch
in semen soziologischen und soz1alph1lo,;ophi chen Te,len • auf einer, theolog,schen Begriff von

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

38

lcerm ester

en oordeol hy, andors a:; d1, dialektiese teoloe vsn sy tyd

mcer

positief oor die waarde w at die sekulOre dissiplincs vir die teologie kan h .
Tro1,J ns, vii Bonhoeffer Is die ins1c•e van <.llo sosialo wetcnskappe 'n noodsaakltke
lome11t v,,n sy teologieso ond r ook na dio ole aard van die kork. Vir horn was die
bydrc:, van d! • wotonsl<appc onontb erlik in die blootlogging van die grondllggonde
osialo pros s::.

, vaardeur menshke instollings of in titute ontstaan on funk ion er.

Omdat die kork, sosiologiftl betrag, 'n monshke instelling oos allo and r Is, Is ins g
in sy for mole gemo n kapstruktuur en workingo,
onontbeorltk vir dI kcrk e lnslg n

oo

di

o lolog e dit beskryf,

y oio aard . 22

Hierdie oortuiging korrespond er rn t Bonho ff r e b ltoulng dat al di bolangrike
Christelike groncibegripptt ~oos
"p r oon",
" ond ",
"oerto stand..
n
"oponbaring" nin o~ h! maak I van die steer van intermcn hk ontmo ting en
diatoog n e. Al d16 bP.Qrippo h t 'n so 1ale gorlgtho1d en funk io. Hull
word bopaal m t betrekking tot 11lt rmcn lik

botekcni

g b ur , kortweg, in m n Ilk

sosialitoit. Aangosien die so late fllo ofi en die o 1ologi hi rdi cJ1m n I van di
I wo ondersou~ on begripmatig blootl , kan d o tt:01001 b waarlik ond r d1 h Ip
van hicrdie t wee ni siplines klaa,kom. 23 0 1:. d. rom no to vallig nl dat
Bonhoeffer in die eorste hoofstuk v n v tosl mot b hulp v n hi rdi
os1a!e orondtJegripp en p rspakt:
ontw ltkcl w rm
hy di
24
o taanswyse van die kcrk I tor be ryf

di "iplin
mp rI

23

:?J

v,r go
rd•• 01iHlf1loaof1 H d el
n V rel Berger n~s2:fi7•
651. H01lKker ( 1963. 1 ~, n Von H
t 19!-9:26·29).
Oie b<i•1ngr,~•t• perar .. kt, f ,.. ni rd•• o t1 lte i wHr kvnhk dtt o w10 wit Bonhoeff ~. ,.
11nstu1t1no by die 1na1gt1 ""'· '!!I re promin nte so , le ftlo owe, 11n dio pu1oon1b1gn
t0llken. lg, vorm var hom d,e b s• , ,r 1iie ver11t11n van 'n 11mel w,ng of g m na p. D
menshke pe"oon word nie net Hlf ~os, 1i o vorm me - d1t b1od ook die leutel om d• un,eke
1 rd en karakter van d1 gemeen1k1p H ' n s lf1t1nd1ge koll ktiewe groothe1d te verataan. Soos
die nd1v du h t d•• gem nakap 'n ••• w,I, per oonhkh,,d en g
• Gevolghk gebru k Bonhoeffer
den ook regdeur av tes1s terme 100s wil g1meensA11p, ObJ Jtt11we QHS n koll At11we per oon
om d,e wesent,ke eien keppe van en a If ver k1lle tu en uemeen kappe 11n • dul. Al die
terme w1I be ea • dat, 1lhoewel die gem en kap oekonst1tueer word deur die onderhnge
w,! «lPtrtdes en ek I a van ind1v1duele p r one en d,t ook 1nslu1t en w tr pi I, d1t veel meer a
11 d11 numeri111 10m v1n h11rd,e nd1V1du111 dide. Oit vorm bn111 ·n konkrttt 11nh11d, wat
d11 elfde struktuur • die lnd1v1duel1 p , oon venoon, m111 as ' n c • elfs,and•o• Ao# kt,,w,
p , oon!,Ahe;d d11 lewe van d•• ,nd1v1du tt bow• gHn, ·s11 11t 1ne ind1v1du lie Koll ·t,vp raon,
in Gofuo• uber der
gegnung einzelner w,110• (Honecker 1 6J : 1281. S001 d,e lnd1v1duel1
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Tog bly die hulp wat die sosiale wetenskappe kan bied by d:e verstaan van die
kerk beperk. Hoewel dre formele gemeenskapstruktuur van die kerk as sosiale
instituut vanuit di~ wetenskappe beskryf kan word, bied dit nie 'n greep op die
wosenlike bestaangrond of die 'diopste gehoim' van die kerk nie. Gevolglik kan die
sosiale wetenskappe nie werklik inhoudelik iets s~ oor die eiesoortige gestalte van
die kork as ' n unieko geme&nskap van golowige me. Wie die wese van die kerk
wil verstaan, kan dit alleen teologies, d .w .s. in terme van sy eie belydenis en
verkondiging doen (SC:80-85).
Vanuit die toologie rs die kerk prim~r 'n openbaringsrealrteit, die real,serrng van
God se r.uwe w11 vir dio mensdom, die lig£aam van Chr; tus op die aarde.
Alhoowol hiordie worklikherd alleen van brnne u,t deur die galoot verstaan en
derhalw deur di t 01091 ontslwt kan word, b taken dit me dat die wese van die
kerk daarmee tot iots at,s~rak en selfs onsigbaar v1rvlugtig word n,e. Juis die
oskatologios-christologiese bepaaldheid van di kerk ,mpliseer 'r eie konkreta
G0moenskapsvorm (Huber 1973: 108-109) - in

o 'n mate dat die kerk bin no

Bnnhneffer so vro e ekklesiologie oksemplaries as die ocrvorm van alle egte
gen,e n:.!< p o :J.
Hierd,e moontllkh rd b staan omdat Christu so I wo, dood en opstonding m

r

as

net 'n nuwe w nding rn die goskiodenis van die mon dom lnlui. In Ctmstus vrnd
daar ooit 'n totalo omsctting in die gro11dverhoudin.1e vnn ons {/Pm n k 'l)llke
/ewe met mekaar pla ,s. O,e wyse waarop dit gereali eer word, I deur die
plaasvervangende lyding en opstar,ding van Christu

Soos dio hei

mensdom tn

Adam tot 'n val gekom het, word dit woer in Chris•u~ '"gosluit by die gem enskap
van God on tot 'n nuw mensheid herstel (SC:90 -931. H,erin 16 die bestaansgrond
persoon II die gameenskap H kollekt1ewe persoon et1ea \letlntwoord1l1 en het d1t 'n b paalde
ge kteden1s. 01 sp 11f1ek by sy eksphaering van die h1storiese d1men11e van d,e menshke
gem, nskap dtt die grondhggende t1ologi11t k1d1r "'n w11ru1t Bcnhoeffer n1 die wesenhke
oorspong, dilemmas en u111nd hke llestemming van d10 menshke gem en k1p kyk, die
du1dehkste n1 vore tree. Teotog111 gesien, kom d10 p rsoon ttrs tot sy doet en bestem,mng
w11r hy opgeneem 1s binne 'n gem11nsk1p wet 100s hy ond r d11 11nspr11k van God IHf. O,e
gemeenskop of die aosiate re l1t11t, soos dit 10s1olog111 in dte eersta gede It• van Bonhoeffer H
te ia b11kryf word, Is egter teotogies ver1t11n, 11tvd 'n g broke geme nskap, O,t her die
geakiedonis van die sondev I ,n d10 rug en d11 sonde omvat en affekte r nit net die lewe van
d•o 1nd1v1duele persoon nae. m11r ook d11 lewe van d1 o m nskap 11 'n kollekt11w1 p rsoon.
lrouens by die ontd kk1ng van &y er oonhke sonde, ontdek die 1nd1v1du terselfdertyd dat hy
dee-I is van 'n 1ond1ge menshttd • d11 geslag van Adam . D ur Adam II die koll kt1ewe
behg"am1ng van '41e 1ond1ge menshe1d ean d,e ordt te 1tel, begrond Bonhoeffer teolog1ea
waarom allt empirit e oemeen k psvorme f11lba r en sond,g is. Op dr• pum word dit ook
dl:ldelik ho Bonhoeffer H sosi111-f1losof1tse eksphsering van die formele we e en k1r1kter van
d1 a melewing en die tokahaenng daarvan b1nne d11 Bvbelse perap1kt1ef op d11 oe k1edeni1 van
die sondeval, die noodsaakhke 111ter11rond vorm v1r d11 introdusermg van d1 kerk as oplossing
-.·. <116 v.e 1nhk1 dilemma van die gem, nakap en j11 menahke gestao as gehcet,
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vlr die Christelike kerk. Oit verkla· , wat Bonhoeffer bedoel as tly s~ dat die kerk
Jesus Christus is wat as gemeente bestaan (Prcnter 1965: 264).
Namate die Heilige Gees hierdie Christusdaad in die lewe van di& gelow1ges
aktualiseer, word dio sosiale botrekkinge in die gemeente on derhalwe ook die
konkrete gestalte van die gemeente daardeur gekarakteriseer. Die !-:erk t,ied 'n
leefwyse waarin christe, 11.,;

oos hul Heer, mat en vir makaar leaf. Bonho, ffer

heskryf treffund hoe die lewenstyl van gelowiges wat vir mekaar lecf op drie
maniere in die lewe van die kerk vorm kry, te wete in daadwerklike hulpverlening,
voorbidding en sondevorgifnis (SC: 106 - 128). 25
In sy beskrywing van h1erdie nuwe grondvorhoudinge wat in die kerk dour die
Hoilige Gees gcaktualiseer word. word presie!, ,.uidelik watter rot Bonhoeffer binne
dio tcologie aan die sosiolog1e toeken. Alhoewel die swakheid van Bonhoeffer se
metode 26 hier waarskynl1k die du1deliksto blyk, betree hy nogtans hiermee ook
metodolooles 'n nuwe weg. In pleas daarvan det hy, in lyn met die trad1sionel
werkswyse van die liberate teofogie, die sosio 1og1ese aspekte van die kerk binne
die kader van die godsdienssosiotog1e ter prake bring en •>ndersosk, bring hy die
insigte van die sosiale wetenskappe oor na die kader van die dogmatlek, p s1fiek
om die weso van dtc kerk in sy konkrete dim n ,es too t fig . Oit bring m e dat
Bonhoeffer me net 'n dogmatic ondersoek na die sos1olog1e van die kerk voortG
nie, maar In workltkt 01d 'n eio Christehke sosiaalfilosof10 ontwikkel. Dlt lei v rdor
daartoe dat die algemcen sos,ologiese per pektiewe op dte gem onskap en dt
amehangende siening van die persoon as grondsfag daarvan, binne die dogmatie teologiese visie van die kerk 'n splinternuwe inhoud bekom. Trouens, vir
Bonhoeffer kry elles wat ons van ons gemoenskar. en van ons self weet, binne die
kerk es nuwe gemeenskap 'n nuwo betekenis.

25 Von Hase 11959:31 l ,e tereg dat ons h,er by d11.1 sentrum van Bonhoeffer • denke oor die kerk
1t11n: • ... we1I er ,n der Stellvertretuno 1hre Wesenatruktur s•eht, bemOht er aich um der
Kl rung der 1oz1olog,1che Begritte•. Volgena Huber I 1985: 175) 1 d1t dan ook d111 punt waar
die fundamentela , mehang tu aen die west en die 101l•le geatalte van die ktrk av ooraprong
het. • Aus d,e en Geistbegr,ff orient11r1en ekkles1olog11chen Best1mmungen lei!et Bonhoeffer in
e n m n chsten Schmt Aussagen uber die so11ale Gearalt der Kirche ab; die der Kirche
eigentOmhchen Sozialbeziehungen ergcben aich aus 1hrtm theologisch erfassten ,Wesen••.
26 Die vern11mste kritiek teen die wy e waarop Bonhoeffer die 1osiolog1e 11nwend, 11 dat d1t
blnne av dogmatie e onderaoek gedom,n er w v rd deur IV vooringenome teologiese vis10 op die
wese van die gem enskap. Die oevotg 11 dat emp1r1111 data me wo1 khk aon bod kom n1e. Die
selfstand,ge bydrae wat die 011ologie kan tewer, gaan verlore. Die b 1111 gesprek voltrek horn
eerder tus en so iale f1lo1of1e en dogmat,e e teoloo • wat makhk aanle1d,ng gee tot p kulasu,e
(Berger 1962:50·59). Wat as 1osio!og1e f1gureer, word niks meer as 'n stuk apologet1ek om
Bo!'lhoeffer II te e dat d•e kerk die teenwoordighe d van Chrtstus vergestalt, ti bowys en te
verded1g n e (Petera 198 7: 1721. Vir 'n meer algemone evaluering van dt w11rde en swakh4tde
van Sanctorum Commun10 11en Wolf•D1et1r Mar ch I 1984:88 • 901.
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"In der Lehre von der t<irche wird alles bisher zum Person - und
Gemcinschoftsbegriff Gesagte zusammen-gefasst, begrundet und
zugleich Gberwunden; Gberwunden insofern als sich in dor
Neuschopfung Kirche Person und Gemeinschaftsform iindern.
Bonhoeffer stollt also den Kirchenbegriff dar, indem er von Schritt zu
Schritt fragt, in welcher Weise die im Sozialphilosophischen und
sosiologischen Teil entwickelten Strukturen der Person und der
Gemeinschaft in der Kirche umgestaltet warden" (Mayer 1969:60).
Dit spreek vanself dat hierdie visie op die wese van die kerk en die wyse waarop
dit in Sanctorum Communio vir die sosiale wetenskappe beskryfbaar gemaak is,
verreikende implikasies sou hA vir die status wat die konkre:e institusionele ke,·k in
hierdie vroce stadium van Bonhoeffer se den1<0 gehad het. Dit het betaken dat die
gemeenskap van die gelowiges in beginsel nGrens anders te vind is as in die
konkrete en feilbare gemeenskap van sondaarmense met mekaar nie. Hier
oponbnar God y andersheid aan dio w(hold .
"Bonhoeffer's blunderness of an argument insists that the community
of salvation is nowhere else but here. that the communion of ints is
nowhere but tn the concrete and contrary communities of si 1ful men
that the otherness ('transcendence') of God ,s not somewhere else
beyond the realm of human ke}', but here in the graceful opening and
gift of one person to another" .
Die empiriese kerk as 'n gcmcenskap waarin manse vir mekaar leef, was dus n
alle opsigte die sigbare vergestalting van God so bodo ling met die wGreld - die
aktualisulng van God se nuwe wil vlr die mensdom. Hier breek die konlnkryk van
God self deur. S Ifs al was dil nog voorlopig so dat die peccatorum communio
vcortbestaan in die sanctorum communio, is die gemcente as "objektiewe gees" 28
die draer en openbaringsmedium van die Heilige Gees. Dit bring mee dat vir
Bonhoeffer die kritiese norm v,r die waarheidsgehalte van c1ie kerk nie soseer die
woordverkondiging is nle, maar wel die konkrete gestalt

,at die woord in die

kerk snit aanneem. 29 Die kerk is m.a.w. alleen kerk waar die plo'1svervang1ng van
Jesus konkreet in die institusionele gestalto daarvan weerspie I word.

27 Volgena Dav (1975:57) w1l al die argumtnte in Sanctorum Communio h1erdit een sentrale
gedagte onderattun.

28 Ott begrip •objektiewe gees· 1s 'n Hegehaanse term wat Bonhoeffer 9ebru1k om d•• eksterne
invloed van di, gemeente as kollekt1ewt peraoon op sy 1nd1v1duele lede aan u, Ju, !Berger
1962 63).
29 Op die punt wyk Bonhotffer af van d,e rtformatoriese woordttologie. Anderr H by lg . word die
Woord nit mHr II drHr van die Heilig• GHs gesien nie. m11r 11n die objektiewe gees ven d11
kerk es dr11r en werktu,g van d11 Heihgf! Gees geb1nd , 011 ge"olg is dat die kritteae norm v,r d••
geataltt van die k,irk n1e meer gelet ,.., 1n die Woord nit, m11r in 11,e kerk aelf !Honecker
1963:138).
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"Mag die empirische Gestalt noch so fragwurdig sein, sie bleibt 2ls
solche Kirche, solange Christus in seinem Worte gegenwartig ist ...
Der Leib Christi ist sowohl reale Gegenwart in der Geschichte, a/s
auch Norm fur seine eigene Geschichte" (SC:142).
Veral met die oog op die komende kerkstryd was hierdie insig van kardinale
belang. Dit het o.a. betaken dat die suiwer verkondiging van die Woord alleen nie
voldoende was om as waarmerk vir die kerk te geld riie. Ook in sy konkrete
gestalte is die kerk geroep om Christus wat as gemeente of gemeenskap bestaan,
nie te verloen nitL Plaasvervanging moet konkreet word in spesifieke
omstandighede teenoor spesifieke manse. 'n Kerk wat sku is om in te tree vir
vcronregtes - in Du1tsland se geval was dit, soos later sou blyk, die Jode • is nie 'n
ware of gehoorsame kerk nie (Von Hase 1959:33).
Hierdie beskouinge oor die gestalte van die kork bied 'n verklaring vir die basiese
samehang tussen Bonhoeffer so Christologie en sy ekklesiologie, wat sy latere
uitsprake oor die kerk kenmerk. Daarmee word ook die kriterium vir die ware ,Jf
dan geloofwaardige gestalte van dio kerk wat hy regdeur sy lewe sou beklemtoon,
as plaasvcrvangonde diensbaarheid aan ander uitgespel. Vir B<•r "effer - en hiorin
haal hy vir Augustinus aan - was d1t moontlik dat die ware If ·; :: i· hierdie opsig in
'n enkele persoon of 'n familie se getuienis teenwoordig is (SC : 145). 01t word later
'n rigtinggewende gedagto in sy eio besluite oor hoe om Jie kerk se getuienis
geloofwaardig uit te leef.
Bonhoeffer se beklemtoning van die empiriese kerk as konkrete uitdrukking van en
norm vir God se oponbaring in Christus, verklaar sy optimismo t o. v . die Duitse
volkskerk se potensiaal om 'n ru,mte vir die realisering van God se koninkryk te
wees. Dit verklaar ook sy pleidoo1 vir geduld en liefde met die swakhede van die
empiriese kerk. Weliswaar is daar omstandighede waar die kerk nie langer 'n
volkskerk durf wees nie - ". .. wenn die K,rche in ihrer volkskirchlichen Art nicht
mehr das Mitre/ ">ehen k,mn, zur Frefwilligkeitskirche durchzudringen" (SC: 149•

150). In d16 vroee stadium was Bon hoe ff er egter daarvan oortuig dat die grootste
krag van die kerk juis in sy historiE:sc en volkskerklike aard IA. Gevolglik is
Sanctorum Communio veral 'n teologiese apolog1e vir die onvormydelike volksaard
van die kerk, ondanks die feit dat dit reeds die kriterium vir die w1re gestalte van
d1a kerk inhoudolik as 'n plaasvervangende lewenstyl ten bohc.awe vari ander
aandui.
Bonhooffor se aandag aan dio wonder dat die realite1t van die nuwe gemeenskap in
Christus reeds leef en werksaam is in die empiriese gestalto van die kerk, 1s egter
meer as net 'n regverdiging van oio sigbare volkskerk van sy dag. Die skynbaar
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suiwer akademiese ondersock na die wese van die empiriese kerk is uit,~indelik oak
'n oproep aan hierdie kerk om deur die geloof sy ware identiteit te ontdek en
bewustelik daarrneo saam te val. Die kerk moet so a.a. sy wesenlike band met die
somelewing ont<.':3k on dan maksimaal daaraan diensbaar wees.
"In dieser Perspekt1ve lauft Bonhoeffers dogmat,sche Uncersuchung
:rur Soziolog1e der Kirche auf eine wissenschaftliche Paraklese der
zeitgenossische Kirche hinaus; sich selbst zu glauben, bei sich selbst
zu bleiben, sich selbst in ihrer empirischen Gestalt als die Wirklichkeit
Gottes in der Wirklichkeit diesor Wc1lt im Glauben ernstlich
wahrzunehmen ... Das rursein der Kirche liegt in ihrem Kirchesein und
Kirchebleiben,
in
1h1 er
Selbstwahrnehmung,
Selbstorbauung,
Selbstverwirklichung" (Lange 1967:523).
Met die politieke magsoorname van Hitler in 1933 en die geweldige effek wat dit
op die lewe va·, die ou·ts~' 1-'erk go,

10

hot, bP.gin 'n nuw~ fase in Bo,,hoeffer se

betrokkenheid by en nadonk.r. oor <.lie :3rk. In di6 tyd word die legitimiteit van die
bestaan van die Duitse volks1 ork gnero,!P.t3r dour die kerk se opcnlike simpatie vir
Hitler, en sy bereidheid om c :e gesag van die staat sander meer volledig ts
aanvaar. Op die lcritieke punt w<!ar die egthc,d van di-3 kerk se getu1enis, in terme
van Bonhooffer se teone, gotoo~s :,on wNd , 1aal die kerk . Sy lewensvorm en
gestalte maak horn ongeloofwaardig. In so 'n tyo •vord Bonhocff 0 r gedwing om die
aard v~n sy betrokkenheid by die kcrk te hero-1rw eg en om r.uut na te dink oor
die getuienis en praktiese lewe van 'n V\;:,r'° Belyder de Keri•• Die! kerk..,tr·1d,
dit bekend sou word, was in meer as ~

r\

oos

opsig vu Bonhocffer 'n M •yd om 'n

geloofwaardige 1<erkllke bestaansvorm en h ndPlinge n 'n tyd van aanvegting . in
wat volg, sal ek beskryf hoe di6 kerkstryd vertoop het, en hoe die kritoria wat
Bonhoeffer in Sanc:torum Communio ontwikkel het, daardeur geraak is.

2.3

DIE STRYD OM ' N BELYDENOE KERK: GELOOFWAARDIGHEID GElEE IN
GEHOORSAAMHEID AAN DIE KONKRETE GEBOD VAN CHRISTUS

Bonhoeffer

se

grooiende

bewuswording

dat

die

kerk

'n

.spes.fieke

verantwoordehkheid t.o.v. e1etydse sosiale en pohtieko vraagstukko tiet, het 'n
nuwe faso in sy nadonke oar die kerk ingolui. Sy vikariaatsjaar 1n Bare ,!one on sy
daaropvolgende blootstelling aan d10 ker,_ en aar, toologiose debc1t v ering in
Am~rika, het hierin 'n betekenisvolle rol gespeol. Meor a:; enige iets ande's w·1s dit
egter die gebeurtenisse in Duitsland se,f wat horn tot nuw e betrokkenhe:1•

'•'>' die

kerk sou beweeg. Nuwe vrae oor die 1elevansie on intogriteit van die en ,r.1111ese
kerk is opgeroep dour die traagheia on onvermoe van die Du,tso Kerk, an later ook
die ekli,Tiene, om die onreg en magsug van die Naziregerin~ profet1es te beoordeel

-- ....., __ ~

-------- ---------------
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en te hantcer. 30
Dit was duidelik dat daar in di~ tyd, anders as wat Bonhoeffer tot In daardie
stajium gevisualiseer het, 'n kloof tussen die sg. emplrlese en verwerkllkende kerk
begin ontwikkel het. 31 Tussen wat die empiriese kerk gesA en gedoen het en wat
hy in terme van sy belydenis moes wees, was daar 'n gaping. Die aanvaarding van
di~ Arierparagraaf wat personr. se etnisiteit norm vir toelating tot die kerklike
ampte gemaak het, het die aanspraak van die Duitse volkskerk dat dit ware kerk
is, ongeldig gemaak. Hierdie ontwikkeling het nie die legitimiteit van Bonhoeffer se
vroegste visie op die empiriese kerk as die vergestalting van God se nuwe w1I vir
die mensdom, opgehef nie. Die vraag wa,; of en in watter mate die empiriese kerk
binne di~ destydse heersende onreg an misle!ning bereid was om hierdie wil, sy
d1epste identiteit, te vergestalt. Was die Duitse kerk tiero1d en daartoe in staat om
in navolgtn\4 van Christus In te tree v,r die onocrdrukte Jade en Christus e vrede
te soek, selfs te(ln die 1mperiallst10:.e oortogsbc 1eid van Hitler in? Oit

v,.

s die

sentrale probleem in die tweedo fase v.1n Bonhoeffor se tewo. Die 1nterdiss1piinAre
deba: van Sanctorum Communfo is nou opgeskort, terwyl die g,ondmotief van c.iie
book, nl. die vraag na die vi3rhouding tussen dra waarheid wat die kerk
verteunwoordrg en die brsumnsvorm waarr

1

die kerk le£?f, baie rnccr prominent

gcwor ~ot (Huber 1985: 171)
And~rs as ,n die tyd van Sanctorum Communio toe die teoretiese vr~,.g na die
verstaanbaarheid van die wonder rlat c Ie ware kerk in die empiriese kerk aanwesig

is, sentr· al wa..,, was die vraob
Hoe ko·, die kerk sy belyde 111.
situasie waarrn

. . hoo word die empiriese kerk ook ware kerk?
••

y homself c

as ligga"in van Christus v~rwerl<

sy eie aard daadwerki,k uitleef in dio 1.m1eke
• t? Anders gostcl: hoe kon die empiriese kerk

1,

ord op so 'n manie1 dat dit 'n geloofw~~rdiQd

bydrae leY:er tot die oplos van die groat sosrale en politieke vraagstukke van die
tyd7 32
In antwoord op di~ vraag begin Bonhoeffer deur middef van 'n verskeidenheid
voordragte, preke, voorlesings en gesknfte 'n teorie ontwikkel vir realistiese, maar
onverskrokke

~ erkltke

handeling.

Konmerkend

van

hiordie

geskrifte

is

dat

30 Vir 'n ·, •...,i -,ondlgt uitHnsttting van die belangnke oorganue in Bonhoefl1tr se lewt en hot d1t
sv betro..-~1M"lc1d JV die l-1trk geraak het. sien Bethge (1969b :1 1-35).
31 "In der :::•,,~,he von 'San,~torum Communio' : Aktualisierte Kircht und emp1nscha Kirche trtten
gleicnsarr. , tt1n,mder, ihre ldent,tlt fur den Glauben 1st nicht mehr assertorisch festtustellen,
sie wird v~ , • rund uf problematisch O,e Tieft dieser Problemat1k wird Bonhoefftr ,n aeinem
Aufsatz •2... Fraga nach der Kirchengemelnschaft' (GS ll :217vv.) am Problem der
Won11\lrkund1 .,11g 1ufze1gen" (Lange , 967 .525 ,5261.
32 Alles wat 8on1t, ;,ffer tydens dio kerkstryd ged,nk gedoen en geskryt hot, staan volgens Lange
(1967·!i26) in ~ t'.. •,iken van hierdie verwttrkliklnqsprobleam.
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Bonhoeffer daarin nie soseer die onderske1e strategiee vir kerklike optrede
beredeneer nie, maar wel die ter sake teolog1ese gronde vir sodanige optrede.
Voorop in Bonhoeffer so denke van di6 tyd, is die soeke na wat kan dien as
grondslag vir 'n waaragtige en konkrete kerkhke getuienir. 33 Die bergrede kom in
hierdie fase van Bonhoeffer se lewe in die sentrum van sy teologiese besinning te
staan, en dit lewer ook die motiewe op grond waarvan hy die kerk tot spesifieke
aksie oproep. Dit het vir 'n bevrydende en geloofwaardige optrede van die kerk se
kant beslis~end geword dat die ko:ikrete gebod van Christus vir daardie uur
onderske1 word . en oat daarvolgens gehandel word. In di6 tyd kry Bonhoeffer se
teologie 'n baie opvallende praktiese inslag wat, namate die kerklike en politieke
situasie versleg het,

a:

hoe meer intens word . Sy beoefening van die teologie is

doelbewus gerig op die lewe en optrede van die Christelike gemeenskap waarvan
hy homself toenemend deel gevoel het (Day 1975: 161 -163). 34 Persoonlik ervaar
Bonhoeffer dat hy vir die eerste maal dia eise van die evangelie behoorlik verstaan.
Vandaar die nuwe betrokkenheid by en intensiewe fokus op die kerk, en die
gepaardgaande konkretisenng van sy ter · aie (Bethge 1985: 153-156). Persoonlike
navolging van Christus en onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan sy opdragte
word die groot tema van sy nadenke in hierd,e tyd. Navolging vorm die grondslag
vir die lewe van die kerk as 'n strydende en belydende gemeenskap in die
destydse samelewing (Huber 1985: 182).
Hierdie afdeling gaa1

di6 ontwikkeling l>y Bonhoeffer na. Die uitgangspunt is

steeds dat sy teologiese ont•.'Vikkeling nou saamhang met 'n verskeidenheid
gomeenskappe en sosiaal-politieke situasies waarin Bonhoeffer horn bevind het. Sy
teologie hat daa,uit ontwikkel, en is met die oog op sulko konkrete omstandighede
beoefen.

2.3.1

Barcelona: die kon!<rete kerk en die noodsaak vlr etiek

Die tydperk vanaf Bonhoeffer se v,kanaatsjaar in Barcelona ( 1928) tot en met sy
teru~l<eer uit Amenka (in 1931) kan algemeer. beskryf word as 'n tyd waarin daar
by horn 'n merkbare verskuiwing was na die spanningsvolle steer van die
lnstitusionele kerk as 'n e,esoortige monsllke gemeenskap. Tydens di6 periode was
33 •Qie Erfahrung des Kirchenkampfes schloss as aus, das Bonhoeffer e,ne Theolog1e der
Volkskirche entwickelte Zugle1ch forderte sie 1hn zu AnsAtzen einer (hOchst prakt,schen'U
Theorie klrchlichen Handeln t,111•~\;~•. Hierm maak Bonhoeffer nouliks u1tsprake oor strategie6 vir
optrede, ... •sondern ausschhu::.lich .tu don Grunden und z,elen kirchlichen Handelns ... Seine
1llgemeine Oberlegungen sollan ,ntsch1ldcng1grOnde 118fern, n,cht die Erfotgsaussichten
bestimmter Handelungsstrateg1en abw'Joen' (Huber 1985 183-1841.
34 Dte opskrif van die hovfstuk 1n Day se tes,s wat handel oor die periode van die kerkstyd lui heel
gepas: "Community and Command" (Day 1975 165 vv)
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daar nog weinig sprake van 'n volskaalse stryd om 'n geloofwaard1ge getuienis van
die kerk. Oit het egter geleidelik tot Bonhoeffer begin deurdnng dat kerkwees die
maak var duidelike keuses inhou, en dat dit groot opofferinge en selfs pynlike
konfllk kon meebring
Bonhoeffer was tydens die jaar in Barcelona afgesny van die sosiale geborgenheid
en akademiese stimulering van Berlyn. Hy het meer as tevore bewus geraak van
die geweldige sosiale en kulturele kris1~se van sy tyd en van die onvermoe van die
kerk om daarop to reageer . Hy was veral geskok oor die armoede en skreiende
ongelykhede
lidmate

in

'n stad soos Barcelona. In sy eie gemeente was die meerderheid

nas1onaal-gesinde,

konserwatiewe,

middelklas

besigheidslui

(Bethge

1985: 71 l. Di~ stand van sake en die krit1ese gevoel wat dit by Bonhoeffer teonoor
die inst1tus1onele kerk gewek het, het egter nie sy idealisrr.e oor die kerk as 'n
tuiste vir die haweloses en eensames geblus nie. In lyn m9t die insigte wat in sy
tesis verwoord is, bly die kerk vir horn 'n gemeenskap waarin mense veronderstel
is om mekaar wedersyds te help, te ondersteun en te vergewe . So 'n kerk, so stel
hy dit aangrypend in 'n preek in 1928 (Dl·dzus 1984: 165-173), bied hoop en
betekenis aan die hele samelewing.

o:~

wete was egter binne die konkrete s1tuasie

waarin Bonhoeffer horn bevind het, nie genoeg nie. Mense wat Christus bely, moet
daadwerklik so 'n soort gemeenskap wees. Bonhocffer se ekklesiologiese interesse
in di~ tyd word daardeur gekenmerk dat hy by die kerk aandrin{J op konkretisering
van sy wese, deur 'n gemeenskap te wees wat hoop en betekenis vir die
samelewing bicd.
"For Bonhoeffer in the Barcelona parish, the question of the church is
not an intellectual question, but a demand that we become this
community. This means letting go of the 'bourgeois rug', and coming
to the aid of the needy . . . Bonhoeffer looked to christians thus to
constitute the church so that the whole world might become the
community of God's people" (Day 1975: 129).
Sy gevoel vir die noodsaak daarvan dat die kerk homself as kerk sat verwerklik,
bring mee dat Bonhoeffer vir die eerste maal bepaalde etiese 11rae ernst1g begin
oorweeg. Hoe weet die christen watter weg om te volg in die groot sos1ale en
ideologiese vcrwarring van sy tyd? Na watter aanspraak moet hy luister? Hoe moet
hy optree? Reg aan die einde van sy verblyf in Barcelona het Bonhoeffer hierdie
vrae probeer beantwoord in 'n voorlesing, "Grundfragen emer chn~,;;t/ichen Ethik"
(GS V:156-180).
Bonhoeffer

se

etiese

gedagtegang

was

toe

nog

baie

fragmentaries

en

lndividualisties. In 'n groot mate weerspieel dit 'n persoonlike worsteling by
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Bonhoeffe, om tot klaarheid te kom oor sy eie identiteit en verantwoordelikheid as
Christen. Daarom was sy etiese besinning hoofsaaklik ingestel op begronding en
aanmoediging van vrye, verantwoordelike en selfs waagmoedige optrede van die
individuele Christen. D1t bly egter in gebreke om die groter sosiaal-maatskaplike
probleme van sy tyd te beoordeel. Trouens, sy onkrit1ese aanvaarding van sekere
beginr'.31s, soos die godgegewe reg van volke tot mag, gee aan sy et1ese nadenke
in di6 tyd 'n konserwatiewe inslag. Dit bnng selfs mee dat hy oorlog regverdig (GS
V:169-173).

Nogtans het ons hier 'n eerlike poging om die Christen te help om sy godgegewe
vrvheid op 'n verantwoo,delike wyse teenoor ander uit te leef. In baie opsigte dui
Bonhoeffer met h1erdie beskouinge reeds d,e parameters aan waarbinne sy etiese
besinning sou ontwikkel. Hy het 'n afkeer van algemene beginsels as uitgangspunt
vir etiese optrede, en hy is oortuig dat dit nodig is om dit te waag en keuses te
maak in die spanning en onsekerheid van menslike nood en lyding, omdat God
manse daartoe roep en bevr-, (GS V: 178-180). 016 beskouinge word later
orondperspektiewe in sy teolog,e en veral in sy visie van 'n ge!..iofwaardige kerk .
Bonhoeffer se evaringe in Amerika hct in hierdie ontwikkeling 'n deurslaggewende
rol gespeel.

2.3.2

Akt und Sein: die kerk as kenteoretiese toegang tot die openbaring

Voor sy studiereis na Amerika in 1930, het Bonhoeffer eers vi bykans 'n jaar na
Berlyn teruggekeer. In die tyd groe1 sy poht,eke bewustheid. Saam met sy familie

neem hy die ontwaking van 'n nuwe Du1tse nasionahsme er die kritieklose rol van
die Protestantse Kerk daarin waar. fog vermy Bonhoeffer in h1erdie stadium alle
politieke en sosiale aks,es. Ondanks sy kerklike werlc in Spanie staan hy steeds
afsydig teenoor die kerk. As assistent-lektor in teologie wy hy horn u1tsluitl1k aan
sy akadcmiese werk en vol too, hy sy Hab1litatior.sschrift, "Akt und Sein" (Day
1975: 140). Hoewel die stuk Bonhoeffar se preokkupas,e met akadem1ese teologie

illustreer, is dit tog relevant ten op!>igte van sy late re worsteling met die kerk.
Belangrike insigte wat van kcjrdinale belang was vir Bonhoetfer se poging om die
Belydende Kerk aan sy roep,ng te bind er, dit aan te moedig tot 'n geloofwaardige
getuienis, is hier reeds verwoord . Verske1e daarvan word later in sy briewe uit die
tronk teruggevind .
Soos in Sanctorum Communio, vorm die kerk die hooftema van hierdie werk. In

Akt und Sein word die kerk steeds vanuit 'n teologies-sos,ologiese hoek bekyk
(Honecker 1963:147). Dit -Nord beskryf as Christus self wat in die gestalte van die
gemeenslcap met en vir die ander teenwoord,g is. Tog vind Bonhoeffer se
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besinning oor die kerk hier binne 'n nuwe konteks plaas. Ander vrae kom na vore.
Wat nou voorop is, is die vraar; na die inherente aard van die openbaring, die wyse
waarop dit ons bestaan raak en dus ook geken kan word. 35 Daarby is die vraag na
die funksie van die teologie en sy verhouding tot die geloof van groot belang.
In aansluiting by die heersende diskussie tusscn wat Bonhoeffer noem die
aktualistiese en ontologiese denke oor die locus, die aard en kenbaarheid van God
Sf3

openbaring, poneer hy dat die kerk die enigste ware toegangsoord of

kenteoretie~e sleutel tot God se openbaring is As liggaam van Christus is die kerk
'n eonheid van Akt und Sein (Von Hase 1959:34-35). In a,e kerk kom ole
eksistensiele ,mpak eri aansprake van God se openbo, ing in Christus en die unieke
sosiale vorm wat dit in die lewcns van mense aanneem, bymekaar.
"Erst in der Gemeinde selbst kann Offenbarung in ihrem eigentlichen
existenzbczogenen Sein begriff Pn werden" (AS: 112).
Ten diepste vind die gomeente sy oorsprong In die verkondiging. Dit kom tot stand
waar mense sonder voorbehoude dirnk reageer en handel op die momentele
aansprake en eise van die evdngelie. Terwyl die Christelike gemeenskap deur
hierdie direkte daad of handeling van geloof gekonstitueer word, vor m d1t egter
tegolykertyd die steer waarbinne die voortgaande geloofshandelinge en -luwe van
d,e ,ndiv,du afspec I. 01t beteken v ir Bonhoeffer dat die individucle christen se lewe
noo,t los van die gemeenskap van gelow1ges kan wees nie. Daar ontdek hy sy
identite,t. Daar leer hy/sy glo. In voortgaande luister na en reaksie op die
verkondiging ontw1kkel hy/sy die et,ese onderskeidingsvermoe om God : e wil uit te
leef. So word die kerk, of dan d,e gemeenskap va,, gelowiges, die onmisbare
sleutel tot ware konnis va,1 God se openbaring.36 Teologie wat nadink oor die
oponbaring word so 'n funksie van die kerk .
Hierdie p~rspoktiewe vorm deal van 'n teoretiese raamwerk waaruit Bonhoeffer in
sy latere stryd met die Ouitse Kerk ryklik put Veral sy siening van geloof as 'n
"actus directus" • in ondcrske1d1ng van 'n "actus reflexus" • waardeur die ware
Christelike gemcenskap gevorm word, bly regdeur sy teologiese ontwikkeling
belangrik (Reuter 1990: 183; Feil 1971 :83-85). Ons staan met die introduksie van
35 Volgens Reuter (1990:23)

g e Bonhoeffer self 'n aanduidmg van die probleem waarom d,t in
• Akt und Sein• gaan w•nneer hy vra: •w,e gestaltet s1ch der Offenbarungsbegnff, wenn er
1ktmiss1g, und wie, wenn er seInsm ssIg ausoelegt wird?"
36 "In der Gemeindo 1st daher der Geg nsatz von 'Glauben an' und 'Sein in' aufgehoben. lnnerhalb
der Gemeinde wird der Christ von einem Netz der Soz11lltit umfangen. Die Gememde trlgt den
Emzelnen, darum 1st er, darum glaubt er. Oas soz1olog1sche Verstandnis der Gemeinde als
Gesamtperson, als der Christus praesens fuhrt zu eIner Ontologie des gtaubenden Erkenne:u in
der Kirche" (Honecker 1963: 146).
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hierd1e onderskeiding in Akt und Sein nie by 'n drastiese oorgang in Bonhoeffcr se
teologiese ontw1kkeling nie. Nogtans weerspieel die ems waarmee Bo:ihoetfer
hierdie onderskeiding so vroeg reeds beskryf, hoe belangrik dit vir horn is dat
Christene en die kerk nie alleen teoretiseer oor die inhoude van die geloof nie,
maar dit ook uitleef. Die teologie is die herinnering van die kerk aan sy wese l'fl
bestemming, soos uitgedruk in die dogmas van die kerk. D11 help die kerk: om •
ooreenstemming daarmee te preok e,.. te leef. So het die ondorskeidinA tussen die
"actus directus" en die "actus reflexus" reeds die verskuiwing van Bonhoeffer se

p:ioriteite v~n
betrokkenheid

'n
by

akademiese
die

kerk

as

refleksie
'n

oor die

kerk t6t

Christelike gemeenskap,

'n daadwerkllke
voorberei

(Day

1975: 144). Sv besoek aan Amerika kart hierna het hierdie oorgang meer konkre t
ingelui.

2 .3.3

Amerika : van fraseologie tot werklikheid

Die tyd wat Bonhoeffer in Amtuika deurgebring het, het in meer as een opsig 'n
deurbraak in sy teologicse ontwikkeling gebring. Sy behoefte aan 'n soort g loof
wat horn daadwerklik op die konkrete lewe sou rig, is hier gestimuleer en in ' n
groat mate selfs bevredig. Sy teologiese premisse soos weerspieol in sy eerste
gefkrifte, dat bybelse begrippe sosiaal verstaan moot word, hat binnn die
pragmatiese konteks van Amerika nuwe bevestiging en inhoud gekry. Vir die
eerste rnaal het die sosiaal-politieke impllkasi9s van die evangelie en die
gepaardgaande ontdekking dat die gmN historiese en sosiale vraagstukke van die
samelewing ook die ve~antwoordelikhe1d van dio kerk en die breo christendorn is,
by horn tuisgekom (Duc11row 1986:39-40). So het verskillende mnnso en ervaringe
in l\merika bygedra tot die eerste croot wending in sy lewe. Alhoewel dit eers in
Duitsland sigbaar geword het in sy lowe, is dit hier in Amerika voorberei. Hyself
boskryf die wending as 'n afkeer van fraesologie tot dit wat meer konkreet en
werklik is.
As gasstudent aan die Union Theological Collnoe i:, New York, net Bonhooffer vir
die oerste maal in aanraking gekom met die meer pragmatiese inslag van ditJ
Amerikaanse teologle.37 Met William ..laines se beskuuinge as uitgangspunt, was
die beshssende kriterium vir wetenskaplike denke die werkbaarheid eerdor as die
waarhoid van 'n saak (GS 1 :90-93). Dit het 'n besondere soort impak op die
teologie en die lewe van die kerk in Amerika gehad . Dit het o .a. meegobring dot
die vakko van die praktiese teologie baie promine:lt binne die teologiese loerplan
37 Vir 'n ooeie insig in Bonhoefier se vernaamste indrukke tydens sv stud1etyd aan Union se
Teologiese Fakulteit, sien die verslag wat hy vir die "Kirchonbundasamt" 1n B•rlyn opgestel het
(GS 1 1965:84-103).
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was. Die vraag ,1a die boodskap van die kerk is nouliks gestel. Organisatoriese
vrae was voorop (GS 1 :89). Die kerk was doar niei 'n besondere soort gemeenskap
van gelowige Christene nie. maar 'n organisasie soos alle ander. Die prediklng was
oppervlakk1g en fundamentallst1es (GS 1 ;c t-9!_;) . Die sistematiese teologie wat
deur Niebuhr e.a. beoefen is, het nou aangeslu1t by die gedagtes van die social

aospel. 38 Groot klem is gel~ op die verkondiging van Jesus a~ uitdrukking van God
se wil vir hierdie anrde. Sy interpretasie van die dekaloog in c.lio bergpredikasie en
veral die wyse waarop hy d1t self uitgeleef het, geld as model vir ons eie !ewe (GS
1: 108).
"Das social gospel ; t Evangelium der Tat, weltzugowandt, praktisch"
(GS 1: 109).
Die invloed van die pragmatisme op die Amerikaanse denko, teologles en in die
algemeen, was duidelik sigbaar in die lewensuitkyk van die studento mot wie
Bonhoeffer in die tyd in aanraking was. Vir hulle Is vriendskap gebou op 'n (;ees
van welwillendheid eerder as 'n eerlike soeke na dte waarheid (GS 1 :851.
Dis te verstano dat Bonhoeffer, gegee sy agtergrond en skoling, krities sou wees
teenoor die Amerikaanse pragmatisme. Die grondleggors doar was vir sy bes'3f
Pelagiaans, selfs aanhangers van Protagoras, en het weinig verstaan van die
Pauliniese en Lutherse Christendom. Hullo verwaarlosing van dia waarheidsvraag
het vir Bonhoeffer 'n verklaring geb,eu v,r die teologiese situasie en dio wyore
Amerikaanse lewenstyl.
"Dass Wahrhe,t nicht mehr die inncra Kraft besitzt, Gemein~~haft zu
zerreis~en und gerade dadurch aufzubauen und fruchtbar zu machen,
d.h. durch scheinbare Lebensferne wirklich lebensnah zu seln, ist mir
eine soziale Folgo des Pragmatismus" (GS 1 :92).
Tog hat Bonhoeffer ook positiewe waardering gehad vir die Amorikeanse
lewonsopset en teologie. Die erns waarmee die sosiale werklikhede geanaliseer Is
en die wyse waarop praktles en teologics geworstel is om afdoende antwoorde en
oplosslngs vlr sosiale probleme te verskaf, hot 'n groat J.-,druk op horn gemaak (GS
VI: 191 - 193). In di~ opstg was die social gospel, ondanks ander tekortkominge (GS
1 :110), v1r Bonhoeffer meor as net 'n modegril. Dit was 'n eerlike paging om die
sosiale intensle van Christus se boodskap to begryp en die kcrk, spesifiek ook die

38 In 'n kort opst,1 oor di~ ·at.ic,at gospet• meld Bonhoeffer dat, •lhoawet die Amerikaanse
Christendom nie volledig • 100s wat verkeerdehk in Europa geglo Is • met di6 term bo kryf kon
word nia, d11 geest~like ,nvlned v.in die ·social gospel• op die intellektuele kr,nge In Amenka
sterker cs enlge ander t..erkhk1t invloed wu (GS 1: 104 • l 11 ).
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gewone lidmate, tot oehoorsaamhoIu daaraan op te rocp. 39 Terselfdertyd het dit
die eensydighede van die Europeso teologio blootgelA. Die ideaal vir Bonhoeffor
wa

cfat daar saamgewerk mo s word (GS 1:60-61), dat die eonhe1d van die
word (GS 1:74).

r.u,stendom arnstIy geneom mo
Di

b1•lang van dio ontdekklng en ultlewing van die sosial

betekeni

van di

evangel o is verder by Bonho ffer inge korp deur twee bosondere vriendskappe.
Die .. rsto was m t 'n Am rikaanse negorstudent, Frank Fi cher. Deur hom h t
Bonho. ':cu die omstandighede van swartm nse in dio voorstad Haarlem ontdek.
V1r es maAnrle het hy olko Sondag 'n orodions daar bygewoon. Hy het w ekliks 'n
groep jongrn•mso ontmoet on hullo huiso be oek. V1r eonhooff r wa dit van die
moos vormond er 1aringe vnn v vcrblyf in Am r1ka (GS 1 :97). Dit h t horn in
ta t gost

I

om die ware ges,g van Am rika tc sien, wat verb rg

grond 1 .aU1ke ., paling
, , • r as In die

dat

agter die mooi

I

lmal vry en g lyk gcsk po 1 (GS Vl : 184, 192). H1 r,

11 kerkc, h t hy di

v ng Ii

g hoor

n b I

f ho

men

In 'n

vorskeid nhold vNmo spontaan n oponllk v n sondo, g nade, Ii fde n di hoop
op 'n ow ge I w g tulg (GS 1 :97). In Haarl m h t Bonhoeffer rvaar dat geloof
n

di

o ial , ook 'n

mosionol

n

If

'n hgo amh e dim nsle het (Wind

1990:50)
Di tw

d

vriendsk p wat Bonhocff r

die Frnnso prcdIkant, Joan Les

rrc. l.a

t olog,es m lg ou verbr
err , •n oortuigd

p

d, w

if, , h t

m t

am m

Bonho ffor aan die Unf..,n College tucle r. Soo Bonho ff r h t hy go oek n w
waarlangs die godd lik gonad konkrotc b ,lag In on lewe kan kry (8 thgo
1977: 113). Vir L s rr wa di bergprod1ka I 'n riglyn: die Chri ten moot
gowillig weos om dio kon~rcto aansprakc daar an to hoar on uit te leaf. S Ifs al
hou dit in dat natuurlike nasionalo g voelon
h rdefinic r moot word, i

dit d1

gerolativocr on die kork

e gron e

w g wat die Christen onvoorwaardehk rnoot

in la n. Las erre h t Bonho ffor in hull g spr kke hi rm

g konftontc r.

Christ~ein 'ganz einf en'
" ... er (La err I bcstcht darauf, da
bodeutet, dem Gobot Jesu Folgo zu lei ton und di G m in chaft dor
Christon glaubwurdig Gb r all Grenzen hinwog zu praktizioron" (Wind

1990:51 ).
H1erdie g d gt

was a 11v nlik vir Bonho ff r vr

md, m ar h t op di

diep en bevrydend op horn ingowerk. Dit h : o.a. daartoo gel

I

ou

nd

dat hy sy e,e

39 In av po h,ewe evatuering van d10 • oc,al go pet" kryf Bonhoefler soo votg· ·oer ur.otb tthcht
£rn1t, m,t dom her die prakt1sche 1011ale Nottage 011 ,gt und d• Chrtt.• nh11t in 1hr n 01 nit
gerufen w1rd, ist d r tnt&che dende Be1trag d s m rikani chtn Chr1sttntum1 zum Ver tlndnis
der chrtsthchen Botsch ft n der ganzen W It" tGS 1: 1101.
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interpretasie van die bergpredikasie herondersoek het Soos Lasserre het hy tot die
slotsom gekom dat die bergpredikasie, anders as die opvattinge waarmee hy
grootgeword hot, nie soseer 'n antwoord op die persoonlike verlossingsnoo-:1 van
die individu bied nie, maar wel aanwysinge bevat vir die omvorming van die
samelewing.

'n Kerk of Christendom wat hierop agslaan,

is onvermydelik

opgeneom In di6 proses. Bonhoeffcr se aansluiting by Lasserre in diti verband het
nle oornag van horn 'n pasifis gemaak nic. Nogtans het sy ontmoetlng met
Lasserre die bergpredikasio na die sentrum van sy teologiese denke ge:1kuif.
Bonhoeffer se fokus op die bergpredikasie was moontlik die belangrikste gevolg
van sy besoek aan Amerika (Day 1975: 160). Daarna het dit die poradigma gevorm
in terme waarvan hy sy teologiese nadenke met die oog op die groat soslale en
politieke problemo van sy samelewing gekonf(.retiseor hot. Dit het d:e basis geword
van wat hy as Qeloofwaardige optrede van die kerk gevlsualisoor het. In lyn
hiermee het Bonhoeffer self horn almeer begin ldentifiseer met Jesus se
vredesgebod . Dit het vinnig die belangrikste vraagstuk van sy lewe en donke
geword .
"His encounter with Lasserre, this first ecumenical confrontation,
transformed his academic knowledge of Lutheran ethics into a
committed ioontificat1on with Christ's peace teaching" (Bethge
1985: 113).
Oat hie,die gedagtes Bonhooffer diop geraak en ook 'n oorgang in sy lowe ingelui
hot, word duidelik uit 'n brief wat hy 'n ruk later aan sy broer geskryf hot. Daann
vP.rklaar hy:
"lch glaube zu wissen, dass ich eigentlich erst innerhch klar und
aufrichtig sein wurde, wenn ich mit der Bergpredigt wirklich anfinge.
Ernst ZU machen ... " (GS IV:70).
Hoe ingrypand die Amerikoanse aksent op diu konkrote werkbaarheid van ons
geloof op die otiose implikasics van dio evangelie vir Bonhodffer was, blyk nArons
duideliker as met sy besoek aan Barth kort na sy torugkeer uit Amerika nio. Die
vraagstukke van die eti~k en die gesagvolle proklamasie van God se gPbooia dour
die. kerk hat nou sterk by Bonhoaffar goleef (Bathgo 1985: 135). Anders as Barth,
het e,mh.:>effer uitgesproke aangedring op konkrete leiding oor die Christen en die
kerk se verantwoordeiikh Id in die wArold . Was dit moontltk vir die kerk om dio
konkreta gebod van God vir sy tyd te proklamoor? Waann sou dit bestaan? Sou
versulm in di~ verband heenwys na 'n wesel"' 1ike beperking of sou dit 'n taken van
verval en verlies ean idontiteit betaken 7 Bonhoeffer hot na sy besoek aan Amerika
meer as tevore gevra na die gesag en die geloofwaardighe1d van die kerk en die
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impltkasi0s daarvan vir sy 010 nader0nde bed1ening. 40
In die gohcel hot Bonhoeffer se vcrblyf

in

Amerika sy basiese oortuiging dat die

offek van God se Woord in die konkrete werklikheid s1gbaar moet wees, versterk
(Bothge 1985: 122). Hy het dio verantwoordelikheid van die kerk om hierdie Woord
konkre t uit te dra en uit te leef, skerper as ooit beset. 010 groot vraag was hoe
presies hierdie Woord in die lewe en verkondiging van die kork konkreet bcslag
moos kry. Wat moos die kerk doen om 'n gesaghebbende en botroubare draer van
God se Woord te wee 7 Die pohtieke s1tuasie in Duitsland sou hierdie vrae aan dlo
kerk opdwing en ook mettertyd 'n antwoord ois. Hoe dit gebeur hot, blyk uit wat
volg.

2.3.4

Berlyn: die teoloog word 'n belydende Christen

Torug in Du1tsland h t Bonhoeffor as privaatdosent aan die Umvors1te1t van Berlyn
gework on ook 'n jeugpos in sy kerk bekle0. Dit was gou duidelik dat daar 'n groot
verandering

in

sy lewe plaasgcvind hot. Alho wet Bonhoeffer self nio baie daaroor

gepIaat hot nie, wa

sy nuwe toewydlng aan di

saak van di

evangelie en die

kerk sigbaar vir alma! wat naby an horn bowe g het. In 'n brief wat Bonhoeffer ,n
die wintormaande van 1935-36 aan 'n go
oor die vorandering in

10

vri ndin g

kryf hot, praat hy openhk

y I w . Vir die eer tc rnaal voel Bonhoeffer dat hy 'n

Christen is wio se !owe aan die kork behoort. Hier is hy geroep om horn ter wille
van die vredesboodskap van die kerk, te wy an die vernuwing van die kerk en y
ampte. Omdat di~ wending die raam\l\erk vorrn vir sy vordere worsteling m t die
kerk, haal ek 'n gP.deelte uit sy briof vollediger aan. Oit verklaar o.a. sy nuwe
roepingsgevoel en die ywer waarmee hy horn nou by die aktiwite1te en lotgevalle
van die kerk ingewerp hct.

40 Bethge skryf in d16 verband aangrypend oor die versk,t tussen Barth en Bonhoeffer. D1t vat op
dat hy die dnng ndh id van Bonhoeffer st behoefte 11n 'n konkrete woord van die ktrk H kant
in verband bring met die probleem van g11ag en geloofw11rdlgheld. •1n direct contr st to Banh,
to preserve the ma1esty of God from be no cheapened in th pulpit, h concentrated on the
terrifying pro•im1ty of an actively 1nterv ning God and wanted to proclaim him in th concretion
of grace•f1lled commandment. So the man who faced th master was still half a 1ystemat1c1an
while the 01her half waa burdened with the problem of the authority and cred1l>1hty of h11
appro ching min stry ... But did this pull towards a concrete expression of command ot ,mpo e
demands on the church and its m1matry7 On what was 1t to rely for its authority? This rat ed
the whole we,ghty problem of its authority and credib1hty. It was this that Bonhoefftr
mHnt ...The 'tenacious quest ons' about authontv and cred1b1hty grew deeper and c tied for an
answer in hf-.. He sought for 1t both p rsonally 1n his private hfe and ecumenically in h11 church
hfe• (8elhge 1985:138•141).
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"lch sturtzte mich in die Arbeit in sehr unchristlicher Weise ... Dann
kam etwas anderes, etwas, was mein Leben bis heute verandert und
herumgeworfen hat .. lch hatte schon oft gepredigt, ,ch hatte schon
viel von der Kirche gesehen, daruber geradet und gepredigt - und ich
war noch kein Christ geworderi ... lch weiss ich habe damals aus der
Sache Jesu Christi einen Vorteil fur mich selbst ... gemacht ... Daraus
hat mich die Bibel befreit und insbesondere die Bcrgpredigt. SeitdPm
ist alles anders geworden ... Da wurde es mir klar, dass das Leben
eines Dieners Jesu Christi der Kuche gehoren muss, und Schritt fur
Schritt wurde es deutlicher, w,e welt das so sein muss ... Dann kam
die Not von 1933. Das hat mich darin bestarkt. lch fand nun auch
Menschen, die dieses Ziel mit mir ins Augen fassten . Es lag mir nun
al/es an der Erneuerung der Kirche ur.,f rlr::s Pfarrerstandes . . . Der
christliche Paz1fismus, den lch noc;h kurz vorher . . . leidenschaftlich
bekampft hatte, ging mir auf einmal als Selbstverstandlichkeit auf .. .
Vor mir steht der Beruf. Was Gott daraus mac hon will, weiss ich nicht
... " (GS Vl:369).
Bethge dui die versku1wing by Bonhoatfer aan as 'n proses waarin die teoloog vir
die eerste maal 'n Christen geword het (Bethge 1985: 153-156). Hierdie nuwe
toewyd1ng aan die kerk met die oog op 'n meer praktiese uitlewing van sy
christenskap het nie die einde van Bonhoeffer se teologiese arbeid beteke.n nie;
intee.ndeel, daarna, en veral In die periode van die kerkstryd, hat Bonhoeffer van sy
heel belangrikste akademiese werk gedoen. Anders as vroeer was dit egter nou nie
meer 'n doel in sigself nie.
Namate die politieke situasio versleg het en die kerk se lewc daardeur geraak Is,
het Bonhoeffer se teologie, afgesien van die praktiese impetus wat die
bergpredikasie daaraan verleen het, ook 'n nuwe doelbewuste gerigtheid op die
plaaslike situasie en die kerk se rol daarin gekry. Hy kon die luukse or.i as 'n
kerklik onbetrokke student in die spanningsvrye milieu van die universiteit 'n
afgeronde teorie oor die kerk te ontw1kkel, nie meer bekost1g nie. Bonhoeffer steun
steeds op sy vroeere insigte: die h1stonese en empinese gestalte van die kerk bly
sentraal. Ook die kriteria vir 'n ware of Bybelse gestalte van die kerk bly van krag.
Hitler se beleid t.o.v. die kerk verplig Bonhoeffer egter nou om nuwe motiewe
m.b.t. die kerk se getuienis te oorweeg. Temas soos navolging, belyderns,
boetedooning en die kruis kom sterker na vore. In sy stryd teen die 1daologie van
die nasionaal-sosialisme moes Bonhoeffer van dag tot dag in nuwe situasies die
vere,ste reaksie van die kerk en die gronde daarvoor nuut bedink en toets.
Gevolglik neem sy ekklesiologiese denke
vir kerklike handeling (Huber 1985:183).

in

die tyd die karakter aan van 'n teorie

Die toets vir die waarde van die teolog;e het nou nie meer gell in die teoretiese
ophetdering van die wese van die kerk n1e, maar in die praktiese gestaltegewing
daaraan; dus In sy vermoe om van dag tot dag riglyne vi, die regte optrede te
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verskaf. Die bevordering van 'n geloofwaardige interpretasie en uitlewing van die
Christelike boodskap het vir horn deurslaggewend geword (Bethge 1969b:20-21 ).
Dit bring mee dat van Bonhoeffer se vernaamste teologiese perspektiewe in die tyd
nie sistematies in bockvorm verskyn het nie. Met sy buitengewone werk- en
konsentras,evermoe was dit wel vir horn moontlik om late:- terugskouend sy
worsteling en nadenke in die periode op te teken in Nachfolge on Gemeinsames
Leben Vir die grootst~ gedeclte van die tyd het sy besinning egter in voortgaande

konfron dSie met die gebeunenisse van elke dag plaasgevind. Die neerslag daarvan
kry ons in 'n verskeidenheid voordragte, preke, briewe en lesings. Hieruit blyk in
watter noue cenheid lewe en den <e, kontek5 en tcologie nou in Bonhoeffer se nuut
ontwikkelende kerklike teorie saar,gekom het. Dit was inderdaad 'n teologie in en
vir die situasie (Huber 1985: 185).
In wat volg, sat ek aan die hand van die verskillende voordragte, lesings en preke
van die vernaamste perspektiewe op die kerk sistematiseer wat Bonhoeffer in die
tyd ontwikkel het. U1teraard sat d,t goskied in noue samehang met die kerklike en
politieke ontw,kkelinge van daardie tyd, asook die kontekste waarin Bonhoeffer
horn afwissolond bevind het. H,oruit sal duidelik word dat die kerk vir Bonhoe er
op hierdie kritieke tydstip in d19 gesk1edenis alleen eg en geloofwaardig kon wees
as hy bereid was om hom onvoorwaardehk te onderwerp oan die gesag wm Jesu~
Christus en sy Woord. Bonhoeffer se ekkleslologie word In di~ tyd toenemend
bepaal dour !'/ chnstolog1ese insIgte. In die praktyk is van die kerk verwag dat dit
nie sou skroom om sy geloof in Christus as die emgste gesag in sy Iowa openlik en
onbeskaamd te bely en die konsekwensies daarvan moedig te dra nie. Bonhoeffer
was oortuig dat die kerk deur so 'n belydenis sou toon dat dit die gebod van God
vlr die uur verstaan, en ook dat dit beroid is om met die volle inset van sy
empiiiese bestaan daaraan gehoor te gee.

in

die kerkstrydperiode is die

geloofwaardigheid van die kerk se getuienis groo,..'ks getoets aan sy bereidheid om

in antwoord op die Woord van God vir die uur, sy t; .. /ydenis in Christus konkreet te
srtikuleer en uit te leef. Dit is die sentralf' gE:G ~te van 'n verklaring wet
Bonhoeffer In 1933 saam met 'n groep studem ., Y'- ,aak llet as protos teen die
Arifirparagraaf.
"Die Stimme der Kirche wird desto vernehmlicher, je entscheidener sie
sich zu Christus als Herr bakennt" (GS 11:56).
Die verhoudlng tussen dio waarheid wat die kerk verkondig ,)n die bestaansvorm
waarin die kerk dit uitleef, het die kritieke tema van hierd,e periode geword.
Bonhoeffer se bydrae tot d;e basinning oor hierdie tema is te vin" in sy boek oor
die gemeenskapslewe in Finkenwalde en in sv gedagtes 1n "N1tchfolge" , die
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neerslag van sy worsteling met die kerk in daardie tyd (Huber 1985: 182).
2.3.4. 1

V erskeie voordragte en geskrifte: 'n teorle vir kttrklike optrede

Die eerste paar jaar na sy terugkeer uIt Amerika ( 1931-33) het Bonhoeffer
hoofsaakiik in drie verskillende sfere beweeg, te wete die universiteit, die p!oaslil<e
kerk en die ekumene (Robertson 1989:87-105; Bethge 1985:130-189). In di6 tyd
sou hy sy nuut ontwikkelde insIgte en ervaringe teologies en eksistensieet beter
integreer en dit met die oog op die komende kerkstryd konsolideer. Die aard van
die krisis wat met Hitler se bewindsoorname sou aanbreek, was toe nog nie
voors1enbaar nie; nogtans het die maatskaplike probleme, politieke onsekerheid en
opvallende irrelevans1e van die kerk plaaslik en ekumenies Bonhoeffer daartoe
gedwing om opnuut te besin oor die betekenis en rol van die kerk (Lange
1967:523-524). Sv nuwe toewyding aan die sac.1k van die evangeliA en kerk was
geensins hedoel om tot 'n knusse binnekerklike bestaan te lei nie. Terwyl hy horn
toegewy

het

aan

sy

work

as

studentekapeiaan

in

Charlottenburg,

sy

konfirmas1eklas en 'r, jeugklub in Berlyn, het hy toenemend aandag gegee aan die
maatskaplik& en sosiale verantwoordelikheid van die kerk. Dit het die tema vir sy
teologiese nadenke geword. Sy briewe, voordragte en lasing~ van d16 tyd laat blyk
dat die kerk vir horn in oie sentrum vc>n die lewe tuishoort - dMr moet dit op 'n
konkrete wyse die gebod van God verkondig on uitleef (GS 1 :63-64; Bethge
1985:189).
Dis opvallend dat Bonhoeffer s~ eerste publieke aandrang daarop dat die kerk in
die gewone lewe 'n sentrale funksie moet vervul, in ekumeniese kringe gemaak is.
By 'n teologlese konferen!.te in Duitsland

het hy die belang van 'n IJelydenis,

spesifiek t.o.v. die vredesvraagstuk, behandel. Hy wys o.a. op dio gevaar van
konfessionele

relatiw1sme

en die

noodsaak om

buigsaam te

wees

t.o.v.

konfAssionele absolutisme Op 26 Junie 1932 by 'n vergadering van die Lutherse
WAreldalliansie in Cernohorske Kupele voer hy d16 gedagtes verdCir. In 'n voordrag
getitel Zur theologischen Begrundung der Weltbundarbeit (GS 1 · 140-161) spreek
Bonhoeffer sy besorgdheid daaroor uit dat die invloed van die w~reldkerk, wat vir
horn

'n vorm van die kerk self is, in Du1tsland verdring is deur die opkomende

gees van nasionalisme ( 141 ). Dit sou alleen kan verander as die kerk nie net in die

algemeen tydlose beginsels verkondig nio, maar ook spesifiek die gebooie van God
wat vir die hede geld ( 145) Om dtt te doen sou bdteken dat die kerk die teologiese
grondslae van sy bestaan en van sy boodskap nuut moes oorweeg. Wstarvandaan
haal die kerk bv. die woord of gebod wat dit moat spreek? Op watter gesag word
dit gedoen? Wat is die inhoud daarvan vir 'n bepaaIde uur? (148) Vir Bonhoeffer
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staan dit vas dat die gebod alleen van Christus kom (150), dat d1t ons oproep tot
vrede ( 1 r;2) en dat 'n kerk wat hierdie woord dra, dit in groot ootmo6rl moet doen,
bewus van sy eie verskeurdheid en skuld. Alleen so skep dit hoop vir die wareld
(158) .
In Augustus 1932 verduidelik Bonhoetfer in 'n voordrag, Ansprache in Gland (GS
I: 162-170), sy sterk verwagting dat die ekumeniese kerk die konkrete gebod van
God vir die samelewing van sy tyd sal proklameer. Hierdie versugting hang saam
met sy siening dat die ekumeniese kerk meer is as net 'n organisasie wat namens
di0 kerk sekere doelwitte moet najaag. D1t is 'n bepaalde gestalte van die kerk self.
As die kerk 'n lewende getuie van God se vrede in 'n ontredderde wareld wil
wees, of as dit die magte wat die w~rnld bedreig, wil besweer, moat dit sy eie
sondighetd en versu1m aanvaar, en In volledige gehoorsaamheid die gekruisigde
Christus volg .
"Der Weltbund ist die Gomeinschaft der aur den Herrn horen
Wolfenden . . . er ist die um die Sundhaftigkeit der Welt und der
Christenheit wissende Kirche, die alles Gute von Gott erwartet, und
diesom Gott gehorsam sein will in der Welt" (GS 1: 166).
In die somersemester van 1932 verwoord Bonhoeffer van sy belangrikste gedagtes
oor die kerk in 'n reeks voorlesings, bekend as Das Wesen der Kirche (1932:1-79) .
..arin antisipeer hy reeds die effek van die naderende politieke veranderinge op
die lewe van die kerk. Hy ident1f1seer en ekspliseer Sterker as in Sanctorum
Communio die ekklesiologiese perspektiewe en motiewe wat vir die
geloofwaardigo getuienis en relevante bt!staan van die kerk in 'n krisistyd belangrik
sou wees . Die le sings was vol gens Day ( 175: 178- 179) paradigmaties vir vinnige
sn doelgorigte uptrede in die kerkstryd . Dit was die eerste reeks voorlesings wat
daadwerklik praktiese konsekwensies uitgespel het. Hier rondom het die groep
ontstaan wat later bekend sou word as die Bonhoefferkring. Die groep het temas
soos di~ van geloof en navolging, wat vir die komende kerkstryd van groot belang
sou wees, bespreek. hulle het dikwels naweke saam in Bonhoeffor se vakansiehut
in Biesenthal deurgebring. Hier is die grondslae gela vir die latere inrigting van die
broederhuis in F1nkenwalde (Dudzus 1971 : 10- 11 ).
In Das Wesen der Kirche kry Bonhoeffer se Christologiese beskouinge 'n Sterker
domineronde rol

t.o.v. die

ekklesiologie

as

in Sanctorum Communio.

Die

plaasvervangende werk van Christus soos dit gerealiseer Is ir die inkarnasie, die
vervulling van die wet, die kruis en die opstanding, bepaal die eiesoortige gestalte
en struktuur van die kerk. Soos in Sanctorum Communio Is die kerk nog steeds die
beliggamlng van Christus op die aarde, maar Chnstus staa,, as Heer nou ook
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teenoor die kerk In Hom vind die kerk die orientasiepunt en gesag vir sy getuienis
en Iewe (WDK: 10). Die effek van die politieka realitaite op die kerk en die
nooosaak om daarop te reageer, het Bonhoeffer mettertvd daartoe gebring om die
Christologiese grondslae van die kerk se bestaan deegliker te analiseer. Sy
Christologie-tesings (GS 111:166-242) het dus spoedig gevolg.
Das Wesen der Kirche I~ in aansluiting by die Christologie, groter klP.m op die
betrokkenheid van die kerk in die .v~reld. Ju1s omdat Christus mens geword het en

so sy heerskappy

in

die wareld u1toefen, hoort die kerk in die wareld . Op grand

van die mensgeworde Christus se teenwoordigheid in die kerk, Is die kerk nie 'n
vae ideaal nie, maar 'n werklikheid

in

die w~reld

'n stuk wareldwerklikheid

(DWK:70). Ter wille van Christus en veral rer wille van werklike mense moet die
kerk weroldllk wees . D1t beteken uiteraard nie 'n onkrit1ese identifisering met enige
moraliteit of lewenshouding nie. Die kerk bly ten slotte Christelik. Hierin Ia die
grense van sy wareldlikheid . Dit beteken nie dat die kerk reeds sigbaa, 'n
gemeenskap van heiliges los van die w~reld is nie. As gemeenskap van gedooptes
bly dit steeds 'n gemeenskap van sondaars. Deur af te sIen van enige aanspraak
op 'n sigbare heilige lewe, word die kerk sohdAr met dio wereld en toon die kerk
dat dit die w~reld selfs beter verstaan as wat die w~reld homself verstaan (71 ).
Hierdie perspektief op die wAreldlikheid van die kerk lei tot 'n verdere gesigspunt
met betrekking tot die kerk, wat later gedurende die kerkstryd van groat belang
sou wees. Die kerk Is nie net deel van die w~reld nie, maar het ook 'n bepaalde
plek (21-23) in die ware Id . H1erdie plek is di6 van Christ us se teenwoordigheid in

Jle w~reld. Daarvolgens behoort die kerk homself as die sentrum van die wAreld to
verstaan. Midde

in

die alledaagse lewe moet di'3 kerk lcef en handel. Omdat God

hierd1e plek aan die kerk toewys, kan die sentrum van die wareld, uiterlik gesien,
selfs op die periferie van die lewe, d.w.s. by die minder bovoorregt9 of verstoteling
IA. Die probleem van die bestaande kerk is egter dat dit te kerkllk w1I wees; dat dit
nie tuis voel op plekke wat nae sigbaar 'heilig' Is nie. Daardeur verloor die kerk sy
ware plek en word d1t, vo,gens Bonhoeffer, oordloos

vervreem van nomself en

die w~reld. Die gevolg is dat dit not nog tuisvoel by die i>evoorregtes. In sy
godsdiens ken die kerk alleen die nood van klP.inburgerlikes . Van die breer nood
van mense weet of begryp so 'n kerk min Dan rangeer die kerk homs&,l uit na die
rand van die lewe. Vandaar bPoordeel on veroordeel hy mense en hul vrae.
Daardeur word die kerk vir baie veragtelik en ongeloofwamdig . Alleen waar die
kerk homself oopstel var God sc Woord en dLaraan gehoorsaam is, herwin hy sy
ware plek in die sentrum van die wareld.
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"Kirche, Gemeinde ist dort, wo das Wort Gones Ober die ganze
Wirklichkeit vernommen, geglaubt und wo ihm 91::i,orcht wird"
(WDK:25).
'n Verdere saak waarna Bonhoeffer in Das Wesen der Kirr.ne verwys eil wat 'n
kardinale r0I in c:1:e kertcstryd sou speel, was die belydenis van die kerk (56-58}. Vir
Bonhoeffer is die belydenis deel van die disciplina arcana van die kerk en hoort dit
allereers binne die gemeenskap van gelowiges tuIs . Deur openlike en ware
belydenis van geloofswaarhede onoerskei die gemeente haar van die publiek en
grens sy haar van die w~reld af. As antwoord op die Woord wat God se
heerskappy oor die w~1 -.1d proklameer, het die belydenis egter ook 'n funksie na
buite. Volgens Bonhoeffer is die daad die eerste belydenis van die Christelike
gemeente voor die w6reld. Alleen waar die daad 'n mag geword het, sat die wAreld
ook na die woordbelydenis verlang.
In Du1tsland het dit nie lank geduur voordat so 'n daad-belydenis van di~ k.srlr.
gevra Is nie. Trouens, die behoefte aan so 'n belydenis he~ so dringend geword,
dot Bonhoeffer se kerklike en teologiese aktiwiteite gaandeweg gefokus was op die
aandrang dat die kerk ems met sy belyd~rilc; moes maak. Die kerk moes die
impikasies daarvan vir die uur bed ink en dit uitle~f. Die politieke gebeure van 1933
het direk hiertoe aanleiding gegee.
2.3.4.2

Die Nasionaal-Sosialistiese b dreiging

Met die bewindsoorname van Hitler op 30 Jdnuarie 1933 is 8onhoeffer se lewo in
'n nuwe koers gedwing. Alhoewel d1t nie vir horn nodi\} was om rtrastiese
aanpassinge t.o.v. sy persoonhke oortuiginge of teologie te maak nie was dit
oorweldigend duidelik dat aksie voorrang bo akademiese diskussie moes geniet.
Die egtheid van Bonhoeffer se kru1steotog1e, en die kerklike lewe gebaseer daarop,
sou getoets word aan sy vermoe om teen die aanslag van die Nazi ideologie trou
te bly aan homself.
" ... it was imperative to relinquish the shelter and the privilege of the
academic rostrum as well as 'the protected rights and duties of the
ministry' 1f the strength of weakness was to be authenticated"
(Bethge 1985:192}.
Vir 'n goeie insig in die Nazis se beleid t.o .v. die kerk bly Visser't Hooft se notas
van 1941 oor die situasie van die kerk in Europa belangnk. Daarin skryf hy o.a. oor
die doel van die Nazis:
"It is to make the Church into an innocuous sect which Is imorisoned
in its churchbuilding and cannot exert any influence in puhlic life" ;GS
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Vl:532).
Volgens De Gruchy ( 1972: 1281 het die Nazi-ideologie die kerk basies op twee
vlakke

bcdre1g.

Sous

wat

die

meervlakkigheid

van

hierdie

bedreiging

uitgekrlstaltseer het, het die twee f ronte waarteen Bonhoeffer sy weerstdnd sou
rig, nl. die regenng en die kark, duidelikor goword. Die Nazi-ideologie het deur die
verwerping van die gesag van die Bybel en die reformatoriese belydenisskrifte die
~rondslae van die Chm,tolike geloof oncJermyn. Op 'n meer subtiele vlak het dit
onder die dekmantel dat dit die Evangeliese Kerk wou verenig, vernuwe en
relevant wou maa'< vir di~ lewe en aspirasie~ van die Duitse volk, die kerk
onderwerp aan y eiH rassistiese vooroordele. Daarin was dit 'n aanval op die orde
en struktuur van die kerk. Uiteindelik het dit niks minder beoog n1e as die
totstandkl,ming van 'n eie, rassu1wer nasionale rykskerk - een waarin Katolieke,
Lutherane en Gereform..ortfes met die hulp en inspirasie van Adolf Hitler vereriig
sou word. Hiordie aanslag op die kerk het veral sigbaar geword in twee kwessies
wet die lewP, van die kerk ingrypend sou raak en die uiteindelike stryd in en om die
kerk sou bespoed19 (De Gruchy 1972:1331.
Die

b,Hste

kwcssie

het

ontstoan

rondorn

die sg.

Fuhrerbeginsel wat

'n

gcsagstruktuur soortgelyk aan di6 van die Nazireg1ma vir die kork govisualiseer het.
Die invoering van du~ begmsel in die kerk hat gelei tot die aanstelling van 'n
ryksbi:kc:' wat h"orser oor die veronigde rykskerk sou wees. Dis merkwaardig dat
Bonhoeffer not twue dac na Hitler se bewindsoorname rn 'n ri'ldio-voordrag getitel
Der Fiihre,

und der einzelne in der jungen Generation (GS 11: 22-38) reeds

gewaarsku het toon so 'n verdraaide vorm van leierskap en die valse vorm van
go sag wat daaraan kleof.
Die kwessie wat egter die diepste ingegryp het in die lewe van die kerk en 'n
allesbepolende toNs goword het vir die erns waarmee die kerk berc1d was om sy
roepir

o

uit te

leof,

was

dio invoering

van

die omstrede Arierparagraaf.

Ondorliggend aan die wet of paragraaf was die geloof dat ras, volk en nasie
lewensordeninge v 1as wat va11 God kom. Sy wil ,s dat die mens dir in stand moes
hou (Robertson 1989: 112).
t11tle1 het voorgegeo dat de kerk en Christendom deur die aanvaarding van so 'n
paragraaf gesterk sou word in di,i rol van onaantasbare fondament vir die volk se
,nofele lewe (Bethoe 1985: 202) . H1ordie regenngsvoorstel het dio l<roon gespan op
die aanvaarding van 'n reeks diskriminerende wette wat na die afbrand van die
"Reichstag" op 27-28 Februar io teen die Jade gemik was (Beth go 1985: 197vv) In
lyn met die Nie Aricse wet wat Jode uit die staatsd1011s gewoer het, het die
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Arierparagraat in die kork alle Jode, ook die wat Chri.aene wa~. die reg tot
lidmaatskap ~n toegang tot die verskillende ampte ontneem.
2.3.4.3

Bonhoeffer se reaksie: solidarlteit met die Jode as toets vir die kerk sa
geloofwaordigheid

Met die introdusering van die Arierparag, aaf in die kerk is die algemene
diskriminasie teP.n oie Jode wat destvds oral posgevat het, nie net deurgevoer tot
in die kerk nie, dit is ook deur d,e Duitse Christene 901 dgekeur er ~P.legitimeer. Die
wese en die integnteit van die kerk Is daarmee op d a sr,el geplaas. In terme van
Bonhoeffer so siening Is die struktuur van dio kerk daarcleur aan 'n vreomde wet,
die wet van rr1s "" volk onderwerp,

in

plaas van Pan die wet van God. Daarmee

het die kerk sigself vervreem van sy eit ory, ,ronu1... Die 11.1 ,ds..:okl. ... e

c. "

11 hdr ,y

tussen die waarheid wat die kerk verkondig en die ewensvorm waarn, ,i>y dit
uitleef, is daardeur grond,g versteur . Die geloofwaardigheidsknsis van die Duitse
Kerk en later ook van die belydende Kerk. het in die beoordeling van die
Arierparagraaf die skerpste m vore getree. Die ·,1rnr1g was of d:e kcrk be, eid was
om sy belydenis t~enoor die Na.:i-ideologie ten behoewe van die vervolgde Jode :e
handhaaf en uit ta leef.
"Anges1chts dgs Arierparagraph stellt s,ch also die Frage nar.h de ,
Verhaltnis zwischen der ganzen unteilbaren Wahrheit uno der
Existenzform
der
Kirche
tn
beso11derer
Zusµ1tzung.
Die
Zusammenhang zwischen beide wird gerade zerstort, wenn die
Existenzform der Kirche statt dem gnadigen Gebot Gottes einem
fremden Gesetz unterstcllt wird" (Huber 1985: 186).
Vroeg in April, kort na die instel win 'n boikot teen Joodse besighede en ••c
.. nplementering van die nie-Aries~ V\:et vir die rekonstruksie van die professionele
staatsdiens, het Bonhoeffer die vraagstuk u1 tvoerig beoordeel in 'n voordrag Die

Kirche

und der Judenfrage

(GS

11:44-53) .

Volgens

horn

konfrontecr

die

Arierparagraaf die teoloog met twee probleme nl. (i) die kerk se beoordeling van
die staat se optrede en (11) die opdrag t .o. v. die Jode wat daaru,t voortkom. Albe,
vrae kan alleen bcantwoord word vanuIt 'n Juiste kerkbegrip: die kerk moet sy eie
identiteit goed verstaan en tirnstI9 r,eem (44). Bonhoeffer sit die onderskeid in
roeping van kerk en st; at, asook die grense tussen beide uiteen. Hy bcskryf dan
drie soorte optrede wat die kerk teenoor die staat kar oorweeg (45-49). 41
Eerstens behoort die '<erk die leg,t,miteit van die staat se optrede te bevraagteken .
41

Hierd,e uiteensettina sluit aan by twee ander geskrifte waarm die kerk se verhoudmg teenoor
die staat uitt1enges1t word, :e wete "Dem Reich komme• (GS llI:270vv.) on "Was ist Kirche"
(GS I11:286-291 I. Aldrie Is in hulle s,Pning konserwat1ef (Do Gruchy 1972:131 I.
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Die staat moet dus opgeroep word tot verantwoording vir sy dade.
fweedens moet die kerk hulp verleen aan die slagoffers van die staat se optrede.
Dit moet wonde verbind, se''s van diegene wat nie tot die Ch istel1ke ger.ieente

:1

hoort nie. Bonhooffer het mo daaraan getwyfel nie drit t.o.v. die Joodse

vr ~ GSt:J'< hierd1P. eorste twoe moonthkhode verpligte opdrar,te v,r daardie uur was
(GS 11 :43) h, so

:.otidanteH rnet die Jode sou die kerk pr sies op die plek wees
waar God \; 1t ·o ., t,-.i. H 1e, Icon sy ware identiteit getoon word. Dit sou konkrete
'11

uitdrukking gee .:1a:1 _.;t, iJybolso hoop, en aan die 1.;erkc,,i11g,ng dat die kerk eers
waarlik kerk is, waar Jood en uu,tser saam onc:'1:?r die W<,-mJ verkeer (50-53).
Die derde moontliko optrede vir die ker!< tee11oor die staat, nl. direkte politieke

handeling, is meer ekstreem en word 'n opsie Wd11, er die staat in 11,e u,toefening
van sy roeping nic no behore reg en orde in sti:'nd hou nie. S:.>danigt: versuim van
die staat kom na vo,e waar 'n groep on<lerdaPo hulle regte verloo,, of waar die
staat ingryp in die wese en •~orkont!lg1•,g "

11

dil! kerk dr.ur 'n verbod op

Jodes,mdinJ en deur die uttslu ting va, pcdoo.:>te Jude uit die gemeente. Daarmee
is die ke,k ir1 'n stews r:onless,orus
handeling te vorw co . 111 i:.or.noertc,.

gAr'"'as, en 1s hy 'lcrplig om di, ekte politieke
<'\j

e1c wourde:

"Die dritte Mollchke,t besteht darin, niche nur die Opfer unter dP.m Rad
zu verbinden, sondern dcm Rad selbst in die Speichen w fallen" (GS
11:48).
Hoewel dit later verander het, was h1erdie latstc mncmrnkheld v1r Bonhoaffer i,, die
vroee dertigerjaro bloot 'n teoret,ese droom (Bethge 19B5:20?). Boonoo, ~n he~

tw

geglo, was dit 'n besluit wat alleen deur 'n Evangeliese konsilie gencem kon wor1
(GS !1:49). T.o.v. direkte pol1tieke aksie deur die kerl< ht:t Bonhocrfer du
aanvanklik, in aansluiting by Luther se tweerykeloer, 'n konserw,1ti1;we s1en•ny
gehandhaaf.
Bonhoeffer se visie t.o.v. vvare en geloofwaardige kerklike optrede 1s vcrskerr toe
hy ras as kriterium vir diskriminasie teen die Jode begin bevraagteken hot, en oor
die kerk se taak in hierdie verband basin het. Blote bcsorgdheid oor die
lidmaatskap van Christenjode was n,e genoeg nie; d1'3 kerk moes homsolf
verantwoord daaroor of hy bereid is om in te tr..e vir alle Jode wat onde,
staatsoptrede ly (Bethge 1985:207) . Met di~ vraag, wat die basiese strekking van
sy voordrag aandu1, was Bonhoeffer die eerste teolocg wat die kerk se sohdariteit
met die Jode as die sentrale vraag vir die kerkstryd geident1f1seer het (Day
1975:204 205). PJewel min teoloe of kerklciers d1t in daardie stadium raakgesien
het, wAs dlt waarom dit in die kerkstryd gegaan hot: die evangeliese e1s om as
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Chr1stelike gemeenskap betrokke tc raak by die nood van die Jodc. 010 Jodendom
was, volgens die argumcntasie

in

Das Wesen der Kirche, die plek waar die kerk sy

wAreldlike roeping moos u1tleof. Bonhoeffer het die kork voortdurend daartoe
opgeroep:"Open your .. ,vuth for the dumb" (Bethge 1985:207,334,407) .
2.3.4 .4

Die stryd in die kerk : die belang van die waarheidsvraag

Nie lank na Bonhoeffcr se voordrag oor die Joodse vraagstuk me, was dio brauk in
die Evangel!ese Kerk a.g.v. dio Arierparagraaf sigbaar. Hoewol die fronte vir 'n ruk
kisma, wat met u,e
42
0arrT'enverklaring in 1934 finaal deurgebreek het, bevorder.
l:erstens was daar

nog vloeibaar sou bly, het verske1e gebourtenisse die

d1P verkicsing van 'n nasionale biskop as leier vir die nuwo rykskerk. In 'n
omstredc kampanje het Ouitse Christene hullo bcywor om die Nazige inde Ludwig
Muller tot ryksbiskop to laat verkies. Bonhoeffcr hot horn geskaar by die
opponcrende groep jong hervormers. Hoowcl hulle gcvaar gcloop het om as
landsvorraaiers beskou tc word, hot h1erdic groep tcoloe en lcraars hullo openlik
verset teen Muller se bcnoeming en die gepaardgaande terrorlscring deur 'n f k le
van die kerk . By 'n reeks onstuim,gc vergaderings het Bonhocffer

in

die tyd

homself in die pubhck uitgclaat oor die spanning ,n die kcrk.
In 'n openbare gcsprek oor Die stryd om die kerk verduidohk Bonhoeffer wat die
botckcnls van die stryd vir horn 1 (Bothgo 1985:219-2201. Olt pas die kcrk no om
solfvoldaan to wees in 'n tyd van krisis nie. Olo krag van die kerk IA juis in sy
bereidhcid tot ootmoed en skuldbelydenis. In die prosos mag die kerk nie toelaat
dat dio swakkes

111

die geloof sake d1kteer nie. Daarmeo sou die kerk aan sy weso

ontrou weos.
By die geleenthe1d

het Bonhooffcr sterk klcm gcl6 op die betekenis van die

konkrete kork. Vir Bonhoc!ffer was dit van kardinalo belang dat sy e,o kork asook
die w reldkerk in so 'n tyd groter geloof in hulleself en hulle eie vorg deringe sou
ha. Wat ontdek mocs word, was die waarde van 'n konsilie, sy besluito en
u1tsprake Alleen doardeur kry 'n kerklike belyden1s sy beslag en kan die kerk haar
afgrens van kettery. Die noodsaak vir 'n belydon1s as uitdrukking van die kerk se
roeping en as antwoord op d10 nood van die oomblik, kom in hierdie bydrao van
Bonhoeffer baie stark na vore . In opvolging hiervan het hy op die dag van die
verk:esing, wat op 'n oorweldigendo oorwinning v1r die Duitse Christene uitgeloop
het - 'n 70 porsont meerdorhe1d wat allo sloutelposte

111

die kerk in hullo hande sou

stel - weer die dringendho1d van die s1tuasie en die noodsaak van 'n duidehke
42 Vir die beskrywing van die belangrikste gebeuro 1n h1erdie tyd maak ek groothks gebru1k van
Bothge se u,teensetting 11985:210•253) .

----------------- --~--
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belydenis beklerntoon:
"Es heisst Entscheidung, es he1sst Sclleidung der Geister ..• Kol'T!rnt,
ihr Alleingelasscnen, die ihr die Kirche verloren habt, wir wollen
wieder zuruck zur He1ligen Schrift, wir wollen zusarnrnen die Kirche
suchen gehen ..• K1rche, blo1be Kirchel Bekonno, bckenne, bekennel"
(GS IV: 130-1361.
H1errnee het Bonhoeffer die toonaard van dio verderc verset vorwoord . Die verloop
en uitslag van die verkiesings en die wyse waarop die staat horn daarmeo bemoei
hot, wRs vir baio 'n skok. Dit was duidelik dat die stryd mccr as net 'n
binnokerkl.ke aangoleenthcid was . Nogtans hot di~ torugslag nie dio ywer waarm o
weerstand gcblcd is, geblus nio. Trouens, kort no die verkiesings hot 'n vcrklanng
van dio jong hervormers guvolt1 wat

in

moer as ocn opsig 'n nuwo fase ingelui

hot . Hullo hct daarin hulle onttrckkino aan die kcrkhl<e polit1ek aangekondlg.
Voortaan sou hullo hulle uitslllitllk toewy aan dio uitdra en bovordering van die
evangeliose waarhede . Die gcdagte om diP. Du1tse Christene met 'n rel vante
bolydenis te konfronteer, was sterker as ooit (Bothge 1985:229). 43 Bon hoe ff er self
was daar· ·a:, oortuig dat so 'n wcg, al 101 d1t ook tot konfllk, ter wille van die
ntegriteIt van die kerk en die chnstendom onvcrmydelik was.
"Es wird m lr irnmor klaror, dass w lr oine grosf:o volk1scho
Natlonalk1rchc bckommen warden, dio das Christcntum in soinem
Wesen nicht mchr ertragt, und dass wir auf vohig n ue Wege, die wIr
dann zu gehen habon werden, gotasst rnachen musson. Die Frnge ist
wirklir:h Germanismus oder Chr1 tentum und je balder der Konfl1kt
often zutage tritt, desto besscr" (GS 11:79) .
VerskF:ie ander groepo het soortgelyko woo ondersock. In di~ tyd kry Bonhooffer
en Sasse opdrag om 'n voortopige b t,-denis ta skryf. So hot die Bethalbelydenis
van 1933 ontstaan (GS 11:77- 119). Hoewcl dit 'n afgewaterde kornpromisdokumcnt was wnarvan Bonhooffer horn mct:,,rtvd godistans1eer het, was dit nie
waardeloos nio. D1t het o.a. die aandag Gevest·g op die wc>arheidsvraag as kritieke
en onverhandolbare orienteringspunt vir enigo nadenke oor die rol van die kerk in
'n kns1styd Vir gowone lidmate was dit dio enrgstu evangeliese posisie in 'n tyd
van onsekorhoid en verwamng (Day 1975:2231. Vir f3onhoeffer self was dit die
enigstc vraag wat ondanks terugslao en voorspC!IP'H'..J :iudA-1i'iffQ
vrywaar van sinismo en

it gefokus kon hou op sy "' ... ~

ri • 1;ke

dio kerk kon

•>01 iprong, opdrag

43 H1erd1e verklaring venolk 'n oortuIgmg wat r d vro or uItg spreek 1:; In 'n verklanng van 4
Juhe lu1 die eerste tese:•wir sehen m dem reformatorisch v •rstandenen Eva gehum die einz1ge
Grundlage jeder kirchlichen Neugestaltung .. Ze1chen fur aie Erneuerung der Kirche 1st die
Umkehr zur remen Verkund1gung und die Erw ckung de, Geme1ndo zu Glaubo und Gebat. Die
St1mme der Kirche ward desto vernehmhcher, 11 entscl,1~dener 518 s1ch zu Chri tus als 1hrem
Herrn bckennt• (GS 11:56).
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en hestemming (Day 1975:2i4-215J.
'n Tweede belangrike gebeurten1s waardeur die brouk tussen die Duitse Christene
en Bonhoef fer se groep op die spits gedryf is. was die Pruisiese Algemene Sinode
van 5-6 September 1933, ook bekend as dio berugte "Bruin Sinode". 'n Vlugskrif,
Der Arierparagraph

in der Km,he

(GS 11 :62-69), grootliks deur Bonhoeffer opgestel,

1s kort voor di~ sinodesming vorsprei . Dit was allereers daarop gemik om die
argumento van die Duitse Christene te ontmasker en om die sinodt,gangers teen
die aanname van die Arierparagraaf tJ beinvloed . Op 'n vars manier is die
belangnkste ekklesiolog1ese beginsels wat

in

die spel was, behandel. Die gedagte

dat die wesc van die kerk nie 'n vae ons1gbare 1dee is nic, maar u1tdrukking vind in
die konkrete bestaan van die empiricse kerk as 'n inklusiewe gemeenskap, 1s sterk
vooropgestel. Of die kerk waarlik kcrk is, s1en 'n mens aan die plek waar hy horn
bovind. In die betrokke situasie was die tocts vir die kerk golee in sy bereidhe1d om
die Joodse Christene voluit te aanvaar as decl van hierdie gemeenskap, selfs al
sou dit tot die vervreemd1ng van baie Duitsc volksgenote lei.
" ... was ware auch ein Gewinn von Millionen, wenn er auf Kosten rler
Wahrheit und der Liebe gegen einen e111z1gen erkauft werden musste?
Es konnto koin Gewinn, sondern nur Schade sein, denn Kirche ware
nicht mehr Kirche ... Hier, wo der m,r unsympatische Juden-Christ
neben n ,i, als Glaubender s1tzt, hie, ger3de ist Kirche ... Die
Kontinuit§r der Kirche hegt bei der !<irche, in der die Juden-Chnsten
bleiben'' (GS 11:65) .
Omdat die oproep van dio Duitso Christene vir u1tslu1t1ng van die Joodse christene
teen diP. wese van die kerk en sy loraarsamp ingegaan het, wa
geloofwaarcige weg vir leraars hiern~ die ops~ van hul amp.

die enigste

"Sie worden daher, ihren cinz1gen Dienst, d<'n sic ihrer Ktrche in
Wahrheit noch tun konnen, darin sehen mussen, dass sie das
Pfarramt, das zu einem Priv1leg gcworden ist, nioderlagen" (GS 11 :68).
Ten spyte van die pamflet, is die Anerparagraaf m t 'n groot meerderhe1d deur die
Pruisies .. kerkvergadering aanvaar. Nuwe inisiatiewe waaronder die stigting van die
"Pfarrernotbund" vir predikante hat direk daarna onder larding van Martin N1em6ller
gevolg. Die ledotal van die bor.d '1st eP.n die einde van die jaar reeds op 6,000
gestaan. Op 12 September wo1J d,n I> ,
basis vir die lewe van die ker

1Anis van die kerk as die onverhandelbaro

1u werk van die ampte gestel in 'n kort
verklaring opgestel dour Bonhoofrnr en Niemoller. Hierdie verklaring hat die kern

gevorm van 'n app61 wat op 27 September aan die Nasionale Sinode te Wittenberg
vo'lrgel~ is (GS 11 :70-76).
Vir Bonhoeffer self was die beslissinge van die Bruin Sinodc wat b -1 Wittenberg
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b~vestig is, 'n vreemde keerpunt . Hoewel hy horn sedert die begin van die krisis in
Januarie 1933 voluit by die verontrustes geskaar het, was dit vroeg duidelik dat
hy, soos sy Joodse vriend Hildebrandt, in sy beskouinge oor die aard van die stryd
en die gevraagde kerklike reaksie daarop, vc:ln die meerderhe1d versk1I het. Die
gevoel dat solidariteit met die Jode 'n evangehese eis en 'n beshssende toets vir
die integrite1t van die kerk was, het by min ander so sterk geleef dat hulle hulle
posisie of amp daarvoor op die spel sou plaas. Na die Bruin Sinode het sy en
Hildebrnndt se oproep om grootskaalse bedankings uit die amp ten einde die breuk
wat deur die Arierparagraaf geskep is, onder die aandag te bring, op dowe ore
geval. 44 Vir baie volgelinge van die bolydende groep was 'n a-politiese soort
nasiom.1lisme iets vansclfsprekends (Day 1975:229). Dit verklaar waarom min van
die ampsdraers dit gewaag het om die staat se inmenging aktief tee te staan of om
kerklike vergaderinge daartcen te mobilisoer - soos wat in die Jagcr-debakel van
24 Junie (Bethge 1985: 221 -223) duidelik was . V1r Bonhooffer was dit 'n groeiende
teleurstelling. Hy het in di6 tyd toenemend ge,soleer gevoel. Hy het dit selfs
oorweeg om te bedank en saam met Hildehrandt 'n eie vrye kerk te stig. Pres1es
omdat die kerk vir horn die sigbare gestalte van Chnstus op aarde 1s, kon hy nie in
'n kerk bly wat traag was om deur sy woorde en dade konkrete uitdrukking aan sy
wose te gee n10. Dit was verraad aan Christus (Wind 1990:69) . Bc?rth se raad om
eors te wag , was vir horn onbevrcd1gend. Ten spyte van die ver·,keidenheid van
1dees oor wat die protcst erandes in die kerk te docn staan , het hulle breedweg
saamgestcm dat 'n status confessionis aangebreek hct (GS II: 126-130).
Ten tyde van hierdic dramatiese ontwikkelinge in sy e,e land hot Bonhoeffer 'n
belangrike ekumeriese vergadering van die W6relda1liansie in Sofia van 15 tot 30
September bygewoon. Moedige besluite teen die ontw1kkeling in Duitsland deur
hierdio vorgadoring en deur een wat kart levore in Nov, Sad gohou is, het nie
alleon Bonhoefter se reeds gewaardeerdo invloed in die ekumene 45 bevestig nie;
44 Day wys ba1e interessant daarop dat reeds teen April 1933 die weerstand teen Hitler van die
kant van die Evangeliese Kerk so good as verdwyn het. Daarvoor bestaan drio redos: al Die
aandrang van Hitler as kanseliur op groter lo1ahte1t en vertroue en d,e gepaardgaande
pligsgevoel by die mee:.te Lutherse Christene om, in lyn met Romaine 13, Caesar te
gehoorsaam, ongeag w,e hy was: bl Hitler se belofte van groot invloed aan die kerk 1n 'n nuwe
Duitse staat: cl die vrees vir die kommuniste en hulle plan om die regermo omver te werp, wat
deur die Nazi's by ba,e geskep en deurgaans gemanipuleer is. In die geval van die
oppo~1siegroep was d1t h1erd1e bhnde nas1onal,sme, saam met 'n d1ep mgebore ant1sem1tisme en
' n onvoldoende krit,ese ekklesiologie, wat hulle daarvan weerhou het om teenoor die staat die
lot van die Jode vir hulle aan te trek (Day 175:210,2131.
45 Alhoewel sy ,nvlood by almal me ewe ste•k was n1e, het Bonhoeffer 1o1r Jara grc.ot aansien en
invloed in ekumeniese kringe geniet. As 1eugs6kretans van die Youth Alhance het hy sedert sy
terugkeer u,t Amenka kontak met kerkle1ers w6reldwyd opgebou vergadenngs bygewoon en op
'n gereelde bas,s bydraes d.m .v. 1ouo•dragte gelewer. Totdat h1erd1e hggaam self later sou
terugdeins voor die uitdaginge van dio tyd, het dit 'n platforn, geb1ed waar Bonhoeffer relat1ef
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dit het ook sy hoop op die ekumcne as 'n weg waarlangs die kerk sy getuienis
geloofwaardig sou kon uitleef, lewend gehou. Trouens, dit was sy geloof in hierdie
kerkvergaderings as 'n outentieke vorm van kerkwees, wat horn uiteindelik in die
kerk laat bly het D1t hct ook sy beslu1t vorsterk om aan die einde van 1933 tot die
begin van 1935 tydelik na London wt te wyk. Vir meer as 'n jaar sou London en
met name die ekumene die konteks wees van waaruit Bonhoeffer verder oor die
kerk sou basin. Die ekumene het in 'n bepaalde sin die aard van sy stryd in die
periode gestempel.
In 'n brief aan Barth kry ons die presiese redes waarom Bonhoeffer Duitsland op
daardie tydstip verlaat het (GS II: 130-134). Dit blyk dat Bonhoeffer binne die
kerklike opset in Duitsland erg vasgeloop gevool het. Sy begeerte om 'r gemeente
in Duitsland self te bedien, was met die heersende boleid van die kerk buite die
kwessie . Dit sou sy eie geloofwaardigheid skaad, sy betrokkenheid by die
opposisie in die gedrang bring en, gegee sy solidarite1t met die Joods-Christelike
leraar!., waarskynlik op sy bedanking u1tloop ( 131 I. Ook in die gelertcre van die
oppos1sie het Bonhoeffer toenemend onseker gevoel. Alhoewel hy persoonlik na
aan sy vriende in di~ gro p gcvool het, het hy met sy opvattinge oor dio saak van
die kerk, die uitlewing van sy rooping en die vorm van weerstand wat gebied moes
word, d1kwels alleen gestaan. Gevolgllk het Bonhoeffer geoordeel dat die tyd ryp
was om horn te onttrek en vir 'n ruk sonder die veeleisende aansprako van die
akadem1e en die kerk ir. Duitsland, gemeentewerk in London te gaan doen. Die tyd
in London, so skryf hy aan Barth, sou horn ook in staat stel om met die oog op die
kerk in Duitsland ekumeniese steun te wort en kontakte op te bou (132-133).

2.3.5

London: die mobilisering van die ekumene

Teen die verwagting in het Bonhoeffer in London nie veel rustiger geleef as tevore
in Berlyn nie. In sy bediening aan die Du1tso gemeentos van St. Paul en Sydenham
in Oos~ en Su1d-London onderskeidelik, het die gebeure in Duitsland hulleself
voelbaar gemaak, sodat d1t ook in London die aard van sy werk begin bepaal het.
Alhoewel langs ander wee, het sy nadenke oor die we.,e en geloofwaardigheid van
die kerk voortgegaan en nuwe d1mensies bygekry. Moer as tevore het Bonhoeffer
besef dat die stryd om die hart van die kerk en die evangelie 'n soort weerstand
kon vra wat selfs die lewe van die Chn.,tengelowige kon kos. In April 1934 skryf
hy in 'n brief aan Erwin Sutz dat d1t m1skie,1 die enigste manler is waarop d;e kerk
weer aanvaarbaar kan word voor God (GS 1:40). D1~ insig het wel nog nie die vorm
van 'n volledige etiek of 'n uitgewerkte program vir kerklike of politieke handeling
ongehinderd sy stryd vir die Belydende Kerk ,n Duitsland kon voorts1t.
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aangeneem nie. Wat Bonhoeffer primer in die tyd gemotiveer het. was die vraag na
Skrtfgetroue en relevante dissipelskap; na hoe Christus in di~ omstandighede
nagevolg moes word. Sy teo1ogiese werk, soos blyk uit 'n studie genoem
"Exercises" waaraan hy in April 1934 gewerk het, was hoofsaaklik gerig op beter

begrip van die Bergpred1kas1e met die oog op die eise van die tyd. Bonhoeffer
onderskei nog in d1~ penode. soos baie van sv geesgenote in die opposisie, tussen
die kerklike en die politieke vorm van die stryd. Anders as vir sy vrtende was dit
egter nie vir horn 'n verleentheid dat die kerklike opposisie op 'n punt as politieke
faktor funks1oneer nie (Bethge 1985: 255 256)
In London het Bonhoeffer se worsteling om in die kerk trou to bly aan die evangelie
en derhalwe aan homself, op versk1llende vlakke afgespeel. Bonhoeffer het in sy
eie persoonlike /ewe baie opgeoffer om s19bare uitdrukking te gee aan wat hy
geglo het die kerk se roeping vir die spesifieke tyd was . Sy weiering om die saak
van die Duitse Christene in Engeland te verteenwoordig en om sy betrokkenheid by
die ekumene prys te gee (GS 11 :125), het meegebring dat sy pens1oen en
ouderdomsversekering horn ontneem is (Wind 1990:71 ). Verder het hy baie tyd
afgestaan aan hulpverlening aan Joodse vlugtelinge uit Du1tsland. later sou hierdie
persoonlike offerbere1dheid nog sterker na vore kom. Hierin sien ons reeds 'n
voorbecld van hoe Bonhoeffer eksemplaries vir sy kerk di~ roeping, waarvoor die
kerk toenemend sou terugdeins, voorgeleef het. Benewens sy persoonlike inset het
8onhoeffer ook die kerk self direk aangP.spreek.
010 tvd in l ondon is gell..cnmerk dour die onvermoeide ywer waarmee hy sy
londom,e k1.-,:'~Jas ingelig v ~hou het oor enersyds die gebeure in Du,tsland, en

t1nderwds die r1'1·e aard
uitcJagi11ge

1

1

at j

A

VcJ tl

die Na11regering en die rykskerk. Hy het die unieke

omstonmqhede a.:in hulle gebied het, onder hulle aandag

gebrir,o t-1~ was Vt.'ramwoorde:ik vir etlike verklarings en memoranda wat vanuit
di~ oord ste1in verleen .-1et aan die oppos,siegroep in Duitsland (Bethge 1985:263-

274,327 1. l.),e eenst~mm1gheid waarmee die Du,tse kerke in l ondon tydens
Bont1oeffer se verblyf daar geprotestecr het teen r.ie o 1tr,··are en manipulerende
bestuurstyl van Muller, het nie net die groat ver ..rouonshreuk tussen horn en sy
volgelinge gereflP.kteer nie, maar ook die wye
kerk aan die lig gebr:ng. Trouens,

die g
gerugsteun dour die Mullerfaks,e, het sodani~

"

..

• dk verdeeldheid in die
'lmP.nging van die staat,

1s aangeneem dat dit n,e

net vir die "Pfarrernotbund" verlammend was nit::, _ , ;ie aanhangers van ~Oller is
ontnugter en het begin protesteer (263).
'n Tweede terrein waarop Bonhoeffer in die periode sy kragte ingespan het om die
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kerk tot retevante, Bybelse getuienis tc bring, was die ekumene. Op die terrein het
hy in die besonder gevra vir erkenning van die Belydande Kerk as die enigste ware
kerk in Duitsland. Dit sou veroordeling van die Rykskerk vanselfsorekend insluit. In
die opsig het Bonhoeffer geglo die wereldkerk se verantwoordelikheid strek verder
as blote verontwaardiging oor die ontwikkelinge in die Duitse samelewmg en kerk.
Uiteindelik mops die ekumene 'n kPuse maak tussen die twee Duitse kerklike
groeperinge, tussen diegene vir wie die belydenis hulle uitgangspunt was en
diegene wat die Arierparagraaf onderskryf het, Veral moes die norm op grond
waarvan so 'n keuse gemaak sou word, opgeklaar word (ibid:288). Uit sy
korrespondensie met o.a. Henrlod in Geneve, biskop Ammudsen van Denemarke
en Biskop Bell van Chichester, blyk hoe dringend so 'n keuse vir Bonhoeffer was.
Vir horn was die bestaan en die geloofwaardigheid van die kerk, trouens die van
dfe hele christendom in Europa, daarin op die spel. Aan Henriod skryf hy :

''.A decision has got to be taken some time ... To delay or to fail to
make decisions may be more sinful than to make wrong decisions out
of faith and love. .. Should the ecumenical movement fail to realize
this... then the ecumeniCiJI movement is no longer Church, but a
useless association fit only for speechifying" (Bethge 1977:294).
Aan Ammudsen weer benadruk hy die volgende :
''Es muss klar werden ... so furchtbar ist es• dass die Entscheidung vor
der Tur steht: Nationatsozialist oder Christ; dass wir einen Schritt
weitergehen mussen, als wir vor einem Jahr waren ... Es kann
furchtbar schwer und hart fur uns alle werden, aber wir mussen
hinein u. hindurch, ohne Oiplomatie, mit oftener christlicher Rede ... es
sollte eine Resolution gefasst werden - alles Ausweichen nutzt nichts .
Und wenn der Weltbund in Deutschland dann aufgelost wird - nun
gut, dann haben wir das Zeugnis abgelegt, dass wir schuldig waren .
Besser als unwahrhaftig weitervegetieren. Es ist jetzt nur mit der
ganzen Wahrheit und Wahrhaftigkeit geholfen" (GS 1:205-206) .

Aan Bell skryt hy:
"Die Frage, um die es in der deutschen Kirche geht, ist nicht mehr
eine interne Angelegenheit, sondern die Frage der Ex1stenz d~s
Christentums in Europa; deshalb hat eine deutliche Stellungnahme der
okumenischen Bewegung nichts mit 'Intervention' zu tun, sonder,, ist
eine Demonstration vor der ganzen Welt, dass Kirche und Christenhe1t
als solche auf dem Spiel stehen" (GS 1;428) ,
8onhoeffer se oproepe in di~ verband het verdeelde reaksie uitgelok. Die leiers van
die ekumene, met uitsondering van dre biskop van Chichester, was skepties oor sy
voorstelle. Verder was die gesag op grond waarvan Bonhoeffer opgetree het,
omstrede. Kragtens 'n besluit van Muller is alle sake wat belefd en optrede van die
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Duitse Kerk in die buiteland geraak het, onder die toesig van die "Kirch/iche Amr
fur Auswartige Angelegenheiten" geplaas. Heckel, 'n perso'ln met wie Bonhoeffer

dikwels sou bots, is ;,is leier aangestel. Sy taak was om verantwoordelikheid te
neem vir die sg. Evangeliese diaspora en dit te kombineer met 'n ander opdrag: om
diP verhoudinge tussen die Duitse Evangeliese Kerk en die kerke in die buiteland uit
te bou. Bonhoeffer se gesag en betrokkenheid in die ekumeniese veld het hiermee
in gedrang gekom. Meer as eenmaal is hy daarmee gekonfronteer en moes hy horn
teenoor Heckel daaroor verantwoord . Nogtans het Bonhoetter voortgegaan om die
saak van die belydende groep ,e stel en om die ekumene tot 'n duidelike
standpuntinname aan te moedig. Trouens, hy het al hoe sterker hierop aangedring:
in 1934 het hy beding vir 'n uitnodiginy aan die Belydende Kerk na Fano; in 1935
het hy gevra dat 'n keuse gemaak word wat die Rykskork volledig sou uitsluit van
die Dahlem-sinode (Bethge 1985 303).
Die onmiddellike agtergrond vir

sv

groeiende aandrang by die ekumene om die

Belydende groep te aanvaar en as enigste ware kerk te erken, was o.a. die
veelbesproke Barmenverklaring van 29 Mei 1934. Alhoewel die Rykskerk die
betekenis van hierdie verklaring deur die Belydende Sinode var. Barmen aanvanklik
as betekenisloos wou afmaak, was dit duidelik dat dit 'n keerpunt in die kerkstryd
was . \'i, die eerste keer is die Skritgetrouheid van die leerstellinge va,, die Du1tse
Christene openlik bevraagteken en het die opposisiegroep die status van 'n
Belydonde Kerk toegeelen. Bonhoeffer was nie self daar nie; hy het bloat bygedra
deur 'n ondorsteunende pastorate brief van biskop Bell te bemiddel. Nogtans was
Barmen 'n t>evestiging van die teologiese en ekklesiologiese oortuiginge wat hy oor
jare reeds verkondiy en uitgeleet het.
"The Barmen Synod had proclaimed ana enacted what he had long
putting forward as the criterion of his words and deeds" (Bethge
been
1985:297-298).
Did sinode het nuwe wee geopen in sy stryd om die geloofwaardigheid van die
kerk en hot horn die selfvertroue gegee om sterker as ooit die ekumene en sy eie
kerk te konfronteer met die ter sake keuses vir die situasie.
Die kwessie oar die status en aanvaarding van die Belydende Kerk in ekumeniese
kringe, asook die uitdaginge waarvoor dit die wareldkerk gestel het, is op die spits
gedryf tydens die Fano'<onterensie (23 -24 Augustus 1934), toe die ekumeniese
vert1adering moes besluit oar die samestelling van die Duitse Kerk se afvaardiging.
D:a vraag was of die Rykskerk, vir lrmk die enigste offisiiUe Evangeliese Kerk in
Duitsland, a/leen •eenwoordig sou wees en of die Belydende Kerk, met sv
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aanspraak dat hy nou die ware kerk in Duitsland verteenwoordig, ook weikom
was. Na intonsiewe briefwisseling en d1skuss1e, is twee afgevaardigdes van die
Belydende Kerk wel genooi. Dit het grootliks gebeur as gevoig van die positiewe,
bemiddelende rol van die biskop van Chichester, George K. A . Bell • iemand wat
mettertyd 'n lewenslange vriend en vertroueltng van Bonhoeffer geword het. Na al
die moeite om 'n uitnodiging te verseker, htt Bonhoeffer uiteindelik alleen namens
die groep die konferensie bygewoon.
Fano

was

'n verdere

mylpaal .

Bc,nhoeffer se stryd

met die kerk.

Die

ondersteunir,g wat die ..;elydende Kerk daar van die wareldkerk ontvang het, was
wel kortstondig , maar vir Bonhoeffer was d1t 'n bemoedigende ervaring. Dit het sy
idealisme vir die rol wat die ekumene en die Belydende Kerk in die kerkstryd kon
speel, gevoed . Hy het die l1ggame aangemoeoig om hulle identiteit as kerk van
Christus uit te leef, selfs al sou dit skerper afgrensing van die Rykskerk en sy
ketterse leerstellinge meebring. Daarna het hy ba1e aandag ge~eo aan die vraag na
die ware grense van die kerk . Die vraag het sy verdere debat met veral die
ekumen& geprofileer.
Bonhoeffer het by Fane twee belangrike bydraes gelewer. In 'n lesing, Die Kirche
und die Welt der Nationen (GS 1:212-215), het hy dit gestal dat die toekoms van
die W~reldbond afhang van sy bereidhe1d om homself as kerk, eerder as blote
doelwitorganisasie in te rig. Die Wereldbond is kerk waar dit in gehoorsaamheid op
die Woord van God ingestel Is. D1t alleen verleen gesag aan sy getuien1s voor die
w~reld en ander kerke . lnhoudelik beteken sulke gehoorsaamhe1d vir Bonhoeffer
dat die wareldbond aktief sal bydra tot vrede onder die nasies .
In 'n oggendoordenking oor Ps.85, K,rche und Volkerwelt (GS 1· 216-21 9 ), w,H
popul~r bekend geword het as Bonhoeffer se vredestoespraak, voer hy die
gedagtes verder. Die teologiese opgawe van die warf'ldbond is om God se gebod
as 'n bindendQ bevel te erken; die gesag van die bevel is nie 'n ope vraag wc::aroor
gedebatteer kan word nie. Christus ~e verskyning het duideltk gomaak dat h1erdie
bevel vrede op aarde Is. DMrvoor het Hy gekom en daarvoor le&f die kerk en die
w~reld (216-217). Vrede, sa Bonhooffer, kom egter nie tangs die weg van
sekuriteit nie; sekurite1t kan wantroue skep en tot nuwe konfltk voer. Nee, vred-3
staan eerder teenoor sekuriteit: dit moet gewaag word Die kerk moet horn sander
waarborge uitlewer aan die gebod van God. Die I . K betree die pad van vrede as
dit in geloof, gehoorsaamhe1d en onselfsup•·gheid die geskir.1enis van d ie volke
aan God toevertrou, as dit sonder wapens, weerloos en biddend alleen in God se
krag die vy;:rnd tegemoetgaan. Die pad Is die weg van die kruis (21 8 ). Omdat die
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individuele christen met hiercne getuierns dikwels weerloos t .... P.n die magt"' van die
1

w~re d staan, is dit nodig dat die wereldkerk as groot ekvmeniese konsilie hierdi<:
woord sal verkondig. Alleen so vervul dit sy roepIng as kerk en lewer d,t 'n
geloofwaardige getuienis voor die hele wereld.
"Nur das eine grosse vkumenische Konzil ,-4er Heiligen Kirche Christi
aus alter Welt kann es so sagen, dass die Welt zahneknirschend das
1/1/ort vom h1eden vernehmen muss und dass Volker troh werden,
weil diese Kirci,e Christi ihren Sohnen Im Namen Christi die Waffen
aus dor Hand nunm~ und ihnen den Kr1ec verbietet und den Fneden
Chr:sti ousr Jft uber die rasende Welt ... Oas okumenische Konzil ist
versammelt, es kann diesen I adikalen Ruf ,um Frieden an die
Christenglaubigen <lusgehen lassen. Die Volker warten darauf im
Oswn und Westen" !GS 1:219)
Met so 'n uitdaging wat r'ie brandende kwess1e van oorlog en v · ede ident1fiseer as
'n vername toetssteen vir die egtheid en relevans1e van die kerk se toekomstige
getuienis, het Bonhoeffer weer allnen gestaan. Sy oproep vir 'n ekumeniese
konsilie is met min entoesiasme ontvang. Nietemin, ~ano het wel vir die Belydende
Kerk en die Christendom in die algemeen betekenis gehad. V,r sowC;f die "Councils
of Drcthre11" in Duitsland as hulle vriErncie in die ekumene was wat daar 9ebou1 het,

'n bclangrike deurbraak. Die besluit oar voortgesctte ondersteuning wat op 30
Augustus ger.eem is, was veral 'n mornle onderskraging. Te midde van groeIende
p litieke en kerklike druk ,n Duitsland (Bethgo 1985:299), verseker die vergadering
die Belydende Kerk van hulle simpatie, voorb:dding en volgehoue stP.un en kontak.
Bonhoeffer word selfs saam met die afwesige leier van dtc Bclydcnde Sinode, Karl
Koch, tot ra;.idgewendo lid van die okurneniese raad vir Life and Work verkies
(Bbthge 1985:307 -306). Was dtt nie v,r die insluiting van 'n klein klou~ule .
g,ootliks op aandran~ van Heckel - waaI in die vcrgadering sy wens uitgespreek het
om met alle groer>e in die Evangeliese Keik in Duitsland vriendelike kontak te
bchou nie, sou die Avkskcrk so good as afgosny van die wareldl~erk ~ewees het.
Na Barmpn die Rykskcrk se ketterse l••tr~

1

llinge veroordP.el het, was dit te

verwagte dat d1P Belydonde Kerk 'n eie kerklike regeerstelsel sou vorm. Dit sou sy
beslag kry by die Belydendo Sinode van nah,l'r., van 19-20 Oktober 1934. By
hierdie sinode is gemeentes vIr die eer<ite koer opgeroep om in lyn met die
algemene ,iglyne van Barmen,

u,e gesag van

die R',-kskerk te ignoreer. Hulle mo~s

samewerking met ondersteuners va11 die R\ kskerk w<?ier en hullo verbind aan
1

damd1e strukture wat dAur die sinode self geskt'p sou word (Bethge 1~85:316
318).

Soos by BNmen,

het Bonhooffer

nIe persoonlik aan hierdie sinode

denlgoneem nie. Tog t t d1u beslu1te van hicrdie s,node 1it lconte/rs geskep
waarbinne sy lmn

en sy ocsµmk met die kerk binne die daaropvotgenda vyf Jaa,

sou afs 1>eol (8cthge 1985:32~). Nadat Bonho'3ffer v1r 011laas nog Dahlem se
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oproep tot onttrekking aan die Rykskerk •n die Londonse gemeentes deurgevoer
het, het hy in Maart 1935 L"ndon verlaat. 46 As Direkteur v,r Opleid,ng het hy nou
verantwoordel1kheid aanvH~r vir die le1ding en bestuur van een van vyf sg.

"Predigerseminare" . Die Seminaria is deur die sinode van Dahlem ,n die lewe
geroep met die oog op die opleiding van leraars vir die Belydende Kerk.
Hiervandadn was hy minder gemoeid met die daarstel van 'n belydenis as
antwrJord

op

di -

nood

van

die

institusionalisering en uitlewing vr-

1

uur,

en

meer

tngestel

op

konkrete

die geloofsinhoude en belydenis wat by

Barmen en Dahlem geformuleer is. In die volgende gedeelte sal aangetoon word
hoe hierdie verskuiwing Bonhoetter sou le, tot 'n nuwe vorm van weerstand.

2.3.6

Finkenwalde : tussen vervulling en teleurstelling

In sy soeke na 9Ploofwaardighe1d in die kcrk was Fin1" 1 walde vir Bunhouffer 'n
hoogterunt. V,r waarskynhk dte enrgste keer In sy lewe het hy homself, ten minste
vir 'n tyd lank, volkome tuisgevoei in die kerk. Gevoigllk het hy hom meer as ooit
toegewy aan die saok van die kerk . Sy nuwe entoesIasme vii en toewydmg aan die
ke1K hang direk saam met 'n nuwe model van kerkwees wat Bonhoeffer hier in
Finkenwalde hel1,., inrig het. Gerugsteun deur ciie besluite van Barmen en Dahlem
kon hy hier sy cie visie van wat 'n geloofwaardige en Christus-getroue kerk
veronderstel was om te wees, konkreet maak. Die sosic1la dimensie van sy
ceotogiese gedagtes w2arvan navolging die belangrikste was, is hier verdar
ontwikkel. Navolging word gemeenskap • 'n unteke broederskap het ontstaan
wac1nn die ou dissiplines van die Christelike Kerk beoefen is en waann Christene
daadworklik vir mekaar gesorg het. As sodanig het dit 'n basis gevorm vanwaar
dte Belydendo Kerk, naas konkrete diens in sy omgewing, ook sy profetiese
getuienis :il die samelewing kon laat hoor.
Oit was rresies die protetiese rol van die Belydende Kerk in 'n samelewmg waar
die Jade stelselmatig veronre'] Is, wot Finkenwalde 'n keerpunt in BonhoAffer se
stryd met die kerk laat word het. Vanaf die oomblik dat die Bolydende Kerk
.standpunt ingeneem t.et teen dre nasionalisties ge'insp,reorde bele,d van die Duttse
Kerk, heh dtt druk ervaar om te konformeer. 'n Verskeidcnheid wette wat daarop
gemik was om die Belydende Kerk te vernietig, ,s uitgevaard,g . Hierdie wette,
beplan deur die stc1at en uIt1evo,.r deur die kerk, het daarin geslaag om
46 Bttllge W/S daarop de!• kort na B<,nhoeffer se vortrek die maerdarhe1d van OU1tS1t gemeentos tn
Engeland !Jie '·orkstryd m 'n ando, Ilg begin s1en hct Waar die slagspreuk m f:lonhoeffot se tyd
•eybal en 8elvdt ,1s" was, h~t die '<lam nou begin val op· ... dte behoud van die Nasionale
Kerk". Hiord1e fra!>o 1s gemunt tydens d10 nuwe era van die algemone supenntondent Zoellner se
kerkkornitees. In ~lk gevaf wys dit hoe dornmant Bonhoeffer se mvtoed m sy Londonse poriode
op die C uttsc oemeentes was ( 1 985 :J2ql
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verdeeldheid

111

die Belydende Kerk te skep. So is die kerk so getuienis lamgela en

sy geloofwaardigheid uiteindehk onherroeplik geskaad. In die tyd het Bonhoeffer
herhaaldelik probeer om die Belydende Kerk te verbind aan die grondslag van sy
bestaan en sy getuienis. nl. die beslu1te van Barmen en Dahlem. Ofskoon 'n klein
groepie daaraan getrou oebly het, hct die meerderhe1d teruggedeins vir die
implikasies daarvan. Uiteindelik rnoes Bonhoeffer die "ongehoorsaamheid" van die
Belydende Kerk aanvaar. Te midde var 'n groeiende kns1s het hy nuwe wee vir
geloofwaardige on effektiewe optrede van Christene gesoek. Hierdie onderafdeling
gee aandag aan twee aspi:?kto van Bonhoeffer se stryd in die periode: (i) die
vervulling wat die gemeenskapslewe in Finkenwalde persoonlik en teologies aan
horn geb1ed hP.t. en (iii die groeiende teleurstelling wat Bonhoctfer beleef het met
die f3elydende Kerk se traagheid om die nou pad wat deur Barmen en Dahlem
aange~ui is. te loop.

2.3.6.1

Navolging as gemeenskap

In teens telling met die posisie voor sy vertrok na London. was BonhoPf:f •.

, • ~~

met sy terugkeer na Du1tsland bcsonder besield, c;n'!sifiek op gron,:

~ o,tt

besluite van Barmen en Dahlem. Met die besluite hot die belydende

r-

"d

oep hulle

ware identite1t as die kerk van Jesus Christus gevind. In die u1tlewing van hierdie
identite1t het hullo s;iam ervaar hoe die evangelic nuwe wee van vryheid en
vreugde open as gelow1ges hullo

in

gehoorsaarnhcid daaraan onderwerp. Hicrdie

ervaring het Bonhoetfer se e,e geloof dat 'n lewe vir Christus en sy kerk die moeite
W€rd is, oncind19 versterk. Hy vcrwys h1erna wanneer hy, terugskouend op d1~
bewoe tyd, aan die begin van 1938 oan die jonger teoloe van die Belyc1ende Kerk
in Pomerania skryf:
"Wir werden darin ein1g sein, dass cs darnals ein Schritt gewissesten
Glaubens und ebendarum ein menschlich unhegreifliches Wagnis war,
als wir uns zu der Sache der Bekennenden Kirche bekannnten ... was
uns so friihlich und kampfbereit und woh/ auch leidensbereit machte,
war doch das Eine, dass wir wieder wussten, dass ein Leben mit
Jesus Christus und seiner Kirche oen ganzen EinsatL wert ist. Wir
glaul m, in der Bekennendon Kirche die Kirche Josu Christi nicht nur
gefundon, sondern dur~h Gottes grosse Gute wohl auch wirkhch
ertahren zu haben . Ein neues Leben untcr Gottes frohmachendem
Wort begann fur einzelne, fur Pfarrer und Gemeinde,, ... Dleses und
nichts anderes haben die Bokenntnissynoden von Barmen und Dahlem
belcannt ... os war gewissesto1 Glaube, es war d1€ biblische Wahrheit
selbst, was damals vor aller Welt laut bckannc wurde Fs war
Christuszeuunis, da::; Horzen liborwand, froh machte und wr
gehorsamen Tat aufricf" (GS 11 :297-298; Sien ook Robertson

1966: 164-165).

Ga'inspirccr dour die gcbeuro in die Bolydendo Kerk was Bonhootfer bernid om horn
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met grater erns te wy aan die stryd van die kerk om bestaansreg. Die
gelootwaard1gheid van sy getuienis moes op die proef gest

word, al sou dit

lyding en swaarkry beteken. In die gees het hy na Duitsland teruggekeer. Na
enkele maande in Zingst, het hy horn op 14 Junie saam met 23 teologiese
studente in Finkenwalde gevestig.
Hier was dit gou duidclik dat Bonhoeffer die besluite van Barmen en Dahlem en die
implikasies wat dit vir die lewe van die kerk gehad hP.t, met groot erns bejeen het.
Hy was oortuig dat die bydrae van die Belydende Kerk in 'n samelewrng met

toenemende onreg en magsm1sbrwk, direk afhanklik was van die kerk se
gewilligheid om sy belydenis sigbaar in 'n eie lewensvorm uit te leef. Meer selfs as
vroeer, het Bonhoeffer nou in hierd1e krttieke fase van die kerkstryd die waarde
van die siobare lewensgestalte van die konkrote kerk beklemtoon. Soos dit uit sy
vroeere uitsprake oar die kerk geblyk het, was Bonhoeffer daarvan oortuig dat die
unieke gestalte waarin die wese van die kerk sigba?r is, o.a. na vore tree in die
onderlinge gemeenskap van Christene met mekaar. Met Barmen en Dahlem se
befluite as beslissende riglyne was dre tyd ryp om, al sou dit by wyse van 'n
eksperiment wees, hierdie visie in die praktyk te beproef. Om di~ rede het
Bonhoeffer enkele maande na sy aankoms in Finkenwalde t.ie oprigting van 'n
broederhuis bepleit, 'n bas,sgemeenskap vir die teologiese studente. Sy besoek
aan enkele gelootsgemeenskappe rn Engeland kort voor sy vertrek na Duitsland,
was daarop gemik om meer kennis hreroor ,n te win. Dit bevestig hoe betangrik dit
vir Bonhoeffer was dat diA kerk homself in terme van so 'n gerneenskap sou
rec1l'seer. Daarvoor was hy bereid om van ander tradisies te leer (Bethge
1985:335-336) .
Uit knrre~pondensie blyk dit dat die beoefflnir,g van teologie vir Bonhoeffer eers
sinvol kon wees as dit plaasvind binne die konteks van die ke:-k as 'n egte
Christe like gemeenskap.

47

Meer nog, die sleutel tot die geloofwaardigheid van die

47 Kort voor ~Y vertre. uit London skryr Bonhoeffer op 11 September 1934 aan Erwin Sutz die
volgende:"Die gesamte Ausbrldung des Theologenndchwuchses gehon heute m kirchhch
klosterlrche Schulen. in denen die reine Lehre, die Berypredigt und dAr Kl!ltus ernstgenommen
warden • was geradtl allu drat auf der Universitat nicht der Fall ist " .(GS 1 :42). Later, op 19
September 1936, nadat Bonhoeffer reeds v,r 'n tyd lank teolog,e bmne die konteks van 'n
sorgende gemeenskap bGoefen het, deel hy sy oortuig1ng m di~ verL nd met Banh: •1ch bin fest
davon uberieugt, dass die jungen Th11ologen sowohl ,m Blick auf das, was sie von der
Universitat mitbringen, w,e auch im Blick auf das, was m den Gemuinden - hesonders hier im
<10 an selbstandiger Arbeit von ihnen gefordert wird, eme ganz andero Vorl>1ldung
Osten
brauchen in die ein solchos gememsames Seminarleben unbedmgt hmeingehort.• Oas aber
sowoh! theolog1sche Arbeit w1e auch 111,,rkhche seelsorgerltchA Gcme1nschaft nur e,wachson
kann in emem Leben, das durch morge1'11che und abendliche Sammlung um da11 Wort, durch
feste Gebetszeit bestimmt 1st, ist gew1ss .. " (GS ll:285t. Ook in n brrof aan sy broer Karl
Friednch in die tyd, visualrseor hy die vernu~vmg van diu kerk m d1~ r1gting: *Die Aestauration
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kerk se lewe en getuienis was vir Bonhoeffer gelee rn die manier waawp die
Christahke geloofsgemeenskap deur d1P ou d1ss1plines van die Christclike Kerk
hulsE:lf skool in die gehoorsaamhe1d aan God se gebooie. Die punt kom duidelik na
vore in 'n ,.1-1r$lag wat hy ter mot,vering van die oprigting van 'n gemeenskap
Finkenwalde vooruele het

111

Daarin verwys hy el<sphsiet na die "las" van die

verkondiging en die b~hnette by jonger teoloe aan 'n egte vorm van Christelike
lewe. D,e kerk kan h,,~rd1l' probleem van 'n ~•)eke na egtheid alleen geloofwaardig
har,teer as dit self ,n gehoorsaainheid aan Go1

'>o

·.-vii 'n sorgende gemeenskap is,

of dan ten minste meehelp dat so 'n g£>mcr. nskar
gemeenskap moes anders as die weekhkse byP.enkorr
teologiese werkgemeenskap wees; dit mo.1s · ., mcer ~-

♦r

1nd kom. So 'n
. iwiges of selfs 'n
,,ente karakter h6 en

volgens sekere reels en disstphnes funksir;r,•~.-r.
''Die Last dcr Verkund1gung ist hCWI? ;rjr den einzelnen Pfarrnr, der
nicht Prophet, sondern Amtstrager d< r k.1r,:he ist bcsonders gross.
Sowohl m der Frage nach dem lnhalt der VerkUndigung wie in der
tatsachliche Ausnchrung der Verkimdigung ," edatf es der briiderlichen
Hille und Gemeinschaft ... Nie ht nur theolog,sche Arbeitskollegion und
eine
gelegentliche
gottesdienstliche
Gemeinschaft,
sondern
festgeordnete und geregelte Gemeinschaft des Lebens tritt als neue
Aufgabe auf. Eine Verkundigung, die aus praktischer, gelebter und
erfahrener Bruderschaft kommt, wird sachlicher und unerschrockener
sem konnen und weniger in der Gefahr der Versandung stehen" (GS
11 :448-449) .
"Die Frage nach dem christlich1.m Leben ist unter der jungen
Theologenschaft neu erwacht. 1hr ist heute 111cht ,nehr glaubwurdig zu
begegnen
mit
SchlaJworten
wie
,Schwarmgeisterei'
oder
,Unluthcrische Haltung' . .Die Antwort auf diese Frage aber wird nicht
abstrakt,
sondern
nw
durch
ein
konkretes,
nuchternes
ZusaMmenleben und gemeinsames Sich Besinnen aJf die Gebote
gegl!bcn
werden
konnen ... Das
die
Glaubwurd,gkeit
unserer
Verkundigung Schaden leiden durch unser Leben und durc.h die
Unklarheit Ober das, was chnstliches Leben sei, verpflict1tet den
Pfarrer zu neuer Besmnung und neuem prakt1schem Versuch" (GS
11:449)
Finl-.enwalde was meer as net die konteks waarbinne Bonhoeffer in hiordie tyd sy
teologie beoefen en die Clpleiding van studente bchartig het; die gernennskapslewe,
die vorm van kerkwees by Finkenwalde het grootliks die temas weersp,eel
waarmee Bonhoeffer teolog,es bes,g was. Dit was vir Bonhoefter deurentyd
belangnk dat die sos,ale betekenis of intens,e van teo,og ese beg rippe duidelik
moes wees. In Finkenwalde het hy dnarnan gewerk om somralo begrippc to
der Kirche kommt aus emer l,rt neuen h1onchturns, da:. m1t darn alten nur c1io
Kc,mpr ~misslos,gkeit eines Lebf;lns ,,ach der Berupred,gt m der Nachlolge Christi weme1nsam
hat" (CS 111 ;25) .

.
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ekspliseer en te ontwikkel. So het sy begrip van die navolging van Chrlstus soos
uitgespel in die bergpredikasie,

in en deur die

leef- en ondemgopset by

' Finkenwalde 'n e1e konkrete beslag gekry.
Vir Bonhoeffer was

die gemeenskapslewe hier parad1gmaties vir die soort

navolging wat hy geglo het Christus in daardie kritieke tyd van sy kerk verwag het.
Die tema van navolging het gevolglik nie alleen die inhoud en strekking van die
meerderheid van 1<ursusse bepaal nie; ook die inrigting van die daaglikse lewe met
alles wat dit omvat het, het in die teken daarvan gestaan . Navolging het inderdaad
gemeenskap met mekaar en met ar,der ingesluit. D1s geen wonder nie dat
navolg;ng Finkenwalde se unieke onderskeidingsteken geword het. Dit is ook nie
toevallig dat 8onhoeffer se Nachfolge, wat trouens sy bekendste boek geword hat,
n di~ tyd geskryf 1s nie. D1t b1ed 'n same\,dtting van die teolog1e wat hier beoefen
3n u1tgeleef is. 48
Di~ boek beklemtoon dat die ware gemeenskap van gelow,ges, die navolgende
<erk, vir Bonhoeffe1 nie in d10 eerstc plek gckonstitueer word deur 'n algemene
~ees van samehoflgheid nie. D1t kom tot stand deur 'n individuelo en eg
:>ersoonltke daad van gehoorsaamhe1d aan die geboo,e van God; deur die
r:>ereidhe1d om gemeenskaplik volgens Gods wil te leef. 49 Vir die kerk om waarlik
<erk te wees, word ' n rad1kale onderwerping aan die eise van God se woord dus
~evra. Dit is nie genoeg dat gelow1ges alleen maar die waarhede van die evangelie
<en, beaarr. of bely n1e . Wat geglo en bely word, moN oak deur rnoedige dade van
~ehoorsaami "" omges1t word in 'n konkret& styl van lewe . 50 Alleen so neem die
l8 Vir 'r 'tort gesl<iedenis oor rJie ontstaan en belang van die boek Nachfol ge, sien die
voorwoord van Martin Kuske en llso lodt In die nuwe u1tgawe van Bonhoeffer se Nachfolge
(1988·7 171 Clifford Green wys daarop dat N:,chfolge 'n stark outobiografiese d1mens1e het.
D1t weersp1eel Bonhoeffer se eie "bekering• tot Christus en sy kerk en die rol wat die
bergpred1kas1e daarin gespeel het (Green 1972:179).
'49 H1erd1e gedagte is fundamenteel in Nschfolge, maar mag nie met ind1v1duallsmo verwar word
me In die woorde van Bothge ~It 1s true that what 1s stressed in The Cost of Discipleship Is
the fact that social orgam:zation takes place as a result of the self-abandonment of the
individual. And concomitantly, social concretion takes place in the sphere of the individual.
Jesus calls the 1nd1v,dual, and he can no longer seek safety tn numbers. 01sc1plesh1p opposes
mass credos and 'world movements', because it is personal comm,tmant The Church 1s based
upon 1nd1vidual disciples and not upon the flock On the other hand, ind1v,dual d1sc1ples:,ip and
'ind1v1duahsm' are mutually exclusive• (Bethge 1985·3731
' 50 Met di6 gedagte raak ons aan die grondmCltief van Bonhoeffer se boek, In I ,n met sy vroeere
belangstelling in die konkrete en so11,alo aspekto van die kerk se lewe in die w6reld, onderneom
Bonhoeffer d1t in Nachfolge weer eens om ter w,lle van die vernuwing van die kerk, die
diaper 1mphkas1es van die begrip "geloof" na te gaan Dit le, horn tot 'n herondersoek van die
sg. bestaans of dan "hab,tus· d1mens,e van geloof ,ets wat in die Gereformeerde trad1sie
deurgaa"s vorcord el 1s. Wil ons dit herwin sonder om die gelrJighe1d van Luther ae klem op die
sola fide- en sola gratia,bagmsel prys te gee, moet ons volgens Bonhoeffer oroter ems maak.
met die evangeliese begnp van d1ss1pelskap. In sy verstaan van die bogrip bring Bonhoeffer nou
dte ou reformatoriese i:trtikels van galoot, regverd,gmaking en he1ligmak1ng m 'n nuwe eenheid

.
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kerk sy regmatige plek in die wereld in: so kry die liggaarn van Christus as 'n
s1gbare gemeen,;kap dP.ur die koms van die He1lige Gees 'n eie gestalte in die
wereld . 51
Dit 1s du1delik dat daar 'n baie nou verband bestaan tussen die besluite van Barmen
en Dahlem en Bonhoeffer se opvatting van navolging soos dit in sy boek
uiteengesit is. Nachfolge is in fc1te 'n uitleg van die derde tese van die Barmenverklaring. In di~ tese word die kerk herinner aan sy wese, nl. dat dit 'n
gemeenskap van gelowiges is, 'n gemeenskap waar Christus in Woord en
sakrament dP.ur die Heilige Gees as Heer teenwC'ordig is. Vir die bestaan en die
getuienis van die kerk

in

die wereld 1s dit egter noodsaaklik dat woord en daad,

belydenis en lewensvorm, of soos die tese d1t stel, geloof en gchoorsaamheid,
boodskap en ordening, 'n eenheid vorm.
"Sie hat mit ihrem Glaubcn wie rnit ihrem Gehorsam, mit ihrer
Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sunde als die
Kirche der Begnadioten Sunder zu bezeugen, dass sie allein s~in
Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in
Erwartung seiner Erscheinung lcbt LJnd leben mochte" (Bethge

1986: 196).
Binne 'n situas1e waarin die Duitse Kerk se optrede en gcstalte, deur aanvaarding
van 'n dwaallecr, toenemend sou wecrspreek dat d1t die hggaam va:i Christus is,
hot dit noodsaaklik geword om hierdie eie lewensvorm in gehoorsaamheid aan die
woo rd aktief te soek en te vind. 52 Die waarhoidskarakter van die kerk en die
saam. Geloof en gehoorsaamhe1d staan trouens in 'n l)nlosinaakl,ke samehang mat mekaar.
Hieru1t kom ware kerkwees na vore . Dit Is dan ook die sleutelformule van sy book : "alleen hy
wat glo, is gehoorsaam en alloen hy wat gehoorsaam is, glo" (Bothge 1985:372-3731 . So 'n
soort geloof verhoed dat God se genade goedkoop word ,in waarborg dat die kerk blymoedige
en ')eloofwaa•d,ge 11olgelinge 11an Christus in die w6reld ,s (N :27-4O) . Volgens May9r slu1t
hit. die sleutehnsig direk aan hv Bonhoeffer se gedagtes en term,nologie ,n "Al..t und Sein" en
verklaar d,t die opvallendo twecdelighe1d van die boek . "Da!> erste Te,I der 'Nachfolge'
beschre1bt den Akt des Gehorsams, der zum ,Sein in Christus', d.h 1ur Kirche fuhrt, der zwe,te
Teil der 'Nachfolge' be:.chre,bt das 'Sein in Christus', d .h c1as Sein der Kirche, aus welchem
allein der Akt dos Gehorsams fhpsst" (Mayer 1969 1561.
51 In ly11 met die grondmot,ef van die boek ,s een 11an die kernvrae wat Bonhoeffer in die boek
prot'e;:;r beantwoord, d14 na d,e s1gbare leefru,mte of pl<ik van die kerk as hggaain van Chrtstus
,n die wereld. Volgens Bonhoeffer tree d1t op drte plekke na vore nl. in die 11erkond1ging, die
gemeenteorden,ng t'n die alledaagse gemeenskaphke luwe van die gelow,ge· 014 gedagtes
ontw,kkel die tema van Bonhooffer se 1936-voorles,ng : ·s,chtbare Kirche Im Neuen Testament"
nog verder (GS 111:325-334). In die vcorlesmg word die waarhe1d vnn die kerk ba,e sterk aan sy
igbaarheid verb,n<;J, Meer as 11roe r word die koms van die He,hge Gees as die gehe,m van d10
keri< se ontstaan en sigbaarmal:in:1 gedu, Woord en gem enskap wo·d deur die Gees in 'n
komptamentAre eenhe1d saamgebring D11armce word sowsl d1a gevaar van 'n dokflt1ese
eskatologie as d16 van 'n sekulere ekklcs1olop1e vermy. "Nur durch das geh6rte Wort wird
bruderhche Gemeinschaft, 1.1nd alles lmic1erl1che Lflben steht w,eder ,m D,enste der
Verkund1gung des Wortes" (GS 111 :333).
52 Op die oog a! lyk d,t of ons ,n Nach/olQ~ mot d,eselfde " ekkles1olog,esa ruahsme" as in
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geloofwaardigheid

van

sy

boodskap

het

veral

d<:1arva;1,

en

r1ie

van

'n

gemeenskuplike verbondenhcid aan die vo1k of sy belange r.ie , af~eha:ig.
"Der Wahrhcitskarakter hangt von der Ex,stenztorm tier K1rche ab.
lhre E><istenzform aber heisst Nachfolge und nicht Volksnahe oder
Volksvorbundenheit. N1cht die volksnahe, sondern die nachfolgende
Kirche wird goh6rt .Die Basis der predigenden Kirche ist nicht Blut
und Boden und ihre Form die Volksverbundenhe1t, sondern ihre Basis
ist das \hort und ihre Form die Nachfolge ... Die Glaubwurdigkeit der
christlichen Botschaft wird nicht dacJurch gestarkt, dass man fremde,
sogenannte volksnahe Mittel sucht" (GS IV: 252) .
Met so 'n siening van die kerk is dit nie verbasend nic dat die oorheersende beeld
van die kerk in Nachfolge een is van 'n kerk wat homsolf stork onderskei van sy
omgewing en die sentimentP. wat daar we1 ksaam is. 53 D1t was ook wnarhoen
Bonhoefter r.o visie op die kcrk die go r'""nskap in FinkenwaldP. gevoer het. As
model van 'n volkskritiese, navolgendc kc r

was die gemecnskap in Finkenwalde

een wat in afgrensing van en selfs in verst:t teP.n die heerscnde t,:.erklike en
politieke ideologiee sy unieke iderititeit gov ind het. 54 Nogtans was die bedoeling
nooit dat die gemeenskap in Finkenwalde in sy weerstand teen die ontw,kkelinge
in die samelewing, homself volledig sou afsondcr van die probleme on onreg van
daardie samclewmg nie. Die teendeel moes eerder gebeur. 55 Die gemeenskapslewe
moes tot groter diensbaarheid en kragtiger gctuienis inspireer; trouens, dre
lewenstyl van onderlinge sorg, diensbaarhcid en gebcd wat h,er beoefen is en wat
vir Bonhoeffer ook die wycr Christclike gemeenskap moes inslu1t, 56 was 'n
onmisbare deel van die Belydende Kerk se getuienis na buite. Die FinkenwaldeSanctorum Commumo te make het. Sander skroom s6 Bonhoeffer: "Chnstus ist die Kirche"

53

54

55

56

(N: 165) of "Die Kircha 1st der gegenwarq,a Christus selbst" (N: 1641, Tog verskil d1t. In dio
woorde van Lange: • ... die Ktr::he, von dor rJiese und1alektische ldentitat mit Christus ausgesagt
wird, 1s· nicht die katohsche Heilsanstalt das Gosamt der von der Gemeinde unabh~ngigen
Heil:.rmttel, sondern • die Kirche der Nachrolgenden, ..on dene!l gilt, dass nur der Gehor~ame
glaubt, wie nur der Glaubende gehorsam 1:;t (N : 19). Wenn man also den h1er zugrundeliegenden
Kirchenbegnff unbedingt theolog1egesch1chthch quahf1Z1eren will, dann ist er eher
montanistisch-schwarmensch als rom1sch katolisch" (l.ange 1967:526·5271 ,
Vc,!gcr.s L:inge word u1a teorie van die kerk se selfonderskeiding van diu w&rrld veral in Gie
tweede dael van Nachtolge sterk or.tw1kkel. Teenoor die log1ka van die eerste deel wat die
kerk as 'n funksie van navolg,ng beskryf • 'n kerk dus wat deelneem aan die Miss10 Dei en soos
Christus dr.: aan die lyding van antler • t.>eskryf 9onhoeffer in die tweede deel navolging as
kerkhkheid (Lange 1967:5281.
"Bonhoeffer z1eht 1n d1eser Zeit d10 Grenze um die Kirche bowusst eng, we1I s1e zum Kampf
gefordert 1st ... • (Von Hase 1959:381. • Absonderung von der Welt 1st der he1hge Kampf de,
Kirche um das Ho,hgtum Gottes auf [rden· (N :201 ),
"Die Ausgren,ung der Gemeinde und des t:in1elne11 Christen aus dar Welt gesch1eht 1m
stellvertretenden Dienst fur die Welt. Durch 1hr gdnzes Dasem soll die Gemomde s1ch als Salz
der Erde e1we1sen• (Honecker 1963:1511.
Van begin tot einde was die gemecnskap in Finkenwa!de ook ekumen1es ingestel. Daarvan
~etu1g Bonho,t ffer se voortoesette werk as ieugsekretaris va,, rl1e Youth All ance tot 1936,
asook cf1e besoek wat d10 Finkenwaldo groop in d1eselfde 1aar aun Swede en Denemarke gebnng
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gemeenskap was in di~ opsig duidehk onderskeibaar van ander vromer, meer
introverte groepe scos dte bekende Oxford

en Berneuchen bewegings (Bethge

1985.388-390)
"Concrete communal obedience to God's command is essential to the
church's proclamation of the Word ... Nothing less than living
together, conviviality, sharing of resources arid risk, common daily
prayer and discipline and mundane cares, all this was necessary it the
Word of God was to be heard, obeyed and proclaimed in the land.
Such was Bonhoeffer's conviction and his experience in those years"
(Day 1975:246 -247).
Die groat vraag is of die gemeenskap

in

Finkenwalde en daarmee saam die

Belydende Kerk waarvan d1t 'n belangnke deel was, werklik rtaann kon slaag om 'n
navolgingskerk in die sin w.n BonhoP.fter dit hr.doel hot, te wees .
2.3.6.2

Toenf3mende druk: die belang van Barmen 13n Dahlem

Wat Bonhoeffer in Finkenwalde beleef het, het horn inderdaad baie n~by gebring
aan wat hy as 'n ware geloofwaard1ge vorm van kerkwees gev1sualisaer het. Dit
verklaar o.a. die gevoel vari vervlllh:-19 wat hy aan die einde van 1935 beleef
het. 57 Ondanks die verlies aan 'n voldoende institus1onole basis nadat die
seminartun, diJur die Nazi's gesluIt ,s, het Bonhoeffer voort9egaaI , om die kerk te
dien en gestalte te gee aan 'n gehoorsaamhc1cl:;lewe wat op die Skrif gebaseer Is.
Dit sou egter al hoE: moeiliker word. Hiervoor was nie alleen die groeiende druk van
buite vt.ir~ntwoordeltk nie, maar ook die onvermoe en traagheld van die Belydend\l
Kerk ..elf om konsek\vent volgcns sy eie belydenis te leef. U1temdelik m0es
Bonhoeffer ook ontdel< dal sy eie visie van die kerK en d1P. (:hristelike lewe niP.
voldoend9 was om die kerk te help met sy prnfetiese taak vIr d10 oomblik nie. G8 D1t
het (Day 1975:252; GS 11 : t70•4 74 I.
57 Op 15 November 1935 skryf 0onhoeffcr ,n 'n omsendskrywe aan die broers in
Finkenwalde:"DP.r Sommor 193[, 1st fur m,ch , QIJub ,ch, 01,i bcrufhch unrl monschhch
ausgeful:teste Zait bishe, gewos n. lch h-1bt> tn Zus~mmenleoen 1n1t Euch mehr g lt:1rt als Jij
zuvor" (GS 11 ·458).
58 Smohk I 19'/6: 140-141) oordaal dat Bonhooffer se idem op navolgtng as gPrneenskap 'n
terugwoanse stap verteenwoord,g in vergitly'<inu met sy !1ening van die kerk se profet,ese taak
t .o. v SPl•sif1ek J,e Joodse 11raagstuk 1n 1933. H,e,voor bestaan naar syns tnsiens twee redes·
c11) Die sg. Chrl'itolog,es motaf,siuse opvatt no van d,o staatsowe, h'-,tJ waarvar, Bonhoeff r
homself nie kon losmaal. me. Self,; sv beoorJehn" van Hitler as d,e ant,chris hang verrass nd
genoeg volgens ~''"'"': direk h,erm.. e saam bl Sy toruuhoudendh i:1 om in oaard,o stadium die
historiese :>ntw,kkehnge teol 1g1es t~ ,nto, pre tee, Vir hom wJs die beoordehr.n van h,storiese
gelJeurti veel ,.,e,der <11 ta k v,11, d,o staat as d16 van d,e ko,k . Govolghk kon die kerk ook me
rniss1on6re kardkter van
dirck pr,lities h;andel mo (s1en ook GS 11.46) Votg1ms B11thge kar,
Finkenwc1lde nie ontl(en word nie. Dit was van huis u1t sterk gi,rig op d,e w~reld rundom horY,.
D,e te1Jluu1u 11a,1 Nachlolge het bed,., I om d,t te help bevordl'r. Tog Qt?e hy toe dat d,a final'!
effelc. van Bonho,.ffer se Nachfo.Lg -teolog,e d,e teenoorgost~l.le wa-. . D1• :~ rk as d,nam,ei.e
ijhetto het aim er 11,e karakter gckry van 'n steriele ghetto, c1foes11v van d1r w&reld H,erd,o

u,e
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was maar een aspek van die toenemende ontnugtering en trustrasie wat hy
mettertyd daar ervaar het.
Aan die een kant het intimiderende maatreels en wette

,,~q

rlie st~at frustrasies

gebring. Maar aan die ander kant, miskien meer i\S die irHimid.:isie van die staat se
kant, het die wyse waarop die Belydende Kerk self die druk hanteer het,
Bonhoeffer ontstem en sy vertroue in die kerk as 'n waarr!ige getuie vir Christus
geknou. Veral die tra- Jheid van die Belydende Kerk om sy eIe besluite by Barmen
en Dahlem te handhaaf en uit te feet, was vir horn 'n groat teleurstelling. Natuurlik
het die staat deurlopend 'n gewcldige rol gespeel: die Nazi owerheid het meer as
vroeer die offis1ele kP.rk ingespan om die Belydende Kerk se plaaslike en provmsiale
instellings aan die jurisdiksie van die staat te onderwerp . Oor 'n tydperk heen het
verskillcnde wettt:i en maatreels die kerk innerl1k en uiterlik verlam.
Die belangrikste was waarskynlik die maatreel wat die ker~~kom1tees as 'n
allernat1ewe heenkome daargestel het vIr die ontwrigte leraars van die Belydende

1985 :407), en die wet wat die beskerming van die Duitso
Evangel1ese Kerk gewaart>org het (Bethge 1985:412) . Albei die stappA het die
Kerk (Bethge

bestaansreg en status van die Belydende Kerk ernstig in gedrang gebring. In effek
is sowel die ampsdraers as die inrtgtlngs van die Belydende Kerk hierdeur onwettig
verklaar. Soos te verwagte, het dit twyfel, onsekerheid en uiteindelik tweespalt by
die leraan~ geskep oar hulle eie toekoms in die Duitse Evangeliese Kerk. Deelname
aan die herstel van die eenheid van die Du1tse Kerk en die gepaardgaande
erkenning deur die staat het sk1elik v,r sommIge belangnker gelyk as die
handhawing van omstrede besluite wat selfs hulle blote fis,eke oorlewing in 'n
NaziJtaat in c.1e gedrang kon bring.
Hierdie onsekerhoid in die Belyaende Kerk sou algaande verskorp word deur
grootskaalse verdagmakery en deur varvolg1ng va11 die le1ers, hulle ir.perking en
u1te1ndelik die sluiting van die se:ninaria. Selfs wa"r daar bedektelik voortgegaan is
met die opleiding van jong leraars, die hou van gereelde smodes,ttings en die soek
van buitelandse steun, hct die stdat verskeie maatreels getref wat die noodsaakhke
kommunikasie tussen die le1er!> van die kcrk onderling en tus~en leiers er,
onderstcuners bomoeilik het. Die finale ontbinding van die Belydende Kerk het
u1teindelik gekom deur die voorgeskrewe eeo aan Hitler en die verpl1gte stelsel van
ske1dmp en selfs negar:ewe beo,rdelmg V{ln die w~reld hang volgens B9thgo duidehk saam met
die eskatolog,ase klem van Uonhoeffer se taologie in du! tyd (Bethge 1985·378-379) . Bethge se
siening is in 1944 deur Bonhoefh,r li&lf bevettig (WE:201 ). Wat myns ;ns1ens nie duidelik is riie,
is of die isolas,e van Finkenwalde 'n u1tvloe1sel van Bonhoeffer se soort teologie in die stadium
w:1s en of dit nitl ecrder toegeskryt moat word :tdfl die beperkende maatreels van die Nazi's
nie?
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diensplig (Bethge 1985:503vv). Hierdeur is al die leraars ingesleep by Hitler se
oorlog. Veral hier het d1t d Jidelik geword hoe d1ep oak die Belydende Kerk,
ondanks sy mooi besluite en belydenis, dienstig was aan die belange en ideale van
'n verenigde Duitse nasie.
Dit is spesifiek teen hierdie agter9rond dat Bonhoeffer se herhaalde oprocpe aan
dre Belydende Kerk tot instandhouding van die staat van belyden,s, wat met
Barmen en Dahlem van krag geword het, verstaan moet word (GS ll:205209,259,342,460,464) . In Julie 1935 herinner Bonhoeffer die predikante van dre
Belydende Kerk daaraan dat hulle hulle met die besluite van Barmen en Dahlem
onverskro'<ke onder die alleenheerskappy van Christus gestel het. Daar h(jt hulle
openlik bely dat die enigste gesag w.iarop hulle hulle leer en lewe kan en ook mag
grand, die gesag en waarheid van dre Woord van Christus rs. In die proses het
hulle hulle afgegrens van die Duitse Kerk en die "vreemde leer" wat sy lewe .dn
verkondiging beheers (GS 11:207) . Dit het terselfdertyd die keuse vir 'n eie,
alternatiewe bestaansvorm ge1mpllseer.
Bonhoeffer was daarvan oortuI9 dat die Belydende Kerk ~e roeping59 alleen
uitgeleef word as die Implrkasies van cJre kerk se eie belydenis ernstig geneem
word . \/olgens horn het die belydenis die nglyne neergefe vIr sowef die regte leer
as die regte orden ing van die kerk (GS 11:342). Aan albei die nglyne rnoes gehoor
gegee word indien die kerk volkome trou wou wees aan sv belydenis. 60 Daarmee
bring hy die waarhe1d wat hy verkond19 en die bestaansvorm waarin hy d1t uitleef,
in lyn met mekaar en word hy 'n geloofwaardige getuIe vir Christus. C1

59

Ba1e van Bonhooffer se omsendskrywes in die tyd handel oor die ware roeping van dte kerk en
die gelow1ge. 0it bostaan daann dat die kerk in die waarhe1d bly Alleen so hot hy 'n toekoms
(GS ll :216,464,467vv; Bethge 1985.429),
60 Die tendens om Barmen te aanvaar, maar kntiak uIt te spreek teen Dahlem word deur
Bonhoqffer as teenstryd1g en as 'n onbegrip van hulle wesentlike samehang gesIen . ,,. sy
woord:l: "Dahlem ist nichts als die A.usfuhrung des dritten und vIerten Barmer Satzes. Wer
Dahler, angre1ft gre1ft dam1t Barmer. an, das 1st ausser Zwe1fal~ IGS 11 ·326) .
61 Soos du1delik blyk uit die besluite van die Oevnhausen Sinode ( 17-22 Februarie l 9361, het die
eelydendP Kerk gele1deli' up di~ punt begin dwasl Toenemend was hy onw1llig om die voile
kc,nsekwens,es vc1n sy beginselbesluire met die oog op die ordening van sy kerkllk lewe en
praktYk uit te soel, Die teendeel het eerder gebeur. samewerking met die omstrede en
staatsonderste! no, kerkkom1tees hot ' n vrye 1,.,euse geword Vir Bonhoeffer hot d1t betekcn dat
naas die Woord , ander maatstawwe meegespeel het by die ordening van die kerklike lewe. D1t
bnng mee dat selfs in eie geledere d,o Belydonde Kerk se aanspraak om die ware ktJrk te WE>t:.S,
n1e ernst1g genoem is nte (GS 11;4671. Daarenteen hou Bonhoeffer vol dat die ordening van die
kerk deurgaans die verkond1g1ng van die evangelie moet dien Alhoewel die gemeente meewerk
aan hierdie ordening, l.lly lg gebind aan die belydenis • Die Kirche 1st nach Leh re und Handeln
ein Ganz9s und wird deshalb ,m ganzun Umfang ,hrds Lebens dl•,.ch 1hr 8ekenntnis best1mmt~
(GS 11 :271 ).
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"Denn es 1st gerade das '3~ker.,tnis, das bezeugte Wahrheit und
gelebte Existenzform miteinander verbindet ... Das Bekenntnis also ist
die Akte tier Annahmc des Wortes Gottes. Gerade so ermdglicht es
die Akt der Annahme dieses Wortes in der Rechts - und Sozialgestalt,
eben: in der Exiztenzform der Kirche ..• In diesem Sinn entscheidet
sich an der Verbindlichkeit des Bekenntnis die praktische
Wahrheitsf~gkeit und somn oas Kirchesein der i<irche" (Huber
1985:192).
Geloofwaardige uitlewing van die kerk se roepIng deu, getrouhe1d aan die kerk se
belydenis het vir Bonhoeffer heel konkreet betaken dat die Belydencle Kerk deur
woord en daad 'n voorspraak vir die Jode moes wees . Bonhocffer se bekende
uitspraak dat alleen di~gene wat vir die Jode stry, Gregoriaanse gesange kan sing,
kom uit hierdie tydperk (Bethge 1986: 199). Hy hct keer op keer in gesproke woord
en

in

gesknf hierop teruggekom (Bethge 1985:44 7-4481. Die kerk se toots of dit

gehoorsaam kon wees aan die gebod vir die uur, of d1t bereid was om die
impl1kasies van sy bclydenis deur P. voer, was steeds daari11 guiec of d1t bere1d
was om in te tree vir die magteloses d.m .v . sinndale beslu1te en daadwerkhke
hulpverlening. Die onderlinge sorg van gelow,ges vir mekaar moes hierop afgestem
wees. Die kerk moes so toon waa; d,t in die samelewing inpas en hoe goed dit
verstaan wat Chnstel,ke oemeenskap en hefdc bcteken. Navolging van Christus
moos u1tloop op 'n leefwyse bmne die ~emeenskap wat die grense van 'n eIe
grocp oorstyg en die sg . "vyand" mslu,t, selfs al was d,t in konflik met die staat en
sy ;nctte. Bonhoeffer het benadruk dat navolging ook lyding ko11 insluit, en dat
lyding 'n besondere waarmerk van die kerk is (GS ll:295; Day 1975:259-260).
V,r Bonhoeffer was dit dourgaans van kardmalc bt:lang dat die belycJen,s rue net
konkrete implikasies vi, die lewe en getuienis van die Belydende l<erk :;ou hO nie,
maar ook dat die lewe, gctuienis trn selfs die teolog,P van die wereldkerk daardeur
geraak sou word . Wetendo dat die ekumeniese hggame op dio lang duur nie die
vraag na die pick en status van diP. Belydonde Kerk binne die ckumeniese gesprek
sou kon ontduik n1C, het Bonhoeffer Die Bckennende Kirche und die Ok.umene (GS
1.240-261) geskryf.
In di~ artikel beklemtoon hy die belangrikhoid asook die konkreto aard van die
62 Bonhoeffer maak op d16 punt n 1.,a:e belangn~e onden,ke1ci1ng tussen die funksie 11an die
belydenis en d16 van die dogmat1ek of teolog10 Hy druk d1t so u1t: "Nicht um die Thaolog,e
scharen s1ch din GI ubigen, sondern um das BekAnntnis ... D1e Theolog1e hefert der ganzen
Armee die Waffen, dan11t s,e 1ederze1t und an Jedem etwa1g:m Ort schlagbereit 1st. Der Kampf
nach aussen aber wird n•r.ht m1t der Theoloi;i,e, sondern m,t dem Bekenntnts getuhrt •. Das
Bekenntnt:. • • die auf Grund der Theolog1e von cJer Ktrche vollzogene Entsche1dung ubir ih•
Grenzen. Es t n1cht Darstellung des Lehrganzan, i:ondern :uf Grund des Lehrganzen getroff,
EntschP.1dung der K,rche, an emem best,mmtcn Ort den Kampf aufzunehmen Im Beke11ntn
wird die Theolog1fl durch kirchhche C:ntsche1dung aktuell" (GS 11 :226-227).
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belydenis en stel hy die vraag na die ekumene se verantwoordelikheid t.o.v. die
k9rkstiyd aan die orde

Hy het geglo dat die Belydende Kerk f:n die ekumene

mekaar hierin wedersyds kon help Aan die een kant word die Belydende Kerk in
sy ontmoeting met die ekumene gedwing to! selfkrit1ek. In gesprek met ander word
die kerk 'n iuisterende kerk, vry om die aan te hoor wat horn tot boetedoening
roep. Die kerk moet daaroor verantwoording doen of hy nog uIt genade leef en of
die aansprake van sy belydenis nie selfverheerlikend is nie, en of dit die
gemeenskap tussen gelowiges afbreek of help opbou. Waar die belydenis na binne
gekeer Is in 'n bewuste da3d van skuldbelydenis, is dit geloofwaardig en gesagvol
Die beset is

ir Bonhoeffer onontbeerlik vir sinvolle toetrede tot die ekumeniese

gesprek (ibid :255) . Aan die ander kant bring die Belydende Kerk die ekumene te
staan voor die

·✓ raag

na die ware gesag vir sy eIe lewe en getuienis. Die Belydende

Kerk betree die ekumeniese gesprek nitl sander sy belydenis nie Die aansprake
van sy belydenis moe· dan binne die gesprek erken word. As die ekumene in
gehoorsaamheid aan Christus die eenheid van die kerk wil dien, moet dit die
waarheidsvraag ernstig neem

Dit sou die w~reldkerk daartoe bring om in

aansluiting by die Belydende Kerk, homself van die Duitse Kerk los te maak (GS
1:243-254).
Die debat by die Cliamby-konferensie van 1935 het hieroor gehandel. Die kritieke
vraag was nie meer of die Belydende Kerk hoegenaamd genooi moes word nie; dit
was nou of die vergadering die kerk moes erken as die enigste legitieme
verteenwoord iger van die Duitse Evangeliese Kerk

(Bethge 1985:396). Uit

korrespondensie van die tyd blyk dit dat Bonhoeffer, uncianks sy toenemende
onbetrokkonheid by die praktiese werksaamhede van die ekumene, tog groat
verwagtinge gekoester het vir 'n duidelike keuse in die verband. 63 Dit het egter nie
gekom nie; inteendeel, d1t was gou duidelik dat Geneva geen risiko's wou loop nie.
Die e tlike simpatie het by die leiers van die Du1tse Kerk gel6 en Bonhoeffer se
pogings om die kerkstryd 'n hoofitem op die Ekumeniese agenda te maak, was vir
baie hoogs ,rriterend (Bethge 1985:410) Die Chamby konferensie was die laaste
waar die Belydende Kerk amptellk teenwoord1g was. Daarna het Bonhoeffer niks
63 Hceseer die geloofwaard1ghe1d van die ekumeniesa beweging op die spel was in sy keuse vir
die a::ik van die Belydende Kerk, kom u1t in 'n brief wat Bonhoeffer op 18 Junie 1935 aan die
Algemene Sekretaris van ·Faith and Order•, Leonard Hodgson, skryf. H1erin st hy: • . . we have
to fight for the sake of the true Church of Christ against the false Church of Antichrist ... we are
fighting for Christianity not only with regard to the Church in Germany but in the whole
world ... lf now the Ecumenical Movement. and m panicular the Faith and Order Mo1•Jment were
com;"lying with that decisive question and taking the challenge seriously in obedience towards
Jesua Chrlat and His Word, an inward regeneration and • new unification ml 1ht well be
bestowed upon all Christendom ...On the other hand, if the Er.umenical Movement wNe to leave
this \'.!Uestion out of sight, 1t might bring in its own verdict and lose the power of speaking and
acting 1n the name of Jesus Christ" (GS 11:233 ·2341 .
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meer van die ekumeniese liggaam verwag nie (Bethge 1985:455,462). Die
onwilligheid van die ekumeniese beweging om in Bonhoeffer se terme ware kerk
van Christus te wees, het horn nie daarvan weerhou om die uitdaging aan sy eie
kerk te bly stel nie.
In die somer van 1 <l".l6 hou hy as deel van 'n opknappingskursus 'n baie omstrede
voordrag, Zur Frai

ach der Kirchengemeinschaft (GS 11 :217-263). Daarln stel

Bonhoeffer dat die ware kerk alleen daar is waar God in Chnstus teenwoordig 1s
deur sy Woord en sakrament. Om die rede is die kerk. se grense in beginsel oop.
Op geen manier kan die kerk se grense apriori en legallsties, met die doop of die
belydenis as kritt:durn, vasgestel word nie. Tog beteken dit nie dat die kerk
ongebonde, sonder enige grense kan bestaan nie. Trouens, die kcrk stuit In sy
getuienis teenoor die wereld gedurig teen vriend en vyand, en daardeur word
grense van buite aan horn opgele. Die groot uitdaging vir die kerk is om h,erdie
grense te harken en dit in 'n daad van konfessionele afgrensing te bevestig. Vlr
Bonhoeffer was dit presies wat by Barmen en Dahlem gebeur het In reaksie op die
dwaalleer van die Duitse Christene en hulle pogings om die ordening van die ware
kerk te verydel, het albei die sinodes erken dat daar 'n grens gekom het tussen
hulle en die Duitse Evangeliese Kerk . Met hulle !>esluite het hulle in die geloof
hierdie grens ook eksplisiet gema.:ik . Teen die agtergrond 1nlledig Bonhoeffer die
Belydende

Kerk

aan

om

die

konsekwensies

h1ervan

skeidingsproses wat dit meegebring het, deur te voer.
grense van die kerklike gemeenskap beantwoord word .

~0

urt

te

leef

en

die

sou die vraag na die

Wat die keuse teen die Duitse Kerk uiters noodsnaklik gemaak het, was die
tweeduidige funksie wat die Woo rd en daarmee saam d,o sg. " regte leer" in di6 tyd
gekry het. Bale het, terwyl hulle wel die regte leer onderskryf htt, tog gekies vir 'n
belydenisvreemde kerkstruktuur - in die geval die kerkkomitees . Daarmee het hulle
gekies teen die institusies van d1e Belydende Kerk . 64 In sulke omstandighede hot
die regte leer 'n dwaalleer geword; 'n bewuste negering van die dinge wat die
Belydende Kerk verteenwoordig het. Die gevolg was dat die suiwer leer of die
Woordverkondiging alleen nie meer kon geld as maatstaf vir die waarheid van die
kerk se lewe of getulenis nle. 'n Kerk wat waar en geloofwaardlg is, moet wat dit
van homself glo en bely, uitdruk in 'n eie, unieke en sigbare leefvorm, 65 een wat
64 Volgens Lange het hierdie probteem die ware aard van die kerkstryd aangeduI Bonhoeffer se
eintlike teenstanders was lank nie meer die Duitse Christene nie, maar veral hune wat die
kerkkomitees ondersteun het. Hieronder was baie wat oorsoronklik die bfllydenls onderskryf het
(Lange 1967:526).
65 Vir 'n kort periode (die sg. 1936-polemiek). toe die motief van staatserkenning en die status
van sekere persoonlikhede medebepalend goword het vir die wyse waarop die Belydende Kerll.
sy konkrete bestaan sou inrig, roep Bonhoeffer die kerk terug na die ware grondslag vir sy
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'11u 1uridie ,, on die so ialc o pcktc van sv bcstaan omvat (Hub r 1985: 170, 192).
i n so

' 11

sigh ro ('eloofsgemeenskap sprcek God

n realiseer Hy by uitstek sy

beloftes.
"So kann nun auc:h von der Kirche gesagt w rden: Sie w,. d nirgends
anerkannt als dort, wo di Verheissung Gottes ruht, in d r sichtbare
Kirche• GS 11:241 ).

Dit , sµ slf, k in du~ v rband d t Bonho ffer d,

om tr do u tspraak gcmaak hot

dat wle hom/haar be ustollk van die Belydendo Kerk in Du1tsl~nd ske1, hom/h

~

afskel van dio ho1I (G~ li·:?38) .

Net soos met die ekumene was d,t cgt~r tiou du1del1k dat d e B lydcnde K rk me
kans g sicn het v1r d10 kon

va,, y o o b

kwcns

lull

nl . V rsko,e faktoro h t

h ertoe byg dra . D10 balangrik t s was d10 tw e ryk lo r, die nas onallsti

o Id al

van Hitler on die versku1wonde k rkb lnid van die r-.a, 1's IDay 1975:241 - 2 2). 0 1
hot die getuionis van d

B 1yd nd

Kerk, v r I t .o. v. d c to n m nde vervolg ng
struktuur ult inli~hk v rbrok el h t . N

n onr g, sodau !J lamgo16 dat dio k rkhk

die slu,ting van Fink nwaldc op 28 00 1937 I

d1

or,d mg tt. m1dd

van

hu1tf'!nge 1ono va•volomg en mum da I b1nn die raamw 1k v n 'n koll k",1ew
;;r' ora~t6 voortgosit . In d14 p riod h t Bonhooffo1 : ~m volkom g wy
n d

v r org1ny v n .:ti
vars

rk

uroer . Sy g r

nd

ryw

r op

b nd tu

h t di

Ir o

I

n hu,I

vlak b I ngrlk

, , .. , wa di net 'n kw s I van tyd voor dio B 1yd nd Kerk fin

sou w ig voor u •• ti .. 1 v n d1
op 31 Julie 1 38, i-- 1.1
,un. Wohswaar 1s set~;
t.

om

(<5S 1•· 2~7-306,523-535) . Ho w I d

bo h.iro g ~n

n

Id

ti ar ro p111

l>ohoorh

r b

t

voorwa:'it 1os g

v :, d,

doni<er uur vir de Bolyd •.de • , rk

d Sinod v n di 8 1yd nd K rk,

t . By d1

lult om di

I

afl

v n d1

o d

an 1-iltl r

mptolik t

tel, maar d1t wa du1d I k dat d ie kork

volk 1c.J a I kon losmaak n e. Oaarm o h t 'n
ngiibrook (B thge 1985: 501 }. Me r

tevore was haar g loofwaa,diuh •a \ ~ di

s

OC-1 t

pol. Oit blyk o.a. u1t 'n bri&f wat Barth

in di6 tyd aan die le1ers in Borlyn go kry! h t. Oaarin lug hy sy gevo I n :
best11n. Hy hennner 11n d,o Woord on d1 11kr1mentt H d10 kla 10kt notae eccle 1ae IBethge
1985:435•436). WHr egter, SOOS m
I d•• g val WH , du k mg gtyp I op di I w v n dt
kerk, of wa r die Bolyd nde K rk Hlf trug wu om d, t,, 1yd ne konkr t u,t te : ef, h t
Bonho ffer die belang van die s,gb re g stalt van die kerk as u1tdrukking van en to t v r y
Qetrouhe d 11n die Woord aang I • H1arop was av stryd met die kerk d urg11n1 g fokus.
Kirch• ist eine gesch1chthch geword n Gestalt . S11 1st fre1, 11ch von 1hrem ti rrn richten zu
lasaen und d•• • 1hre Ordnung neu zu find n und zu ge talten. Gre1ft d,e W It ab r d,ese 1hr
Gestalt an. so mu s 111 d•fur k mpfen wae fur Chr,stus , lbst, d nn Kircht ist 'Chmtus els
Gemeindtt G.(istier nd' ... We I es hm um div konkrete Gestalt der Kirch g1ng, ist er mlt 1ller
L~idenschaft ur,11 Hirte an d n K rch nk11mpf emgttrettn• IVon H e 1959:36 371 ,
68 Hi , \lolgens 1s g, onwetug k11nd1dat as ler nde pred1k nte u1tgepla11 by ond rat un rs van
die Belyd nde Kerk wat WtltlQ in die b d, n1ng wa I thgt 1985:4941 ,

•o,,
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"I am most deeply hocked by lhat decision and the arguments used
to support ,t ... Was h poss,blo, permissible, or necessary that this
defeat should come about 7 Was there and is there really no one at all
among you to take you back to the simplicity of the straight and
narrow way? ... No one to beg you not to hazard the future credibility
of the Confessing Church in this dreadful way?" (Bothge 1985:506).

Vir Bonhoeffer self was dit\ cebeure saam met die omstrede verklarings van Essen
kort daarna 'n diep telourstoll,!1g. O1t h t 'n koerpunt In

y vcrhouding met die

Bolydo1•de Kerk gcbring. Hr rvandaan h t daar 'n kloof tu ·on hom en de

B iydond

Kerk ontstaan . Hy
beskuldig

Oahlcmvlou I

van

daarop

aam met anoer lede van dio sg.

eon ydl\JhO d,

radik lismo

m rt I ar kap (501 -509). 010 B lydendo Kerk
November,

9edi tanJ e r h t van di
8 1yd nd

mo

n na di

golo, dat Bonho" ff er horn

daarto

"r arguard acttons" van die oorblywcnde deel van die

n op ' n di pl,gg nd

(fj 10-512).

ong hoor
nog

brief aan Hrom dka

K rk. Die t-au w ring van d,o B •lydendc K rk om h r op to tr

g du1 op vrec
Oult land

het v ral

selfopgelegde

o pas IwIteIt by drie gel enth de,

nl. mot dI0 Albertz•Bohm-l1turg10, na Barth
Kr,stalnag van 9

en

So

mh id . Oa r hot

nlg in

v r t an,

vorl>ondenh d
h t

vir

nn Ion I

Bonho ffor

n

Ide I

v n

rg kom

op

n woord en da d gekom. A

die k~rk

o• loofwnard,g wou w o , ou hy volg n Bun, o ff r all r

, s kuld

b ly on opnuut d1

uitge p I deur Barm n
b kl mtoon h t m t

k ding tus

dlt

n di

, hot

w u van gehoors

mh 1d aan dt
67
n O hi m .
Dlt w s wat hy

~· voordr g: Un

v1nd,

Skrif mo

oos

p 2!i Oktober 1938

, Wig n ch dem 7~ .. :J.nls d r Schrlft (GS

11:320-344).
0

onm dd ll1k

gtorgrond vir hi rdI

h rto lating tot dI
van sg.

onslstorial

b di ning van d

voordrag w

kontrov r I

rondom die

g, onwcmg lcr ar • Deur die

nv arding

b h •r oor y lcraar h t

d10

dI

B 1yd nd

Kori< horn

It

n 'n

s kulftro gosag ond .. rw rp. Oa rm c Is di gc g wat d1 Skri, vir di vorm n
kerkregtollko bestuur van do k rk mo t hA, pry g g
~riti ke vr ag wa of di

w g w t B rmon on Dahl rn in di opsig aangowy het,

n:,g geldig was. W s dit ind rdaad ,n lyn met di

I

i
\

(De Gruchy 1972· 146). Die
Skrif? H rep entwoord

67 H1 rd11 Otd Ott word w1 r kynlik d h Id r te uuo pcl n die brt f Wit Bonho ffer I n d1
ndt1 v1n J1n~arit 1938 11"'1 dit IJroer• 1n Pom rania gestuur het. O11rin kryf tly:•Ea g ht ja 1n
die er Stunde w,r heh n cht darum, daas einer d n and ,n 1nkt1g , sond rn d1 • ,,n j d r fur
ch e!bst be~ nn , d1 s w1r d1 Gn1de Gotte • d1 w,r 1n d n Anfingen d , 8 .K. empf,ng n,
ott •• chtfeni;, verschm ht h1b n m Uno hor am . Un er Wort und un ere T t br1chen oft
,,us n nder... Ab r wi 1m per 0nl1ch n le n nu, d n 01n n W g g11>t, d n d r Umkthr, d1:1r
Sus • u,"~• Gvtt I Wort. in d r uns Gott d11 v rlor n G mom ch1ft w Ider ch nkt, so o ht
s uch •<,l 1•1n,pf d r Kirche Qt,na Bu s , d h ohn d
un d r Klrchenk1mpf lb t zur
Bu
w1rd, um. fttnu,n w1r da verloren Gesch nk m s lrch nk mpf s its Ev no hum n cht
zur0ck. Auch w nn r.! r G hor m d r Busse heute wohl chw r r 1st als damal • da w r hn
n • Got\ w,11 un nur so
d r uf don rechttn W g h If n~ IGS 11:301 -3021,
chuldlg bU
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Bonhoeffer nou bevest1gend, maar hy wys oaarop dat die Skrif nie ons soeka na
die regte weg direk beantwol'lrd me. Dit verlcondig allcen die waarheid. Om hierdia
waarheid toe to stem, ,s egter niu genoeg nie. Ons word geroep om in geloof en
gehoorsaamheid h1crdie wa· rhe1d na te loef. Daaruit word di regte weg gebore.
Wat Barmen en Dahlem dus wou doen, was om die kerk ta bind aan die waarheid
van die Skrif en so op die rogte weg te help. Daarm o wou dit nio die kerk, soos
sommige bawee, het, verdeol nIe. D1t wou horn juis onder die ware gesag van God
se woord verenig. AIIP.en aan d16 ge

ao

ontl c ..

'ie kerk die soort gesag an

kerkregering wat nodig Is vir 'n gcloofwaardige bestadn in die w~reld. Die doel van
di6 rogering is om die gcloofsgomeen kap en die ampte volledig oan Chris\us te
vang he versoker . In die woorde
bind. So word did getroue proklamasie van dI
van Bonhoeffer: "Die Kirche l>raucht eine Kirchenle1tung ... Die Verkundigung in der
Kircho ist an den kirchhchcn Auftrag gebundcn" (GS 11:333,336).
R

ds , n tydo van h1 rd,e voordrag was d1t du•dehk dat d10 Belydonde Kerk nie

ov r ou kom om so 'n pad te loop nl on da· Bonhoeffer in sy sug om et
daarvan waa te m ak, op sy 10 was. Hal sy k u c vlr kon ekwente
gehoorsaamh d aan die Woord

Bonho ffer so\, voer tot de lnamo ean die

am sw ring teen Hitler, n ho
y b trokkcnheld by d1 w erstandsbeweging
t eds deol was van y tryd om dm geloofwaardighoid van sy eie Iowa en dilt van
di kork, is die tema van die laasto afd ling.

2.4

DIE VISIE VIA 'N NIE-RELIGIEUSE KER!<

In die laaste fnse van Bonhooffor se lewe kry ons 'n rnerkbare v rendering
visio op die kerk. B halwe dat die

in

tltus1onele kerk

in

in

sy

sy persocnhk lewe op die

agtergrond skuif, neem d1t tcolog1es ook 'n meer boskeio plek in ti.Y denke in.
Anders as vroe r word dio kerk nie meer gesien as die u1tsluitliko locus vir God se
werk

in

hiordie w~reld nie. D1t speel wel nog ·n belangrike rol in die wyse waarop

God sy hoer kappy op aarde laat g Id, maar dis boperk. Een van die kork se
funksies is om die wye:- ekul~ro karakter van die Christelike lewe, die sg. nie
rellgieuse dim nsies van die ovangehe, te help ontsluit.
Hierdie varsku1wing in hoe hy die kerk verstaan , is soos tovoro direk bapaal deur
die sosiale en pohtieke kontoks waarin lty horn in di6 tyd bcv,nd het. In hierdio
leaste onderafdehng word du1 konteks be kryf. Ek sal kortliks eantoon hoe d1t sy
verhouding tot n vi 10 op die kork beinvlood het. In di uiteensetting sat die
bolangriksta interprotasieprobloem van Bonhoeffer so donke aan die orde kom, nl.

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

89

die vraag na die kontinuiteit In sy denke. Hier word spes1f1ek aandag gegee oan die
kontinu'iteitsvraag in Bonhoeffer SP. refleks,e oor die kerk. Die vraag is of d.iar met
sy betrokkenheid by die sameswering teen Hitler nie 'r, duidelike breuk in sy
nadenke oor dio kcrk gekom het nie.
Uit sy orvaring in die kringe van die weerstandbeweging teen Hitler ontstaan daar
t,y Bonhoeffer 'n nuwe interpretasie van die evangelie. spcsifiek mot betrekking tot
die

aard

en

omvang

van

Christus

se

heerskappy

in

die warold.

Nuwe

Christologiese oorweginge en perspektiewe break nog Pens sy ekklosiotogie in 'n
nuwe rigting oop. Sterker as ooit rig hy die Christen op sy taak in die w~reld: om
Christus te volg, is om voluit in die ware Id te lcef. Hierdie sterk aksent op die
sekulAre dimens1e van die evange,,e hot meogebring dat Bonho ff er mo r
funks,oneel oor die kork begin dink hot. Gepaard daarmoo vind ons wat Lar,ge
noom 'n bepaalde soort "minimalisering" on selfs 'n relat,voring van cio betekenis
van sekere tradisionele kenrnerke on gebru,ke van die kerk. Veral wannoer
Bonhoeftor uit die gevangen,s suggercor dat die kerk sy verkondigingstaak
voorlopig bchoort op tc skort en alleen ,n solidante1t met die andcr behoort te leof,
kltnk d1t of con van die wesenhk

e1enskappe van dlA kerk opgehef word. De

mdruk kan ontstaan dat die wAreldlike be ta n van die Christen vir Bonhoeffcr
bolangrikcr gcword hot as die konkreto 1nst1tusioncl kcrk en sy gebru,ke.
Hier word hoofsaakllk op di~ probleem gekonsentre r. Daarf:leo w1I ek toeligting en
motivering b ed v,r di grondtese van die verhandeling, nl. da• die betekenis van
die emi,irie e kerk en verel die geloofwaardigheid van sv ue~.aan en getuicnis
Bonhoeffer tot aan die cinde van sy lowe sodanig geboei hot dat dlt sy teologiese
nadenke gemotiveer en bepaal het. Met Bonhoeffer se distansiering van dio
Belydende Kerk het daar by horn 'n homude worsteling gekom met die vraag hoe
die kerk 'n geloofweardigo bydrae in 'n samelewing waar d:e mens mondig geword
hot, ken lewer. Ott het horn u,tgebring by 'n skynbare relativering van die
tradis,onele vorme vt'n die kerk. Ter wille van geloofwaardighcid het hy aangedring
op 'n nio-reltg,euse interpretasie van die evangelie. Presies waar rlit lyk of
Bon hooffer sy vroe re teorie oor die waardo van die sigbare gestalte van die kerk
weerspreek. blyk dit dat sy nadenke oor dio lewe en getuionis van die kerk in 'n
veranderde tydvak steeds bepaal word deur 'n soeke na goloofwaardigheid en
intogriteit • persoonlik, maar ook binne die konteks van die brcer Chr1stelike
gemoenskop.
Die skynbare funksionalisoring van die kerk en die gepaardgaande minimalisoring
van sv 1nstitusionele karakter was juis daarop gemik om die konkrete kerk so
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getuienis vir 'n nuwe geslag meer geloofwaardig en aktueel te maak. In di~ opsig
werp die motief van geloofwaardigheid nuwe lig op die kontmu'ite,tsprobleem in
Bonhoeffer se denke. Dit toon o.a dat die oenskynl,ke breuk in Bonhoeffer se
ekklesiologie ten drepste 'n herwaardering van die konkrete kerk behels het. Die
wese en gestalte van die kerk is op 'n nuwe, verrassende manier op melcaar
betrek. Wat Bonhoeffer hieroor gosA het, 1s wel fragmentaries en onvoltooid
vanwee die situasie

waarin

hy hom bevind

het;

nogtans bly die motief

onmiskenbaar. In die gedeelte wat volg, sal hierdie perspektief formeel aan die
orde

gestel

word.

In

hoofstuk

v,er

word

Bonhoeffer

se

denke

oor die

geloofwaardigheid van die kerk in 'n gesekulariseerde samelewing breedvoeriger
en inhoudelik bespreek.

2.4.1

Die Bonhoeffer-Dohnanyl-kring : relativering van die kerki

Lank voordat Bonhoeffer besluit het om aktief mee te doen aar, .Jie sameswering
teen Hitler, was hy deel van 'n groep wat sy politieke en sosiale bewussyn oor jare
heen gevorm en krities versterk het. Die groep wat latAr bekend gestaan het as die
Bonhoeffer-Oohnanyi-kring, 68 het lank voordat die Nasionaal-Sosialiste aan bewind
gekom hat, reeds gereeld en informeel as _vriende en familie aan huis van Karl
Bonhoeffor vergader. Buiten sy broers en susters het Bonhoeffer se swaers,
Rudiger Schleicher, Gerd Leibholz en Hans von Dohnanyi, sowel as 'n vriend.
Justus Delbruck, deel van die groep uitgemaak. Gedurende die jare van die sg.
Derde Ryk is die groep uitgebrei om 'n omvattende kring van eensgesindes in te
sluit.
Wat afkoms en sosiale stand betref, het die groep behoort aan 'n seksie in die
samelewing wat, histories gesien, bekend gestaan het as die "BildungsbOrgertum".
Die meeste van die lade hat tersi~re opleiding gehad en het hoii poste beklee.
Alhoewel sulke posisies toegang tot invloedryke maghebbers verleen hat, het dit
op sigself nie noodwendig 'n magspos,sie betaken nie.

68 In waarskynlik die beste art1kel oor d,e • rd van die weerstandsgroep waarin Bonhoeffer hom
bevtnd het, toon Heinz Eduard Todt aan dat d,e groep sv oorsprong in Bonhoeffer se ouerhuis
gehad het. Alhoewel d1t een van baie ander opposisiegroepe was, het dit uniek geoperoer.
Hierin hat Bonhoetfer en sy swaer Hans von Dohnanyi, wat kontak In dre hoogste regerings en
mtlitOre kringe gehad het, 'n groot rol gespeel. O,s nie toevallig dat TOdt dit d,e Bonhoetfer•
Dohnanv• kring noem nie. Die e,esoortige karakter van die "'"OP het o.a na vore gekom tn die
samestelling van die groep, hulle afkoms en stand, die mo .... Ne wat hulle saamgebind en gedryf
het, d1e konflikareas waarin hullo beweeo het en die unieke manier waarop hulle die etiese
prOL.' , m van sameswering hanteer het (TOdt 1987:206-263) .
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"Das 81ldu1 :gsbrJrgertum als solches war keine traditionelle
'Machtel1te', w ,e z.B. die hohe Generalitat, die fuhrenden
lndustriellengruppeo und das Fuhrungspersonal der politischen
Parteien. Aber die Zugehorigkeit zu ihm vermittelte oft den Zugang zu
bedeutenden Machtpos1tionen. Keiner aus dem Bonhoeffer•DohnanyiKreis hat es zu pe(SOr"llicher Macht gebracht" (Todt 1987:216).
As republikeine wat 'n reg~taat ondersteur het, hth almal aan die Duitse
Oemokratiese Party, of c;oos dit 1ater bekend was, d'o Ouitse Volksparty behoort.
Alhoewel die meeste van hulle hewustelak patrioties was, het Bonhoeffer se
teologiese voorbehr,1.Jde t .o.v 'n n&..,1011~IE' kerk daarop 'n temperende uitwerking
gehad. Sy betrokkenheid by die .-,kuml!i1£J .m sy klei:1 op die najaag van vrede deur
die soeke na beg rip tussen volke , het t,aie. nou aaf"lgesluit by sy sw;:iers en broers
sc sienmg van die volkereg. tr;"'lewel nit. onverskiltig t.o.v. die kerk en sy
boodskap nie, het oie groep tog 'n soort I otcstantisme verteenwooroig wat
minder demonstrat1ef was. Hulle hef 'r duiduliko ':ritiese afstand t.o.v. die kerk
gehandhaaf. Vandaar onder meer <~ie kring $t; aanvanklike verbasing en
voorbehouue oor Bonhoeffer se besluit om teo!ogit• h l studeer !216-2171 . Namc1te
die politieke situasie versleg het en sommiGe in die t,o.,k bolar.u het, he t hierdia
afstand van die institusionele kerk gegroe1 er.

1!,

11 ~

mP.er eksplisio? uitgelee~.

Hierdie groep se mees betekenisvollc b¥drae w a~ op di": tcrrein van die politiek.
Die beeindiging von die Weimarrepubliek en die daaropvolgende magsoorname
deur Hitler het wat bloot 'n vriendskapskring was, verander tot 'n polities betrokke
groep. Die g1oeµ net geleidclik die karakter van 'n weerstandsbeweging gekry toe
Hitler se oorlogsbeleid omvattondo ontwrigting in staat, kerk en in die Joodse
gemeenskap

in

Du1tsland begin meebnng het. Gewoon om hulle uit te spreek teen

die veronregting van die Jode, was 'n politieke daad wat konflik met die party ,,n
die staat betaken het. 69
"Alie vier Motive, namllch Kriegstre,berei Hitlers, die Zerstorung e;e1;
Rechtsstaates, der Konflikt mit oen Kirchen und der fanatiscn l
Antisemitismus waren in dem Bonh~effer-Dohnanyi-Kreis sch, n
lebendlg und w1rkten zur Ablehnur.g des nationalsosialistischen
Regimes zusammen.. lnsoforn war eine ganz grundsatzlichen
Gognerschaft gegen das Hitlerregime von vornherein in diesem Kreis
vorhanden" (Todt 1987:215).
Bonhoeffer se kritlek teen die staat a ook sy onverme,•1ide voorspraak vir die Jode
ken teruggevoer word na die mvloed va11 hierdie groep.

,. ~J

Die beslu1t om die vervolgdes te help, o e\ nie net spanning met die staat betaken ni6. Dit hat 'n
unieke samehorighe1dsgevoel onder t'ltt opposisiegroepe meegebring wat vir hulle omstrede. en
aangevogte lewenstyl van groot waarde was (TOdt 1987·232).
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Waliswaar is Bonhoeffer se lewe nie volledig deur hierdie kring bepaal nie. Soos
reed~ aangetoon, het sy lewe as pastor, akademikus en ekumeniese figuur horn
deur die jaro in 'n verskeidenheid van ander lewensverbande tereg laat kom. Veral
tydens die kerkstryd (1935-1939) was sy tcwe direk verbind aan die lewe en
lotgevalle van die broers van die Belydende Kerk, .•pesifiok di6 in Fi11kenwalJ~.
Nogtans het Bonhoeffer nooit die kontak mot sy ouerhuis en di6 vriendf'kring
verbreek nie. Gereelde besoeke en briew, het horn op die hoogte gehou van
ontwikkelir,Qe in die staat en horn gedwing om telkt:.ns weer na te dink oor die
politieke rol van die kerk en die Christen. U1teindelik SO\! sy k1 itiek teen ,,flagging
van die Hitler-eed en sy \\eiering om d'e11~plig te doen horn nie net vorvreen , van
die Belydende Kerk nie, maar horn ook ttJrugvcer na die geledere \t:tn sy eertynse
•✓riondekring

en hulle program van aksie to.-,... Hitler se oumenslike b~1eid.

V13ral tee:, die einde van oie dertiGsr ;are to,• Hitlo, se agoress,e en die kerk se
onmaq daarteonoor du:cteliKtu ?s oo,t was, het die oort•1iging by Bonhoeffer
gegroei dat 'n verantwoordelik

Christelikc optrede nie lanE:Ei< 'n baie bepaalde

vorm ,.,an weerstand kon ontduik nie. Na sy rerugkeer uit Amerika in Junie 1939,
wat 'n twcede en final.J kearpunt in sv !ewe was, het Bonhoeffer voluit betrokko
geraak by hulpverlening an die .! .~ ,,n oan 'n sames we ring toen Hitler.70 Dit het
meegcbrf,,g dat hy, soos die mtit.:~
Varhulling t.!!1 die leucn h6, ter w", "

• an sy viiende, 'n soort duhbellewe mo•i lei.
11

.rsoonlike lnt'-'grite11 en ijewetensrus deel

geworct van hierdio kring se ICh'v , t . In dill opsig moes elkeen vir homself die
gronso bepaal.
"Wer ' nstand:g' blc,bcn N0llte - 'Anstand' war damals ein
beherrschender sittlicher Tem,,nus zur Bozeichnung von lntegritat und
ldentil~t einer Porson - ,der beteiligte sich rncht an bestim:11ten
Handlungen und Aktionen, die im Gefolge national-sozialistischer
ldeologie gefordert wurden. Er achteta auf Grenzen. Aber ohne
Verstellung in bestimmten Situationen und gegenuber bestimmten
Personen!trelsen kam niemand ous ... Wer uber Widerstand oder gar
aktiW,"' Vfiderstand im Sinne vom Umsturz im Sirin hatte, der war
gerad~"1,1 ve1 pfllchtet, sich zu verstellen, tauschende Wane zu
sprech,i ll, ~ich zu tarnon - bis zu einer Grenze, die er setze" (Todt
1987:2.•: · · 135).
So het Bonhoer •~' onder die dekmantel van die "Abwehr" Joodse vlugtelinge

---------··
-70
19
ec-thge notm

I 93i}, die dag toe Bonhoeff,ar beslu1t het om terug te keer na Ouitsland,
'n tydgenoot.
Aa teoloog en Chris ,. tru hy daadwe,kltk die traumatteso tyd van vervolging en onreg in
Hitler se Nazi·Duits!a, •J l)Jnne . In plaas van die onreg met ideolog1ese proteste van die kansel
aan ttt s01eek, neem h ,• \'~•ona.n saam met sv venroudll vriende en familielede in die Vltteratand
die verantwoordeh:<heid ,•m h1&rd1e sknkbewind aktief tail te ga,1n en te probeer verhinder
(Bethge 1969b:24•251 .
J

" ·•

as die presieae da1u •

,r die laaste wending of keerpunt in sy lewe. Hy word nou
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gehelp en sy kontak met buitelanders gebru1k om die samesweerders se saak te
stel.

H1erdie

sameswering,

wat

later

as

die

Bonhoeffer-Dohnanyi-kring

bekendgestaan het, het die konteks geword waarbinne Bonhoeffer se lewe to! en
met sy gevangeneming en dood horn afgespeel het.
Vanselfsprekend het Bonhoeffer se betrokkenheid by die samesv,ering teen Hitler
'n invloed op sy omgang met en v1sie op die kerk gehad. Dit val op dat die kerk by
Bonhoeffer 'n baie meer beskeie plek as vroeer inneem - nie alleen in sy
persoonlike lewc nie, maar ook teologies in sy nadenke oor die kerk. In 'n bepaaldo
sin was Bonhoeffer se vroeere fokus op die sigbare gestalte en handeli ge van die
kerk nou selfs dringender as tevore. In meer as P.en opsig het sy betrokkenheid by
die kerk vir homself en ook vir waarnemers '''ln buite erg problematics word.
So was sy besluit om in 1939 tydellk uit te wyk na Amerika bv. 'n aanduiding van
sy ongemak met die amptelike koers van die Belydende Kerk. Deur weg te gaan,
het hy gemeen om die Belydende Kerk verleentheid oor sy omstrede standpunt
m. ~J.t. militare dienspli~ te spaar. Tog was die vervreemding reeds duidelik. Dit
blyk o.a. uit 'n brief \ _t hy in die tyd aan 81s kop Bell geskryf het. 71 Later het hy
meer openlik en direk gekm1seer.
Na sy terugkeer in Duitsland was dit gou duidelik dat Bonhoeffer se persoonlike
weg met sy

010

kerk, maar ook met die kerk in die bree tot 'n einde gekom het. Sy

besluit om uit Amerika terug t& keer was o.a. ook 'n besluit teen die voordele wat
die ekumeniese kerk op daard1e stadium aan horn kon bied. Hy het nie net die
persoonhke veilighe1d van 'n heenkome in Amerika prysgegee nie, maar ook die
noue, tJndersteunende gemeenskap met ander Christef'e. Hy het teruggekeer om,
soos Bethge dit stel, as tydgenoot sy verantwoordel ikheid t.o.v. die sosiale en
politieke nood van sy tyd na te kom . Die kerk en veral die ekumene het daarna vir
horn bloot as 'n soort kamoeflage vir die t,evordering van politieke doelwitte
gedien (Bethge 1985:24~28).
In sowel sy persoonlike lewe as in sy teologiese geskrifte het 'n soort
terughoudendheid
71

t .o . v .

di-3

k9rk

ontstaan.

Sy

ervaringe

in

die

Alhoewel Bonhoetter in die brief steeds die bege,me u1tspreek om m diens van die Belydande
Kerk ta arbei. skamer dit reads deur dcit hy onseker was of d1t vir 'n onbepaalde tyd sou kon
aangaan Die ean groot rede was sy omstrade standpunt t.o.v. militAre diensplig. Hieroor hat
die Belydende Kerk gaen defmitiewe standpunt gehuldig nie. Of dit ooit sou gebeur, was ta
betwyfel. Eerder as om in die omstandighede 'n verleenthP.id of selfs skade v1r sy broers te
veroorsaak, besluit Bonhoeffer om tydehk wag ta gag • (GS 11:541 •544) . Soos later sou blyk,
was dit die begin van die einde van Bonhoeffer se pad met die Belydende Kerk. Nooit weer sou
die geleentheid hom voordoen om soos vrodr tn die konteks van die kerk ta wwk nie. Naat die
groelende vervreemding tussen hom en die kerk, het die uitbreek van die oorlog die breuk finaal
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weerstandsbeweging en later ook in die tronk het hierin 'n beslissende rol gespeel.
In die weerstandsgeledere het Bonhoefter mense ontmoet wat in 'n tyd van krfsis
Christelik gehandel het, alhoewel hulle nie kerklik betrokke was nie (MOiier
1980: 159) . Hulle was sekulere mense wat bereid was om op te staan teen die

onreg, wat geweld bestry het en selfs plaasvervangend vir die veronregtes gesterf
het (Von Hase 1959:40) . Hierdie merkwaardige ervaring, waaroor Bonhoeffer
aangrypenri in sy Ethik skryt, 72 het nie alleen sy oe geopen vir die
allesomvattencie, die univf:rsele aard vein Christus se heerskappy nie; dit het horn
opnuut laat reflekteer oor die implikasies daarvan vir die opbou van 'n nuwe, naoorlogse samelewing in Du its land . Lg vorm dan ook die tema van sy Ethik (Lange
1967:531 ). Die vraag wat Bonhoeffer lewenslank geboei het, nl. hoe God konkreet

kan word, het dus op die stadium in 'n meer toegespitste vorm teruggekeer. Teen
die agtergrond van die universele heerskappy van Christus en die probleme van sy
eie samelewing, word die vraag geformuleer as: Hoe kan Christus in ons lewe
gestalte kry? (E :51 ).
Binne die spesifieke raamwerk neem Bonhoeffer nou weer die rot en betekenis van
die kerk onder oe. Die indruk dat hy in sy Ethik terugkeer na sy vroegste
ekklesiologlese posisie waar die emp1riese kerk ges,en word as die uitsluitlike draer
van die openbaring, is misleidend. Vera! waar d1t gaan om die unieke wyse waarop
Christus sy heerskappy oar die wereld uitoefen, word dlt helder dat die kerk 'n
duidelik afgebakende en daarom ook begrensde rol het. Vir Bonhoeffer is die kerk
een van vier mandate, of dan verantwoordelikheidsfere, waarin die mens voor God
leef en waardeur God sy aanspraak op die totale lewe van die mens laat geld . 73
gemaak.

72 In die gedeelte genaamd *Die Kerk on die W&reld" wys Bonhoeffer daarl)p hoe hierd,e sg.
humanistiese weerstand teen Hitler se beleid, die besef van 'n diepe bondgenootskap tussen die
Christendom en die voorstanders van die algemene menslike waardes van ons lewe wakker
gemaak het. Hierdie waardes van redelikheid, geregtigheid, kultuur en humaniteit het daarmee
nie net hulle oorspronklike doel en bestemming in Christus herwln nie - ook die Christendom en
met name die kerk het daarin 'n nuwe vryheid ontdek. Vir die eerste keer moes hy kennis neem
van hulle wat hiordie waardes nagevolg het. Meer nag: hy moes hulle oak akkommadeer en in
beskerming neem. Die merkwaard1ge is nou dat volgens Bonhoeffer hierdie ontdekking allermins
teenstrydig is met die belydenis van Christus se eksklusiewa aansprake op die lewe van die
mens en die wtrold. Bonhoeffer se e1e ervaringe in di4 tyd was daarvan 'n klinkende bewys.
Want presies toe die groep getroues in die Belydende Kerk hulle belydenis in Christus as enlgste
Heer moedig uitgeteef het, het ander, meer humaniter gemotiveerde groepe, hulle by die kerk
geskaar. l)aarmee is die wyftr omvang van Christus se heerskappy sigbaar gemaak. Saam met
die waarheld van Matt. 12:30, " dat hy wat nie met ons is nie teen ons is", het die kerk nou
ook die geld1gheid van Markus 9:40, "dat hy wat nie teen ons is me vir ons is" , ontdek. En dit
maak die kerk vry om in bondgenootskap met ander op die weg van vervolging gestalte aan die
tvdende Christus in hierdie wereld te gee (E:315-320) .
73 Bonhoeffer definieer 'n mandaat in terme van die aanspraak en selfs vormingskrag wat die
goddelike opdrag of gebod op 'n bepaalde lewensfeer uitoefen. In di4 sin kom mandate van God
en markeer hulle die verskillende verantwoordeltkheidsfere waarin die mens voor God leef V1r
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Die kerk is inderdaad die belar.grikste, aangesicn Christus hier sy woord van
versoening en oordeel laat hoor. Dus is die kerk 'n onmisbare orienteringspunt vir
ander lewensterreine en trouens v1r die wereld. Tog bly dit ee;, van verskeie
mandate, met 'n beperkte opdrag wat van een tydperk na 'n ander kan wissel. Die
kerk i:.taan in diens van Christus, nie in sy plek nie (Honecker 1963: 152). Volgens
J.A. Phillips (1967:245) word die ekklesiologiese begrensing van die openbaring
tot die kerk met di6 standpunt deurbreek. D,t bring 'n opvallende relativering van
die kerk se rol en opdrag.
"Weiterhin ruckt die Kirche in die Reihe der Mandate, weil sich darin
~.eigt, dass 1hr nur ein begrenzter Auftrag gegeben ist, dass sie im
A"n des 'Vorletzten' steht. ~er Kirche ist das wichtigste der vier
Mar,date, aufgetragen, der Welt das richtende und versohnende Wort
Christi zu bringen; aber die Hcrrschaft Christi gre,ft uber de;J Raum
der Kirche hinaus" (Honecker 1963:153; Von Hase 1959:42). 4
Waar Bonhoeffer die wyse verduidehk waarop die kerk geroep is om sy mandaat in
d,~ wareld uit te oefen, blyk duidelik hoe hy die kerk in sy konkrete, tradisionele
vorm relativeer en op die agtergrond skuif. Die kerk het volgens Bonhoeffer basies
net een taak in die wereld en dit is om soos sy Heer plaasvervar gend vir ender
daar te wees. Die kerk oefen hierdie plaasvervangende diens aan die wareld op
twee maniere u1t. Dit dra enersyds deur woord en daad die bo('dskap van God se
plaasbekledende versoening na die wereld u1t. Daarin is d1t 'n instrument in God se
hande, 'n middel tot 'n doel. Andersyds 1s die kerk die plek waar Christus
teenwoord1g 1s

in

die wareld. DMr herkon die wereld sy eie bestemming en kom

dit tot die vervulhng daarvan. Daann 1s die kerk 'n doel

in

sigself. Dan is die

plaasvervangende gerigthe1d van die kerk op die wereld nie in die eerste plek 'n
etiese eis of verpligting nie, maar 'n teologiese belydenis van sy opdrag in die
wareld (Honecker 1963: 1541. Waar die kerk weier om vir and er daar te wees,
weerstaan dit 'n Godgegewe mandaat en is dit nie roepingsgetrou die plek waar
Christus teenwoordig is, die Statte der Gegenwart Chr,sr, nie (Von Hase 1959:44).
Bonhoeffer se krit1ek op die konkrete kerk, en spesif1ek op die Belydende Kerk, is
gefundeer in die gedagte dat die kerk die plek 1s waar Christus plaasvervangend in
Bonhoeffer is daar vier mandate waardeur God sy aansprake in die wtreld laat geld, te wete
ons arbeid. die huwelik, die staat en die kerk. Hoewcl die terme ,nst,tuut of orde ook h,er van
toepassing kan wees, wil Bonhoeffer waak teen die gevaar van 'n oorkonsentras1e op die
feitelike staat van 'n instituut en/of die aanvaarding van 'n ooddelike sanksie of regverdiging
van ordes en InstItute in die algemeen (E:367-3881 .
74 Oor die spesifiPke aard van die Christusheerskappy skryf Lange (1967:5341 verhelderend: "Die
Christusherrschaft i:.t mehr als die Kirche, sie 1st die Weise, wie die Wirklichkeit Christ, das
Ganze der Weltwirklichkeit in 1edem Augonblick angeht, versohnt, uberw1ndet und in Anspruch
nimmt" .
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die w~reld teenwoord1g Is (43). Terselfdertyd vorm die beskouing die agtergrond
vir diu unieke siening van kerkwees wat hy in sy gevangenskapbriewe ontplooi het
(Honecker 1963:155). Om dit te verstaan, moet ans rekening hou met 'n verdere
verskuiwing in Bonhoeffer se konteks.
Na twef1 jaar in die Abwehr is Bonhoeffer in April 1943 gevange geneem. In die
tronk het verskiltende ervaringe 'n nuwe probleembewussyn geskcp wat sy
nadenke oar die kerk verder gestimuleer het. 75 Veral na die mislukte aanslag op
Hitler se lewe het Bonhoeffer sy optimisme verloor oor die redding van die sg.
"abendlandische Kultur" en die rol wat kerk en religie daarin kon speel. Teenoor
wat in sy Ethik geblyk het, is hy nou bevr,1 van die ideaal dat 'n nuwe Corpus
Christianum na die oorlog gerealiseer sou word. Die vanselfsprekende identifisering
van die Chnstel1ke Kerk met die Westerse beskawing, geld nie meer vir horn nie.
H1eru1t volg 'n nuwe analise van die mens se historiese situasie. Bonhoeffer
antisipeer 'n tyd van volslae antipatie teenoor die kerk en religie; 'n tydperk van
"religieloosheid" (Smolik 1976: 142) . Hy onderneem dit om vir so 'n tvd die
betekenis van die evangelie nuut te dewdink. Sy vroeere vrae bly pertinent: Wat is
die Christendom; Wie is Christus vanddg vir ons? (WE:305) .
As antwoord op hierdie vrae poneer Bonhoeffer sy bekende nie-religieuse
interprotasie van die evangelie. Oaarmee ontmasker hy nie net die bedenklike rol
wat religie in die menslike lewe speel nie, 76 maar daag hy die Christen uit om sy
goloof meer sekuler te verstaan en uit te leef. Opsommend betaken so 'n
benadering

dar

die

Chrb ten

die

wereld

meer

positief

sal

waardeer,

sy

verantwoordelikheid as mens daar sal nakom en soos Chnstus voluit in die
veeldimensionaliteit d.:iarvan sal leef. Alleen so neem die mens deel aan die werk
van die lydende Christus, ontdek h'//Sy wie God is en kom hy/sy by die hart van
die Christellke geloof uit. Hieruit volg vir Bonhoeffer dat 'n kerk wat die draer van
hierdie nie-religieuse boodskap is, se lewe en getuienis dit voluit sal verkondig.
Trouens, die kerk is all11en kerk wanneer dit in lyn met 'n wesenlike gerigtheid op
die w~reld, volu1t daar 1s vir ander.
Dit betaken natuurlik nie vir Bonhoeffer dat daar geen plek meer is vir die
institusionele kerk en vir tradis1onele kerklike gebruike nie. Maar in sy laaste
geskrifto verwys hy nie veel na di~ dimens1e van die kerk nie D1t verskuif na die

,.~.,i,

75 Van die belangrikstd ervaringe wat Bonhoeffer in die tronk gehad het,
'n groeiende
afgetrokkenheid t o. v sy eie religieusite1t, sy waarneming van die bedenklike ,.,,yse waarop
rehg1e by sy medegevangenes in noodsltuas1es funksioneer en av eie onvermol om die
tradisionele inhoude van d,e evangelie verstaanbaar oor te dra llange 1967:539 5401.
76 Vir Smolik (1976: 143) wcrtel die rede vir die uits1gloosheid van die kerk en die relig1e in die
m1sbru1k van magstrukture deur die religieuse regverdig1ng daarvan deur die kerk.

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

97

agtergrond. As deel van die sg. disciplina arcana is dre tradisronele kerklike
gebruike vir Bonhoefter gereserveer vir enkele ingewydes, en drt word soos met
die vroee kerk die geval was, buite die oog van die wereld beoefen. Om te
voorkom dat die sakramente en veral die Woord geprofaniseer en misbru1k word,
soos dit tydens die kerkstryd gebeur het, ag Bonhoeffer dit selfs gerade dat die
kerk t.o.v. sy verkondigingstaak voorlop,., behoort te swyg. Om Christus se
aanspraak in 'n moderne gesekulariseerde samelewing te laat geld, moet die kerk
eerder aktief betrokke rnak by sy wl!reldlike verpligtinge en in die praktyk vir ender
daar wees.
"Die bezeichnendste Umschreibung der Kirche im Weltlichen
Christentum, geradezu die Folgerung aus der 'lnanspruchnahme der
mundig gewordenen Welt durch Christus' findet sIch in der
eingangigen Formel mit we1tre1chender Wirkungsgeschichte: 'Kirche
1st nur Kirche, wenn sio fur and ere da ist"' (Muller 1980: 162).
Hierdie omskrywmg van die kerk bring ons by die punt waar die probleem in die
ontwikkeling van Bonhoeffer se ekklesiologie die skerpste en duidelikste na vore
tree. Die vraag is inderdaad of h1er nie 'n breuk m Bonhoeffer se ekklesiologiese
denf..e gekom het nie. Skuif sy aandag in hierdie laaste fase nie, soos Hanfried
Muller suggereer. weg van die kerk na die wereld nie? 77 Kry ons n,e, soos E.
Lange betoog. 'n totale funks1onalisenng van die kerk ten koste van die sigbare
gestalte daarvan nie? 78 Word die identitert van die kerk n10 volledig gereduseer tot
' n daarsyn

vir en

identifikasie met die ander

nie? En bring d1t n,e die

grondstruktuur en daarmee ook die ems van Bonhoeffer so denke oor d19 kerk in
gedrang nie?
Daar word soms gesuggereer dat Bonhocffer In die laaste periode van sy lewe die
d1alektiese cenheid van die l<erlc se wesc en gestalte, sy dubbele bepaaldheid as
"Selbstzweck" en as "Mitt el zum Zweck", soos dit m sy Ethik bP'ikryf word ,
prysgegee het. 79 Ten slotte is die vraag of dru beshsto aksentvcrskurwing in
77 Hanfried MOiier se boek oetitel "Von der Kirche zur Welt" wa:; die eerste S1$temat1ese arbe1d
oar B011hoeffer en 1s 1n 1956 as d1ssertas,e m die destvdse Oos•Du1tsland mgehand1g . Oaarm
stet hy sy grondtase soos volg : •o,e Frage nach der Bez1ehuno des Wortes Gones auf die
soc1etas erhalt 1hre letzte, universale lntorpretauon als Frage nach der Bez1ehung des Wortes
Gottes n1cht mehr auf die K,rche allem oder auf e1ne chnstl1che Welt des corpus chnst1anum,
i.ondern auf die oeuenwc1rt1ge Welt 1n 1hrer Gesamtheit aus Christen und Heiden· (Muller
1963·49) . Vir 'n kart opsomming en beoordehng van Muller se s1en1no. s1en ook Feil 1968.
Volgens hom s1en Muller 'n kwalitat1ewe sprono 1n Bonhoeffer se latere denke.
78 Volgons Lange kry on~ ,n hierdie laaste fase van Bonhoeffer se lewe ' n 180% omi;lag ,n sy
kerkbegnp Hy stet d1t so • Denn e1nst hatte er gesagt· Das Furse,n der Kirche entsche1det s1ch
in 1hre01 Kirchesein. Je!zt aber wurde er sagen. Oaa KrrcheHin der Krrcht • und daa htiHt 1hre
Kommunikauonsfahigkeit, die Relevanz 1hrer Rede von Gott 1hrer Ordnung und 1hres
~emeinsamen Lebens • entsche1det sich 1n ihrem Fursein fur die Welt" (Lange 1967:544)
79 Muller ra sy vinger op die probleom wc1nneer hy na h1erd1e opvallende akr.entversku1wmg

.

'

~

I
~

,

.

,'

.

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

98

Bonhoeffer se v,sie op die kcrk en die gepaardgaande rclativerin~ van sy
tradisionele ~mpiriese bestaanwyse nie tog maar 'n aanduiding daarvan is dat sy
belangsteling in die kork teen die einde van sy tewe afgeneem het nie. Kan ons
met reg sA dat die kcrk en veral die geloofwaard1ghe1d van die kerk regdeur sv
lewe vir Bon hoe ffer belangrtk was?

2.4.2

Geloofwaardlgheid es grondmotief: 'n nuwe eenheld van we e en
gestalte

Die versku wing in Bonhoef fer s, t eologiese nadenke en in sy vi!';iO op dlo kerk aan
die einde van y lewe is herkenb ar en word nie betw1s nio. Nogtans het die kerk,
spcsifiek die konkrete kerk, tot aan die emde van sv lewe vir Bonhooffer belangrik
gebly. Hiordie beskouing word deur 'n groot groep kenners ond rsteun. 80
Uit onkele opmcrkinge aan die einde van sv lowc, blyk dit dat Bonhocffer noolt die
band met die Belydende Kerk prysgegoe het nie. Selfs al was hy krities teonoor dI
kerk vir sy versuim en angs C'm se!fbchoud, vool hy horn steeds da raan vcrbonde.
Hy bly praat van "ons" kerk en neem die skuld vir sy ontrouh id op horn
(WE:328). Vordcr bekommcr hy horn daaroor of die k rk na die oorlog nog 'n plek
vir horn sal hG (WE: 182; Bethge 1985:8:11,893,923). In sy beslnnlng wy hy horn
v,r oulaas daaraan om Iots v,r die kcrk "an di

to koms to doen (WE:416). Dlt

word gostaat deur die slotdeel van sy bopl nd

bo k oar d1 to kom v n di
I d1 k rk en voral d1 vr g na

Christendom in 'n naoorlogso Europa. D arin
sy gestalte in 'n naoorlogs sItuasI

p

'n sentralc rol . Die vraao b paal trou n di

konteks en rigtino van sy denke in die tyd . Gcvolghk kan Ouchrow oor hierdi
laasto fase van y lewe skryt:
"Es ist noch einmal zu unter:;treichen, dass Bonhoeffer demit nicht di
Einbahnstras
'von dcr K,rche zur Welt' b chrc1tet. Das zeigt die
verwys , Hy skryt: ·unter dtm Eindruck d r mOnd,g gewordtn n Welt 'tltrl g rt ,ch d1
Au s gerichtung ,m Untersche,d zu •sanctorum Communio' von d r 'Seib uw ckltchke1t' uf
1hr 'Fur 1 ·W lt•S in'. O,e Akzentver ch ebung inn rhalb d a R hmes dar 1w I fundamentalen
Bestimmung n d r Kirch• scho nt nun zul tzt in d r R dukuon d s S ins d r Kirch• auf d s
' nur' Oase,n•fur and rt die Klamm r zu
preng n zugunsten e nos rein funkt11Jna1 n
Kirchenb gfiffs• (Muller 1980· 1631 .
80 Volg ns Hon ck I is da r 'n s,st m t se •G samt h Id• wat rtigdeur v lewe Bonho fftr se
kklesiologie G d nke no n daar..an '11 inne,lii(e kon11nu1toit v rl n . D1t ,s nl d t d•• kerk wie
se grond Chri tus ,,, o k d, s1gbare o meente 1n d,e wGreld ,,. Selfs waar •v donke n
per1onahst1e:e kategon
oe ki d, lu,t d,t ni u,t dat hy d,e ktrk a 'n wtreldl,kt en
inst,tu ionele fenom en 'tier t111n ni • O,t o Id ook van sv me r fragment rt
v1s1e op die kerk
a n die Ind van v lewe. Soos hy d,t 11e1 · •v, Im hr mus b cht t w rden, daas sch em
Wandel der th olog sch n Int nt,on Bonhoeffers n1cht n chwei n Ii t und d111 a,ch die
fragmentari chen Aus erunge11 in das vorltegende Ge mtslltld eanzuord n hab n• (Hon ker
1963: 155). H1 rd,e tandpunt word ond rst un d ur Dav 119751, B thge 11985). Smolik
(19761, Duchrow 11978), Huber 119851 ·• ·
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lct7te Phase seines Lohens 1m Gefangnis. Sic ist nach einem
Aufarbatten der Vergangenheit der konkret.. n zukOnft,gon Kirche nach
dem ·tusammenbruch des Nationalsoziali.. rr.l..is •md der traditionellcn
k.,rthf.- gJwidmet" (Duchrow 1986:41.).
Hanfried Muller se standpunt dat ons aan die einde van Bonhoeffer so Iowa 'n
duidelike verplasing van sy teologieso aancJag van die kerk na die wftreld kry, word
nie algem9~n or.derstet1n nic. Dit is wel waar dat die sekul~re dimensie van die
evangelie mt?u: aa 1dag kry, en dat die kerk starker es vroeer in terme van sy
verontwoordelikheid in dif\ steer gcdefinieer word. Die feit dat Bonhoeffer nie sy
ged2gtes oor die sukul~re botekcnis van die evangelie en die kerk volledig kon
afrond nie, bring meo u t sy ekklesiologie teen dio cinde 'n baie oop on
fragmentarieso ka,..ikter vertoon (Bethge 1985:790). Tog betoken dit nie dat die
empi.-lose kcr~ 1rrclova ,t geword hot, of dAl die kork se woso, soos Lango beweer,
bloat i tt:rmo van

S'y

wtlreldlike funksio vorstaan kan word nie.

Selfs waar Bonhoeffcr die oovest1gde kork kr1tiscer en 'n m~er funksionele v,sie op
die kork introdusccr. is dit nie ten koste van dio kerk e konkrete bestaan in die
wt'lrnld nie. Die rolaw,ering van die kerk Is tcrselfdertyd 'n uitbreiding van sy taak
en funksic in dlfl w~rol.t. 81 Waar die tradisionelc notae ecclesiao in die disciplina
arcana 82 'n meor boske1e en selfs vori Nge rol tocuesA word, goski d dit by
Bonhoeffer in die vorwagting oat d1t oio institusionclc lkerk c;al help om mecr oop
te noor die wareld te wet)s en suits om 'n kragtiger on moor outonttokc getuienis
te lower. Bonhocffcr so klem op do disciplina arcana lt1 ' n tyd sondcr religie, is juis
daorop gem1k om die insutusionole kerk tcrug te roen na sy ware identite1t ,n
Christus. De bedoeling is dat d11J kerk, gorig op Chri tus, 'n ut1ieko 1dontito1t sal
ontwikkel wat sy institus1onelo lewensvorm sal 1nsluit, dct.r in solidariteit mot
andor to lewo.

•
we1I das ver•ntworthchc- Handeln 1lle1n ekklf'l&1olog1sch nicht mehr iu b grunden war,
sondern einer transekktesialen, transmor•hschen Gew1ssh 1t folgte, die Bonho ffer
chn1tolog1sch umschr 1bt und d1t den Vurantworthchen chon 1n die Teilnahmo i.m Christl•S
Geheimni von Leiden und 1 od, Schuld und Verg bung fuhrt. Ab r dies 1st zugle1ch tine
Aua~eitung von K1rche. O1e Kirche i t fur den p tan Bonhoeffer 'Herausgerufene', 'e •kles11'
uch 1m Sinn von: herau gerufen aus der etabh rten K11.:he s lb t' ... 'D11 Kirche 11t nur Kirch,.
1t1enn sit fur andere da ,st'~ (Peters 1981: 170•171 I.
82 'ir 'n u1teensetting van d10 b ttken1s van d• sg. J1 c,plina arcana s1en Oa Gruchv (1972: 185).

81
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"It would be a total misunderstanding of Bonhoeffer to imagine that in
the realization of his wordly interpretation there would no longer l,~
any community gathered for worship, so that the Word, thl!
Sacrament and the community could be simply replaced by caritas.
The self-sacrifice of the Church in his non-religious interprotation,
which Bonhoeffer was thinking of, both for it and for himself, is not,
then to be at all associated with the loss of its identity. It is precisely
this that is to be re-won" (Bethgt! 1985:785).
"Bonhoeffer versteht die Kirche von ihrer Funktion her; aber die
f unktional verstandene Kirche be dart zur Erfullung dieser Funktion
einer Struktur, die dem funktionalcn Wesen der Kirche angemessen
sein muss" (Honecker 1963:155).
Wat dus duidelik i'-, is dat d10 dialektiese eenheid tussen die wese van die kerk en
!..Y gestalte, 83 tussen distar,sie van en solidariteit mot die w~rold, wat Bonhooffer
vrooer gopropageor het, hior nre opgehef word nie, maar op 'n nuwe manier
vasgehou en selfs geintens1feer word. In die Ilg van nuwo uit... aginge wat die
politieke gebeuro gestcl hot, het die botrokkenhe1d van die kerk by die w~reld nou
as't ware 'n conditio sine qua non geword vir di rcalisoring van die kerk se
wese. 84 Om Chrlstus te volg, om trou te bly aan sy woord, is om in die wftreld
~aam met horn vir andcr te ly. Pogings om hieraan konkrete inhoud te gee, sou
volgens Bonhooffor nio not storker spreak as al dio vroom woorde van die kerk nio;
dit sou ook die kerk se uitsprake goloofwaard,g moak en drcn as vo ding bron vir
'n nuwe vorm van inst,tusionelo lnwe (WE:416).
"Eine wehliche Kircho sieht s1ch durch dio Welt nicht In 1hrer Existenz
bedroht. Denn io verkundet der Welt ihre here1ts geschehene
Versohnung rr 1t Gott und ruft sie in lhre 'Eigentlichkeit' nicht durch
WortgowandtheIt und perfckte Rhetorik, sandern durch das Zeugnis
eines vorbildlichen lebons, das ihr Wort erst glilubwurdig macht"
(Muller 1980: 181 ).
Uiteindelik is geloofw aardlgheld dm grc,ndmotief van Bonhooffor so per oonlike
tcwc, 85 P.n ook van sy betrokkenhc,d by er, worsteling met die kork dwarsdeur sy
83 Volgens Huu r was dtt teologies 'n grondpe1spekt1tf by Bonhoeffer dat d,o kerk elleen v1nu1t
Christus H 1eenwoordighe1d beigryp kan word , O1t bepul sv wes~ In die laeste fase van sv
law, du, Bonho ffer nou Chnstus H teenwoord1gh . id as 'n teenwoord,gheid ,n lvdmg, 'n
daarwees vir ander, Doarin It die aanwvsing van di plek van die gemeento ,n d•t wlreld,
Daaru1t trek Bonhoeffer ook prakt,e e kons kw n11e v,r _.,, few nsgestal11 van d11 kerk in d11
wlreld (Hub r 1985: 197).
84 In 'n bate verhelderende opmerking t ,o,v. van die vrugstuk skryf MuHer aoos volg: "Es ble1bt
1bor die Frago, ob hter 1me Einschrlnkung der Kirche 1uf d1 exclusive G0ltigkelt threr
M1ttelzw1ckl1l:hk11t 1ntend1ert 1st, oder ob es n,cht v1elmehr d rum geht, unttr den konkrtten
Bed,ngungen g sch1chtlich geword nen ltmse1t1gl kirchhchen SelbstvtrstJndniues pos1t1v die
1in1 der btiden konttitut1v1n Element, 111 cond1t10 sine au• non du Realisieruno der Klrche,
wit sie 11ch nach der Offenbarung darst llt und heut erfordert 1st, rmt Nachdruck ina
Bewu :-:tsain Ju heben" (Muller 1980:1631,
85 Op verske1e plekke word d1t tn d11 tvd dutdthk hot btlangnk d,1 vir Bonhn lier wH dat av lewa
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lewe. Diop oortuig daarvan dat d10 Christon en die teoloog deel is van 'n
besondere soort gemeenskap, dto Christelike gemeenskap, was Bonhoeffer se
teologiese en ekklesiologiese denke altyd meer as 'n suiwer akademiese oefening.
Dit was steeds in diens van die kerk, en gemik daarop om die geloofwaardige
bestaan van die ker!< in die w reld te dien. Ott geld ook de slotfase van sy lewe.
Hy het die kerk opnuut dringend probeer bind aan sy wese, en dtt probeer rig op
die ointlike pick waar die wese lewend gcrealiseer kon word, sodat die kerk 'n
nuwo, geloofwaardige gestalte kon bckom. In .sy visie vir die kerk van die
tockomc.i, is dft waarom dit gaan (WE:416) .
Die ontwikkeltng van Bonhocffer se kerkbegrlp behels ba1e moor as 'n spel met
bogrippo. Dis corder die refleksie van 'n pynliko lowcnsgcskiedenis waarin
Bonho ffer in vcrandorcndc omstandighcde gcworstol hot om ruimte te skep vir
dio sigl>are toanwoordighoid van Chnstus in die woreld. Mot sy oie lewe on di6 van
die gemeen kap van gelowiges waarvan hy decl was, wou hy hlerdio ruimte help
s op. So sou die wese en die g stalte van die kork by mokaar uitgebrlng kon

word, en sou hy self 'n geloofwaardigc gctule vlr Christus word . Sy wor toling om
h er die oort gcloof waardighcid Is die slcutel tot die kontl,wirclt In Bonhooffcr
okklc lologioso don!:c. Die vor klllcnd

wcndlngo in Bonhooffor s

e

duiding van die

kcrk Is riiks anders nlo as d10 vcrskeIdcnh Id van m nlero waarop hy sy
oorspronklike visie v n di
uitgcbrel, herformulc r en

kerk ton aansien van verandorde omst ndighede
elfs gcradikatiseer het. En waar d10 kerk hlerdie visle

nic kon d el nic, het Bonhocffor dit u1to1ndeltk ulle n godoen, as 'n uni ke
oksemplaar van 'n geloofwaardioe lewe (Lange 1967:546). In hoofstuk 4 b skryf
ek vollediger sy vise van 'n geloofwaardige lewe en kerk te midde van ontwrigting
on mpt die oog op 'n gosckularisccrde toekoms . Vervolgcns word die kriteria vir 'n
geloofwaardige lewe soos Bonhocffer d1t veral later n sy lewe ontw1kkel hot,
nadertoogelig.

In die token v n • rhkhe,d en g loofwaard,gh 1d sou staan. Sy beslu1t om Am nk1 ,n 1939 te
verlaat n I verantwoord like burg r en chn1ten t n Hitl r t• &trv en m
te ly t w .v. die
Jode pru t uit die mottef. A ngryp nd kryf hy daaroor op Jun1 1939· •1ch mu , d1
schw, r1ge Period un r r national n G ch1chte m,t d n Christen Deut c. land durchl b n .
lch werde ke n A cht haben, 1n d r Wied rh rstellung d s chr11tllch n Leben1 n1ch der Kriege
,n Oeutschland m,tzuwirkon, wenn ch nicht d• Prufung n d1 ser Z 1t mt m mem Volke te1I n•
(GS 1::l201. Ook wanne r hv 11n die e1nde v1in I 942 die In van 'n dekade vol strvd en bedroo
bed1nk, 11 d1t wat hy glo Duit land nod•Q h t . •N,cht G ,11 s, n1cht Zvniker, nicht
M nsch nver chtar, mcht raff1ni rtJ Taktiker. ond , chhchte. inl che, ger1de M n:;chen
werden wir brauch n• IWE:271 ,
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HOOFSTUK 3
DIE KRITERIUM VIA GELOOFWAARDIGHEID

3. 1

INLEIOING

In hierdie hoofstuk sal die kriterium waarvolgens Bonhoeffer die geloofwaardigheid
van die kerk deuroaans beoordeel het, nader toegelig word. In die laaste deel van
sy lewe het dit vir Bonhoeffer al duideliker geword dat 'n geloofwaardige kerk een
is wat deur sy lewe en getu1enis daartoe bydra dat die moderne mens die
betekenis en bcstemming van sy lewe beter verstaan en realiseer. Bonhoeffer hat
telkens c:iangevoer dat die betekenis en bestemming van die menslike lewe nie los
to maak is van sy sosiaal-historiese luwensgang op c:1arde nie. Dit is slegs wanneer
die mens die konkrete werklikhede van sy sosiale en historiese bestaan aanvaar en
hanteer, dat hy/sy hom/haarsolt werklik vind. Volgens Bonhoeffer sou d1t egter 'n
voiledige abstrahering en onderwaardering van die menslike tewe behels indien
hierdie uitlewing van ons wOreldse verpligtingo tosgemaak word van God en sy
bodoelino vir ons aardse lewe. Trouens, dis eers deur God se openbaring in Jesus
Christus dat die d1epor sin van ons lewe hier op aarde ontsluit word. In Jesus, so
voer hy aan, sien ons die ware gestalte van menswees en ontdek ons wie ons
werklik is. 1 Die werklikheid van God so openbaring

in

Christus omvat nie alleen

ons hale lewe nie, maar d1t wil ook daarin gestalte kry. In Bonhoeffer se latere
nadenke is hlerdie term "Gestaltung" 'n sleutelterm waarmee die g1ondprobleem
van die Christehke etiek beskryf word (E:33) . Dit word uitgedruk t., 'n vraag wat
regdeur sy lewe sentraal was, to wete hoc God se we, ke vandag nog onder ons
gestalte kan kry.
"Fur BonhoA ffer steht • dies kann woh 1 fur seine gosamte Theologie
behauptet warden • die Fraga nach die konkreten und erfahrbaren
Gestalt der Wirken Gottos im Zentrum seiner theologischen Arbeit"
(Weinrich 1980;216) .
Omdat dio kerk in Bonhoeffer se teologie deurgaans gesien is as die plek waar
Christus in die wftreld w6rklik word, of dan ge.nalte kry, spreek d1t vanself dat die

kerk 'n groot verontwoordclikheid hot orn di wil van God en daarmee saam die sin
van die mens se lewe soos dit deur Christus uovorm word, aan die wftreld te
onthut. Ott vind o.a. pleas deur die verkondiging van sy woord Deur die woord
1

"In der Gestalt des Gekreu11gten erkennt und f1ndet der Mnnsch sich selbst. Von Gou
angonommen. 1m Kreuze gericht11t und vers6hnt, du 1st dte Wirkhchke1t der Menschhe,t •
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van die prediking stel Christus Homself onder ons teenwoordig. 2 Daarmee word 'n
weg

tot

veI antwoordelike

saambestaan

en

betrokkenheid

by

mekaar

in

ooreenstemming met God se wil vir die mens geopen.
Op di~ punt is dit duidelik dat die kerk r.e lewe en verkondiging alleen
gesaghebbend en geloofwaardig kan wees waar d,t bepaal word deur d,e
werklikheid van Christus se teenwoord1ghe1d op d,e aarde. Alleen waar mense
toelaat dat Christus deur die kerk gestalte gee aan 'n nuwe mensheid wet aan
Hom gelykvormig is, word die kerk se wesenlikc band met die w~reld sigbaar. Oaar
is geen ander manier wiarop die l'3we en woorde van die kerk gesag kry nie (GS

111 :43). In hierdie gebondenheid aan die Christuswerklikhe1d en In die openheid na
en getmuheid aan die wAreld wat hieruit voortspruit, IA die beslissende kritorium
vir die kerk se geloofwaardigheid in die wareld. Kortweg, die maatstaf vir die
beoordeling van die kerk se geloofwaardigheid is of d1t by die uitlewir19 van wat
bely word, getrou is aan die werklikheid van Christus en deur Hom ook aan die
werklikheid van die lewe. Wat dit presies in terme van die kerk se konkrete lewe
en gestalte in 'n moderne wereld vir Bonhoeffer bcteken het, sal later duideliker
uitgespol word .

Eers sal ek die agtergrond waarteen hy hierdie kriterium vir die

kork se geloofwaardighoid ontwikkel het, bespreek.

Bonhoeffer is dwarsdeur sy lewe gedring deur die vraag na die konkrete vorme vir
wat die kerk bely; sy nadenke is dour hierdie drang na die konkrete gemotiveer.
Hierdie drang het in sy worstellng met die kerk spesifielc goblyk uit sy deurlopende
aandrang daarop dat die kerk die woord van G.JL as konkrete gebod moat
verkond,g. Ott 1s dus belangrik om hier toe te lig wat Bt;,ihoeffer presies onder die
woord as konkrete gebod verstaan het. Dit bied nie alteel' ' n belangrike leidraad vir
dte wyse waarop Bonhoeffer op verskillende stadiums van

~

: lewe gesaghebbende

en geloofwaardige Christelike getuienis gevisuatiseer h1. • n.i• ·~ dit gee ook insig in
Bonhoeffer se unieke werklikneidsbegrip . Bonhoeffer

S£;

,'t, a, ).rlikhe1dsbegrip hang

nou saam met sy sieniny dat God se wil in sy Woord as kl-.•111-.:rete gebod na ons
2

3

(E:46).
In Bonhoeffer se teotogie kry ons 'n sekere gelykstelling van Christus llet die gepred,kte
Woord Oaaroor maak Hans Pfeifer die opmerking: •so scheint sich 1as Ereignis der
Offenbarung ganz auf der Vorgang dar Varkund1gung 1u konzentrieron, Und ,:1 der Tat finden
sich Aussagen Bonhoeffers, d,e diese Auffassung nahe legen Oas Pred1gtwort 1st der
111karn,une Chnstus sebst ... Der Gedanke, dass Christus mit der gepredigte Wort :(1'tnt,sch sei,
war Bonhoeffer so wichtig, das er sich an d,esem Punkt ausdruckltch von Barth \.fltet·sch,eden
hat, der den Satz: pr,edic•t10 verbi est verbum div,num gelten lassen wollte. ater doch mit
einer g&wissen Einschrinkung" (Pfeifer 1963: 109). Bethge bevestig hierd,e gt. , 1te waar hy
skrvt: "Oas Wort der Predigt hat und 1st der Gegenwart Chnstt" tGS IV:7). Oit . · .klaar o.a.
waarom die prediking vtr Bonhoeffer so belangnk was
"Oas Wort der Predigt muss auch konkrete Verkund1gung des Gebotes sein ... In zunehmender
Weise hat sich fur Bonhoeffer dte Gtaubwu ·d1gke1t der k1rchltchen Verkund1gung gerade an
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kom.
Die verkondiging van God se wil is volgens Bonhoeffer net moontlik vanuit sy
openbaring in Jesus Christus. Sy openbaringsbegrip dui aan hoe hy mean God se
wil in ons lewe konkrete gestalte moet kry. 'n Analise van Bonhoeffer se
werklikheidsbegrip gee ons nla net insig in kardinalo perspektiewe van Bonhoeffer
so laaste lewensfase nie, dit tuing ans vanu1t 'n nuwe hoek by die wese van die
kerk en daardie kriterium wat deurslaggewend 1s vir die kerk se goloofwaardige
bestaan in die w~reld.
Soos met die teologie in die algomeen, was Bonhoeffer se worsteling om 'n
toereikende kriterium vir die gelcofwaardigheia van die kt?rl< te ontwikkcl, ten
nouste verbind met hierdie poging om die diepste werklikheid van ons lewe ta peil.
As christen-teoloog vind hy die oorsprong van die werklikhoid in Christus. In die
laaste deel van die hoofstuk sal hierdie unieke christologies gestruktureerde
ontologie

van

Bonhoeffer

as

die

bei;lissende

grondslag

vir

die

kerk

se

geloofwaardige bestaan in die wareld nader geekspliseer word .
"Das Grund-Problem 'Wirklichkeit' ist irn tr.eologischen Raum
1dentisch met dam Problem der Glaubwurdigkeit, der glaubwOrdigen
Art1kulation, des Evangeliums (Ott 1966:279) ... Es geht also
Bonhoeffer, unter der unausweichlichen Notigung des Glaubens selbst
welcher in letzter Aufnchtigkeit glaub-wurdig in der Begegnung mit
dem gegenwartigen Me, ,schentum zu leben und zu bezeugen ist,
darum: sich mit der W1rklichk.eit Jesu Christi, mit der Wirklichkeit des
in Christus begegnenden Gottes, und zugleich und ineins dam1t m1t
der handgreiflichen Wirklic;hkeit, die u~s t:mgibt und die in uns selber
1st, auseinanderzusetzen" (Ott 1966: 149-150).

3.2

DIE VERSUGTING NA 'N WERKLIKHEIDSGETROUE WOORD

3 .2 .1

Ole drang na konkreetheid as teologlese motief

Een van die opvallende kenmerke van Bonhocffer se teologiese nadenke was die
konkrete, praktykgerigte aard daarvan. In sy prediking en ook in sy lngewikkelder
teologiese konsops1es hat hy die mons by herhaling bewus gemaak van dit; t.>elang
van die aardse werklikheid, van sy pick daarin en van die noodsaak om daaraan
getrou te hly Hy skryf reeds in 1929 tydens sy vikariaatsjaar :
"Der Mensch der die Erde verlassen will, der heraus will aus der Not
der Gegenwart, der verliert die Kraft. d, ihn durch die ewige
gehE'imnisvollo Krafte ,mmer noch halt Die Erde b!eibt unsere Mutter,
dieser Fr,ge entr.chieden• (Pfeifer 1963: 1101.
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w,e Gott unser Vater ble,bt, und nur wer der Mutter treu bleibt, den
wird sie dem Vater ,., die Arme legen. Das ist das Hohelied des
Christen von der Erde und ihre Not" (GS 111:58). 4
Later in 1939 na Bonhoeffer die gebrokenheid en spanninge van die aardse lewe
eerstehands gesion er, ervaar het, keer dieselfde gedagte in 'n meditasie oor
Ps.119: 19 terug. Daarin s~ hy <.lat selfs as die christen ontdek hy is geroep om 'n
vreemdeling op aarde te wees, mag hv die roeping nie verstaan as 'n opdrag om te
onttrek aan die aardse lewe en voortyd•g van 'n ander w~reld te begin droom nie.
"Die Erde, die mich ernilhrt, hat eir: Recht auf meina Arbeit und meine
Kraft . Es kommt mir nicht zu, die Erde, auf der ic, , mein Leben habe,
zu verachten, Treue und Dank bin ich ihr schuldig" (GS 111:538) .
Ook wanneer hy in 'n stadium in die tronk moet aanvaar dat hy nie vrygelaat gaan
word nie, verminder dit nie sy geloof in die waarde van die uardse lewe nie.
lnteendeel; hy beset skerper as ooit dat ' n mer:s aan die einde van jou lewe net
met vertroue en liefde na God kan gaan as jy ge!eer het om God in die gewone
lewe Pn in die gawcs wat Hy daar aan jou gee, lief te hti. Hy stel dit so:
" ... das ein Mensch in den Armen soiner Frau sich nach dem Jenseits
schnen soll, das ist milde gesagt eine Geschmacklosigkeit und
jedenfalls nicht Gottes Wille . Man soll Gott in dem findon und lieb&n,
was er uns gcrade gibt" (WE: 189).
By Bonhoeffer is hierdie gedagte dat die mens sy lewe op aarde moet voer en daar
sy verantwoordehxheid moet uitleef, so stark en deurlopend dat ons dit met reg 'n
grondmotief in sy denke kan noem.
"Die Nuchterheit, der wache Sinn fur das Reale und der Orang zum
Konkreten sind vom Anfang bis zum Ende eil'le Komponen e in
Bonhoeffers Theologie geblieben" (Mayer 1969:35) .
Bonhoeffer se teologiese nadenke ,s om h1erdie rede bestempel as 'n reis na nie
werklikheid (Von Weizsacker 1376:37). 5 Alhoewel die term werklikhe,d eers
4

In hierdie etiekvoorlesing v.:n 1928 gee Bonhoeffer blvke van sv ins,g in die gekomphseerdhe1d
van ons lewe en keuses op Hrde wanneer hy skryf: ·Er Ider Christi ble1bt an die Erde
gebunden, wenn er zu Gon will, er muss die grosse Angst vor den Weltgesetzen
mitdurchkosten, muss die Paradox,, erfahren, dass die Welt uns nicht Gutes oder Boses,
sondern BOses oder B6ses zur Wahl g1bt, und dass doch auch durch das BOse hindurch Gott 1hn
zu sich fuhrt. Er muss den krasson W1derspruch fuhlen zw1schen dem, w,e er handeln wolltf'
und wie er handeln muss, er muss re1fen durch d1ese Not, re1fen dadurch, das er Gottes Hand
nicht I sst, in den Worten: dein Wille geschehe. Nur durch die T1efen unserer Erden, nur durch
die Sturme eines Menschengew,ssens h1nd1:rch er6ffnet s1ch der Bliek auf d,e Ewigkeit" (GS

111:57).

5

In 'n \luordrag 11976·29·501 wat d1kwels aangehaal word by die besprekmg van d,e
onderhaw,ge tema, hat Von Weizslicker h1erd1e uitdrukkmg gemunt en aangetoon hoe
Bonhooffer se re,s na die werkhl.he1d in sv geskrifte weersp,eel word . In Sanctorum Cummunio
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relatief laat, nl. na sy eerste Amerikaanse re1s, in sy geskrifte opduik, weerspieel
min of meer al sy vername werke die pass1e om die konkrete werklikhede van die
lewo voluit te aanvaar. Sy werk is gerig daarop om die werklikheid teologies te
verstaan en op te helder (Lehmann 19 74:56-57).
Oat Bonhoeffer horn so intensief besig gehou het met die konkrete dimensie van
die lewe en dit veral teologies wou opklaar, hang saam met sy oortuiging dat daar
'n d1epliggende band is tussen die waarhede van die evangelie van Jesus Christus
en ons aardse bestaan. Soos Borhoeffer in sy Ethik sa: in Christus word ons
uitgenoo1 om aan die werklikheid van God en die w6reld tegelyk deel te neem. Die
werklikhe1d van God ontsluit homself nie anders aan my as deurdat ek my volledig
in die werklikhe1c1 van die w0reld stel nie. Ook waar ek in die w6reld staan, vind ek
dit reeds gedra, aangeneem en versoen met die werklikheid van God (E : 10, 13, 18).
Dis o.c:1 . op grand van hierdie oortuiging van horn dat Bethge kan s~ dat Bonhoeffer
dit nie kon verduur nie om "Friedrich Nietzsche die Treue zur Erde zu uberlassen"
(GS 111:7) .
Vir Bonhoeffer was dit die prerogatief en opdrag van die christen om op grand van
Christus se werk en ter wille van sy koninkryk, trou te bly aan die realiteite van
ons aardse lewe. Gevolglik moet Bonhoeffer se fokus op die konkrete lewe, sy sg.
reis ..a die werkliKheid, nie net gesien word as 'n poging om persoonlik tuis te raak
op die aarde nie . Hy wou daarmee die konkrete werklikhe1d waarin die mens elke
dag staan, proklameer as 'n legitieme ruimte vir God se handelinge met die w~reld
en vir die mens se lewe voor God . Sy konsepto van die laaste en die voorlaaste
wat in sy Ethik as 'n unieke werkhkheidsmodel aangeb1ed word, maak nie net
hiervoor voorsiening nre; dit wil ook die Bybelse sin vir die natuurhke voluit herwi:,
(Hohmann 1985:16-17).
waar d1t begin, Is die groot tema, "die Konkrethe1t der rehg1osen Ex1stenz Im soz1ale,1 Faktum
der Kirche" (381. In die tyd van die kerkstryd en Nachfolge is sy deurslaggewende behoefte: • ...
die W1rktichke1t so einfach zu sehen und zu sagen, dass s1e bindend wird" (411 Vandaar sy
klem op die praktiese reels van die Ber\lrede Ook in die skvnbaar werkhkhe1dvreemde
gemeenskapstewe in Finkenwalde besµeur Von We1zsacker • ... denselben Mut iur Wirklichke1t
wie in der sc,,einbar entgegengesetzen Otfnung seiner ,;patesten Theologie zur Weltlichkeit.
Sein Leben sollte die Erfahrung durchmessen. dass das c:1ristliche Leben nur weltlicher warden
kann, Nenn es ge1sthcher wird, nur ueistlicher, wenn es weltlicher wird" (41 ). Tydens
Bonhoeffer se pohtieke aktiw1teite en sv gevangenskap word 'n verdere dimensie van die
werkhkheid ontsluit. Vir Bonhoeffer Is die probleem me meer • ... der politischen Wirklichke1t, die
1hm nie verborgen war, ans1chtig zu werden sondern die christhchen Wirkhchke1t be1m
Sicheinlassen auf pohtisches Handoln n1cht zu verheren, sie vielmehr t1efer als zuvor zu
vet steh11n" (421 . 01t lei tot 'n w11rkhkhe1dsmodel waarin die laaste en die voorlaaste korrelat1ef
op mekaar betrek word en die Bybelse begrip van die natuurhke herwin word Uiteindelik sien
Bonhoeffer - en daarvan getuig die gevangenskapbriewe die werkhkhe1d soos hy altvd daarvan
bewus was: "Die mlind1ge Welt ist gottloser und darum v1elle1cht Gott naher als die unmund1ge
Welt" (43 44)
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Die aardse werklikhe1d waaraan Bonhoeffer die mens op grond va11 sy unieke
begrip van die evangelie wou bind, het vir horn verskillende betekenisse gehad
(West 1987:235-273). Eerstens het dit vir horn op die fisiese en die kulturele
d1mensies van die aardse be~taan gedui. Sy opvoeding in 'n bevoorregte milieu het
Bonhoeffer vroeg in sy le\l\.e reeds blootgestel aan die voordele van 'n gesonde
buiteluglewe en die rykdomme van die kultuur. O,t verklaEr sy lewenslange liefde
vir die natuur, liggaamlike oefening, goeie kos, musiek, arbe1d en selfs sy
pos1t1ewe waardering van die seksuele soos dit binne die konteks van die huwelik
en die fam1he uitgeleef word. Vir horn was dit alles u1,drukkings van die natuurlike
reyte van die mens, die geskape goedheid van die w~reld en as sodanig areas vir
mensllke vervulling en verantwoordelikhe1d. In sy fisiese en kulturele dimensies
was die aarde dus by uit:;tek vir Bonhoeffer 'n voedingsbron vir die goeie lewe
(West 1987:237-238). In die gevongenis waar hy ba,e hiP-rvan moes ontbeer, het
Bonhoeffer dikwels sy verlange daarna uitgespreek. By geleentheid het hy daarin
troos gevind dat die natuur en veral die berge onaantasbaar en onverganklik sou
bly selfs as die samelewing in duie sou stort (WE: 136).
Om die kern van Bonhoeffer se belangstelling in die konkrete te verstaan, moet
ons oog kry vir die sosiaal-historiese dimens,e van die werklikheid soos Bonhoeffer
dit beleef het. 6 Meer nog as die natuur het die sos,ale gemeenskappe waarin
Bonhoeffer grootgeword en beweeg het, sy fiksering op die konkrete gevoed en
verskerp. Hierdie gemeenskappe was die vaste basis van sy lewe, die konkrete
bodem onder sy voete. Hier het die konkrete waarde van die aardse lewe by horn
tuisgekom deur die verryking wat tamiliebande,

loJale vriendskappe en die

gemeenskap met medechristene horn geb1ed het. Hierdeur is sy liefde vir die
natuur en die kulturele lewe bepaal. Ook die gesaghebbende en verantwoordelike
leiding wat hy hier ervaar het, het horn onrtu1g van die besondere betekenis van
sekere institusies en waardes . 7
Terselfdertyd sou Bonhoeffer egter in hierdie sosio -pol1tieke steer van die lewe veral in die tyd van Hitler se bewind - ook die vernietigende invioed van 'n
bepaalde soort leierskap en gesag en die ideologie waarop dit berus het, ervaar.
6

7

Hoeseer die sos,ale, die gemeenskap met mensa v1r Bonhoeffer die einthke betekenis van C:,t
w6reld uitgodruk het, word duidehk wanneer hy vanu1t die gevangen1s skryf: •Aber letztes
Endes !asst s,ch, jedenfalls fur mich, die Welt doch zu:;ammen in ein pa:-· •· chen, die man
sehen und m,t denen man zusammen se,n m6chte" (WE: 1361 .
"The real ground under his (Bonhoeffers) feet was an h1stoncally developed texture of soc1ahty
with its personal values and relations, its sense of order and wholeness as a community, and
its disciplined, responsible aristocracy called to give ,t leadership· (West 1987:2391. Sien ook
Bonhoeffer se brief by geleenthe1d van Dietrich Wilhelm Rudiger Bothge st doop , H1erm verwys
hy na die waarde van 'n goe1e agtergrond Veral die ouerhu1s waarin die dopeling geskool s11
word in die blywende waarde van die lewe ·wlfd der leste Schutzwal/ se,n gegen •tie
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Die brooshcid en selfs vergank:il<heid van die wcreld as 'n sosiaal-historiese
werkhkheid is h1erdeur by horn ,ngcskcrp. Gevolglik was die konkrete werklikheid
van die lewc, die aarde waaraan hy getrou wou bly, vir Bonhoeffer ook 'n are:i van
groot konflik waarin die mens gcroep rs om, binne die sosiale k:011teks waarin hy
horn b:wind het, perttnente keusos te maak. 3pesifiek met die oog op die mens se
keuses in hierdie spanni11g~voile sos,ale en pohtieke dimensies van die werklikheid,
het Bonhoef fer die konkrete imphkasies van die evangelic er die unieke rol wat die
kerk hierin kan speel, beklemtoon. 8 Sy deurlopende aandrang by die kerk om die
Woord as konkrete gebod te verkondig, staan volledig

in

die teken hiervan. Sy

gorigtheid op die werklikheid word 'n konkrete versugting na 'n woord wat getrou
aan en bevrydend vir die werkl,kheid sat wees. Hreraan moes sy teologie in sy
goheel diensbaar wees. Hicrd,e versu~1t1ng verklaar onder meer waarorn die et1esc
vraagstelling, die vraag na God sc w,I vtr die wureld en die mens se
verant-.11oorcfolikhcid daarin, in toenemende mate die sontrum van Bonhoeffer se
teologlese denko gcvorm hot. Hy het trouons self sy Ethik beskou as sy groat en
finale werk.
hln dor Frago der Konkretion lieJt Oberhaupt d1.:r Grund fur
Oonhoef fcrs immcr wledcrkehrcndes lnteressc an der E!hik .. . An
Gotte konkre! 0 m Gobot entsche1dct sich, ob es sich um 'christliche
Ethlk' handelt'" (Feil 1971 : 109).

3.2.2

Di betekenis van die Woord a konkrete gebod

Bonhocffer was, soos reeds eangedu, 1s, vroeg ,n sy lewe al geintercsseerd in die
konkrctc betoke111s van die uvangel,e. Ott was egter cers na sy eerste bcsoek aan
A n rika dat hy mcer pertme11t hicroor begin nadink het. Ondanks sy voorbehoudc
t.o.v. dio Amertl-.:Aansc praum:itisme, hot dit horn gcdwrng om nuwe aandag te gao
aan dio kerk se rol t.o .v. j ie sosralo problemat,ek. Sy herwaardcring van die
Bergpred1kasie hct hiordie b langstelling versterk . Die vra<lg wat toenemcnd sy
aandag geniet het, was die vraJg na die koi1krete aard en inhoud van die kerklike
getuienis, met name sy verkonuigrng. Wat tot dusver bloat 'n akademiese
bolangstellin~ was, hot onder 1nvlocd van wat hy in Amorrka beloef het, en l>y die
ontdokking van die haglike sosiaal-maatskar,hke en politicke toestande m sy eie

8

ussercn und mneron G l hren• (WE:321 -328).
V1r 11.'ctst vorm Bonho ffer se worstelin~ om d,e bet k nrs van d1 omwrigte sos,alo of
r.t rpor oonl1ke erfems waarmel! hy groat '.'leword het, op te holder, d10 groot tema van sy
d nke (West 1987:239•2421. As kerkteoloog "•nd hv h1 rd,e ctckcn, in die a nspraak van
God op ona lewe n die verantwoordelikhe d waartoe d1t ons roep, Dis die pad wat Bonhoeffer
aanwvs en w t hy elf bc:ree. • fh path Is in fact more an o ploratton of th r 1,it,on t f1 Id
than JOum v fr m place to pl, co: th r lauon b twe n tJ,vme ct•on and human response in
this g od but frau,le and ,msn,dn ged woriu· (West 1937:2511
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land, 'n vcrsugting geword: die versugtIng 1nt die kcrk as 1nst1tuut op plaaslike en
ekumeniese vlak, t.o.v. die '<ritieke kwessres van die dag 'n gesalJhebbende en
konkrete woord sou spreek (BethQe 1985:104-205). Meer as eenmaal iit:t
Bonhonfre, in die tyd in sy briewe, preke, voordragte en geskrifte die kerk
opgeroep tot die uitspreek van so 'n konkrete woord, of sy teleurstelling daaroor
uitgespreek as die kerk voor die opdrag terugddns (GS 1:61 -63, 117).
Uit wat hy Aeskryf het. is drt duidolik dat Bonhooffer se versugting na groter
konkretisering van die kerk se getu1enis nie enige vorm van konkrotisering beoog
het nie. Trouens, die D u1tsc kerkstryd het getoon dat nie alle konkrete gcstaltes
van die kerk se getuienis noodwendig geloClfwaardig en gesaghebbend was nie
(Lange 1967:526). Wat Bonhoeffer in gedagte gchad het en waartoe hy die kerk
tclkens ook opgeroep het, was 'n uitspraak of 'n stuk verkond,ging wat God se
spesifieke w1I vir 'n bepaalde situas,e duidelik en onversk1okke sou uitspel.
Bonhoeffer praat in die verband van di~ woord as 'n "Gesetz m der Kirche" . 'n
konkrete gebod (GS 1:64). In al sy oproepe aan die kerk sedert die dertigcr Jare
was dit die woord wat Bonhoeffer van die kerk verlang het eri waa,op hy
aangedring het. Dit vorm die uitgangspunt van sy teologiese denke.
"Die 'Frage nach der Moglichkeit der Verkund1gung cies konkreten
Gebots durch die Klrche', die im ubrigens auch aus der Erfahrung des
jungen Predigers heraus gewonnen ist, stellt nach Bonhoeffer 'fur
theologisches Denken einfach die erste Frage und der Ausgangspunkt
alles weiteron' dar" (Wt'ndcl 1985:56).
Ir . saker sy bckendste voordrag hieroor by die Vrcdeskonfercns1e van die Jcug in

Cernohorske Kupele

in

1932 (GS I: 140-158), ver klaar Bonhoeffer dat dit verraad

aan die waarheid sou wees as die kerk i.p.v. die waarheid in die oe te kyk, sou
skuil agtor besluito en vroorn Christchke beginsels. Sy taak is om kragtens die
volmag wat Chrlstus aan horn gee, 'n woord te sproek wat h,er en nou geldig en
bindend is.
"Die Kirche dart also keine P i, 1zir.,1en verkundigen, die immer wahr
sind, sondern nur Gebotti, di,, heute wahr sind. Denn. was 'irnmer'
wahr ist, ist 'heute' nicnt w; hr, Gott 1st uns 'immor' gorade 'heute'
Gott" (GS 1:145).
In d1eselfde tyd het Bonhoeffer

an sy vriend Rossler geskryf dat die kerk ears

gesag dra as d1t waag orn die woord so konkreet te spreek dat dil as 'n gebod van
God geh:>or word (GS 1: 63) . Vreus dat die gesag m1sbru1k kan word of selfs chaos
kan skep, mag die kerk nIe weerhou van so 'n woord nie. Goloof in die vorgifnis
\Ian sondo bring mee dat die rnoontlikhe1d van 'n verkoorde kcusc en die gevolglike
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m,sbruik van uesau nie noodwt?11d19 rampspoedig 1s nie; 'n totaal ander gesag kan
dafl sl~bqar word, nl. d,c gesag van God se uarmhartigheid (GS I: 158). In 1934
hot Bc,r,hut•'ft : die daad tiy die woord ge\loeg en in Fano aangedring op 'n
ondubbelsinn,Ja, kon"'retP ginuienis v:rn die ekumeniese kerk t.o.v. w~reldvrede.
As die wereldkcrk

~ i\

~ou w Ii ,! om so '•1 uitsr,raak te maak, sou C:h nie net die

geloofslewe van die kerK

'.Jt

•~tt-·r ~ n,c mnar ook die van individue (G$ 1::1 19).

Hicrdie aandrang op die ultdra van die Woord as 'n ":c,nf..:reto gobod \'On God het
oor die jare, veral tydens die kerkstryd en die Joodse vervolgrng verskerp. DI• was
hoofsaaklik

gong

aan die

Belydende

Kerk

so

gcloofwaardigheid van d,e kcrk, wat in hoofstu

sinode.:;

Sy stryd

om die

2 uiteengesn 1s, 1s c1eurgau'lS

gedra dour die versugting dat die Woord as gebod tclkons weer ko,,kreet sal w ,-tJ.
Ook in die laaste fase van Bonhoeffer so levve

t,1~1,

dtt dat, hoewcl iri 'n ander

vorm, hy steeds worstel om 'n 9cloofwaard1g1J konkretiscring van dte kmk sc
getuienrs. Sy Ethik vra na d1
w~rcld te sprook, en

,•it gee

mo ntllk 11 1d van diu kerk •Jm ·n el

woord tot

le

'n "1nd1ngrykc uireensetting van hoe die Kerk weer In

'n nuwe situas,e die w,I van God, o.a. ueur die kr.r!<likt, \rerkondrgirg, kan uitspel
en konkretiseer. Selfs waar hy m sy gev;mgortisk!..pbriewc voorslen dat <1ie kerk vir
'n ruk meer beskeie sal wees m sy wtsprake, is d1t rmn die oog daarop dat die
gcbod van Christus rn sy mecs konkrete dlmens!c ster ker na dtt) 1.v .re d ~,al
deurbreek. Mayer beskryf die dieper motief van die ~evB1g 111!,;kapbrit1Wll as. "Das
Wort soil wiedcr konkret wcrden" (Mayer 1969:42).
Die groN vraag was natuurlik V', ot Bont1oeffcr prcsles bedo I het met 'die woord as
konkrete gebod'. Wat was die maarstnf waaraan hy d10 konkretc gehalle van die
woord getoets hot? Wat gee aan die kcrk by die konkrct,sering van sy boodskap
gesag sodat sy woord as gebod, as drrekte oproep, var die mens bindcnd en gcld1g
word? Vir Bonhoeffer kan die Woord alleen met volmag gespreek word as dit "aus
der tiefsten Kcnntnis meiner Menschlichkeit mich in merner ganzcn Wrrkl1cnkeit
betriftt" (GS 1:144). Die kerk se getuionis rMk dus nie net d10 lewc h1or en nou n1e;
dit moet ook spree'< van kennis vun en bogr1p vir hrerdie lewe, h1erd1e werklikheld
(Feil 1971: 108). Daarom hot Bonhoeffer betoog dat die kcrk sovor d1t moontlik is,
ingelig m.Jot wees oor aktuele kwcssies en strydpunte van die dag (GS I: 146). Die
gesag wat die woord as gebod dra, sat in 'n groot mate bepaal word deur sy
vermoe om die konkrete realite,10 van ons lowc aan to sprcek. Bonhoeffer se
uitspraak dat die werklikhoid "~'ie sakramont van die gebod is", moat spesifiek teen
hierdie agtergrond verstaan word. Soos die sakramente van brood en wyn die
sekerheid van die verkondiging van ~ondeverg1fnis verstork, so sorg die band met
die werkhkheid dat die woord lewcnsgctrou is en daarorn 'n bepaatde goldighe1d
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hct.
"Kenntnis der konkreten Wtrkhchkeit als das 'Sakrament det
Gebotes', d.h. nach Bonhoeffer als das. was dem Gebot die Sicherhe1t
seiner GGltigkeit gibt" (Wendel 1985:58, GS 1:147).
Dit 1.; hierdie band met die konkrete lewe en die partlkuliere en aktuelo karall:ter
wat d1t aan die gebod gee, wat maak dat die gebod vir Bonhoeffer duidelik
ondcr koi moot word von 'n bepaalde ender begrip van die wot . Die wet , " · horn
ni6 ' n absolute norm wat wtttti se voorskrlfte lnhou nie. Sulke voorskrifte wat In
en vir 'n vergangc tyd skriftelik geformuleer 1s, hot vir ons onmiddell1ke sItuasIe
geen waardo of bindendc gesag nie. 9
Alhoewcl inligtlng oor die konkretc werklilchc1d by die vcrkondiging van die Woord
as konkrcta gebod wcl 'n nuttige rol kan spool on selfs 'n bepaaldc gold1ghe d kan
verleen , moot die waarde daarvan volgcns Bonhoeffer nie oorskat word nie.
Daarvoor is die

werkhkhcid tc groot en die ver

onoorsionbaar. Ons e1e ins1g

in

cidcnheld

van situasie

die werkhkhe1d mis of ondorskat eltyd

ekere

gesIgspunte. As dlt in die pr diking gcbru1k word , maak dit de vcrkondlging van
die Woord as konkrete gebod in bcglnsel onsckor (GS 1: 146-147). By g brck aan
kennis boat die prod1kcr

in

aan sokcrhe1d en gcsag. As knterium vir d o

vcrkondiging van die Woord os konkret
worklikheid en ons vertroudhe1d daarm

g bod hct d1

du bop rkt

w

h1 torieso sltuasi

n

rdo.

HI rd le insig in dio retatIowe waarde van die sosiaal- h1stor1c

wcrklikheld a
maatstaf vir die konkretiscring van die kerk so boodnkap, vcrklaar nle not
Bonhoeffer sc kritiok teen beidc die Duitse en die Belydonde Kerk se poglngs tot
konkrotisering van die Woord nIe, 10 dit verklaar ook dio opva,lcnde gebrek aan
konkret1sering wat 'n mens
9

in

Bonhoeffer se eio prcdiking opmork. Trouens, die

• Er t In d,o em M,ternand r von Ge bot und S1tuat,on , t das Gebot ub rhaupt Gebot. sonst 1st
es abstraktes 'Prinz,p' und 'Norm' "(Fe1I 1971 : 1081. Volgens Wend I Is daar op d16 punt 'n
bepaalde v_.gh id In Bonho ff r so d nk • Hy ,e n du1d hk genoeg wat die pr ,ese
onderske1d Is tussen wet en gebod ni . Skynb ar, so meen Wendel, w,I hy met die term g bod
die histories veranderbaarhe1J n konkrete toepassmgsmoonthkheid van d1 e nmaal geg we
wet a ntoon. Daarmee maak hy die probleem van die tyd en die gesk1 d nIs var die leer v n die
wet wugbaar (Wendel 1985:5 7).
10 "Einerse,ts bemerkte er bei den Deutschon Christen die Gefahr. mIt dem I, uten Ruf nach
Vergogenw rttgung de1 chnsthchon Botschaft, feig das Chnstentum in seinen Verfall an die
Welt' hmeinzunssen und so die Sache zu verraum. Anderse1ts knt1s1er1 er auch die Pred1gt der
Bekennenden Kirche ... "(Wendel 1985: 621 . In d16 verband verwys Wendel JOk 1\1 'n ba, moo,
v rtelhng van Von tias : "N chd m Bonho Her in Stettin e,nen von s inem Vetter H. Chr. v.
Hase gehalt nen W hrmachtgottesd,enst Im Jahr 1942 mItgomacht hatte, sagto er hmt rh r,
nachdem die Pred,gt ver ucht hatte, die aktuelle Ereigniss
miteinzubeziehen (harter
Rusi.landw,mer usw,I. Er ollt ,ch 'doch n,cht so bqu I n, G sc.h·chts re1gnisse zu deuten,
1ch soll hebe, die Pa s,onsg sch1chte - es war ein Text us der Passion ze,t - als solcha
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skamele, soms haastigc verwysing na konkrote kwessies m sy prediking, sy
terughoudendheid om die regtc optrede

in

sake van politiek en wetenskap konkreet

uit te spel, skep die vermocde dal hy met sy prediking deurgaans iets anders
beoog het.
"Es geht 1hm nicht einfnch um dio ethische Gcgonwart, sondern um
die Stellung dioser Gogenwart vor dam, der 'in Goricht und Gnade
Gott bleibt'" (Wendel 1985:59). 11
Vir Bonhoeffer het die volmag vir die verkond1ging in niks anders as die evangelic
self gesetel nio. Wat gcsag aan die woord van <.lie kork verloen, is nie 'n beµaalde
duiding van historiese gebeure of 'n spesifieke fiksering op 'n konkrete kwcss,e tn
die sarnelew111g n1e, maar die teenwoordigheid van Christus self; Christus soos hv
Hom op aar<.le i11 <.11

estalte van die kcrk en sy pred1klng orwnhnar ten behoowo

van sondaarmcnse. 12 Vanuit die tccnwoord,ghoid van Christus kry die Woord as
konkrctc gebod gesag en goldigheid, word dit wat Bonhoetfer later sou noum
"Gegenwartspredigt". 13

"Das Gebot kann nirgends anders hcrl<ommen, als wo die Vcrhoissung
und Erfullung herkommt, von Chrlstus. Von Chnstus allein mussen wir
w1ssen was w1· tur. sollen" (GS I: 150).
In Christus ontsluit God die konkretc worklikhetd van ons lewe op 'n nuwe man1er.
God elleen is die conc,etissimum. Daarom 1s die historiese situas10 net materiaal
binne die gobeure waar die Woord gekonkreuseer v, rd, nie dte inhoud of die
knterium self nic. Lg . 10 in Christus. In Horn word die ware konkreetheid van ons
mensltke situasio onthul, nie

in

die eerste plek as 'n algomono tydhistoricso

probloem me, maar as die s1tuas10 van sondaarwees voor Hom. 010 antwoord op
darstollen, die s ge doch 1edem g nau, woran wir se,en' • (Wendol 1985.621 .
Wendel verwys h1er na 'n pr k wat Bonhoeffer op 8 April 1932 oor 2 Kronieke 20. 12 gehou
het (G .S.1: 133· 1391. V1r sover d1t Ilg werp op die ware kr1ter1um 111r die konkrettsaring van d1
ooddehke gebod. is d1t volgens Wend I 'n sleutelteks. Daarin vra Bon,,oeff r met die oog op die
kris,stvd wa.irin hulle gel af het, na d1a regte optrede. "011 grosse Zrw i:c1,he1t un erer ldeale,
unserer Menschhch n Ordnungen
d Gefuge stellt uns tlgltch neu vJ• i;,a "r'(, · ~- i: :'\.I n
wir tun, •. Das Geb:>t der N ch
Ii be k nne 1ch wchl, aber w1ss .m v , w111t-1ci1, w s ei.
besagt? ••• Was hetsst den dass fur don Poht1ker • 1n der Emeh1in ,. 1n dt·• Ehe, fur den
wirtschalthcnen Unternehm r • /" I 135· 1361 As antwoord verwys 130:"lhoeff r na die geloof
wat bid · "V.'r w1s n n,cht, was w1r tun soll n, aber un ero Augt1r, Jth n nach d1r, Vtrb,rgt
detn Gebot n1cht e :v1g vor uns" ( 1391.
12 Dit 1s nit toe11at11g 1110 riat die groot k erpunt wat 1n Bonhoeffer se fewe rondom 1931 plusvind
• hy elf beskrv• d1t as " 1na Abkehr vom l"'hraseolog,schen zurn W,rkl,chen" • ,n 'n mnerhk
verandermg be taJn waarin hy d11 l<onkreethu1d van Chr,stus se werk, spes1f1 k 111• die
Bergredo, ,n sy per5oonhke lewe ontdek hat (Bethge 1985:24fi•2501 ,
11

13 "W11 gehort nun abtr zu eintr geg1nwart,nah1n, gut1n Predigt? r-ur Bonhoefftr oehOrt d11u
afletn die Strenge und exklL1s1va Bezugnahm 1uf 'Christus und :.a111 Wort' ... Wo Chrtstus 1m
Wort des Neu n Testaments zu Wort kommt, dort 1st Vero genw rugung" (Wendel 1985:63.
s,en ook GS Ill: 307 en GS IV:252).
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hierd1e ware konkrcte sI uasI0 Is die gckruislgdo en opgcstane Christus, wat tot
geloof en navolging rocp (GS IV:253-254) . Vir Bonhoeffer Is die vornaamste doel
van die pred1king dus om mense op tc roep tot geloof In d10 heil wat in Chri tus
sigbaar geword hct (Wendel 1985:58).
H1erin setol dan die doel en dlepste bctekenis van die Woord van God as konkret
gobod. In lyn met Luther e vorklaring van die ecrsto gebod, slen Bonhoeffcr die
yebod nie In die eerste plek as die bokendmaking van sokcre voorskriftc nic, maar
as die selfvoorstelling van God . In die konkrete gebod soos vcrkondig dour d c
kerk, kom God sell na ons om ons op 'n konkrcte manier docl te gee aan sy
gcnade

in

Christus. Dicsclfuo Woord wat as konkrete gebod verkond1g word, word

kragtens Chnstus c:-c tecnwoor<J1ghe d In sy kcrk, konkrect cvangello vir dm wat dit
aanhoor. Trouens, die gelootwaardigho1d van d te pred1ker en die pastor so woorde
etel daarin dat d113 prcdlking voortvloci uit die daaglikso, persoonhk omgang mot
d1 gckru1sigdo Christus, en nic uIt die opwecg van woordo nio (GS 111:431.
Di

prim re vraag by on

gcbod i

n denko oar d1

b1.:tokc n1s van die Woord as konkrote

dus nie In die eerste plok w at ons moe• doen me, maar w ic Hy Is wat

dour sy woordo tot ons kom. Wat w1I Hy d ur y Woord
W1 die oog op Hom gorig hou, kry ook 'n
daagllks van ons vra .

s gobod aan on skonk?

ntwoord op nio vr ag n

wat God

"... wir Heutlgon, moint Bonho ffer, konnen gar nicht wIsscn, was
Gott fordcrt, wcnn wIr mcht w son, wor Gott 1st. Bonho •ffers Fraga
'Wa soll n wir donn tun?' mu
van d1csom Vcrst ndms des er ten
Gobotos her gesehcn warden und wird so zur beschwBr nde
Aufforderung, eine Antwort auf das ersto Gebot zu aeben, die
Antwort des Glaub n : Tu cs Dousl Bonhocffer versteht das konkr te
Gobot irn Hor,zorit des Angcbotes Gottes" (Wendel 1985:60).
Bonhooffer ski f in sy Etnik op 'n besondcre manicr oor h1erdie

vangoliese

kontoks waarin die Woord as konkreto gebod optrPe. Vir horn 1s d10 oebod God se
totale I wegewondo aanspraak oor on~ c n J
'r,taan: dit ornvat die hele lowe
onvoorwaardohk en vollod1g . D1t verb1u l
• al nio alleen nt , dIt v roorloof
ook. Dit bind nie net nie, dit bovry ook ... ,l .:; 6 -357).
As die lewensomvattende aanspraak van God op \Jns lewe vocr die gebod van God
an! die volhe1d van die gewonc lcwc binne. Oit word 'n element van die lew
(E:36O) . Daar bevry d1t ons tot die vrcugde, vertroue en verantwoord hkhede wat
tekenend is van 'n normale gelukk1ge lowe. Wehswaar uroo, die gebod van God nIe
uit die gcskape w~reld nio. Dit kom nie voort uIt dI0 aansprake van aardsc magte
of wette op ons lewo me (E:359) . As die aanspraak van God oor ons totale lowe,
skep die gebod sy eie strukture. Daarbinne vcroorloot d1t die mens om in vryho1d
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en verantwoordelikhcid voor God te loef. In sy vroeere werk het Bonhoeffer hierdie
strukture as onderhoudingsordeninge aangedui (GS t: 150-151 ). Later gebruik hy
die term mandate en dan onderske1 hy vier sulke mandate, nl. die kerk, die huwehk
en familie, die kultuur en die owerheid . Hierin by uitstek openbaar God sy gebod,
laat Hy sy aansprake oor die mens getd. 14 Hicrbinno kan die mens voluit mens
wees, sender wroeging en sonder om belas te wees met die verantwoordelikhoid
van dramatiese keuses. 15 Die gobod skep strukture waarbinne die mens die
gewone aardse lewo normaal kan beleef en geniet.
"Das Gebot crlaubt dcm Menschen Mensch zu sein vor Gott, es lasst
dem Ftuss des Lebcns soinen Lauf, es tasst den Monschen assen,
trinkcn, schlafen, arbeiten, fe1ern, spielcn, ohne 1hn darin zu
unterbrechen, ohne 1hn unausgesctzt vor die Fraye zu stellen, ob er
auch schtafen, e son, arbeiten, sp1elen durfe, ob es nicht dringendere
Pfhchten fur 1hn gebe; cs macht den Menschen nicht zum Beurteilor
und Richter seiner solbst und seiner Taton, sondern es erlaubt 1hm zu
leben, zu handcln in Gewil)sheit und in Zuverslcht zur Lenkung durch
das ootthche Gobot"!E:3631 .
Oat

die

tccnwoord,ghcid

konkretisering van d10

van

Christus

die

bcslisscnde

kriterium

vir

die

ork so getu1onis is, raak volgens Bonhoeffer nie net die

prediking van die kerk nie, maar u1teindolik sy gansc bostaan. Vir Bonhooffer is
Chr,stus teonwoord1g in die kerk as sy bcstaansgrond en -vorm . Die kork, so tui sy
ekklosiologiose motto, 1s Christus wat its gemeente bestaan; dit is sy llggaam op
aar<Je (SC: 144, AS:90, GS 1: 144). H,eruit veto dat Bonhoetfer die kriterium v11
gesaghebbende verkond1g1no van die Woord as gebod nie net in Christus vind nie,
maar in die kerk st\lf, omdat Christus dMr gostalte in die wArcld wit kry . Hierdie
identifisering van Christus met sy kerk verklaar hoe Bonhoeffer se nadenke oor die
Woord as konkrote gebod uitoindelik uitloop op die vraag na die verhouding tussen
die kork en die gebod. Sy aandrang op 'n ckumenicse konsilie vir vrnde en sy
nadenko oor die gesag en aard van die leeramp, kan h1crhecn teruggevoer word
(GS 1 :63,219,261 ;GS 11:49-551 v,r Bonhoeffer was die lewe en optrede van die
14 "Unter Mandat ist zualeich die lnanspruchnahme, die Beschlagnahn1una und Gestaltuna e1nes
best1mmten ird1schen Beretches durch das gottliche Gebot zu verstehen" IE,368).
1 5 Een van die meas ins1gaewende onderskc1d1nas wat Bonhoeff r in sv Etiek maak, is di6 tussen
die g bod en die et ese. Bybels aes1en dui lg. op die wet. In die aewone lewe soos dit geleef
word onder die aansprake van Goe, se gebod, 1s die wet as 'n e1s, 'n ·iv behoort· gewoonhk
sluimerend en op die nerif ne van ons bestaan. O,t word omvat deur die gebod. Waar die lewe
eater ontwna en die morele koers onseker word, word die etiese debat, d,w .s. die debat oor
ons morel• pita of keu es in 'n bepaalde s1tuas a, aktueel en noodsaakltk. Volgens Bonhoeffer
skend n verni t1g d1t eater die eenhe1d en menshkhe1d van ons lewe waar die hele lewe h1erop
afgestcm word; waar soos hy dtt stel . die lewe patoloaies oorbelas word met die etiese. Hoe
belangnk d1t ookal 1s dat daar op bepaalde tye keuses gemaak word, 1s d1t na1ef en dwaas om
te dink dat die hele lewa elke oomblik 'n bewuste keuse tu sen aoed en kwaad moet we s
(E•342 vv I.
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kerk en nie net sy prediking nie, deurslaggewend vir die konkrete effek en gesag
van sy getuienis in die w~reld. So vermoed Wendel (1985:61) dat konkrete
verkondig1ng vir Bonhoeffer in die eerste instansie v~nrkom in die verantwoordciike
handeling van die kcrk as geheel, en nie bloot in d,e prcdiking nie.
In olk geval is d1t duidehk dat d10 konkret1sering van die kerk se getu,enis, watter
vorm dit ookal aancem, nie alleen opkom uIt die openbaring van God in Christus
nie, maar ook daardeur vergestalt word. Die Woord as konkrete gebod is vir
Bonhoeffor

alleen

gesaghebbend

en

geloofwaardig

waar

die

kerk

in

ooreenstemming lecf met God se openbaring. In hierdie oorcenstemming, of soos
Bonhoeffer dit later sou nocm, "Gleichgestaltung" (E:51 ), le die geheim vir die
eenhcid tussf?n sy wese en sy gestalte, sy belyden1s en lewensvorm. Hierin I~ ~ok
die be ,ssonde kr1terium vir sy geloofwaard1gheid. Om h,erdie kriterium bete. te
verstaan, is dit nodig om Bonho ffer sc begrip van die openbarmg, d.1. van "ciie
werklikheid" to ondersoek. By die Vredeskonferensie in 1932 het Bonhoeffer
programmaties verklaar, dat die kerk "hier und J tzt aus der Kenntnis dcr Sache

heraus ,n konkretestcr Weise das Wort Gottes sagen (sol//, das Wort der Vollmacht
••. " (GS 11:145). Mot verwysing hierna s~ Moltrnann (1960:44-45) dat die vraag na
die konkrete gebod a Ileen betckenisvol is as die begrippc "konkrcct", "wcrkflkheid"
en "geskiedenis" reg verstaan word . As d1t! gebod altyd konkrcet is en ook altyd 'n
doelniatigc gestalte hot, dan moot ons vasstcl watter status en watter struktuur
die saak hot wat die doel en die gestaltc van God se gebod moot vertoon.
In die uiteensett,ng van Bonhocffer sc werklikheidsbcgrip, wat ons sal bring by die
kern van Bonhoeffer se teologios~ werksanmtieid, 16 word die belangrikste invl"edo
wat Bonhoeffer se bcskouing van die openbaring help vorm het, kortliks besproek.
Sy begnp van dio opcnbanng bied 'n eie antwoord op die oeroue vraag na die
oorbrugging van dio kloot t11ssen die transendente God en d,e reahte,te van die
alledaagse lcwc. Dnarmee grcns hy horn ar van die idealisme en ontwerp hy 'n
beskouing van dio werkhkhe1d wat beskryf kan word as 'n personalistiese
ontologie. As christentcoloog wat antwoordo soek op die vrae van sy t·td bring hy
d1t in verband met die openbnring van Jesus Christus. Hy is ten diepste vir
Bonhoeffer die worklikhoid. Die volgende afdeling bespreek wat dit alles beteken
en veral hoe dit as krner1l'"· v,r die kerk se geloofwaardigheid geld.

16 In aanslu,ttng by Ebeling se opmerk,ng ddt Bonhoeffer se teolog,e ta m,dde v n opvall nde

veranderinge, gedra is deur sy drang na reahte1t (Ebeling 1960:2841, skryf De Gruchy: •Here
we believe we are at the centre of Bonhoeffer's theo'->gical endeavour, for throughout his
theolcgical pilgrimage there ,s the consistent attempt to point to and elaborate upon the
structure (Gestaltl in which reality takes concrete form ,n the world" (De Gruchy 1972:621.
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3.3

3 .3. 1

OP WEG NA 'N EGTE ONTOLOGIE
Vormende invloede: die capax/non capax-probls'1m

Om Bonhoeffer se unieke werklikheidsbegrip reg te verstaan, is insig in die invloed
wat sekere persone en denkrigtings op horn gehad het onmisbaar. Hierdie gedeelte
konsentreer op di~ verhoudings wat die sterkste bygedra het tot sy unieke
benadering tot die teologie, on sy siening van die werklikheid wat daaruit
ontwikkel het. Bonhoeffer se reaksie op verskeie personc se beskouings was
ambivalent. Terwyl sommige horn in sekere opsigte positief be'invloed het, het hy
op kardinalo punte ook van hulle verskil. Waar ander sc sieninge nie ,n
ooreenstemming was met sy eie teologiese

uitgangspunt en die konkrete

implikas,es daarvan rnc, hct Bonhocffer dit verwerp en ander wee gesoek. Dis
spesifiek in hierdic kritiese omgang met die strominge en tendense van sy tyd, dat
Bonhocffer se eiesoortige begrip van die werklikheid beslag gekry het.
Bonhoetfer was in sy e,e oe 'n moderne teotoog wat die erfenis van die liberale
teologie in hom omged,u hot (WE:411 ). Sy lewe en nadenke het as 't ware binne
twee groct strominge 0qtplooi. Vir~ers hct die liberate tradisie as sodanig
le·vtj11slank 'n di€.p 1ruloed op horn oehad. Sy sin vir 'n konkrete sowel as vir 'n
ecrl1ke onpreter:sicusc ~n saak!1ke le•,.,·enshoudiny kan direk teruggevoer word na
die waardes en trad1~ 1r>5 van die negentientle ecuse burgery waarbinne hy
grootgeword htH (Maye; 1969:35}. Ook teol!'.>g1es het die liberale erfenis 'n
onuitwisbaro 1:1d11i l- op hor;, ~elaat. Die oorgrote meerderhe1d van sy vroegste
leermeesters wac:, '.lrrJtagonisto .n selfs skeppers van die sg. liberale teologie. 17
Gevolglik kon hy ~e,~tn.hand~ ·•ennis neem van hulle gedagtewereld en metodes.
Veral hulle w~ns om die rclevans,e van die Chri5tendom vir die

ra*c--e w~reld aan

die lig te bring, het diep aanklank by Bonhoeffer gevind . Soos hutle het hy geglo
dat die goddelike waarheid gorig is op en selfs sigbar
geskiedenis van dio mens. Met behulp van hullo konsE

i·

'e"' ..

en in die
sy eie konseps1e

van God se konkrete werk in ons lewe geformuleer.
Tog was dit juis op dit'.l punt dat Bc,nhoeffer horn afgegrens het van die liberale
trndis,e. Hier word die tweede groot invloed in sy lewe sigbaar. Hoew&I hy die
basiese motief van die liberate teolog1e om die sekul~re betcken1s van die
1 7 Nie net het Bonhoeffer Von Harnack persoonhk geken n1e, hy was ook deurgaans bemdruk deur
die eerhkheid waarmee hy sv histones-kritiese navorsing onderneem het. Bonhoetfer se kritiek
teen die Apostolicum se onhistonese karakter. o.a. as gevolg van d10 weglating van emge
verwysing na Jesus se aardse lewe, stem nie toevalhg ooreen met soortgelyke knt1ek van Von
Harnack nie (Pfe1for 1963:72).
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Christendom te ekspliseer, onderskryf het, het hy nie vrede gehad met die wyse
waarop dit gedoen is nie. So het hy gee ,.:rdeel dat Von Harnar.k se historieskritiese metode daartoe lei dat die Chnstel1ke geloof begrond wot J m die
voortgang van die ,nenslike geskiedenis en dus ook in cfa:1 menslike red'3 wat
hierdie gesk1edenis deurskou. V1r Bc,nhoefter was dit na'ief, pretensieus en in stryd
met die ware bedoeling van die evangelie van Jesus Chnstus, en daarom het hy
skepties daarteenoor gestaan (Pfeifer 1963:74).
Hierin het Bonhoeffer nou aangesluit by die meer moderne dialektiese teologte van
Karl Barth (Pfeifer 1963:73-79). Hoewel hy nooit formeel 'n student van Barth was

nie, is hy sterk deur horn bemvlo-:-d . Veral Barth se kritiek teen die llberale teologie
en die teologiese uitgangspunt waaruit dit opkom, het vroeg reeds aanklank by
Bonhoeffer gevind. D1t het horn bevry van die impasses van die histories-kritiese
metode en 'n nuwe waardering vir die Bybel gegee (Pfeifer 1963:74) .
Die semrale punt van Barth se leer Is dat die mens vir sy kennis van en !Pwe voor
God volledig aangewys is op die openbaring van God in Jesus Christus. Elke
menslike paging om God los van die openbaring to ken, is rehgie • 'n aantasting
van God se soewereiniteit (Pfeifer 1963:77-78) . As onderdeel hie, van het
Bonhoeffer van Barth geleer dat die Bybel nie prim~r 'n woord oor God is nie, m~~r
die Woord van God self. Trouens, in die Woord gedra deur die Heilige Gees, tree
God ons tl:!gemoet en maak Hy sy openbaring aktueel in ons lewens. 18 Alhoewel
Bonhoeffer dus die legitieme intensie van die liberale teologie tot 'n wAreldgetroue
en kultuurgebonde Christendom ernstrg geneem het, was hy daarvan oortu,g dat
dit binne 'n ander kader di~ intensie moes uitleet. 'n Benadering wat soos die
dialektiese teologie sy vertrekpunt in die openbanng gehad het, was hit:trvoor meer
geskik.
"Bonhoetfer will beides: Er nimmt cas legrtime Anliegen der Liberalen
Theologie auf und versucht, ihm innerhalb des dialektischen Ansatz
Recht zu verschaffen" (Mayer 1969:35).
Hoewel Barth se teologiese benadering Bonhoeffer se teologiese groei beinvloed
het, was daar nogtans diepltggende verskille . Naas sporadiese verwysings na sulke
verskille, is daar Bonhoeffer se eIe weergawe daarvan aan die einde van sy lewe.
Uit die tronk beoordeel hy Barth se teologie as openbaringspositivisme (WE:359)
Hy gebruik die begrip om 'n spes1fieke eienskap van Barth se teologie te beskryf,
nl. dat die openbaring so verduidelik word dat dit nalaat om dre wesenlike
18 Bonhoeffer, D : Referat uber histoflsche und pneumatischo Schriftauslegung, in: Dietrich
Bonhoeffer. Jugend und Stud1um 1918-1927, herausgegeben von Hans Pfeifer, 625-6271
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be trekking wat dit tot die wereld het. heel konkreet uit te spel (Prenter 1960: 12).
Onderliggend hieraan is daar volgens Bonho-3ffer 'n konsekwente dualisme wat
God en w@reld in beginsel as los van en vreemd aan mekaar sien. Waar die
verhouding tussen God en die w~reld wel ter sprake is, word dit negatief gedui. In
plaas van positief bevestig te Nord , word die w~reld aan homself oorgelaat en
selfs negeer.
"Unter
Offenbarungspostiv1smus
versteht
Bonhoffer
eine
Verkundigung der Offenbaru'1g Gottes, die ihre Wahrheiten zur
blossen Annahme priisentiert, ohne ilire t3eziehung zum Laben des
Menschen in der mundigen Welt klar machen zu konnen . Die Wurzeln
dieses Positivismus in der Offenbarungslehre Barths scheint
Bonhoeffer in einem gewissen konsequenten Duahsmus gesuct,t zu
haben, kraft dessen da,; Gegenuber Gottes zur Welt mehr wie doren
Negation als wie in de, Mundigkeit der Welt bestatigendes Herrsein
verstanden wird ... " (Prenter 1960: 21) .
Hoewel l":•erdie cipering van Barth se teolog1e niP. op sy later werk van toepassing is
nie (Todt 1985:XVI-XVII). opper dit wel vrae oor die konkrete waarde van Barth se
teologie wat vandag nog aktueel is. 19 Meer nog, dit weerspieel 'n fundamentele
teologiese keuse wat Bonhoeffer as Lutheraan, in teenstelliny met Barth wat 'n
Calvinis was, gemaak het. Die keuse het nie alleen in al Bonhoeffer se werke
neerslag Qev 1nd nie; dit w ~s ook deursl,,ggewend vir die ontwikkeling van sy
unieke begrip van die werklikheid .
Die d1epste verskil tussen Bonhoeffer en Barth kan nl. teruggevoer word na die
klassieke debat tussen die Calviniste en die Lu.herane oor die sg. capax/non

capax-probleem : die vraag of die eind1ge wel in staat is om die oneindige te bevat.
Kenners 1s d1t tans eens dat hierd1e verskil sentraal is by die beoordeling van Barth
en Bonhoeffer se teologiee . 20

19 T.o.v. Bonhoeffer se beoordeling van Barth maak Pronter aan die emde van 'n baie
insiggewende ortikel oor die saak hierdie opmerking: "Sieht man sie auf dem Hintergrund des
h1er aufgozeigten Oifferenzpunktes, schemt es mir, dass in Bonhoeffers Kritik an dem
Offenbarungspositivismus Barths Fragen zu seiner ganzen Theologie gel>tellt sind, die noch kem
endgultige Beantwortung gefunden haben und deshalb 1hr volles Gewicht bewahrt habon"
(Prenter 1960.41 ).
20 "Bonhooffer's insistenca on the Lutheran f1nitum capax 1nfm1t1 and ,ts criticism of the Calvinist
position expressed by the phrase extra-Calvmisticum may be regarded .1s indicative of the
fundamental theological difference between Barth a11d Bonhoeffer" (De Gruchy 19
107). In
die verband wys De Gruchy uitvoeng daarop hoe hierd1e verskil sy wortels in die vroel!re
christolog1ese dehatte voor die konsilie van Chalcedon (451 n.C.) het. Terwyl sowel l uther as
Cah,-,n Chalcedon as basis vir hulle chnstolog1e neem, I& hulle verskillendo aksent13 wat,
paradoksaal gesproke, albei waar Is. Celvyn voel hom meor tuis by die Ant' • ,.,se standpunt.
Hy neig gevolglik na die Nestoriaanse vis,e wat vanwee die gevaar dat
eo nature van
•I beskryf. Luther
Christus vermeng word, die eenhe1d tussen hulle as 'n samevoeging (suna1,.
daarenteen beklemtoon die Alexandrynse pos1sie en neig na 'n monofisitidse posisie "Luther

n:

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

119

Hoewel Barth groot waardering gAhad het vir Luther se christologiese insigte, het
hy V')orbehoude t .o.v. sy inkarnasie-leer gehad. Die wyse waarop Luther God se
vryheici en heerlikheid daaraan verbind h

was vir horn 'n aantasting van God se

outonomie. Sy R6merbrief, wat deur sommige beskou word as 'n monument vir
Calvyn se radikale onderskeiding tussen Skepper en skepsel, laat blyk duidelik hoe
hy soos Calvyn, God se eer en majesteit onaangetas wou laat (Burtness
1983: 172). Vandaar sy klem op die radikale onderskeid tussen God en mens en sy
keuse vir 'n standpunt dat die mens nie in staat is om die goddelike werklikheid te
omvat nie: Finitum non capax infiniti.
Daarteenoor het Bonhoeffer in aansluiting by Luther groat klem gele op die
kondesensie van God soos dit in Christuf, sigbaar geword het. Hy haal Luther in
di~ verband aan:
"Unseres Gottes Ehre aber ist die, so er sich um unsertwillen aufs
allertiefest heruntergibt ins Fleisch, ins Brot, in unsern Mund, Herz
und Schoss und dazu um unsertwillen leidet, dass er unehrlich
gehanc1elt wird , beide auf dem Kreuz und Altar" (De Gruchy
1972: 108).
Omdat God in die vleesgeworde Christus so by or,s was, is dit volgens Bonhoeffer
in beginsel moontlik om Hom konkreet aan te wys en te ervaar. Finitum capax
lnfinitil
Hierdie keuse, wat steun op Luther se meer materiele leer van die inkarnasie, kan
as 'n soort teologiese motto van

Bonhoeffer gedui word. Oit verklaar sy

lewenslange soeke na die konkrete (De Gruchy 1972: 170). Hierdie keuse is die
basis van sy bekende kritiek teen Barth in Akt und Sein. Hy vind dat Barth se
openbaringsbegrip nie 'n meer inhaudelike duiding van God se vrye soewerereine
handeling met die mens bied nie . In plaas van God se vryheid in terme van sy
betrokkenheid by die w~reld te beskryf, kies Barth om dit las en onafhanklik
daarvan te interpreteer. Dis eerder 'n vryheid van as '" vryheid vir die wereld
(Bethge 1985:98). Omdat die kritiek die basiese verskil tussen die twee teoloe so
treffend verwaord, en oak omdat dit 'n beslissende tipering van Bonhoeffer se
thus tended to fuse tl-ie two n.,tures, so that for him the Word (Logos) existed solely intra
carnem . His motive was a genuine and 'passionate desire to vindicate for faith the possession
of a Divine l. ii.,, whom we can grasp and hold' ... This, of course, is behind Bonhoeffer's
need for the revelatior. of God in Christ to be 'graspable' w,thout the need of idols~ (De Gruchy
1972: 107-108) . Burtness verwys na 'n verskeidenhe1d van geleerdes wat die verskil tussen
Barth en Bonhoeffer hierh\len herlei. Die tese van sy artikel is dat daar 'n dir0 kte verband is
tussen Luther se capax-uitspraak en Bonhoeffer se uitspraak in sy gevangenskc: ·iewe dat God
wil dat ons in die wAreld moe, leef sonder Hom as 'n werkshipotese, d.i. voor en met Hom asof
Hy nie daar is nie : esti deus non dareturl (Burtness 1983:167•183).
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unmke werkl1klleids1un111t1 bevat, word dit mecr volledig aangehaal.
"Es hc::1ndclt sich doch 1n der Offcnbarung nicht so sehr um die Freiheit
Gottes jenseits 1hrer, d h. um das ewige Beisic:iselbstbleihen und um
die Aseit~t Gottes, sondern v1elmehr um das Aussichheraustreten
Gottes in der Offenbarung um sein gegebenes Wort, um seinen Bund,
in dem er sich gebunden hat, um seine Freiheit, die gerade in rfem
Frei-sich-gebundcn-Habon ,rn den geschichtlichen Menschen, in dem
Sich-dom-Menschen-zur Verfuqung-Geben ihron starksten Erweis
findnt. Gott ist frt!i n1c!1t vom Menschen, sondern fur den Menschen.
Christus ist dui Wort der Freiheit Gottes. Gott ist da. d.h. nicht in
awigor N1chtgooenstandlichkeit, sondorn - mit aller Vorlauf1gkeit
aus~edrukt - 'habhar', fassbar in seinem Wort in der Kirche. Hier tritt
dcm formalcn ein 1nhaltliches Vorstandnis der Freiheit Gottes
gegenuber" (AS:85).

Uit hierdio aanhali11g word dit duidelik dat BonhoP.ffer nie net in formele terme oar
Sod se opcnbaring wou praat

1110.

Trouens, sy verwysing daarna dat God se

toenador,ng tot ons ook 'n vorbintenis inhou wat konkroet aanguwys en ervaar kan
word, is 'r, betekenisvofle uitbreiding van sy vroegste opvattinge oor God. WaAr hy
as student ondor invlced van Luther geglo ht3t dat God suiwer aktiwiteit is, het hy
later God se aktuelc handeling met ons

in

Christus ook

1r1

terme van 'n eie

lowP.nsvorm boskryf. Waar sy vorskil met Barth die duidelikste na vore kom,
.,ntdek ems rtie sentrafe vraagstclling van Bonhoeffer so teologie. Volgens Barth is
die openbnring 'n ciktuelc, histories-:? dand van God in die lcwe van die mens, en
G,1d is vry om dit e111gc oomhl1k weer op te hcf. Dnarorn kan die openbaring ,Ileen
in

die geloof vasgehou word. 21 Vir Bonnoeffer

,s die ruimtc waarin

as 'n mecr permanente lewe11svorm sy unieke gestalte

11,

d10 opcnbaring

die wereld k1y, ook

bolangrlk. Om die ruimte aan te wys, 1s volge.1s Bonhoeffer die bel..mgrikste taak
van die teolog,e .22
"So wahr Offonbarung Of h.>nbarung ,st, muss sie ':onkrete Wirkungen
der Welt hcrvorhri11gen. Christus wurde Mens 11. Als Mensch :st
Gott er kcnnbar, fasf,bar, Hihlbar ... Die imrnan..:, • , Nelt wird von der
Offenbart,ng sichlhar erf.:isc;t und umgcstaltct. Das muss aufgezeigt
werdenl M1t der blossen Behauotur.g der Prasen; Christi ist ja nichts
in

In AAt 11nd Sein beskr,.f Bonhoelhir Bartt1 se openb11ringsbeg11p ba,e I11s,~oewend: "Oftenbarurig
w,, d rem cuf Akt hm 1nterpre11ort Es Is1 Geschchcn m h0rcnden Menschen, m der Fre,he1t,
Jadcn Augenbl,ck die Bez,ehung aufzuhehan . 'N,fl konnte es ander:. se,n, da doch das
'ri,aj sta11sch lrc,o Wohloefallen Gones' IBarthl d,ese Bez,chung setn und Herr uber s,e bl 1b1
.. Weil Gott s,ch solbs, Gehor und Glauben schjjfft 1a sclbst ,m Menschen h61t und ylaubt,
d,,rurn ,st Gotttts Wort nur 1m Glaubensakt ... " !AS:77)
22 l odt wys daarop ddt Bonho tier sa vr. NVt vc1n openbarinospo ItwIsme teen Barth d o kee•sv ,s
van sy wens, "l11f1olog10 nicht .... n der menschhche,1 Erfahrungi:w,rkhchke1t ab?Usond.,:r, aie
nicht in omen ldeenh,mmel ooer e,,, abstrak.tes G dankensystem zu -.erwandoln, sondum ,o
21

vom Emd1111gen dus Re,ches Gottes ,n d,i.; Lcbcns1usamnmnhanr,e d,cscr Welt sprochcn zu
la son· ('i lit 1tl85: VI)
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gowonnen, wenn sIe unsichtbar bleibt" (Mayer 1969:41 ). 23

Din die wi:.rl .llkheid van God s1gbaar aan to wys is in die werelcJ, het egter nie vir
Bonhoeffer beteken dat God gelykgeskakel word met die wereld, of dat kennis van
Horn hier begrond word nie. Trouens, mot sy soeke na die konkrete gestalte van
die openbaring wou hy juis 'n antwoord vind op Jie vraag na hoe dit aan die fig
kan korr., sonder dat die we.;e of selfstandigheid \dn die openbaring self ondermyn
word. Hy moes vasstel hoe God sc betrokkenheid by die mens se lewe so geken
en gedui kan word dat sy vryhoid • die ~g. extra me van Sy openbaring -

nie

geskaad nie, maar konkrcet hevestig kan word (Pfeifer 1963: 111 ). D1t was vir
Bonhoeffer 'n verc1ste waaraan 'n egte ontologie moet voldoen.
"So wird von einer ochten Ontolo91e ein Erkenntnisbegriff gcfordert,
der die Ex1stcnz des Menschen betriffl, aber Picht im reinen
Aktualismus vcrhle1bt und cin Erkenntnisgegonstand der irn echten
S11rn dem lch so 'entgegensteht' , das er seine Ex,stenzweise bedroht
und begrenzt .• , dass er grundsc1tzlich frci vom Erkanntwordcn ist ... "
(AS:103- 1:4).
Om die probleern op te los, val Bonhoeffer terug op 'n duidlng van die Wt!rkllkheid
wat

na die Ecrste W0reldoorlog

tJekcnd goword het as personalisme. Die

personalisme het Bonhoeffcr in staat gestel om sy begr,p van die openbaring sowel
in sy aards-teenwoord1ge as
1980: 221).

3 . .J.2

in

sy transendente betckcnis te ontw1kkcl (Wemrict?

Die personalis'Tle: ontmoot,ng as yrondkategorie van di werklikheid

Om die personalisticsc begrtp van die wcrkl1kheld to bcgryµ, moet d1t allercers
ondcrske1 word van die 1deahsmc. Vir die 1dealisrne was die werkl1kheid 'n vaste
oroe wat

in

bcg1nsel vir d10 rnenshke redc toeg,mklik was. In cl1e denke van die

morn, sp1eel dia Wilrklikhcid horn a' en kan dit begripmatig daurskou en e,vaar
word. Dio personahsm •, daarenteon, gaan

in

sy soeke na wat werklil-. is van 'n

meer kontingentc en ongevormde we, klikhe1d uit - ecn wat ecrs

in

die aktiw1telt

van sy verskyning waargcnccm of ervaar kan word . Hicrdie verskyning vind
yewoonlik plaas as 'n onmo ting wat li1c rasionele tc bowe gaan en veral in die
fere wrn die "stetiese en die ~t1cso nuwe moontllkhodc na voro bring. Vir die
µ1r:;una 1!srne is ontmouting die entrale •rntegorie waarin die werklikhcid horn
01,t~lu1t.

----------

:'3 Wc1nr11.;h stel d1t so:•Fo1 Bonhocff r st ht
die kanr wohl fur cm o s mtc Th olog1
b haupt t wont n dt Frag nacn rlor '(or,kret r, ur 1 erfuh1 b,1, n Ge t It d s Wuk n Gou ,m
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"Die Begegnung symboltsicrt geraduzu die Kontingenz der
Wirkhchkeit. Hier kommt die W,rkllchkeit nicht im wissenschaftl1chen,
sondNn ehcr im kunstlerischen oder ethischen Sinne zur Sprache. Der
Mensch stosst emphatisch auf die Selbstmitteilungen der Wirklichkeit.
Daher kann sie nur asthetisch, dichterisch, prophet1sch oder handelnd
begriffen werden, und dazu bietet s1e sich demjenigen an, der sensibel
ihren erfahrbaren Anspruch an den M~nschen wahrzunehmen bereit
1st" (Weinrich 1980:5).
Die personalisme waarbinne ontmoeting 'n sleut~lbegrip vir 'n visie op die
werklikheid bied, het Bonhoeffer geheip om d10 grense van 'n uitsluitlik rasionele
omgang met die werkllkhe1d aan te dui (Weinrich 1980:205). Dit word duidelik uit
sy krit 1ek teen die idcalisme. V,r Bonhoeffer was die idealisme en trouens alle
teoret,e'ie filosofie gebaseer op die pretensie dat die mens deur sy denke die
werklikhe,d kan ken en beheers. H1erin is die idealisme die du1dellkste voorbeeld
van 'n denksisteem onder die sonde. 24 Volgens Bonhoefter taat die idealisme die
mens toe om homself absoluut te stel en om 'n eie illusionorc werklikheid te skep
waarin God tot abstrakte ,dee gemaak word. Die mens self word gN°'1useer tot 'n
abstrakte en onpersoonlike kcnsubjek. 25 So word hy/sy tosgernaak van die
fundamentele sos,ale bepaaldhc1d van sy/haar bestaan en van die moontltkhede tot
selfrelativering en hem1eude selfrealisering wat daarin opgeslu1t 1s.
Wat dus ontbreek in die 1dealtstiese s1ening van die werklikheid is die rykdom van
'n gemeenskapslevve waar die mens

in

interaks1e mer ander sy/haar identite1t as

unieke persoon verkry. Dit is spes1f1ek hierdic onderwanrdering van die sosialc
dirnensie van ons bcstaan en die gepaarugaandc gebrck aan konkreethctd en
Zentrum seiner theolog1schen Arbe1t" (Weinrich 1980:2161
in die mens se pogmg om d.m.v . s-1 denke alle
grense te oorskry, s,en Bonhoeffcr die 1deal1sme as "das Paradebe1sp1el fur das Donken unter
der Sunde" . Volgens hom Is h1erd1e pr13tensIe me eIe aan die ,deal,sme alleen nie, maar die lot
van olle teoretIesa f1losofie . Selfs ri,e nuwore f,losof10, met He,daoyor c:1an d,e voorpunt, probeor
die menshke d1lemm,1s mer die denl:e beredder. "Gcrade darrn aber orweIst sich fur 1hn, dass
das Denken zusammen rn1. . der vanzen Ex,stenz unter der Sunde steht: auch die Ratio ist In se
,psam incurva .•• Anderse,ts wtrkt s1ch die Sunde auf das Denken so aus, dass das Den ken s1ch
ubor die W1rkhchkeit tauscht, Das Denken vermag weder Gott wirklich zu erfassen, well es ,hn
letzhch mit dem lch 1deN1f1Z1ert, noch vermag es die Wirkhchke1t der Schopfung und der Sunde
zu begre1fen , Es kann sich selbst n1cht als geschafiel'I erkennen. Die Wirklichkeit wird im
Denken zur blossen Moghchke1t und hon auf, endgult,gen Charakter zu haben. nam1t 1st das
Oenken als Ver!\uCh der menschhchen Solbstrechtfertiourg erJ..annt und muss entsprechenrt
komgIert warden, wcnn die Theolog1e cs verwenden soil" (Pfeifer 1963:88-E!ll.
25 In 'n artskel oar die Christehke ,dee van Goo wys Bonhoeffer daarop dat die werl-hkhe1d wat
deur die denke gekonsipieer word, selfgekonstrueerd en so'fgesentreord is , D t doen geweld aan
die ware werkhkhPtd, Hy skryf: • ... •t (ph1losoph1cal thinking I can never be a th,nkmg In reality.
I\ 1;, n form a conceri:,on of reality, but conceived reality Is not reality any tonger The reason
for this Is that tlunkinu is in itself a closed circle, with the ego, which is removed from all
concc1vab1hty, a 'nichtgegenstandhches lch' , 1hinkmu does violence to reality, pulling It mto the
circle of the ego, taking away from 1t ,ts original oh1ecttv1\Y Th1nkmg always means system and
system xclude reality" !GS Ill: IO 11

24 Omdat die sonde veral tot u1tdrukk1ng kom
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werklikheidgchalte in die idealismc Welt Bonhoef fer kritiseer.
"Der idealistische Personsbegritt im Rahmen des Subject ObJect
Schemas vermag nicht zu einer !:oziolog1sch fassbaren Gemeinschaft
zu kommen . .. Um die transzendentale Erkenntnistheorie ,n ihre
Schrar.ken zu weisen, fuhrt Bonhoeffer hier den Begriff der Realitat
ein, 'der vom ldec1lismus nicht crschopfend und damit gar n,cht
gedacht worden ist'. Dam,t 1st deutlich, dass auch Bonhoeffer in
seiner ldealismuskritik vornehmlich das Wirklichke1tsdefizit des
ldealismus vor Au gen hat. Die das Erleben unmittelbar pragende
Realitat wird verfehlt, wcnn Wahrhe1t und Wirklichkeit auf die
Selbstreflexion des Geistes beschrankt bleiben. Der rationale Weg
fuhrt niemals auf die konkrete Realitat des anderen ... " (Weinrich
1980·217).
In aansluiting by die grondperspektief van die personahsme dat die werkli~heid not
onthul word

in

'n ontmooting, introduseer Bonhocffer die k-:>nsep van die

modernens as 'n grondgegewe van die menslike lewc. 26 In ontmoeting mot die
ander raak die niens van sy eie grense bowus. Hy word bewus van 'n ander wil
wat sy e,e weerc;preok . D1t ontneem t1om die moontlikheid om homself absoluut te
stel (PfE::1fer 1963:93vv.). Hy word wat hy geskep is om te wees:
in

'ri

pcrS0l,n wat

die tyd tot 'n bopaalde vcrantwoordelikhe1d geroep is. So word oie mens wat

hy/sy in werkllkheid moet wees (AS:81; Weinrich 1980:218) . 27
"Der Mensch 'ist, indem or ein Vorhaltnis zu anderen Person hat ...
Ahnl1ch huisst es dann auch boi Bonhoeffer, dass der Mensch
wirkllche Grenze und darnit W1rklichkeit erst erfahre, wo er real von
aussen begrenzt w1rd" (Pteifer 1963:93) .
Dit is dus du1delik dat die personal1sme Bonhoeffar nie alleen gehelp het om die
grense van 'n rasionele begrip van <J1t: werklikheid aan te dui nie. Op 'n posittewe
wyse sou dit horn ook help om die werklikhe1d van die mens as 'n et,cse opgawe
26 Bonhoeffer beroep horn h1er veral op Grisob.ich, wat oak die 1dcali tIese ststecm gcknt1seer het
Sy slotsom was dat die denke alleei. daar getruu ,s aan dte werkhkheid waar d,t die sosiale, met
name dan die rol wat die ander by die vorming van my persoonwces speol, verreken. H1erd1e
ek·JY verhouding vorm in sy d1s:.ertas1e die groridslag vir Bcnt1oeffcr se Chnstelike antropologie
(Pfeifer 1963 931 In d10 ontw,kkehng van lg , kry sy versk1I met Barth 'n IJelangrike prof,el.
Want vIr Bonhoetfer, anders as vir Barth, was 'n Christellke tcologia nie rnoontlil. sander 'n
bruikbare ant;opolog,e n,e. 1 rouens, die soeweroIniteIt van die openbaring word alleen da:ir
gcwaarborg, waar die onvormoe van die mens om God te begryp ook antropolog,es begrond
word (Pfeifer 1963: 116).
27 "Wirklichke1t wird 'erfah,en' in der l..ontrngente Tatsacho des Anspruchs der ' ndorn'. Nur was
von 'aussen' kommt, kann den Menschcn in seine Wir' lich~e,t. in scmo Ex,stcnz, wi11son Im
'Aushalten' des 'Anspruch des Nachsten' , exisuero ,ch in Wirkhchko,t, handote ,ch eth1sch; das
1st der Sinn emer f:th1k, nicht der 1e1tloson Wahrl1c,rnn, sondern der 'Gegenwart'" !AS 811
Weinrich brei soos volg h1eroo Utt: "Die Person ... 1st gekennze,chnet durch den realon
Anspruch des Ou und die aus d1esem ergebende konkrettJ
drangnis der Verantwortung, Ote
Person steht Picht ,n allgemeintwl11ccr ZP1tlosIgke1t, sondern 'm,uon tn rler Ze1t ,
im
wortbt12ogPn, .Auge11hhck' D r Augenl>lick .tis d1 konkrotc Zell I t durch d•e L 1st der
Verantwortunu ge111rayt •• Im du cro, 11net s1ch W11l..lichl,,;01t, d,o ni1 ht aus oer Sub1ekthaft1gke1t

e
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binne die steer van ir,termenslike kontak en kommunikasie nader te cmskryf
(Weinrich 1980:219). Vil Bonhoeffer word die mens deur die ander bewus gehou
van sy grense, en word hr/sy terselfdertyd gekonfronteer met 'n netwerk 11an
nuwe verhoudinge Waar so 'n versk-::,1denhe1d van wilsuitinge ontmoet, word 'n
gemeenskap gebore. Die aa,d var die gemeenskap wn, deur Bonhoeffer beskryf
wom as 'n kollekt1ewe groothe1d of persoon, 28 word bepaa, 1eu, die wyse waarop
en ook die doel waartoe individue hulle onderling aan

neki:J~r ve

•Prd1e

gemeenskap as kollekt1ewe persoon vertoon nie net d1es€lfcJe s l
ind1v1duele persoon nie, maar ~1ed ook die ruimte

Wd<i'

mensl1ke persoon, as 'n eie un:eke ek kan ontdek (D•·

c

t,·
l 1r 11y

J
die
., ,titeit as

sy eie

1972:78). Om die

invloed te beskryf wat die gemeenskap as l<ollektiewe p At. ~<. 11 op die individu kan
uitoefen, gc~ruik Bonhoeffer die konsep objektiewe gees Ho~wel Bonhoeffer die
begrip vir die ~erste kccr by Seeberg teegt.kom het, 1s d1t een wat aanvanklik deur
Hegel

gebruik

is

(De

Gruchy

1972:79).

01t

illustreer

hoe

sy

vroegste

antropofogiese v1sie 'n kombinasie van personahst1ese en idealist1ese insigte w:Js
(Weinrich

1980:213-214) . Spesifiek binne di6 ontmoetingskonteks,

wat die

werklikhuidsba • vir ons lewe as volwaardige persona is, b1ed Bonhoeffer sy
uniake v1sie op die transendens1e van God,
betrokkenhe1d by ons lcwe (Pfeifer 1963:94) .
Onder invloed van Aitschf en

in

die

wcrklikheid

van

God

se

aansluittng by I uther se Godsbegrip, beskryf

Bonhoeffer die mtcrpersoonllke ontmoettngsgebeure as die plek waar God se
openbaring in ons lewe konkreet word . Daar in die morefe appel wat van die ander
na ans uitgaan, kom God self

in

sy transendente andcrshe1d na ons, deurhreek Hy

ons selfs119 en word ons tn die sorgendo gerneenskap met en vir die ander
ingetrek.

29

Vir Bonhoeffer verwys die transendensie van God nle soseer nc1 sy

---------------------- - - ----- - --

des lch entspncht· (Weinrich 1980:218).
28 Volgens Pfeifer gebru1k Bonhoeffer h1erd1e begrip waarmee hy hom IJy A1tschl en Seeberg
c1ansluit, om die n,ens in sy kollekt1w1teit en historis1te1t te beskrvf. Daarmt!c ontloop hy die
gevaar van die personalisme om die antropolog1a volled1g tot die ek·Jv vcrhouding to reduseer.
So 'n reduksie vermy wel die absolute mdividualisme van die 1dealismo, maar maak die ander
tot skepper van die mens V1r 'n volwaard1ge Christelike antropolog,e bly d1t gevolghk
onvoldoende (Pfeifer 1863:94 96. Sien ook De Gruchy 1972·77-801
29 1 o v die ftllt dat Bonhoeffer die ander as die beliggam1ng van God in ons hiwo s,on, skryf
Wainrich int1.,r•ssant· 'Wenn Bonhoeffer die begnffliche Unbeschre1bbarkoit dos du nun auch
unm,ttelbar a'.Jf Gott ubertragt e schemt auct, die prnwp1elle Gesch,edenheit des Menschen von
Gott ,n dtescm ethischen Rahmeri. Damtt w1rd dcm Menschon d,.-3 Moglic11ko1t bestrtltf>n, Gottes
sein erschliessen tu konnen, v1elmehr w1rd or ftxclus,v der Aufgabe unterstellt 1m Glauben an
Gott seine absolute Forderun ,n Venntv-•ortung wahrzunehmen . D1ese Forderun1,1 wird duich
das konkrete menschlicho Ou vermitttlt, s,) d,1ss ,n der Fnrderung drs meno;ctihr.hon Du eben
nicht d1eses menschh,~he Du in seiner Fe.: , dorun:1 Subiekt der Personhaftigkeit des ich i~t.
sondern Gott •" (Weinrich 1980:220) Oonhoefler self '>tel d1t so: "Du•Cho1ral<tor 1st can.
e1(1entlich die F-orm l•nter rlt>r rlas gc alicho erlebt wird, 1edo:; menscnlicho Du traut seincn
Charakter nun durch das Gottllche" 1.3C: 32t Sien ook Mnyer se u1ttH'n'latt1nu van d1
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onaantasbare en mr

..iese afsrnnd van die mens nie. D1t het betrekking op sy

vreemdc on verrassende tcenwoorcJ1gheid by ons 111 die sfccr van ons alledaagse
mtermenslike verkecr met mekaar.
"Gottes Transzcndenz, oder besser sen extra me, lasst s1ch nicht
transzendentalistisch im ublichen Sinn s::rndern nur personalistisch als
Begegnung im m1tmenschlichcn Du bcgreifen. Noch im Gefangnis
konnte Bor,hoeffer sagen: "Das jenseitige ist ,1icht das un:rndhche
Ferne, sondern das Nachste" (Pfeifer 1963:82; Smith 1956: 104-115).
Die kerk as die liggaam van Christus was deurgaans vir Bonhoeffer di~ plek waa,
God sy transendente w1I kenbaar en s,ghaar maa" Mier kry die nuwe mensheid,
die ware kollekticwe persoon mot sy o:e objektiowo gees soos Hy d1t in Christus
geskf}r: het, sy p~rtinonte gestalte. Christus ,s vir Bonhoeffer die hoogste
worklikheid. In H :>m word die wor'<liklleiu van God sc oµtrnbctring as die gehoim en
werklikheid van ons lewo hiei op aardc ontslL1it. In Hom blyk hoe nou God Homself
verbind het aan ons werklikhe1d . Chnstus se plaasvervangcnde regverdigmaking
gee aan die s0s1aal-historiese werklikheid van die mens se lcwc sy ware gostalte
en 1nt1oud.
D1t va1 op dat Bonhocffer se persona:ist1ese aanpak

in

sy vroegste work nie

onrnidde:lik chr 1stolog1es mgcvul 1s nie. 010 rcde h1ervoor 1;; dat Bonhoeffer eers die
d1eperhggoride ontolog

.,l!

problcern van God se transendens1e m terme vnn sy

aards-tcenwoord1ge betakenis wou opklaar. Gevolglik dra hy die gedagte van die
ander as 'n vreemde en hcgrensende teenwoord1ghe1d m my lewe. aanvankllk dirck
oor op God.

Later word h1ordie gedagte dan binne die konteks

van die

ekklessiologie deur die menswording van God in Christus nader vcrduideltk
(Wcinnch 1980:221 ). V:1nuit h1erdie chnstologiesc vulling moet Bonhoeffer se
personalisme, of dan sy antropolog,e, uite,ndelik verstaan word .
In die volgende afdelmg word meor brecdvoorig op die christolog1ese inhoud van
hicrdie

goddehke

transendens,e

gelet.

H1eru1t

sal

blyk

dat

Bonhoeffor

se

christologiese gedagtes voortdurond aangepas is by sy porsoonhke crv.mngs en so
'n bepdalde ontwikkeling dcurloop het. 30 Gpvallend van die ontwikkeling was dat
dit 'n toencmende vernelfstandiging van die chnstolog,e t.o.v. Bonhoeffer se
ekkles1olog1e bchels het. Op hiard1e ontw1kkeling word nie breedvoerig mgegaan
amehang tussen Bonho1tffer se Clmstolog1e, sy ontoloo,e en ct1ek (Maver 1969:84 vv ).
30 Dembowski (1976·2441 lmng d,u dr,e d1mcns,os of fa cs waann Bonhoeffer so lewe n werk
omploo1 is, dire~ in verband met u, on1w1kkehng 111 sv ctmstolog,es uenkc. tly stcl d,t soos
,n L ben und Werk s hon Jesus Christu • d r in
volg : "In dre, D1mens1onen mussen wir
cantus firmus wird entfaltct In dr I St1mmen Jesus Christus l>ogognct uns in dor Kirch und
Gomoinde • Jesus Chnstus allc,n 1st die lctztb1ndende, d r uns m dm Nachfolg rult • Jc us
Christus alle1n houronzt unlf l> grundot <las 'Vorl twi', 1 W It, m dcr wir, als mund1g
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nic; enkele sistematiese perpekt1ewe word uitgelig wat sal verklaar hoe Christus vir
Bonhoeffer toenemend die geheim en sentrum van die werklikheid geword het In
die verhand vorm sy Ethik 'n hoogtepunt, gevolglik kry dit uitvoeriger aanoag. Die
bcgrip werklikheid vorm hierin 'n sentrale tema. D1t dui 'n uitbreiding in Bonhoeffer
se begrip van die Koninkryk vcn God aan. Teen die agtergrond kry die kerk vir horn
nuwe betekenis en word die kriterium vir die kerk so gcloofwaard1ge bestaan in die
wcreld skerper as voorheen toegelig.

3 .4

CHRISTUS AS DIE GEHEIM VAN DIE WERKLIKHEID

3.4.1

Relevante perspekt~,we
christologiesa denke

in

die

ontwikkeling

van

Bonl,oeffer

te

Vir Bonhoeffer kan die ware aard en omvang van God se betrokkenheid by ons
lewe eers werkhk verstaan word vanun sy openbaring in Christus Jesus (GS
111 :181). In die menswording van Christus, so sou hy aanvoer, tree God ons w~reld

binne en laat geld Hy op 'n nuwe en vorrassendc wyse sy aanspraak oor ons
ganse lowe. In Chrtstus kry Bonhoeffer se personalisrno 'n pertinente en unieke
goslg. Christus word die Ander waardeur God die mens bewus maak van sy
gr£:nse. Deur Hom word die mens oak gestel
menshe1d.

in

die werkl1kheid van 'n nuwe

"Erst durch Christus wird Ihm eme neue Grenze gesetzt, die zugleich
Wiederherstellung seiner Geschopfhchkeit ist" (Pfeifer 1963: 116).
Die sentrale betokenls wm Christus v,r Ronhoeffer hct in sy begrip van God en sy
werk

in

ons lewe, het reeds vroeg in s~• teologie geblyk. Teen die tyd dat sy ccrste

werk verskvn h~t, het hv reeds 'n vroecre opvatting van 'n trinitariese ekonomie
as basis vir die mdeling van d10 geskiodenis laat vaar. Ondor

11r✓lood van Barth het

die persoon en werk van Christus vir Bonhoeffer so prominent gcword, dat -,elfs
die handolingo van God na Paso dour hom chnstolog1es I.p.v. pncummologies
verstaan is. H1erdic vorskuiwing word goreflekteor in die grondstelling van sy
dissertasie, nl. dat die kcrk die bostaansvorm van Christus op aardo ,s: "Christus
als Gemoinde existicrend". Seeberg so Hegeliaanse du1ding van die gcniecnte as
woonplek van die Hc1hge Goes hot h1crmce 'n unieke christolo91eso lnhoud gekry
(Pfeifer 1963:80) .
Christen, lol>en sollen• .
31

Ver 'n vollcd,gcr beeld van <!1e hlstorioso ontw1kkohnu van Bonhoetfcr so chnstolog•ose donke,
sicn die twecde duel van Feil se ho k mot die t1tel· • J sus Ctmstus als M1tte und Mittler• IFcll
197 I : 137 2231
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Die veranderende sosiale en historiesc omstandighcde en die verlammende 1nvloed
wat dit op die kerk gehad het, hct Bonhoeffer hierna telkens tot hernude refleksie
oor die modus van Christus se teenwoordigheid in die w~reld gedwing. Geleidelik
het di~ tot horn begin deL,;clring dat die heerskappy van Christus nie ingebind kan
word binne die ruImte van die institusionele kerk nic.
In sy voorlesings oor die wese van die kerk in 1932, waar die kerk uitdruklik in die
plaasvervangende work van Christus begrond word (WDK:40-50), is hierdie
perspektief reeds daar, hoewel nog onontwikkC'I Christus, so skryf hy, leef nie net
in en deur die gemeente, soos in Sanctorum Communio stcrk betoog word nie. As
Heer van sy kerk stoan Christus ook teenoor J

gemeente. Otto Dudzus

(1971·10) se kommentaar h1erop was dat die Christolog • aanspraak maak op 'n
dommercnde rol teenoor aie ckklesiologie, en dat dit noodwendig gevolg moes
word dour 'n voorle~ing waarin die Chnstolog1e die tema s.
in sy bekende Christolog1e-lesings is die gedagte van Christus se omvattende en
soowereine hccrskappy dan ook 'n stap verc:er gcvoer. Soos vroeer het Bon hoe ff er
steeds dio teenwoordige gestalte van die opgestane Christus gevind in die kerk as
'n ciesoortige lewensgemeenskap. As sodanig was Hy ook die middolpunt van die
menslike bestaan, die geskiedcr11s

011

die natuur. 32 Alhoewel sy tecnwoordige

heerskappy dus op 'n unieke rnanIer gckonsentrcer is in die kerk as sy liggaam,
strck dit horn u1t oor alle fasctte van ons lewe (GS Ill: 167-242). Oat Bonhoeffer
Christus se heerskappy nou rneer inklusief vers1aan het, word duidelik uit dre
verskuiwing wat sy begrip van die urtdrukktng "Christus in die heme/" ondergaan
het. Waar sy siening hieroor vroeer in spanning gestaan het met sy opvatting oor
Christus se werk in die gemeente (GS 111:47), word d1t in sy Christologielesings 'n
begrip om die heerskappy van Christus oor altwce die sfcro, d.w.s. oor die ganse
werklikhe:d, aan te du, (C:180-181).
Tydens die periode van die kerkstryd het h1erdie belydenis as toetsstcen vir die
waaragtigheid van die kcrk se getuIenrs gegeld. Die kerk was in h1erdic kritieke
periode van sy bestaan vir Bonhoeffer steeds 'n doel in s1gself - die konkrete plek
• 2 "Gerade der 2. Abschnitt (van die Christolog10 lesing) macht deuthch, da:.s Bonhoeffer eine
Auswe1tung c!er Christologie uber die Ekklesiolog1e hinaui. 11ersucht ..• Entscheidend 1st der
Abschnitt uber Christus als M1tte der menschhchen Ex1stt1nz. Hier werden alle Aussagen uber
die Bedeutung der Gron2a, die das lch durch das Ou findet, die fruher In SC a:.,f dem Um -.eg
uber die Gemeinde u:1d den Bruder in Christus den 01nzelncn durch Christus be timmt seIn
liessen, 110n c1iese1 Verm1ttlung gclOst und unrn:ttelbar auf Christus be2ogen Chnstus i:.t die
M1tte meiner Existenz, wail er d,e ursprungliche Grenze d1Js Menschen wIeder herstellt ..• Was
in der Christologie•Vorlcsung doutl1cher wird als fruhor, 1st, dass d10 Christolog1e van cler
H.kles1ologie zu untt1rsche1dcn 1st, wc,I sie umfassendere Aussagcn beinhaltet und die
Ekklesiolog1e erst bcgrund t" (Pfeifer 1 963: 119- 1201.
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waar Christus teenwoord,g is as Woord, Sakrament en Gemeenskap. Dit was egter

ook die middel waardeur God sy alleenheerskappy in die WE?reld en teenoor alle
menslike ideologiee laat verkondig en bely het (De Gruchy 1972: 152) Dit: kern
van nie sg. christologiese probleem setel vir Bonhoeffer in die verhouding tussen
Christus en die wereld.
H1erdie probleem fokus nie in die eerste plek, soos by die klassieke tradisie, op die
verhouding tussen Chnstus en God of die verhouding tussen Christus en die kerk
nie. By Bonhoefter vorm die verhouding tussen Christus en die w~reld die sentrale
probleem van die christologie.
"He (Bonhoeffer) has located the central Christological problem not in
the relationship of God to Jesus nor of Jesus to the church, but in the
manner in which Jesus is m the world for others" (Phillips 1967:83).
Hoe belangrik hierdie aspek van die chnstologiese probleem vir Bonhoeffer was,
word die duidelikste in d,e tyd van die weerstand. Sy ervannge het hem sterlcer as
ooit oortuig van die konkrete en wereldomvattende karakter van Christus se
heerskappy op dorde. Om hieraan uitdrukking te gee, gebruik hy in d1~ tyd die term
reahteit of werl<.likheid. Hoewel rl1e term reeds na sy terugkeer uIt die VSA as 'n

aanduiding van die universele beteken,s van die opcnbaring gebruik is, kry dit in sy
EthiA 'n StJntrale plek in sy teologie In plaas van t~ praat van God se .':onin k,yk

ver~ ies Bonhoeffer rou die he grip werk1ii<.he1d. Daarmce laat hy nie die gedagte
van God se koninkrylc vaar nie. Met die term werkliAheid wil hy egter Sterker as
vroeer die korikreta, dktuel~ betek1111is van God se koninkryk vir ans lewe
benadruk. Christus is hierby onmisbaar.

3.4.2

Die etiese kontaks van Bonhoeffer se ontologi~: die se nirale hetektnis
van die regverdigmaking

Bonhoeffer se begrip van die 1.•·orklikheid moot verstaan word teen die agtergrond
van sy etiese besinning . Hierdie ve, bonden~eid aan die etiese kenmerk Bonhoeffer
se ontologiese nadenke en maak d,t l1niek (Otr 19b6. 151 - 152). 33 Dit bring meo
33 Ott (1966: 150-1581 wys daarop dat, 1erwy1 dit

Pie is aan Bonhoeffer se manier van dink, dit
tog verbasend bly om ta ;;ipn hc>e sy ontorog,ese ;;iedagtds binne 'n euose kontei:r; ontwikkel
\11ord Soos hy dit stel. "In der Frage der Eth1k, in der verantwortlichen Exisu.nz, 1111 Haum cier
exisientiellen frage 'Was soll 1ch tun?' dammurt so fur Bonhoeffer die Erkenntnis auf: d:iss
Gott d,e eigf.ntliche Ul'd let-,e Wirkllchkeit ,n alien Wirklichlre,ten ist, das in Chnstus alle
geschaffenen !Jmge sind und Er i,1 ,hnPn alien" ( 152) Wat d1t bet,et, so voer Ott aan, i:. d1a
teolooiese vraag na die Wt!rklt~·ho,d die noodsaaklike keersy "On d,a kerk se worsteling om di_.
geloofwaardige u1tdra van die evangelle Wie dit ve, waarloos verraai dat hy nia ,rns maak m'lt
die geloofwaardighe1d van die &vangel1e nie· "Das Gro,nd Prob,em 'W,rl..lichkeit' 1ft 1m
theologiscllen Raurn iden11sc.h met der Problem drir Gl1ubwurd1pke1t, dor glaubwurd1gen
Arukulat,on, de:. Evanoeliums" (.09)
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dat sy peiling van die dieper grondslae van ons lewe en van die oer,k:edenis nie
teoreties of spekulat1ef bly nie. Dit is deurgaans daarop gemik om die mens, meer
bepaald die christen, en die kerk te help om die werkl1k goeie op aarde te ontdek,
sy lewe daarvolgens in te rig en so sy verantwoordehkheid t.o .v. die probleme var.
r;y tyd en die toekoms geloofwaardig na te kom.
Bonhoeffer het sy unieke begrip van die werklikhr>1d spesif1ek begin ontwikkel
binne die konteks van sy soeke na egte verantwoordelike optrede wat kongruent is
met die goeie. Hy verwerp enige opvatting wat by die bestaande, die empirieswaarneembare, as maatstaf vir 'n sinvolle menslike lewe aansluit (E:9; Ott

1966:153; Feil 1971:86). Om die werklikheid van die lewe en die wereld op 'n
positivistiese wyse bloat in die bestaande te soek, mis die doel van die mens se
lewe en oak d10 diepste gehe1m van wat w~rklik is. So 'n abstraksie van die
werklikheid gaan aan die vol he id daarvan verby (Ott i 96u: 154) . Wat nodig 1s, is
dat ons naas die bestaande, ook rekening moet hou met die werklikheid va:1 God
in die wereld. Trouens, vir Bonhoeffcr kan die empiriese werkllkheid nooit los van
Go<:t se werklikhe1d bestaan of begryp word nie . Dit ,s ingebed in 'die gans Andere'
en dit word gedra deur die finale werklikhe,d wat God self 1s (E:2). Daam,,n
ontleen dit sy bestaansreg . Daardeur word dit werklik wat dit moet wees .
Om te peil waarin dit bnstaan of hoe dit gebeur, moet sekere misverstande et:r: 1.11t
d,e weg geru,m word. Vireers verwys die u1tspraak dat God die finale werklikheid
is n,e na 'n ideP waardeur die bestaande wereld gesubhmeer word nie. Dit dui ook
nie op die religieuse afronding van een of ander profane w13reldbPeld nie,
inteendeel, dit is 'n {,eloofsbelydenis wat gegrond is op die openbaring van God
~elf. Die aannamc dat God die finale werklikhe!d is, berus dus op wat Hy van
Homself betoon. Dit kan op geen ander mrinier as in die geloof verstaan word nie.
Spesifiek vir

d!e

Chnstelike geloof word

hierdre openbanng van

God,

sy

selfbetuiging aan die wereld , as finale werklikhe1d net op een plek sigbanr, nl. in
die lewe en werk van Jesus Christus . Hy stel ans voor die besl1ssende vraag na die
werklikheid waaruit ans wil leef (E. 2 3). 3 -.

34 In 'n stuk wat o a. die et1c-,e 1-onteks vir sy werklikhe·dsdenke belig, wys Bonhoerfer daarop
hoa die onm1ddelhke kennis van God se openbaM~ 1n Chnstus deurslaggewend 1s vir ons
l(<>nr,s van an omga,1g met die totale werklikhe,d ·rJur sote,n die letzte Wirkltchkert
Offenbarung, d.:s heisst S11lbstz&ugnis dP.s lebendigen Gottes ist. ist 1hr Anspruch erfullt. Dann
aoer fallt an dern Verhaltn,s zu ihr dre Sntschc1dunw ub"r das Lebensgcin.:t1 1hr Erkenntnis ,st
nicht nur crn stufonwe,ses FortschrPiten zur Entdockung rnnerr tieforen Wirklichkeiten, sondern
diese Erkenntms ist der Wen~e- und ~.ngelpunkt aller Wrrkhchkeitserkenntnis ubarhaupt ... Da
aber Gott als lotzte W,rklichkt'it ke,n anderer 1st als d•Jr der s,ch selbst bekundet, bezeugt
offenbart, also als Got\ 1n Jesus r.h,,nus so kann die rrage nach dem Guten nur rn Chnstus
rt.re Antwort finaen . uer Ursprung der christhc.hen Ethrk 1st nicht d,e W1rkhchke1t des e1ge11en
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Deur sy openbanng

in

Christus word dIt auidelik dat die werklikheid van God nie

bokant of naas ons aardse lewe bestaan nic (Hohmann 1985: 17). Christus se lewe
en werk toon dat die transendensie van God inderdaad 'n transendensie pro me is,
'n positiewe toegekeerdheid tot die mens waardeur God sy wese op 'n baie
sigbare, konkrete wyse in ons wereld kom vergestalt het in die lewe van een mens
(Smith 1956: 104-115) .35 Om di~ rede meen Bonhoeffer dat Christus nie in die
eerste

r lek

as 'n verteenwoordiger van een of ander abstrakte en verhewe idee

aangaande God gesien moet word nio (E: 10; Feil 1971 :96) . Wat Jesus gesA en
gedr,nn hot, was nic die uitdrukking van 'n abstrakte etiese sisteem wat hior en
nou en ook vir allc tye moes gold nie. Anders as 'n filosoof op soek na die
algemeengeldende of 'n etiku~ wat teoret i'3s op sock Is na die ewig goeie om dit
aan mense voor te hou, was Jesus in die ecrste plek 'n gowone mens soos ons.
As gewonc mens was dit by hom priorituit om mense op ' n onhcvooroordeelde
wyse in hulle koni..:rete nood te ontmoet en by te staan. Hy het geleef, gepreek en
opgim~e om sy naaste te help om as 'n ware mens voor God te leef (E: 56) . So het
Hy •tie goeie bcliggar1m, God se ware gesig geopcnbaar en emge opvatting wat
God bloot as 'n 1dce vcrstac111 , deu•breek. 36
Met die gcboorte van Jesus het nimnand minder nie as die almagt1ge God self na
ons toe gckom . Trouens. in d ie mensword ing van Christus het God self vlees en
bloed geword. Hy het ons wereld en gcsk1edenis or 'n unieke wyse betree. Deur
Jesus se konkrete tewe waarin Hy horn ontfermend op andei gerig het, het God
hornself betoon en sy hei!swil aan cn1s bekend gemaak. Vir Bonhoeffer bestaan
hierdie heilswil daarin dat God die mer:sheid nie aan homsclf oorgelaat tiet nie,
maar uit sy verlorenheid kom red en met Homsetf versoen het. 37 Hierdie
lch, mcht die W1rklichke1t der Welt, aber auch n1cht die W1rklichko1t der Norm1m und Werte,
sondern die Wirklu.h .<eit Gones in seiner Offenbarung m Jesus Christus· (E: 3) .
35 In 'n baie belangrike arukel oor die belang van die regverd1gmaking vir die struktuur 1,1an
Bonhoeffer se teolog1t. toon Pfeifer (1972: 177-2011 aan dat Bonhoeffcr deurentyd die pro mo
van Gcd as sy konkrete en aktuele teenwoord1ghe1d ("D1esse1t1gke1t"l verstaan het. Lg . 16
opgesluit in di~ wese van c1•e openlJ,i nng wat volgens Bonhoeffer nie 'n ontmoeting met die
ewige onbereikbare God 1s n1e. Dit wys eerder heen na ' n ontmoet1ng met God wat 1n die
w6reld met ons handel. Die mvloed van Rits1,;hl wat 'n syn van God an s1ch, cJ w .s. los van s-,
handelinge ontken het, blyk hier. Met die hulp van Barth sou Bonhoeffer hlerd1e ha11del•ng van
God as sy op<:!nbarmg verstaan . D1t bring mec dat hy ' n groot aksent plaas op die
teenwoordigheid van Christos hier en nou en gevolghk ook groot waarde heg aan die
hi$torisite1t van Jesus ( 186· 1871,
36 • Bonhoeffer halt mit emer emdringhchen Beharrhchke1t an der Munschwerdu.. 11 Gottos m der
Geschichte fest, um h1erdurch die Auffassun~ van Gott als e1ner ldee LU verme1den" (Feil 1971 :
97) .
37 Die gedagte dat God as laaste werkhkhe1d vorsoonMd bet,okko 1s bv ons werklikhc1d word
treffend deur
uitoedruk. Hy praat van ' n • 'tragt:nde, annehmer.do, vers0linende' In Sein
Gotto: respektiv Jesu Chnsu 1n der Welt" , on hg dit soos volg toe: • wenn von Gott als der
letzte Wirkhchke1t die Rede ist, ... so 1st dam,1 n1cht etwa bloss gemeir.t: dass Gott der 1n einom
letzten und ciU:.oluten Sinne W1rld1che se1 jense•ts d1e:;er u11s bekannten Wirkl1chke1t.

utt
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versoenende reddingsaksie van God was 'n daad van regverdigrnaking waarin God
deur die menswording van Christus die 11ens aanneem, deur sy kruisdood die
mens vcrgewe en vrymaak van skuld en deur sy opstanding die mens hersker
(E:43-50, 110). Uiteindelik is dit die sleutelgebeure in term'3 waarvan ons God se
openbaring, sy werktikheid, moet dui. Die openbaring van God moet vanuit die
regverdigmaking, en nie omgekeerd nie, verstaan en aangedui word (Pfeifer

1982: 186).
0mdat die regverdigmakende handeling van God in Jesus Christus daarop gerig is
om die menslike lewe te herskep, vorm hierdie ingreep van Hom ook die mees
oorspronklike dimensie van die worklikheid van die wereld en ons lewe (E: 194) .
Daaruit word duidelik dat die menslike lewe alleen voor Ge 1 betekenisvol kan wees
en dat dit dus in s1gself begrens 1s. Die mens kan homself nie red of die goeie
realiseer nie. Daarvoor is hy aangewys op die werkl1kheid van God wat horn
tegemoettree en sander verdienste deur Christus se soendood regverdig. 38 So ,s
Chnstus die gehe,m van die werklikheid . In Hom kry die werklikheid nie net 'n
personals karakter nie, maar word dit omvorm tot 'n chr1stokrat1ese geheel waann
God se medelye met die wereld en ons deelname daaraan van deurslaggewende
belang 1s (Moltmann, 1959:50,57; E·202) . In die woorde van Bonhoeffer self:
''Die Gestalt Jesu Christi gewinnt Gestalt im Menschen. Der Mensch
gewinnt keine eigene , selbstandige Gestalt, sondern was ihm Gas.alt
gibt und in der neuen Gestalt erhalt ist immer nur die Gestalt Jesu
Christi selbst" (E: 53-54) .
So kry alles wat bestaan, eers deur Christus ware betekenis . Sander Hom vervaag
alles tot abstraksie (E:2,9; Feil 1971 :90-99) . Suite Hom mis die mens die diepste
werklikhedo van sy aardse lewe. Trouens, net Christus verlos ons van valse
omgang met die werklikheid. Hy alleen voer ans tot 'n egte, sinvolle aardse lew~.
As die enigste ware mens rnaak hy die werklikheid reeel en lei Hy ons ncl ons
bestemming . Hy is, in Bonhoefter se woorde, die grand van alle mensltke
werklikheid.
Bonhooffers DenkRn ist in keiner We,se 'hmttirweltlensch'. Vielmehr ist Jene Aussage strikte
ontologisch zu verstehen : Gott als der Letztw1rkl1che 1s t d,e eigentliche W,rkhchkeit in d,eser
uns bekannte Wirklichkeit der Welt. Und dies wiederum 1st nicht pantheistisch zu verstenon,
sondern im Sinne der Verscihnung" (Ott 1966: 152-1 53).
38 In aansluiting by Lehmann wys PfP.ifer ba1e mterecsant daarop dat Bonhoeffer se Etl11k, soos sy
ganse teologie, alleen verstaanbaar 1s wanneer dit as 'n nuwe interpretasie van die
regverdigmgsleer gesien word. Die bekendsto grondt,egrippe in dte Ethik soos o.a
"Gleichgestaltung", "Stellvertretung" , "Wegbcreitung" en "Ergebung" dui almal op aktiwiteite
van die mens wat nie steun op die wil van die handelende persoon nic. D1s gegrond in iets buite
en oroter as die mens. Bonhoeffer se latere krit,ek op sy eie book Nachfolge hang hiermee
saam Die beorip herinner te veel aan die selfakttwiteit van die mens (1972 : 178)
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"Christus hebt die menschhche Wirkl1chkeit nicht auf zugunsten einer
ldee, die Verwirklichung gegen alles Wirkliche forderte, sondern
Christus setzt die Wirklichkeit gerade inkraft, er bejaht sie, ja er selbst
ist ja die wirkliche Mensch und so der Grund aller menschlichen
Wirklichkeit (E:57)
Christus war nicht wesentlich Lehrer,
Gesetzgeber, sondern Mensch, wirklicher Mensch wIe wir. Er will
darum auch nicht dass wir in erster linie Schuler, Vertreter urd
Verfechter einer bestimmten Lehre seien, sondern Menschen,
wirkliche Menschen vor Gott" (E:56) .
Dis dus duidelik dat Christus vir Bonhoeffer nie net die sleutel bied om die
werklikheid, wese en handeling van God te verstaan nie; Hy bied ook die sleutel
tot die werkl1khe1d van ons ele lewe soos d1t op aarde ontplooi. Sy naam dui die
plek aan waar die vraag na die werkhkheid van God en die werklikheid van die
w~reld tegelykertyd beantwoord word (E:9). 39 Hoe dit gebeur en hoe Bonhoeffer
daarmee 'n oeroue t:n hoogs omstrede dualistiese visie op die werklikhe1d
deurbreek, is die tema van die volgenc:le afdeling.

3.4.3

Die eenheid van God en die wereld in Christus: die werklikheid as die
ontslotenheid van 'n geskiodenis

Een van die belangrikste temas van Bonhoeffer se Ethik Is die korrelatiewe40 en
oiesoortige eenheid wat Christ us deur sy soendood tussen God en die w~re: 1
gebring het. Deur Chnstus, so sµel Bon hoe ff er dit herhaaldelik uIt (E:9 10, 1314, 21 -22, 25-26,40, 194,210) word die werklikhede van God en die wereld so aan
mckaar verbind dat die een uiteindelik nie sonder die ander geken of ervaar kan
word nie. Prakties beteken dit dat daar los van die w~reld geen sprake is van egte
christenskap nie, en dat 'n egte w~reldlike bestaan buite Christus onmoontlik is.
Wie Christ us as die openbaarmaker van die Goddelike werklikheid bely, verbind
hon gelyktydig aan die werklikhe1d van God sowel as die werklikhe1d van die
w~reld In Christus vind die mens God en die w~reld met mekaar versoen .
Op grond hll'rvan is die christen nie 'n verskeurde mens wat heeltyd in konflik met
homself leef me. Soos Christus die werklikhede van God en die w~reld met mekaar
v~rsoen en tot 'n geheel saamgevoeg het, Is die mens wat in di~ werklikheid leef
39 Oor hoe Chnstus sowel c!,e werkhkhe,d van God as d,~ van die wGreld aan ons onthul, skryf
Moltmann baie mooi: • .. d,e Offenbarung Jesu Christ, ,st nicht alle,n Offenbarung von Gott
seinem Wesen und seinem Handeln, sondern ,st dann und dam,t zugleich Offenbarung der
Weltwirklichke,t. Die Otfenbarung Christ, ,st die Aufdeckung der Wirklichke,t des Menschen
coram Oeo, des gerichteten und versohnten Menschen . Die lnkarnat,on sagt nicht nur die
einz,gartige Tat Gones aus, sondern erschliesst zugle,ch d,e volle und wahre Wirkhchkeit der
Welt, die in dieser Tat angenommen und verwandelt w,rd" (Moltmann 1959: 45) .
40 Die t1pering van Bonhoeffer se un,eke 11erstaan van die werklikheid as korrelatief en relas,oneel
is afkomst,g van Manin Hohmann In sy e,e woorde: "Er (Bonhoeffer) dachte die eine Welt, ,n
der Gott, Christus, Mensch l•,1d Schopfung aufeinander bezogen waren· (Hohmann 1985: 13).
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ook onverdeeld en heel. Sy w~reldlikheid skei horn nie van ".:hristus nie, net so min
as wat sy christelikheid horn van die w'3reld vervreem . Terwyf hy volkome aan
Christus behoort, leef hy ook volledig en voluit in die w~reld (E: 18). Dit is die
uitnodiging wat Christus aan mense rig.
"Die Wirk
.1it Gottes erschfiesst sich nicht anders als indem sie
mich ganz 111 die Weltwirklichkeit hineinstellt, die Weltwirklichkeit
finde ich immer schon getragen, angenommen, versohnt in der
Wirklichkeit Gottes vor .. . Es geht also darum, an der Wirkllchkeit
Gottes und der Welt in Jesus Christus heute teilzuhaben und das so,
dass ich die Wirklichkeit Gottes nie ohne die Wirklichkeit der Welt und
die Wirklichkeit der Welt nicht ohne die Wirklichkeit Gottes erfahre"
(E: 10-11 ).
Bonhoetter het met hierdie korrelatiewe eenheidsvis1e die grootste deel van die
tradisioneld christelik-etiese denke taegespreek . Die tradis,onele siening word
gekenmerk deur die dualistiese aard van die denke. Hiervolgens is die werklikhe1d
in twee gedeel: daar is die goddelike en die w~reldhke, die bonatuurlake en die
natuurtike, die heilige en die profane . Binne hierdie skema van denke is die
onderskeie dele nie alleen as prinsipieel verskillend gesien nie. Hulle is ook
ruimtelik van mekaar geskei. Die groct vraag van die vroegste e1.iese nadenke was
om die regte verhouding tussen hierdie onderskeie teenoorstaande dele te vind
(E : 11 ). In die verband onderskei Bonhoeffer versk illendo oplos ~ings.
As eerste hoogtepunt van hierdie soort denke nocm ny die Middeleeuse
Hoogskolastiek waar die ryk van die natuurlike aan cl1e ryk van die genade
onderwerp is. Van groter belang vir sy tyd was egtm die bedcnldike wyse wzarop
die sg. Pseudolutheranisme 41 die natuurlike ordemnge van familie, volk en ras
geskei het van Christus en die eiewetlikhe1d
alleenheerskappy geproktameer het.

daarvan

wn

kuste van sy

In albei gevalle word die saak van Christus volgens Bonhoeffer ingekort en beperk
tot 'n deelgebied binne 'n groter werklikheid wat op ander maniere as deur
Christus bereik kan word . Meer nog: waar hierdie dualiteit volgehou word, lei dit
tot twee verskillende bestaansvorme: die sg. geestelike en wAreldlike. In die
geskiedenis

het

hierdie

uitdrukking

gevlnd

in

bestaansvorme
die

middeleeuse

volgens

Bonhoef fer

monnikdom en

die

hulle

klassieke

meer modernfi

kultuurprotestantisme. Hierdie skeiding van Christus en die wAreld lei uiteindelik tot
net twee lewensmoontlikhede: Christus sonder die w~reld of die wareld sander
41

Bonhoeffer beskou Pseudolutheranisme as 'n onegte vorm van Luther se leer. Oit is deur
prominente teoloe soos Elert en Althaus voorgestaan en gepromoveer. Teenoor Barmen wou dit
die mens orienteer aan sekere skeppingsordeninge wat los van Christus 'n eie goddelike appel
en aanspraak bes1t (E: 11 ).
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C:Yastus. In er1Ige vvn di6 moonthkhede bcdrieg die mens homselt, of hy raek
verskourd omdat hv in albei ruimtes togelyk wil leof (E: 12-13).
Vir Bonhoeffer wcersproek hierdie dualistiese kyle op dio werklikheid die Bybelse en
Reformatoriese donko daaroor. Vtr lg. bcstaan daar nie twoe werklikhede nle, maar
net een. Dit is die workhkheid van God wat d ur Chrtstus openbaar word as 'n
worklikhcid wat ons tewe en die wGrold in sy totahteit om\'At en dra. 42 Los van die
openbaringswerklikheici in Chra!»rus het die wAreld, ja selfs d10 bo~e wGreld (E:2'-L

goen onafhankhke stntu. ~f werklikheidsgehaltc nio. Alleen in Hom word di
wesenhke van ons menslike be taar:, dlt w;u die ogte werkhkhc1d daarvan uitmaak,
onthul (Pfeifer 197l: 193). Dis trouens 'n verloen ng van God se openbaring in
Christus om christefik te wil wees en dI

w •ruld tc verag, of wGreldhk te wees

sonder om dit in die lig von Christus te verst~an. In hicrdie u1tslu1tli!< toolog ose
duid1ng van die werklikheid waaran die lewe van die r.,ons in sy totallte1t op God
aangewys word, kry die begrip werkhkheid 'n uni ke betekon1s (Foil 1971 :86-87,
Pfc1f er 1972: 193).
"Es gibt mcht zweI W1rkllchkeiten, sor,o.:rn nur r.ine W1rklichkcit, und
cJ !> •~t die in Christus offonbargcwordone Gotto wirklichkoit n d r
W 1,w rklichke1t. An Chr,stus te1lha~cnd stehen wir zuglo1ch In dor
Gortc w,: l'lichke1t und in der Weltwirkl!chkeit. Die W1rkllchkeit Christi
fas~t die Wi,klichkeit der Welt in sich .. • Es ibt n:-~er n1cht zw i
R,Ati:nc sr,r,dorn nur den cincn Raum der Chri tu?,w1r1-:lf~hko1t, in dem
Gottor• :1:-d Weltw1rldichkcit m1teinandcr verein gt sind" (E: 13- 14).
Die noue verbond~r
n"l<'er omskryf woro.

<1 wat C~ir, tus tussen God en die wOrcld gebring ho·, moet

1

v,~

onhoeff"'r is dit me ' n statiose cenhe1d waerin d

e n o

gR· •Jenti II seer word met ·1 e nde1 •Jat dit ten koste van hullo ondllr itele
s lf:-,tandigh~id is nle. 43 Gou se , .,cnwoordigwording deur Christus betoken bv. r:' 0
41 N ohn,ann 'Joer die omvatteno, aard v, •: ~od • bemo ,en,s m t d•e wOr Id terug na die f 1t dat
Hy nie net die ver oenende God 1s n1e, maar cok die oorspronklikt Skepper van alles. ·we1I d r
VwrsOhner der Schopfer Ill, darum hat d10 Ver 6hnung kosm1sche W ite, darum ,st 1n Cht11tu
d,e g nze Wirkllchk.u der Welt umgriffen, angenommon und 1n 1hr latzten Wahrhoit offenbar
gemacht• ( t 959: 491.
43 U1t Bonhoeffor st u1teensett1ng van die sg. duahst,ese ru1mtedenke word d1t du1dehk dat d11
band wat Christus tussen God en w&reld gest1g hat, h11r nie noodwend•o ontk n word nie.
Gevolghk gen1et d11 moonthke eenht11d wat daar tussen die afera kan besta n 1n d,, sk.erna van
denke ook groot aandag Omdat die oorspronklike eenhe1d van God en wtreld in Chr1stus egter
ge,gnoreer en d,e pt1ns1piile en ru1mtel1k.e geske,denhe,d van be1de werklikhede die vertrekpunt
bly, kom die geao0ta eenheid otrs agterna tot stand. So word d1t kunsmat,g an gedwonge, In
plans daarvan dat die sakrale en die profane met mekaar versoen word, word die een in die
ander o.:,g uek en l>ly 'n 5tat,ese teenoorgasteldhe1d gehandhaaf <E: t 5). Boonop II h1erd11
st1,1ese r1;1mt1denke weuies. Waar d1A wvreld verselfst1nd1g en sy vorsoen,ng in Chri tus
ge,,noreer word, kom d1t te staan onder d:e oproep om chri tel,!,; te word. 01 elide geb ur
waar d1 Christehke as selfstand1ge terr11n poneer word: • ... dort verw11g~n man der Welt die
Geme1nschaft die Gott in Jesus Chrtstus m1t 1hr eingegangen 1st. Em christhches Geseu, das
das Gesetz der Welt verurte1lt, wird h1er aufgorichtet und gegen die Welt, die Gott m,t s,ch
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dat Hy op 'n pantcist1ese wyr.e opgclos word in en gelykgeskakcl word m t die
wAreld nie. En, die w reld se aards-historiese gestaltc word nle opgchef deur
hierdie handeling van God nie (Moltmann 1959:46-47).
Dis wel so dat Christus God se koninkr-,k bring en dat Hy God se wII deurvo r. In
horn vcrry
tJO rnlt

In di

elf kry dour Christus se w rk

'n nuwe men heid. lots van God
m ns. Tog g

k. d dit ni

ten ko te van di

n tuurlike

n m n hko

in on lewe nie. Die men word nie God nie; inteenoeel, orr dat God mens g word
het, word die m n in Hom al m

r m ns. Wat oio I aan die m n , word omvorm

(E:54). Daarom ma k God in

v

omgang m t die m n dam ruimt

vir die

voorlopigheid, wissolvalligheid en veelkleurigheid van ans lcwo. Hy neem oak tyd
om dit tot sy b stemming te voer. Moltmann ( 1959:46) stel d1t so God gaan met
di w rcld 'n o e gcskiedenls binno.
God so ,,anat.l,ng r. . t di
God gaan mer

y aanspraak w t r cd

di

r d

in

an van 'n his~orie

begoloiding n cm die vorm
sy Woord n

'n ecnm~ lige d

co di mens lnro ponder a,c h

mo t Christu

bowoging w arin d

d van v rglfni

k pplng

g Id, to

I w n gang w

Ink rnasl

m t dI

ang n

n word
m

tel. HI rdi

rm Chri tu l1,.ur

'n pro

, 'n

L t r, toe Bontio ff r n di

s in Er

oort

n ., r t , word tot d1t

g d gte van die h rstel v n all

recapitulat/o) oo ans danrvan I

y

r kappy v n God (E:202 ,v.). Om

i'0gv rdlgm king g
gobroke

Chris u

oorspronkllko do I b r 1k (Pfeifer 1972: 194). H,or v rb11 .:j t~~nho ff r y I
di

nio.

kcpp no ond rweg om d1t mettcrtyd voll d g ondor

y

h orskappy, d,w .~.

w r Id Is dus rtl

ding

y

r v n

( n keph l lo Is,

. 1: 10.

tronk oor di ine nstortmg van di Du1t a sam I wing

g r fl kte r hat, was d16 g dagto vir horn b i troo vol (WE:124 vv.). In elk geval,
hi rdle per p ktiof van di

pro o matige herstcl van

lies as uitdrukking van God

se un1ek g skied nIs mot d10 w raid, v rtolk die diepste b tek nis van Bonhoeffer
s werkllkh dsb grip. Die w rkhkh 1d
wa rvan Chri tu

die b gm

n di

I

vIr horn die ant luItmg van 'n gesk1edenis

oind

1 • Omdat Chri tu

grond t>n do I van die gesk1odon,s 1 , word d10 w rkhkh Id a

eschaton, d o
'n geheel in Hom

d1

op nt ar en b staan die moontlikh id dat d1t histories tot sy eindbestemming

9 brinG kan word. Ott ( 1966: 15 7) wy

d arop dat a tho w I die eskatologle by

80,t:, ff r meo al op di agtergrond Is, d1t nl wegv I ni . Dit is v ral b langrlk as
'r, ment- y later

ni •r ligi use interpretasio van die vang Ii wil versta n.

versOhnt hit, unv raOMhch zu relde getuhrt• IE: 161.
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"Das Welthche, Naturliche, Vernunftige und Profane wird immer
schon
in
'der
Bewegung'
des
Angenommensems
und
Angenommenwerdens von Gott in Christus gesehen. Dieser Gedanke
"Bewegung..
weist
daraufhin,
dass
Bonhoeffers
der
Wirklichkeitsbegriff , .icht einen statis~hen Selnsordo, sondern die
Erschlosse.rJ1eit der Wirkllchkeit als Geschichte intendiertH (Moltmann

1959:48).

Om ultdrukklng te gee aan die werkhkheid as 'n r.istoriese geheel wc:t in Christus
ontsluit wor!J Jt1 , me behoud von sy natuurlike l<ar&kter tot sy bestemming gevoer
word, maflk Bonhoeffer dus 'n belangrike onderskeidin9, In plaas van die goddelike
werkliktieid as 'n selfstandige ruimte teenoor diP .... 1rdse werklikheid te stel, word
albei gesien as een werklikheid wet in Christus bestaan as 'n laaste en 'n

voorlasste d1mensie daarvan. Die goddelike en die aardso staan kwalitatief en
histories met mekaar in verband.

Met di6 onderskeid1ng sluit Bonhoeffer aan by die basiec:e geJagtegang van
Chalcedon waar die unieke verhoud ing tussen God en die w~reld uitgedruk is met
die formula: onvermengd en onveranderd, ongedeeld en ongeskeie. In aansluit1ng
by d,e ondorskoie fases jn Chnstus so lewe: sy vleeswording, krulsiging en
liggaamlike OP!'l anding, maak Bonhoeffer nie meer van rulmtelike kategoriee
gebruik om hierdie verhouding verstaanbaar te maak nie. Hy val terug op historiese
kategoriee - "Raumlicher 'Dualismus · wird van zeitlicher Differenzierur,g abgelost"
(Burtness 1983: 178).45

t·f ordie werklikheids!ening is deur Hohmann (1985: 16! getipeer as die korrelasie

44 Moltmann ( 1959: 50) is reg wanneer hy daaro"' wys dat, terwyl Bonhooffer self nie urtdruklik
dit term oeskiedenis gebru1k om sy werkhkheidsbegr,p uit te spel nie, hy dit voordurend
lmpliseer. So skryf Bonhooffer bv.: •Es gahOrt nun zum wirklichen Beoriff des Weltlichon, dasa
es ,mme1 schon in der B wegung des Angenommenseins und Anoen!>mmenwerdena von Gott
in Christus gesehen wird ... nur von dieser Mine her und auf dieser Mine h1n geht die
Bewegung der Gesch,chte• (E: 14) . W11r hy skryf oor hoe Christus in dia mona ae lewe
oeatalte wil kry, merk hy op: •oas Vertangen des Menschgewordenen in allen Menschen
Geitalt tu oewlnnen, blelbt bis Z\Jr Stunde ungestlllt" (E: 54}. In sv besprektng van die IHste en
dit voorlaHtt dmge word die h1storiese wr.er 011mptiseer: "Oas Leben erkennt sich
ausgespannt und gehalten von Ew,gke,t zum andern ,.. • (E: 108). In dieselfdo verb nd vra hy,
• ... ob das Wort, das Evangehum, in dte 7.eit htnetn ausoedehnt werden kann .. ". en m,ak hy die
opmerking. "Es muss etn Weg oeoangen sein, es musste die ganze Llnge dea Weges der
vorleuten Oinge durchgeschr1t1en sein .. , • (E; 113).
45 Burtness (1983: 178•179) sien h,erin 'n herinterpretas,e van die ·Fimtum capax mfimtl'-formult,
"Finitum capax. infimri: das i t ttne r•umlich begriffene philosophische Formulierung , Aber in
Bonhoeffera Hinden wird 1ie zu oiner theologischen Formuherung, dte zur Otfferenzttfuno
zwischtn Gott und Welt, die r umltch uncrennbar s,nd, zeitliche l<.1tegor1en verlangt•. Hy noem
verder veraJdllende voorbeelde om hlerdie verskulwing in Bonhoeffer se denke aan te toon. Die
duidelikste Is die vervanglng van dte begrippepaar natuurllk•bonatuurlik deur natuurhk•
onnatuurlik . Ott It ook in die vervanging van skepplngsordenmge deur onderhoudlnos•ordeninge
en later die b grip mandata. Selfs in dte begnp • Gtstaltung• kom d,t u,t.
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van die laaste met die voorlaaste. 46 Oit het Bonhoeffer in staat gestcl om in 'n tyd
van groot verval en onsekerheid oor die toekoms van Ouitsland vernuwend na te
dink oor die aard van God se teenwoordigheid in so 'n wAreld en die
verantwoordelikhede wat dit meebring. Vir Bonhoeffer het God se teenwoordigheid
binne so 'n siening betaken dat Hy nie verbygaan aan die konkrete en selfs
gebroke werklikhe1d van die lewe nie. Trouens, midde in die natuurhke ordeninge
van ons lewe as 'n voorlaaste gegowe, laat God sy aanspraak op ons lewe geld,
en maak Hy sy rogverdigmaking 'n laaste allosvernuwende w9rklikheid. Ernst Wolf
(1963: 17-31) skryf in 'n belangnke artikel 47 oor hierdie denkmodel dat die
voorlaaste 'n relatiewe regverd1ging beskryf van diegene wat in konkrete gestalte
bestaan.
Die ems van God met die natuurliko aard van die werklikheid bl tk in sy
betrokkenhe1d, maar ook daann dat God ruimto laat vir die gebrokenheid daarvan.
Hy laat tyd toe v,r sy skepping om te word wat d1t in Hom moet wees. Hy bore1
selfs 'n weg voor waarlangs Hy die d1kwels ontwngte on onvolkome werklikheid
ondcr sy heer kappy kan stcl: "Es glbt cin Zeit des Zulassens,

Warrens,

VfJrbereitens Gottes und cs gibt cine letzte Zeit, die das Vorletzte richtet und
Bbbricht" (E: 113). 48
Presies om di~ rode 1s die oenhoid tusson God en sy wAreld, alhocwel dit reeds n
46 In 'n kort evalu rmg van Bonho ff r
w rkhkh 1<1.,mod l in term v n 'n hi tone e kotrelas1e
tus en die laute en die voorlaaste, wvs Hohmann !1985: 16-231 rs -.o die voord I daarvan.
O,t b kfemtoon God H b trokk nh 1d by ons total lew . Ou n,e ... .n grens 1tua le waar
ons awak n hulpeloos 11 ,1,e, maar ook ,n d,e s ntrum van on1 lewe waar ons mond1g,
kompetent en knt1es 11. w,I God by ons w s. 011 ontmoettng van God in h1ard1e omstand1gh11d
is, so stel Hohman d,t : • .•• die sp z1elle Frontstellung Bonhoeffers mnerhalb se1nur Korrelauon
vom letzten zum Vorletzten• I 181. 01t verklaar ook waarom Bonhoeffer nie veel aandag gee aan
die teod1seeprobleem n1e. •Gott g r3t nicht 1n Raumproblem w1e be,m Theodizeeproblem, sofern
es in Vorstellungen des Raumts entw1ck It wird Aus der Sicht der Korrel1t10n Letztes Vorl tztes ble1bt Auschwitz zwar e1n 'Me1lenstem der Unmenschhchk11t' auf dem Wege der
Menschheit, w1rd aber n1cht ?um 'Raum' des Todes Gottes und zur Endstation e1ner 'mund,gen
Welt'• (191. Die 1wakheid van hierd1e model, so voer Hohmann aan. 16 in 'n gebrekkige en
eensyd1go ontolo91e. •e1ne rem christolog1 che Ontolog1e wird heute huHerfragt ..• Es genugt
eben nicht ... Gott nur in Christus W1rkltchke1t zuzue1Qen ... Die Theolog1e muss 11ch auch d n
ontologischen Fragen 1tellen, wit m heut1gen Oenkf1guren Gou aussagb r 1st• (171,
47 Wolf wys daarop dat alhoewel die tern1e laaste • voorlaaste eers taamhk laat in Bonhoeffer se
gesknfte opdu1k, die probleem en by geleenthetd self die term vroeg reeds eanwes1g IS. As
begr1ppepaar d1en d1t tot: • ... naheren Best1mmung d r formalen Struktur der Zuordnung
innerwelthcho Handelns zu s 1nem m Christ, stetlvertretendem Hand In ge etzten
Wtrkhchke1tsgrund C>d r der Korrespondenz zw1sch,n echter Welthchke1t und Herrschaft des
Gekreuzigten" (1963: 17).
48 Hier word du1dehk dat God se 1ngaan in ons werkhkhe,d me 'n 1d nt1f1 ering daarm e beteken
nit. A1 twee histories gekwahftseerde d1mens1es van
n gesk1eden1 wat ger,g 11 op die
eachaton, ataan God en die wtreld polem,es tot meka r. O,e beskr\ wing van die verhouding
tu sen God en <Sitt wtreld as 'n polem,ese eenhe d, vertolk vol(Jens Bonhoeffer die ware
bedoehng van Luther se tweerykeleer (E: 161,
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Christus 'n werklikheid is, nog verborge en alleen in die geloof kenbaar (Moltmann

1959: 50).
Olt is die groot vraag waarmee Bonhoeffer in die tyd van die weerstand en daarna
in die tronk geworstel het: Wat is die presiese modus van God se teenwoordigheid
in ans werklikheid en hoe ken ons dit? Hoe kry die werklikheid van God in Jesus
Christus daadwerklik gestalte in die alledaagse realiteite van ans lewe en hoe kry
ek daaraan deel? Hoe

le die

laaste beslag op die voorlaaste? Hoe laat dit, veral met

die oog op 'n nuwe toekoms, sy aanspraak t.o.v. die voorlaaste geld en watter
implikasles bring dit mee vir die lewe van die christen en die kerk? Dis spesifiek
binne die konteks van hierdie vrae dat Bonhoeffer, veral in die later fase van sy
lewe, nuut moes kyk na die rol en betekenis van die kerk. Die kriterium vir die
geloofwaardigheid van die kerk se getuienis in die samelewing word in hierdie fase
die skerpste geartikuleer.

3.5
3 .5.1

DIE KERK AS DIE GESTALTE VAN CHRISTUS
Die aanwysbaarheld van God se openbaring in die kerk

Hierbo is verduidelik dat Bonhoeffer die sin van menslike lewe op aarde vind in die
unieke wyse waarop God Homself m Christus aan ons geopenbaar het. In Christus
tree God self as 'n genadige Vader en 'n regverdigmakende Heer ons gewone lewe
binne en herstel Hy dit in ooreenstemming met sy oorspronklike doel. Daarin is die
openbaring van God ' n konkrete en kor ingente gebeure wat ons lewe raak en
daaraan 'n bepaalde vorm gee (Feil 1971 ;103 -104).
Omdat God se openbaring so deel van die gewone lewe is, het Bonhoeffer, anders
as Barth, nie gehuiwer om die konkrete effek van God se werk in ons lewa
pertinent te soak en aan te toon nie. Sy beskouing van God se soewereiniteit was
gekoppel aan sy oortulging dat God se regverdigmaking in Chrlstus konkrete
gestalte in ons lewe aangeneem het, en binne die kontoere van die geskiedenis
toenemend konkrete vorm wil aal'lneem. Vandaar dat hy lewenslank bly vra het na
die konkrete werk van God in ons lewe: Bonhoeffer wou weet hoe Christus
vandag onder ons gestalte kry .
"Entschoidend ist fur ihn nicht die pnnzipielle Unfassbarkeit der
Offenbarung, sondern der konkreten Nachweis, das die Gestalten der
Off· ibarung dadurch den Menschen rechfertigen, dass sie ihn seiner
Selbstverfugung entreissen und in ein neuen Sein versetzen, des
vorgegeben 1st . .. UnverfGgbar wird die Offenbarung erst durch
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konkrete Ges:altP.n der Rechtfertigung" (Pfeifer 1972: 187-188).
Dit is spesifiek binne hiercJie konteks van sy soeke na die konkreto gestalte van
God se soewereine en regverdigmakende handeling met die w~reld, dat Bonhoeffer
sy visie vir die kerk ontwikkel het.
Bloot deur sy bestaan en fun~.sio,,ering as emp,ntlse instituut is die kerk volgens
Bonhoeffer alreeds 'n aanduiding oaarvan dat God se openbaring in die w~reld 'n
spesifieke ruimte nodig het. In die in.:aitusionele lewe van die empiriese kerk word
ons daaraan hcrinn,:, dat die werk va:i Ctlr:stus nie ver~eestelik mag word nie,
maar dat dit konkrete beteke111s vir on~ l~we het (E: 19). Trouens, die vraag na
Christus, na wie Hy as woord van G'>d ,Norklik is, kan eers beantwoord word
vanuit die ruimte van die kerk Wod' Hy Homs ,If oan ons openbaar (C: 171). Hierdie
perspcktief op die kc.rk as die ruirnte vir C!ie konkretisering van die openbaring
verklaar die gesag wat die empi1 1esc kerk fJn die uitsprake van kerklike
vergaderings vir die grootste deel vc.1I -:;y lewH w Bonhooffer gehad het (Fei!
1971 : 105-1061 • 49
Omdat die oponbaring egter die ganse werkli!-.h,?id omva t en verundP.r, betoken dit
dat die kerk as ruimte vir die openbaring n,pcr is as wN ons cmpines daarvan

"0'

ervaar. Die kerk is ook die ruimte waar die feit
k .ndip word dat God in Christ us
die wAreld met Homself versoen het. Trouens. di& kerk is self die teken van hierdie
versoening.
Hierdie perspektief is veral ontwikkel in Bonhoeffcr se later werk wat hy tydens die
weerstand geskryf het. Hy het J,t nodig gevind om aan die een kant d, i,1troverte
houding van die Belydende Kerk te krit1seer, en aan die ander kant die
verantwoordelikheid van die kerk t .o.v . die soskl politieke realiteite om horn ta
benadruk. In die kcrk moet iets van 'n nuwe Godgcwilde humaniteit reed~ beg,n
vorm aanneem (Day 1975:368 370).
In sy l::thik skryf Bonhoetfer dat die kark die µ'ek is wa1:1r God se heersk, 'PY oor
die hale wareld verkondig word. In die !<erk word die dlep ~enheid tusson God an
wareld en die betekenis wat vIr dio mensliko lewo daarin opgesluit is, o ,:i.u1
(E: 19). Hier kry die korrelasie wat daar tussen die Laasto en die Voorl&, :-.tc
bostaan, 'n eerste maar baie sigbare g ~stalre. Om di~ rode bestaan die kerk ni£, ter
49 Feil lig die gedagte baie mooi toe 1-Vannm.l• t,y : kr)'f: •1n der Konsequenz der konkreten,
kontinganten Offenbarung in Jesus Chriiitus .,egt es. daaJ Bonhoeffer nachdrQcklich We" auf
die absolute Verb1ndlichkeit der konl<.n.tun, amp11ischen Kircha legt
durch d,e luerkennung
elner konkritten verbindlichen At•~c,itdt erhll\ die empirische Kirche den Charal'ter einer
Institution mit lotzter Entscheidungs,awopetenz• (Feil 1971 : 105 1061
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wille van homself nie. Sy prioriteit is nie die opbou van 'n massiewe religieuse
organisasie of die u1tbou van 'n selfgerigte vroomheid nie. Die kerk is geroep om
sy bestaan diensbaar te maak aan God se unieke manier van omgaan met die
w~reld: dit moet die aanspraak van die Laaste oor die Voorlaaste sigbaar maak. In
wat volg, word toegelig hoe d1t moontlik is en veral hoe d1t gerealiseer moet word.

3.5.2

Die liggaam van Christus: die verhouding tussen kerk, mensheid en
woord

Om God se genadige omgang met die wlireld en die l!:iieke rol van die kerk daarin
nader toe ttt lig, gebruik BonhoP.ffer in sy etiese geskrifte die beker,de Nuwe
Testamentiese beeld van die liggaarn vtm Christus ;E:23-24; Poole 1981 :281 -284) .
In die mensgeworde, gekruisigde en opgestone ligg.-tam van Jesus, so skryf hy,
kom ons by die plek waar God sy liefde ~n barmhart19heid aan die wareld op ·n
l<onkrete wyse ltetoon he . In die liggaam vc1n Chistus het God Hom vereenselwig
met ci,e mens; daar l",et Hv d!,: ~onde van d1a helo godde 1ose mensdom gedra en
Hom mt!t ons versoen . In die opge$tane liggaam van Christur gee Hy gestalte aan
'n nuwe menshe,d. Hier word die rr c:1:-dom herskep na die beeld van Christus.
"Die Gestalt Jc:.,u Christ, gP.winnt Gestalt im Mensche11" (E:53) .
Volgens Bonhoeffer is dio mit-'

1

Christus r ~eds he;skep ,.; en cJ
Die ueeld v,..n Chnstus, sy
8igbl:!ar, nl. in sy kerk.

C 10

y\;~ 1

~mer nou dat, terwyl d1~ hele mensdom in
•t 3,1n sy gos1~ltc. nie olmal dit sc, herken nie.

I"

Nord uiteindelik net OPder 'n kleiner groepie

,erk is vir Bonhoeffer nie in die ee;sto plek 'n reltyrgus

gemeenskop waar Christus deur mense vereer word nie. Dis eerder Christus solf
wat op 'n besondorse wyse onde rnense gestalte kry. Die kerk kom voor~ uit die
proses waann Christus die mensdom daadwerklik opneen1 in sy verc;oeningswerk
en sigbaar deelgee aan sy gestalte. Hierin 10 die geheim van die kerk se wese,
roeptng en lew&nsvorm. Naas die gestalte van Chnstus soos d1t s1gbaar word in
die kerk, livr nie kerk geon eie gestalte, gesag of waarde nie. Die kerk 1s presies
wat d1t 1n ,Jo Nuwe Testament genoem word: die liggaam van Christu~ op die
aarde.
"Er, d · 'ie Gestalt des Menschen trug, kann nur in einer kleinen
Schar <.,, ,talt gcwinnen : das ist seine Kirche. 'Gestaltung' heisst
daher in . ,ter Linie Gestaltgewmnen Josu Christi in seiner Kirche. Es
ist die Gr : It Jt')u Christ, selbst, die hier Gestalt gewinnt. In tiefer
und ldare • c?•iichnung dor Sache selbst nennt das Neue Testament
die Kirct:e 0 ~1. •.eib ~hristi" (E:54).
Volgens Bonhoeffor · 1.in di1.1 kerk net die liggaarn van Chri.•Hus genoern word as dre
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mens - alle mense - daarin deur God aangeneem en met Hom versoen is. Die kerk
is die lewende bevestiging van die realite1t van God se aan ·aarding van die hele
wAreld (Day 1975:357). Hoe God die w~reld sien en wat die mensdom in die lig
daarvan moat wees, word afgespieel in die sigbare bestaan van die kerk. Die kerk
is in der waarheid self 'n stuk van die mensdom - 'n stuk wat deur Christus
vernuwe is en in wie Hy nou reeds gestalte kry . Hier in die kerk neem God se
herstelwPrk aan die ganse mensdom as 't ware 'n aanvang.
BiPne so 'n rr1amwerk dra die kerk nie 'n eie beeld of gestalte nie. Dit dra die
gestalte van Christus wat vir die hele mensdom bedoel is. Trouens, die beeld wat
Christus aan die kerk gee, is die bee Id van die mensheid self. Wat dus in die kerk
as liggaam van Chnstus gebeur. gebeur vofgens Bonhoeffer plaasvervangend vir
alle mense . In die kerk word die w~reld gekonfronteer met en herinner aan die
bestemming wat God daarvoor beplan het.
"Die Kirche ist der menschgewordene, gerichtete. zu neuem Leben
erweckte Mensch rn Christus" (E:55).
Uit Bonhoeffer se nadenke oor die wyse waarop die kerk as die eerste gestalte van
uie herskape mensheir' 1ie w Areld moet herinner aan sy ware bestemming, word
die kriterium vir sy gel0ofwaardigheid duidelilc. Die kerk is vol gens Bonhoeffer
geroep om deur sy prediking die 'Aloord van Christus in die wAreld te laat opklink.
Die belang van die Woord bestaan daarin dat d1t die medium is waardeur Christus
self in ons lewe, spesifiek ons lewe as gelowiges, inkorn Deur die Woord van
Christus verkry ons insig in die betekenis van sy lewe en werk . Hierdie werk
bestaan daarin dat Christus die w~reld met God versoen en so deel gemaak het
van sy liefde. Chrrstus se woorde bied dus nie net insig in die betekenis van sy eie

lewe un geskiedenis n,e; d1t ontsluit ook die werklikheid van ons mensfike lewe.
Die mens se lewe is by sy bestemmrng u1tgebring deur Christus se geskiedenis
(Moltmann 1960:53). Mense wat die Woord van Christus hoor en dit gehoorsaam
navolg, tree hierdie versoende werkfikhe1d daadwerkhk brnne. So raak hy/sy
volledig deel van die liggadm van Christus en rn Hom deel van die werklikheid van
die ware mensheid.
Die kerk as liggaam vari Christu~ w riarin die gan:.ie menshe1d verteenwoordig word,
kry dus gestalte deur die Woord . 01t 1s die konkrete plek waar Christus in die
gebeurtenis van die verkond1g1ng teenwoordig 1s. 01e kerk moet dan erns maak
met die belofte dat Christus in sy Woord teenwoordig is. Juis dit gee aan die kerk
'n mandaat in die w~reld (Honecker 1963: 152).

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

142

Bonhoeffer wys daarop dat die kerk in sy verkondiging van Christus se Woord
gedurig die gevaar loop om die weretd in die steek te laat en so sy roeping te
versaak . Want wat die wereld nodig het, is nie die oplos van sy veelvuldige
probleme nie, maar om deel te kry aan die verlossing wat in Christus 'n
werklikheid geword het (E:328-339). Hierin bestaan die opdrag van die kerk. Dit is
waarop sy verkondiging afgestem is, nl. om die wereld deel te maak van die
Christusgebeure . Die kerk doen dit deur die liefde en versoening van God nie net
aan die wAreld te verkondig nie, maar ook deur dit deel te maak van sy eie
leefvorm in die wereld (E: 23,24) .
Dit i~ wat uiteindelik aan die kerklike verkondiging ~ewig en gelootwaardigheid
verleen . Wanneer die kerk as draer van Jesus se Woord self gehoor gee aan die
Woord; wanneer dit toelaat dat die Woord soos wat dit vlees geword het in
Christus, sy eie lewe in beslag neem en verander, • dan kry dit "abgeleitete

Autoritat", gesag op grand van Christus se gesag: ware gesag (Feil 1971 : 106)
Die aard van die Woord is sodanig dat dit nie net as algemene waarheid
aangekondig wil word nie. So het dit geen geloofwaarwgheid of gesag nie (Ott
1966: 163). Die Woord van Christus moet op 'n konkrete manier 9estalte kry in die
lewe van die mens (C: 169). Daarom kom dit deur die verkondiging na ons as
konkrete gebod wat, terwyl dit gehoorsaamheid wek, ook 'n nuwe kwaliteit en
inhoud aan ons gewone lewe op die aarde saam met ander gee. Dit is die manier
waarop die laaste sy aanspraak oor die voorlaaste laat geld (Wolf 1963:19) .
Die kerk, wat dus deur sy verkondiging gestalte wit gee aan Christus se omgang
met die werelu kan dit net met gesag doen waar sy eie optrede iets spesifieks
vertoon . Die kerk moet opgeneem wees in die konkrete werking van die Woord en
ooreenstem met die gestalte wat Christus as die Woord aan die werklikheid gee.
Bonhoeffer

praat

in

hierdie

verband

van

"G/eichgestaltung",

vry

vertaal:

gelykvormigheid. Met die begrip wou Bonhoeffer, meer as wat moontlik was met
bv. 'n term soos navolging, daarop wys dat die kerk vir sy lewe en getuienis
volledig afhanklik is van Christus. Meer riog: vir die geloofwaardigheid van sy
getuienis, moet die kerk so gegrond wees in Christus en sy werk, dat iets daarvan
in die kerk se eie lewe sigbaar word. Oat dit nie die christen en die kerk se eie
verantwoordelikheid uitsluit nie, maar daaraan 'n eie unieke kwaliteit gee, word in
die slotgedeelte uiteengesit.
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3.5.3

Gelykvormigheid as kriterium :
relevansie

geloofwaardigheid as teenpool van

Om liitdrukking te gee aan die konkrete wyse waarop God in Christus met ons
werklikheid omgaan, gebruik Bonhoeffer in aansluiting by Galasiers 4: 19 die term:
"Gestaltung": gestaltegewing. In sy Ethik is dit 'n sleutelterm. Vir Bonhoeffer was
die mens se soeke na en naleef van die goeie nie voorop in die Christelike lewe
nie. Die goeie as die werklikheid van God het
werklikheid verskyn.

In Jesus Chr,stus,

reeds in Christus in ons aardse

in sy menswording,

kruis1ging en

opstanding is die mensheid herskep. Wat met Hom gebeur het, geld van alle
mense, want Hy was die ware mens (E:49). Tog, hoewel reeds 'n voldonge saak,
bly God se bemoeienis met ons wareld voorlopig. Dit voltrek horn as 'n historiese
proses. Daarin wil die werklikheid van God almeer deel word van ons lewe. Wat
ePnmaal

in

Christus gebeur het, moet deur die Heilige Gees gestalte kry in ons

tewe . Dit is vir Bonhoeffer die probleem van die Christelike etiek: "... das
Wirklichwerden der Offenbarungswirklichkeit Gottes in Christus unter seinen
Geschopfen" (E:4).
Om ons hieraan deel te !Jfle, roep Christus ons deur sy konkrete gebod. Die gebod
onthul nie net die dieper sin van Chnstus se werk en lewe nie, dit skep ook
toegang daartoe . W1e daarin leef, dit gehoorsaam, kry deel aan die nuwe lewe in
Christus, aan die werklikheid van God in hierdie wereld . Moltmann ( 1959:53) stel
dit so:
"
das ist die eigentliche Frage christlicher Ethik - wie denn diese,
auch ihn umschlossen haltende Wirklichkeit Jesu Christi im konkreten
Gebot auszulegen und wie in ihr zu leben, wie er an dieser Bewegung
des Angenommenwerdens der Welt 'teilhabe' ... Der Gedanke der
Partizipation, der Teilnahme und Teilhabe, des Mit-lebens und Mitleidens ist Bonhoeffers durchgangiger ethischer Ausdruck" .
Oor hierdie voorlopige karakter van God se werklikhe1d in ons lewe en hoe
Bonhocffer ons oe daarvoor wou oopmaak, sodat ons daaraan kan deelneem, skryf
Feil (1966: 159):
"Bonhoeffer vermag noch nicht gerade herauszusagen, was es heisst,
das Gott in der Wirklichkeit gegenwartig ist ... Er gibt nur einen Wink,
ruft zu einer Nachvollzug, zum Wagnis eines Sehens und Harens ...
Bonhoeffer zeigt, andeutungsweise, in indirekter, auftordernder
Mitteilung, die Moglichkeit einer wahrhaft ethischen Haltung eines
gelassenen Sich-auf-Gott-Einlassens. Er will Augen und Ohren offnen
fur den Finger Gottes in alien Dingen und die Stimme des Guten
Hirten, die uns Oberall erreicht" .
Teen hierdie agtergrond van God se aanwesige werklikheid in Christus wat d.m.v.
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die g ~::>od as uitnodiying tot deelname na ons kom, introduseer Bonhoeffer die baie
belangrike begnp "Gleichgestaltung" . Teenoor die begnp "Gestaltung" wat die
soewereine en allesomvormende

aard van God se heilsbemoeienis met die

menslike werklikheid beskryf, I~ Bonhoeffer met die beg rip "Gleichgestaltung"
meer klem op die deelname van die mens aan hicrdie heilsproses.
U1t wat Bonhoefter self hioroor skryf (E:50 vv), is dit duidelik dat die mens se
deelname aan die heilswerk van Christus nie die resultaat van enige menslike
program, beplanning of inspanning Is nie (E:51 ). Met du~ term bevestig Bonhoeffer
dat die Christelike lewe en die dade wat daaraan eIe i!':, buite hulleself in Christus
gegrond is (Pfeifer 1972: 194) Anders gestel: wat ors lewe christelik en eg maak,
is nie dat ons iets daarvan probeer maak nie; dis belangriker dat Christus iets
daarmee sal doen, dat Hy so daarop inwerk dat ons lewe gelykvorm1g word aan
syne. Die beslissende knterium v ir die gelootwaardigheid van die kerk en die
christen se bestaan en getuienis in d it! wtreld I~ opgesluit in die waag of Christus
gestalte in ons lewe kry .
"Gestahung 91bt es v ielmehr allein als Hineingezogenwerden in die
Gestalt Josu Christi, als Gleichgestaltung m,t der einzigen Gestalt des
Menschgewordenen, Gekreuzigten und Auferst~ndenen" (E:51 ).
In die loop van sy lewe het Bonhoeffer op verskeie manie1e verwys na die eenheid
of gelykvormighe1d met Christus as maatstaf vir 'n egte Christelike lewe. In
Finkenwalde het hy na die navol3ing van Christus en ons gehoorsaamheid aan sy
eise vorwys . In sy E,nik gaan dit om ons deelname aan Christus se geskiedenis
soos dit plaasgevind het in sy vleesword1ng, kruisiging en opstanding (E:52-54).
Later, in sy gcvangcnskapbriewe word die gelykvormigheid aan Christus nader
omskryf as ident1f1kasie met die weerlose liefde van God ter wille van ander.
Daardeur kry ons lewe 'n radikale gerigtheid op die ander. Dit staan In die teken
van Christus se plaasvervangende liefde vir alle mense.
Soos die termo wat gebruik word a,mdui, sluit hierdie 1ntieme verbondenheid met
Chnstus nie menslike handehng uit nie. Trouens, die lewe in Christus word sigbaar
in 'n unicke styl van lewe. Maar die geheim, die blywende oorsprong van so 'n
lewe IA opgesluit in die onbegryplike en wonderlike waarhe,d dat Christus sy beeld
almeer in ons gestalte wil laat kry, en ons aan horn gelykvormig leer leef.
As die krtterium vir die kerk se geloofwaardigheid setel in sy gelykvormighe1d aan

Christus, impliseer dit dat die geloofwaardigheid van die kerk duidelik onderske,
moot word van wat vandag bekend staan as dio relevans,e van die kerk. Die term
relovans10 suggercor d10 belangrikhe1d daarvan dat die kerk in die uitleef van sy
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getuienis 'n bepaalde effek moet en kan h~. Dit suggereer egter oo!< dat die kerk
self hierdie effek kan aanbring . Die vrnag na relevansio veronderstel gewoonlik 'n
situasie waarin die kerk invloed verloor het en nou probee, om daardie invloed in
die samelewing te herwin. Dlt gaan dikV' "'s gepaard met die drang om deur ~'!
lewe er, prediking aktueel en e1etyds te wees Die geloJf waarin so 'n soeke rus, is
dat die band tussen God se Woord en die wllreld deur een of ander metode of
program gemanipuleer kan word.
Alhoewel 'n e1etydse, relevante getuienis van die kerk uiters belangrik is, is die
gevaar dikwels dat by die soeke daarna die kriterium daarvoor in die opinie,
behoeftes en verwagtinge van mense gelee is. Dit steun daarop dat as hierdie
behoeftes ernstig geneem en aangespreP.k word, die effektiwiteit van die kerk se
getuiP.nis sat verhoog en sy algemene invtoed sal toeneem . 'n Kerk wat die
geloofwaardigheid van sy getuie"lis in die woreld ernstig neom, hou allerecrs
daaraan vas dl3t God ,n Christus die nood van mense ken en dit ook daadwerklik
lenig. So 'n kerk glo dat God dit vandag nog doen en juis sy kinders, die kerk,
daarvoor gebrui'<. Daarom roep Hy die kerk om S'/ liggaam op aarde te wee~. om
sy Woord uit te dra . Daarom moet 'n kerk wat sy roeping ernstig neem se pnoriteit
nie die behoeftcs van mense wees nie, maar die waarheid van die evangelie, die
uitbreiding van Chnstus se ryk op aarde.
Wat voorop is in die lewe van 'n kerk wat sy eie geloofwaardigheid ernstig neem,
is dus nie hoe dit manse tevrede kan hou of aan hulle ve rwagtinge kan voldoen
nie. Die eerste vraag is hoe die kerk gehoorsaam kan wees aan Christus, hoe dit
aan Hom gelykvormig kan wees , hoe dit Hom getrou kan dien. Waar die kerk dit
rcgkry, val dit n,e net saam met sy eie wese as liggaam van Chrtstus op aarde nie,
maar word dit werklik diensbaar aan Christus en deur Hom aan die n"wone aardse
lewe. In Christus ontplooi dan 'n lewensvorm waaruit dit blyk dat die kerk tegelyk
aan Christus getrou is, en aan die lewe van mense op a1: de getrou en diensbaar
is. Trou1?ns,

in

gemeenskap met Christus as die grond van sy bestaan, bloei die

ware lewe waarvan die kerk se gestalte 'n sigbare voorbeeld is. In Christus is die
geheim vir die eenheid van die kork se wcse en gestalte, sy Woord en daad,
belydenis en lewe - 'n eenheid wat die geloofwaardighei\J van sy lewe en getuienis
In die w~reld kenmerk. Hi1:1rd1e eenhe1d setel nie in die kerk se eie poging om sy
dade in ooreenstemming te bring met sy idcale of woorde nie. O1t setel in die kerk
se trou aan Christus on sy Woord. Waar die kerk stcun op Christus, toolaat dat
C~ristus deur horn work, vertoon d1t 'n bopaalde kongruensio en word dit
diensbaar aan die w0rcld . So 'n kerk se woorde en dadn word werklikheidgotrou .
Gevorm na die gestalte vr1n Christus, blyk nou duidelik dat die kerk nie bloot
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eietyds, d.w.s. aangopas by die verwagtinge en selfc; grille van n,ense is nie, maar
~oos Christus eg mensliK en daarom wer:.:hk vir d11:1 w~reld . Dit bring ons by 'n
tweede belangrike implikasio van die kerk se gelykvc,rmighe1d aan Christus as die
maatstaf vir sy geloofwaardigheid r . dat die kerk daardeur ook werklik getrou
word aan die werklikheid van die rnenslike lewe.

3.5.4

Geloofwaardlgheid 11s get, uheid aan die worklikheid

Omdat God so hand~lingo in Christus. volge;1s Bonhoeffor, die ganse werklikheld
van ons lewe omvat en tot sy bestcmming bring, botekt.m deelname aan Chrtstus
se lewensgang dat n,e mens nader kom aan die werklikheid van sy e,e lewe. Die
mens val saam met homself, met wat hy veronderstel 1s om tc wees.
Waar Bonhoeffer in sy Ethil<. skryf oor ons gelykvorm1ghe1d aan Christus

a

vleesgeworde, gekruisigde en opgestane ricer (E:5 2-55), word hiorctio gedagte
verwoord . Daaruit blyk dat ons gemoenskap met Christus ons nio oornag nuw
manse maak nie. Die mens dra nog deomondig aan die httekens v:1n die sondo.
Ons herken selfs onsselt as die grootstu ,•an allc sondaars, maar

in

Christus staan

ons in die lig van 'n nuwe lewe en 'n ander tockoms. Gelykvormig aan Hom hoof
ons nio meer te woes as wat ons is nle. In Hom kan o n

saarnval met onsself,

want Hy bevcstig ons menswees. In Hom word ons wcrkltk mens - vry en eg .
" Glelchgcstalt mit dem Monschgowordoncn scin bedeutot der M nsch
sein durfen, der man in W irkhchkcit , t. Schein, Heuchelei, Krampf,
Zw,mg etwas andorcs, besseros, ideatores zu soin als man ist. t hier
abgetan . Gott liebt den w irklichen Mcnschen. Gott wurde wirklicher
Mensch" (E:52).
D10 belangrikste van die christen en die kcrk se gclykvorrmghe1d aan Chri tus is
egter dat dit hulle naderbring aan die werkhkhcid van ander mcnse sc lewons. In
gemoenskap mot Hom wat gely hot vir and er, wat plaasvervangend sy lowe vir
hullo gogee het, word die kerk se lewe ook oopgebreek tot sohdarno,t met die
nood en lyding van ander. Wanneor hy/ sy vir ancJor begin leef, word die m ns
hom/haarself, word sy/haar bcstcmming bore1k.
"Faith in Jesus ar,d his God consists in sharing a new life of being for
others" (Day 1!375.445) .
As die mens s • lew in ome nstcmming kom met die workltkhc1d , word dlt wat
Bonhoeffer noem 'wirklichkcJtsgemass" .
In sy Ethik skryf Bonhocffer (E :239-242I h1croor dat 'n "wuklichkeitsgemlisso"
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lowe de I vcrrT' van 'n ogte, verantwoordehke lcwc voor God. Oit kom op uit die
roaliteit van 1110 versoening tussen God en die wAreld en rig horn soos Christus op
die

w0reld.

Oit

is

"ein

Handeln

das

in

NtJchternheit

und

Einfalt

das

Wirklichkeitsgemlisse tut, ein Handeln in stellvertretender Verantwortung" (E:239).
Kenmcrkend . , , s '> 'n lewo wat gelykvormig aan Christus trou is aan die lowe, i
die sensit1wite1t war dit vir die lowensituas1e van die and or oponbaar. 'n Christen
of kcrk wat sy moping g trou aan die Iowa nakom, is bcwus van sy cie
begrensdheid en dit pro1',1er nie mense oorrompcl met die evangelie nie. Sulke
se11sit1w1toit brin

monso daartoo om m t sorg en ondorskoldingsvermoo op te

tree, bowus 'Jdarvan ,lat elkc mens en elk

lewensituasie uniek is. Die egtheid vl'n

die Ct111~telike I we d'e bowys van gclykvormighe1d aan Chrtstus en dat kerklike
handeling deur Sy liefde gomot1vocr word, blyk die du dcllkste 1n hierdie sensitiewe
bosordheid oor d10 he I van andcr. O,e christen
elfversekerdh id v n di
van 'n begonadigde. 50

n die kork lowo dus nie mot d10

ldooloog nic, ma r m t die doomoed en g brokenhcld

Hi rdio p rspe t1ef word ,ns1gg w nd to gclig in Bonho ffer

e artikcl oor wat d t

boteken om nie waa,heid tc pra t {EG:363 -372). Die waarheid Is v,r horn nlo in die
eerste pick g le

In di& oo~-l nstcmm,ng van 'n mens sc woord m t di

g.

f iteliko t nd van sako n e. 010 otiose vra g no waa ~eid i prim r 'n be orgdhold
oor 'n ware verhouding tuss n m n e (Day 197 5 :4 11 l. Waarheld word vertoon In
'n lowcnstyl wat, godra dour Goes plaasvervangond • hefdo. d1 h II en gcluk van
ander so k.
"The truthfulness which we owe to God must assume a concrete
form in the world . Our speech mu t be truthful, not in prmc1r:lo but
concretely. A truthfulne s which 1s not concrete 1s not truthful before
God" (EG:364).
So 'n siening kan natuurlik oak lei tot hard

konfrontasie ter wille van die

waarheid. Bonhonff r hot elf by goloenthoid h1ord10 konfrontasio met die w arht1id
beskryf as die boste liofcesd1ens wat 'n m ns aan 1emand kan bowys. In

nder

gevalle kan d1t egter wa dat 'n mens ter w1lle van die ander st1lbly en "ewoon
do n wot goed en reg 1 O1kw Is, en dlt sal later blyk uit Bonhoeffer ae gedagt

50 •we,r • n cht um d1 Durchf hrung erg nd mes or nz nlo en P11nz1ps oeht, darum mus In Ju
gegebenen S,tu uon b obacht t, bg woo n, o w rtet, nt ch, d n w rd n, all 1 1n d r
8 grenzung m n chllch r Erk nntnis ub rhaupt ... N,cht dt W It aus don Ang In tu h ~ n,
ondorn am g geb nen Ort d
Im 6I,ck 3ut d,e Wirklichkett Notwend1g1 ru tun, kann d1t
Aufgabt Htn , .. OH alle mu S 10 111n, Wtll Gott ,n ChrtltUI JHUI Mensch wurde, Wt1I tr
zum Mensch n Ja ngte und w ,r wtr 11, M nsch n, ,n m nschhch r 8 grenrth t d I Urte,I1,
der Erkenntn,s vor Gott und dem N chst n I b n und hand In durfen und oll n ... 011
1d olog1 ch Hand lndt s,eht tCh tn S Ill r ldtt Q f chtlertigt, d f Vtrlntwortllche ltgt tin
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oor die disciplina arcana, is hierdie houding van bewoo swygsaamheid, van
verberging, die duidelikste bewys dat die christen of die kerk werklik leef ... anuit
die gemeenskap met God en cJaarom werklik geloofwaardig botrokke wil wees by
die ander. Hierin val wese en gostalta dikwols die nouste saam en kom die ~erk se
getoofwaardigheid baie sterk na vore, In die volgende hoofstuk word bespreek hoo
Ronhoeffer hieroor gedink en die waarheid self uitgeleof hot in die laaste fa e van
sy lewe,

H•ndeln in die H nde Gotte, und febt von Gone Gn de und Cencht· IE: 240 2◄ 11.
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HOO. STUK 4
GELOOFWAARDIGHEID AS
VERANTWOORDELIKHEID

4. 1

IN LEIDING

In hierdie hoofstuk word Bonhoeffer so denke oor die kork in die laaste fese van sy
lewe nagegaan. Ondanks duidehke verskille tussen sy twee belangrikste geskrifte
uit h1ord1e tyd, nl. die Ethik en sy brlewe uit die tronk, bostaan daar ook
betekenisvolle ooreenkomste. Dio belangrikste is waarskynhk dat Bonhoeffer in
albo1 werko worstel mot d10 vraag na die toekoms van sy land en die rol wat die
Christendom en veral dio kerk daarin kan specl. Hoe moet die kerk en die Christen
bv. reageer waar die orde van die snmelowing verstcur is deur 'n totalitar bewind
oos Hitler 'n? Watter bydrao kan die kerk lower tot die u1tolndolike herstel van
daardie orde? Kan m nse soo vroo r bly leef en dio vangelie verkondig a of niks
gebcur het nle, of is nuwe aanpass,nge nodig? Meer basics nog: sou Christu In 'n
n -oorlogse tyd vol ontnugtcring en tocnemendc okulansasie nog nigo betekonis
h 7 lndl n w I, wat b t ken dlt vlr 'n kcrk om te lo dat dit ondor dio an praak
van Chnstus loof? Di6 vrac bring 'n mens by die groot tcma van Bonhooffor so
work In die laaste fase van y lew , nl. die verantwoordolikhe d van die
Christendom en die kerk in 'n tyd van verandoring n rekonstruksie. Verskel
golecrct s bovestig do bolang van hierdio tema by Bonhoeffer, veral soos dit in sy
laaste gesknfte na vore kom. Renate Bethge skryf die volgende in 'n stuk oor
Bonhoeffer sP. elitistiese agtergrond:
"For Bonhoeffer, responsibility is a central theme which he developed
mainly in Ethics and the prison letters" 18 thge 1981b:297).
Hanfriod Muller sluit hicrby aan waar hy die gemeenskaplikhc1d van die twee
gosknfte as volg beskryf:
"Diesen beiden Sammlungen ist inhaltllch • im Vergleich zur zweitcn
wie auch ersten Periodo - di s gem insam, dass hier nicht mehr
prim r und fast ausschliossltch fur die Kirche, sondern nunmehr vor
allom in Verantwortung fur die ganz Gesoll~r.haft gcdach• wtrd, well
Bonhoeffer ir. dios:.•r Periode in Verantwortung fur die Gesellschaft
h nd It und sp t r I0,dot" (Mull r 1963:54).
U,t

wat

Muller

skryf,

Is

dit

du1dehk

dat

Bonhooffo,

so

nadonke

oor
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verantwoordelikheid nou saamgehang het met sy besorgdheid oor die negatiewe
effek van Hitler se bewind op die Duitse samelewing. Hitler se militAre beleid en sy
vervolging van Jode het die gesag van die owerheid ernstig geskaad en die
samelewing diep ontwrig.

Teen

weerstandsbeweging aangesluit

so

'n

agtergrond

het Bonhoeffer by die

Dit was geen willeke:Jrige of rewolusion~re

handeling nie. Daarmee het Bonhoeffer verantwoortie'ikheid geneem vir die eise
van sy tyd en wou hy die menshkheid en goe1e orde van die samelewing help red .
Trouens, as teoloog is Bonhoeffer gemotlveer deur Christus se selflose,
plaasvervangende d,ens aan ander. Vir horn was juis dit 'n kenmerk van
verantwoordelike optrede en het dit dio basis vir 'n gesonde samelewing gevorm.
Ironies genoeg het Bonhoeffer bereidheid hiertoe nie in die kerk ontdek nie, maar
by sy bondgenote in die sameswenng. Hierdie groep van wie die meerderheid
humaniste was, het beter as die kerk verstaan wat die gebod van Christus vir die
oombltk was . Die gevolg is dat Bonhoeffer in hierd,e tyd sy begrip van
verantwoordelikheid nie onmiddellik in ekkles1olog1ese terme uitgodruk het nie.
mac:1r dit hoofsaaklik beskryf het m terrne van die oorwoginge en optredes wat in
die geledere van die weerstand gegeld hot (Day 1975:357-368) .
Oit alles betaken egtor nie dat die kerk vir Bonhoeffer onbelan{;rik geword het nie.
Trouens, as die kerk dio plek is waar Christus in en vir die w~reld gestalte moet
kry. is die sigbare kerk nou vir Bonhoeffer te vind binne die wyer verbande van die
monsheid as geheel. Waar verantwoordelike optrede vroeer bekyk is binne die
konteks van die Christelike gemeenskap, word dit nou bekyk vanu it die perspektief
van verantwoordelike indiv1due, van wie Bonhoeffor self en sy vriende in die
weerstandsb&weging unieke voorbeelde was (368). Die kerk bly die belangrikste
instansie met 'n mandaat van God om ln die w6reld werksaam te wees, maar sy
verkondlging rnoet staan In die teken van 'n daadwerklike betrokkenheid by die
probleme van sy tyd . Bonhoeffer vra dus van die kerk egte wGreldlikheid. Gevolglik
vermy hy ekklesiologiese terminologie wa

'n mdruk van eksklusiwiteft en

w~reldvreemdhoid kan wek. Hy beskryf die gemeente met 'n nuwe, sekulAre term:

Gemelnwesen (368-369). Meer as tevore 1a die toets vir sy gelootwaardlgheid in
gewlllighe!d om in die gomeenskap met andor diensbaar te wees aan die
samelewlng, selfs al hou dit lyding in. Dlt is by uitstek die fok.us van Bonhoefter se
etiek on ~Y briewe in die gevangenis.
Te m1dde van die ingrypende fin dikwels chaotiese gevolge van die oorlog, kon die
kerk In die versooking kom om skuldloos en selfgesentreerd daaraan verby te feet.
Bonhoeffer hot geargumenteor dat d10 kerk juis in sulke omstandighede sy

...
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verantwoordelikheid nuut moes formuleer en moes uitleef. Dit was nie net ter wille
van die kerk self nodig nie, maar ter wille daarvan dat 'n nageslag met hoop die
toekoms kon binnegaan (WE:25 26) . Vandaar dat die onderwerp vir hierdie
hoofstuk lui: geloofwaardigheic1 as verantwoordelikheid.
"The centrality of the Christian community in Bonhoeffer's thought
had not lessened, though he now emphasized its existence for the
sake of the world in order to counter the Confessing Church's closing
in upon itself, and to remove every nominally Christian legitimation of
political irresponsibility" (Day 1975:369) .
In wat volg word rekening gehou met hierdie aksentverskuiwing in Bonhoeffer se
laaste geskrifte. Gavolglik sal Bonhoeffer se ekklesiologiese opvattinge in die laaste
periode van sy lewe nie onmiddelhk bespreek word nie. Ek sal dit bespreek binne
sy ruimer opvatting van 'n Christus gefundeerde lewe van verantwoordelikheid .
Vandaar sal die imphkasies wat dit vir sy opvatting van die kerk se getuienis in die
w~reld gehad het, nader beskou word.
Die afdeling bied eerstens 'n uiteensetting van die belangrike rol wat die daad,
vrymoedige geloofshandelin{I, in Bonhoeffer se lewe en denke in die algemeen
gospeel het. Dit kwalifiseer die soort vorantwoordelikheid wat Bonhoeffer vir
homself en die kerk beoog het. Dit bcklomtoon hoe belangnk dit vir Bonhoeffer
was dat dio kerk sy getuienis hied deur sy roeping daadwerklik uit te leef. Die daad
druk die wesenlike karakter van die geloof as 'n aktiewe toekering tot God en tot
die ander uit; dit bicd ook die sleutel tot die soort onderskeidingsvermoe wat die
daad

moot

inspireer.

Feil

(1971:122-126)

praa,

in

di~

verband

van

die

hermeneutiese funksie van die daad. Die geheim vc1n '3onhoeffer se merkwaardige
insig was in 'n groot mate getee

in

sy gew,lligheid 011, die eise van die evangelie

daadwerklik uit te leef. D,e bespreking hiervan bied 'n i~1ield1ng tot Bonhoeffer se
siening van die aard van d10 dade wat hy tipt,er ,.,: die u1tleef van ons
verantwoordelikhe1d

in

tye van krisis en verval.

Die samehang tussen verantwoordelikheid en wat Bonh~•..tl fer verstaan as die
normale gehoorsaamheidslewe van <1ie mens voor God, is hler van belang. Die
implikasies wat Bonhoeffer se v1sie van verantwoordehkheid t•• t vir die kerk se
vryheid en kritiese funksie teenoor die owerhe1d, is 'n deurlopo, 1e mot1ef in sy
ekklesiologies-etiese denke. Waar dit aanvanklik die krit1ese afgrensing van die
kork t.o.v. die staat en sy maatreels u1tgedruk het - 'n soo , pass,ewe
ongehoorsaamheid - word dit later by Bonhoeffer self akt1ewe optrt1do van die
i11d1vidu teen die owerheid en sy wette. Dit ,s spesifiek binne hierdk •·rmtaks dat
dio tema van verantwoordelikheid na die sentrum van Bonhoef fer se ,~we geskulf
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het.
Sy ervaringe in die weerstandsbeweging, spesifiek sy kontak met ander wat vir die
normalisering van die samelewing gestry het, het horn daarvan oortuig dat Christus
inderdaad oral werksaam is waar manse ter wille van ander ly. Hierdie ontdekking
het gelel tot 'n betekenisvolle verbreding in Bonhoeffer se Christologiese denke.
Christus is gesien as die pantokrator (Rasmussen 1972:34): die geheim en
middelpunt van alles wat bestaan. Saam daarmee is die wAreld of, soos Bonhoeffer
dit stol, die natuurtike, nuut ontdek en positief waardeer as sfeer vir menslike
verantwoordellkheid . Dit alies hat meegebring dat Bonhoeffer nuwe gedagtes
ontwikkel het oor die wyse waarop Christus weer gestalte in die sametewing kan
kry. Die vraag na hoe Christus in die samelewing gestalte kry, vorm die
uitgangspunt van sy Ethik. Die vraag bied ook die sleutel rnt sy deelname aan die
weerstand : ter w dle van die herstel en opbou van 'n nuwe Du1tsland moes hy ook
tot handeling oorgaan . Daarin het hy vir homself en vir die kerk 'n geleenthe1d
gesie11 om 'n verantwoordelike bydrae te maak om die sos1ale en politieke
ontwrigting van die tyd te help teewerk .
Die mislukking van die weerstand het Bonhoeffer se bcsinning oor die rol van die
Christendom in 'n sg . nie-religieuse samelewing ingetui. Op die punt kry ons 'n
subtiele

verskuiwng

in

Bonhoeffer

se

begrip

van

die

Christen

se

verantwoordelikheid 1.0.v die samelewing , en spesifiek t .o.v . die toekoms van
Duitsland . In sy etiek ~aan di! om die aandeel van die Christen aan die moontlike
herstel van die gebroke \,enhr1d tussen Christus en die Westerse kultuur - 'n breuk
wat o.a. deur Hitler se re~•me veroorsaak 1s. In sy gevangenskapbriewe gaan dit
meer om die voorwaardes waaronder die kerk en die Christendom met integriteit
kan voorbestaan in 'n na-oorlogse situasie van toenemende sekularisasie. Vandaar
die ondorskeiding tussen verantwoordolikhe1d as weerstand en herstel in 4 .2 en
verantwoordel1kheid as 'n bereidheid tot sol1dariteit met ander in 4.3.
Bonhoeffer se Christotogiese v,sie in die laaste stadium van sy lewe en die
verantwoordelikhede wat hy in terme daarvan vir 'n geloofwaardige Christendom
gevisualiseer het, het vanselfsprekend ingrypende implikas,es vir die lewe en
gestalte van die kerk. In sowel die ettek os die gevangenskapbnewe is die kriterium
vir die II.erk se geloofwaardige bestaan

in

die wereld gelee in sy bereidheid um met

die lydende Christus te 1dentif1seer en soos Hy diensbaar te wees aan die wilreld .
Oit bring mee dat groter klerrt geplnas word op die ker, se missie in die w~retd, as
op die uiterlike patroon of struktuur waarmee dit in die w~reld bestaan (Littel

1962:37 38). Geloofwaardigheid word in 'n seke•

sin getoets aan die kerk se
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bereidheid om hierd1e verantwoordelikheid uit te leef. Dan het die uitleef van
h1erdie verantwoordelikheid noodwendig ook ingrypende implikasies vir die vorm
waarin die kerk in die wereld bestaan. Hierdie implikasies vir die kerklike struktuur
sal uitvoerig bespreek word.
Bonhoeffer se visie van die kerk se verantwoordel,kheid in die herstel van die
samelewing soos dit in sy euuk na vore kom, belig die belangrike rol wat
plaasbekledende skuldbelyden,s in Bonhoeffer se ekkles,ologiese denke gespeel
het. Alhoewel hy die belang daarvan regdeur die kerkstryd beklemtoon het, skryf
hy in sy etiek meer breedvoerig daaroor en doen hy self 'n aangrypenae belyden,s
in die verband. v,r Bonhoeffer word die mens se wese111ike verhondenheid met
Christus eers s,gbaar waar hy bereid is om die skuld v1r die chaos van sy tyd
plaasvervangend, soos Christus, op horn te neem. Daarsonder is geen herstel
moontlik nie. Daarsonder ,s die kerk geen kerk nie.
"In dieser Schulderkenntnis nimmt der Prozess der Gleichgestaltung
des Menschen mit Christus seinen An fang .. . Der Ort an dcm diese
Schulderkenntnis wirklich w1rd, ist die Kirche" (E:97).
Ten s1otte sal spesifieke aandag gegce word aan Bonhoeffer se finale gedagtes oor
die kerk. Meer as ooit het dit vir horn uitgekristalliseer dat die kerk alleen kerk kan
wees waar dit sonder groat woorde, maar dan onbeskaamd vir ander en in die
besonder vlr die noodlydendes intree. Daarin by uitstek word getrouheid aan
Christus geillustreer. Dan word die kerk wat dit moet wees: 'n kerk sander
voorregte. Orndat die Jode in Bonhoeffer se korteks die onderdruktes was en hy
vroeg reeds die kerk se verantwoordelike bydrae tot 'n vredevolle samelewing in
die area !)eidentifiseer het, staan ek korthks stil by sy vernaamste gedagtes ,n
hierdie verband . Ten slotte is die groat vraag hoe Bonhoeffer 'n kerk gevisualiseer
het wat soos sy Heer bereid ,s om v1r ander daar te wees .
Alhoewel Bonhocffer fragmentaries h1eroor skryf, gee sy visie van 'n religielose
Christendom betekenisvolle nglyne vir d,e g, italte van die kerk in die toekoms. Die
vernuwing van die kerk sou volgens Bonhoeffer net op gang kom as die kerk
terugkeer na sy wese, na die oorsprong en geheim van sy bestaan. Die beoefening
van die sg. discip/ina arcana bied h,er 'n sleutel. H,erdie d1ssiplines help die kerk
om sy 1dentiteit te bshou terwyl dit op verbeoldingryke wyse in die wareld
teenwoordig is. O,t is inderdaad d,e kreatiewe hart van die kerk se bestaan in die
wllreldt So bring Bonhoeffer v,r oulaas die wese en gestalte var, die kerk op 'n
unleke manler bymekaar, sodat die kerk en die Christendom in 'n ontnugterde,
hoogs gesekulanseerde samelewing geloofwaard,g kan voortbestaan en kan
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getuig.

4.2
4.2. 1

VERANTWOORDELIKHEID AS WEERSTAND EN HERSTEL
Die hermeneutiese funksie van die daad

Bonhoeffer het 'n merkwaardige vermoe gehad om die werkhkhede van sy tyd te
beoordeel en in die lig daarvan op te tree . Soos die Ou Testamentiese profote kon
hy tendense onderskei, gebeure Interpreteer en lank voor ander die uitdagings vir
sy tyd uitspel en aanspreek. In kort: hy kon die tekens van die tye lees en mense
t.o.v 'n gepaste optrede voorlig. Daar ,s verskeie voorbeelde uit sy lewe van
h1erd1e versiendheid of wat ons kan noem: profetiese insig. Lank voor ander kon
hy die kardinale kwess1es van die kerkstryd (GS 11:205-208; GS 1:39-40), spesifiek
die Joodse probleem (Strohm 1989:2,4-4 :GS 11 :44-53), identifisoer of waarsku dat
Hitler se beleid tot oorlog sou lei 1 . Regdeur sy lewe was gesonde oordeel an insig
vir horn belangrik. Dit was vir horn

'i

inherente deel van die verantwoordelikheid

waarmee die Christen die hede en tookoms moes hanteer.
Vir Bonhoeffer was insig en onderskeidingsvermoe egter nie net 'n persoonlike
saak nie. As lid van 'n volk en ' n kerk wat mislei is deur die propaganda van Hitler
en deur sy magsontplooing met dwaasheid 2 geslaan is, was die regte insig en

2

' n Ba1e interessante brief van Bonhoeffer in 1934 uit London aan Sutz, wys hoe Bonhoeffer, in
sy beoordeling van die situas1e in Du1tsland, sy medestrydgenote - N1emOller inkluis - vooruIt
was Alhoewel dit nog aan die begin van die kerkstryd was en hyself nie eers in uuitsland was
nie, sien hy reeds glashelder wat d10 kernkwess1e sowel as die r.onsekwensies van die
kerkstryd gaan wees. "Was in Deutschland in der Kirche los ist, w,ssen sIe Ja wohl ebensogut
wie ich. Der Nat1onal-Sozialismus hat das Ende der Kirche in Oeutschland mit sich gebracht und
lo.onsequent durchgefuhrt ... Dass wir vor d1eser klaren Tatsach'J stehen, sche1nt mir kein
Zweifel mehr zu sein. Phantasten und Naive wie NiemOller glauben Immer noch die wahren
Nationalsoz,alismus w sein ... die Fronten liegen ja ganz wo anders ... Und obwohl ich m1t
vollen KrAften in der kirchhchen Opposition mitarbeite, ist es mir doch ganz klar. dass diese
Opposition nur ein ganz vorlliufiges Durchgangsstad,um zu ein ganz anderen Opposition ist, und
das die Manner dieses ersten Vorgeplankels zum geringsten Teil die Minner jenes zweiten
Kampfes sind. Lind ,ch glaube, die ganze Christenheit muss mIt uns darum beten, dass das
'Widerstehen bis aufs Slut' kommt, und das Menschen gefunden warden, die es erleiden• (GS
1·39-40) .
Bonhoeffer se gedagtes oor dwaashe1d m sy gesknf "Nach zehn Jahren• (VV!:: 11 -271 Is van die
aangrypendste dole u,t sy hele oeuvre. Volgens hom is dwaasheid ' n veel gevaarliker vyand as
boosheid of kwaadwillighe1d Lg kan blootgelO, verh1nde• of gestuit word. Teen dwaashe1d ,s
daar egter geen verweer nie Die rede is dat d1t nie in die eerste plek 'n intellektuele defek of
swakheid Is nie. maar wel ' n menslike. D1t gaan gewoonhk gepaard met die misbrwk van mag,
hetsy polities of rehg1eus. Daa, deur word baie met blindheid of domheid geslaan. Wat so erg is,
is dat hlerdie domheid die mens verkneg, van homself vervreem en u1teindelik 'n willose
instrument van die bose maak Wie met die dwase praat, stu,t teen slagspreuke en leuses.
Gevolglik is die dwaas nie redehlo. aanspreekbaar of oortu1gbaar nie. Nie een van d,e heersende
morele teorie6 wat hulle beroep op die mens se rede, gewete, phg, deug en selfs ind1viduele
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onderskeidingsvermoe en die optrede wat daaruit volg, 'n onrr.isbare deel van hulle
verantwoordelikheid. Wat horn dikwels die meeste ontstel het, was juis die gebrek
aan insig en onderske1dingsvermoe wat hy by sy kollegas en studente waargeneem
het (GS 1 :46) . lndien dit enigsins waarde wou h~, moes die teologiese oplelding
help om die geeste van die tyd te onderskei en 'n gepaste reaksie te suggereer (GS
111:246-247; GS 11:449). Oolt van die ekumene verwag Bonhoeffer tydens die
kerkstryd 'n bepaalde oordee, en onderskeidingsvermoe. Selfs al moes dit lei tot 'n
breuk met die offisiele Duitse kerk, was dit ter wille van r.y eie integriteit en 'n
duidelike verkondiging van die waarhe1d, van die uiterste belang (GS 11:248) .
Uit sy geskrifte is dit duidelik dat die bron van ii,urdie insig by Bonhoeffer enersyds
opgesluit was in goeie inligting en 'n afdoende analise van die historiese situasie.
Hierdie praktiese lewenskennis en bctroubare inligting het toenemend belangrik
geword vir die vorming var sy pohtieke en teolopiese ins1g. Sy ouerhuis en veral
die kontak met sy swaers tydens diP weerstand het hierin 'n onmisbare rol gespeel
(Strohm 1989:1 7). Hy het ook algac:1nde die waarde ontdek van wat hy noem" 'n
perspektief van onder" (WE:27; Clements 1986: 141 l. 3 Sy Ethik staan dan ook in
die teken van 'n nuwe waardering vir die natuurlike en die konkrete . Dlt benadruk
die belang van goeie waameming en noukeurige analise v,r horn in daard1e tyd
(Day

1975:413

vv.).

Hy

het

lg .

almeer

gereken

tot

die

uitdruklike

verantwoordelikhe1d van die kerk. Waar d1t nagelaat word , versaak die kerk sy
roeping, isoleer hy horn van die werkl,khede en val hy vas

in

'n houding van

selfverdediging (Smolik 1976: 141) .
Hoewel ;:>raktiese lewenskennis belangnk is, was dit vir Bonhoeffer nie die finale
bron van ware kennis nie. Die bron het hy as teoloog 1n die waarhede van God se
Woord gevind. Goeie kennis en deeghke analise moes telkens gestel word in die !ig
van die Woord .4 Die Woord skei die geeste. Daardeur, so sou hy dit in 'n
meditasie oor Ps. 119: 18 stel, ontdek ons ons blindheid en kom ons tot ware

3

4

verantwoordehkheid kan die probleem hanteer nie. Alleen 'n daad van egte bevryding, u1terhk
en innerlik, kan die dwaas red en tot nuwe insig bring.
In 'n stuk getitel:" Der Blick von unten· (WE:27) wat vo,gens Bethue. tot Bonhoeffer so
nuwejaarstuk "Nach : ehn Jahren"(1943) behoort, lig Bonhoeffer d,e perspekt1ef toe: "Es bleibt
ein Erlebnis von unvergeleichhchem Wert, dass wir die grossen Ere,gnisse der Weltoeschichte
e,nmal vc,n unten, aus der Perspektive der Ausgeschaltoten, Beargwdhnten, Slechtbehandelten,
Machtlosen, UntercJruckte'l und Verhohnten, kurz der Leidenden sehen oelernt haben· D,t le,
tot die ontdekking dat, • ... das personhc:he Leiden ein taughcherer Schlussel, ein fruchtbr• J •
Prinz,p zur betrachtenden und tiitigen Erschhessung der Welt 1st als persbnhches Gluck"
Volgens Strohm le die rede vir die durende aktuahte1t van Bonhoeffer se tPologiese en et,ese
denke in die saamgroeI of eenhe,d van dit wat hy noem: 'n afdoende anal,
, die sos,ale en
politieke werklikheld en 'n voortduronde terugkeqr na die sentrum van die Chnstehke geloof
"Die Suche nach deren Einheit, d,e Bonhoeffer ,n der bibhsch-chnstlichen Rede von Gott als
dem Menschgewordenen theologisch begrundet sah, zieht sich gleich einem cantus firmus
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kennis en 1nsig (Du<izus 1985:428-429). Daardeur word ons verlig (GS IV:188) en
sien ons die we, klikheid en die toekoms soos mense wat wakker is - nugter en
sonder ;:ings (GS IV. 151-152). Deur die Woord kry selfs die mees verskriklike dinge
in die lewe nuwe betekenis (GS IV:438).
Selfs toe Bonhoeffer in die laaste periode van sy luwe meer bewustelik die
politieke insigte van sy swaers en die vrae van medegevangenes opgeneem het in
sy siening van die werklikheid, het d1t nie absolute of normat1ewe waarde gehad
nie. Dit het wel gehelp om sosia1e prosesse beter te verstaan, ideologiee te
ontmasker en realistiese optredes te bevorder. Dit was egter nie voldoende om die
dicpste betekenis van die werklikheid en die uitdaginge waarvoor dit ons stel, te
peil nie. Hiervoor ► ,ot hv teruggeval op sy teologiese oortuigingo en die waarhede
van die Woord waarm dit georond 1s

Spesifiek die Bybelse verhaal oor die

menswordinp en plaasbekledende werk van Christus. het h1ervoor 'n beshssende
le1draad gebied. Daarin setel k~nnis van die etiese realiteit.
Vir Bonhoeffer was die Woord waardeur God die mens verlig, nooit los te maak
van die persoon en werk van Jesus Christus nie. In sy Christolog1elesing onder die
paragraaf, "Chrtstii-; als Wort" (C: 184-187), $kryf hy reeds dat 1n Christus God self
ons lewe binnekom en d,e afgcbreekte lrefdesges•Jr':!k met die mons weer opncem.
In Christus laat geld God sy aanspraaY. oor ans he,.- lewe en roep Hy ons in die
gomoenskap met Hom r.n die ander

in.

Vir saver God

111

Ctmstus met ons praat, 1s

sy Woord baie meer as net 'n krag waarmee Hy ons denke wil verlig of ons tot 'n
nuwe oordeel oor sake Nri voor. Daarmee onthul God nie
verborge v:aarhede of '
011s kom,

ts cerdor

in

die eerste plek sekere

nuwe moralite1t nie. Die Woord soos dit

in

Christus na

' ,1 daad van vergewunde lie de waardeur God Homsclf

persoonlik aan die men ... verhind. Oaardeur vera,1der, hersl<ep en omvorm Hy ens
aanse lewe en roep Hy nns om van111t sy liefde te gaan lewe. Gevolglik is die
Woord soos dit in Chris1us na

OPS

kom 'n toesegging on 'n app61, evangelie en

gebod. Truuens v1r Bonhoeffor wor<.l die verllgtendo krag en waarhoid van die
Woord, die nuwe insig war dit ons bred, ecrs vorwerklik waar d,e mens bereid is
om die Woord van God, sy gebod. as 'n aanspraak oor ons hele lewe

in

die geloof

te •,oor, en dit moedig uit to IC'ef. Kortwog, d10 waarheid word worklikheid
wanneor die mens God se Woo rd in gchoorsaamheid beantwoord.
Di6 gedagte bring ons by 'n fundamentelo perspP.kt1ef i:, Bon:,oeffcr se teologio. In
sy lewe asook wat betret sy v1s10 vir 'n geloofwaardige kerk, was kenn,s van God
so wi v1r hom 'n onmisbare deel van 'n verantwoordelike Christelike lowe Hierdie
durch ceine theologisch s Eth1k I Strohm 1989:XXIII)
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kennis was onlosmaakhk verbind aan die gehoorsame optrede waartoe God ons
deur sy Woord roep. In di~ opsig het die daad vir horn 'n bepaalde hermeneutiese
fun. "'e gehad (Feil 1971 :122-126). Dit kom nie net op vanuit die Woord van God
nie, maar lei as 'n daad vnn gehoorsaamheid ons ook dieper in in oie waarhede
van die Woord . As sodanig het dit konstitutiewe betekf:nis vir die regtr denke en
insig.
"Aus Gehorsam kommt Erkenntn,s, nrcht aus rechter Erkenntnis der
Gehorsam. Durch den Gehorsam gegon das Wort werden wir in alle
Wahrheit geleitet" (GS IV:354) .
"Nicht durch freic Forschung, nicht durch uninteressiertes Denken
und Suchen nach ihr, sondern allein durch den freien Lebensversuch,
sein Leben einmal ganz auf das Wort Christi zu setzen; einmal ganz
und gar mit ihm zu leben, ihm nachzuleben, ihn zu horen, ihm zu
gehorchen ... Wer das einmal wagt, der wird die Wahrheit erkennen .
Nur im Karrp f erprobt man Waffen" (GS IV: 142-143).
In sy bespreking van die belan{J:ike rol wat die geloofsdaad

in

Bo,1hoeffer se lewe

en denke gespecl het, haal Dudzus (1985 :55 -114) uit Bonhoeffer se hele oeuvre
aan. Hy noem dat min Christene die rykdorn opgeslu1t
geloofslcwe so deurdink en self bcproof het soos !;onhoeffer:

in

'n daadwerklikA

"Das Donken ist dabe1 n1emats e,ne nachtragl,che Rechtfert,gung des
Handels, sondern seine Voraussetzung . Und wird anderseits nur auf
dem Wege des Handelns gewonnen" (Dudzus 1985:55).
In sy bespreking van dieselfde saak, wys Feil daarop dat hierdie hermeneutiese of
vcrligtende funksie van die daad op verskeie vlakke in Bonhoeffer se denke
voorkom. Dit is o .a. die weg waarlangs die gelowigo losl-:om van homself en God
ontdek (GS ll : 1O7vv). Christus het nie gekom sodat ons Hom moct begryp nI0,
maar sodat ons aan Hom kan vashou (GS IV 77). Deur dade van gehoorsaamhoid
en nie deur religieuse formul'3s of dogmas nIe, word die

,

•

v....,, e kerk gekonstitueer

en van 'n religiouse gemeenskap onderske, (GS 111:330-331 ). Daard~ur leef die kerk
ook sy getuienis na buite uit. D,e daad is dio eerste belydenis van die kerk teenoor
die w~reld. As dit 'n impak beg'n maa!<, sal die w~reld ook na d,~ Woordbolydenis
verlang (WOK 1932:58).
Ool< in Bonhoef ter se preke waar hy dit het oor die verligtende effek wat die
Woorn in ons lewe het, is dit duiCTelik uat dit telkens saamgaan met 'n bepoalde
lewensoorgawe waarin die men::like daad, met name dan die :icfde, 'n oelangrike
rot speel. 'n Persoon wat deur Christus verlig is, so skryf hy, is iemand wat
volled1g aards lewe (GS IV· 153). So ,emand staan in die lit:fde; dit bring ins,gte
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Witi

,..-,i:, and er sien en wat weer tot nuwc aksie aanspoor (GS IV: 1...9). Hy

verwoorr. ,J:t in een

die preka so: "Wer am meisten liebt, sieht am tiefsten"

\.?rt

(GS IV:35). vo~. ,,, "\I :-g nie-religitw~e interpretasie van die evangelie, het dit,
soos ons leter sa•

S''i ,

•

~r, 1er

teoret1ese verstaan of ·.. tit r;

,

nm 'n iJopaalde uitlewing van die evangelic as 'n

:1~,

vnn gegu;in. Ons dade, ons lei ve, eerder as ans

woorde en teoriee, maak die 1)va11i:1che verstaanba .. ,. Volgon~ F·oil ( 1971 : 126) is
hermeneutiek binne 'n et,ek net as 'n moment aaarvan moontli',• en geregverdig.
Egte teologiese insig moet dour die geloofslewe van die gcmeente gedra en gedien
wora .
Die groot probleem waarmee Bonhoeffer horr. besig gehou hat, was dus n e soseer
die tradisionele vraagstuk van go loot e,. mo•: nio, maar wel die µrobleem van die
verhol;ding tusson denkc en handeling. D1:; dLls gc~n:;ins tocvallig dat hy in oen
van sy hP.el laaste goskrifto hiernc,r ooskryf h,;t nie. !n 'n brief met die oog op die
doop van Bethgu se seun bely hy sy g£sler, se eensydigheid ten opsigte hiervan ,
Hulle het volgens hnm te veel oµ d1
outomaties sou verseker.
en

handeling

voorsien.

de:1kP. gesl(•un, .:isof d,t die regt

optrede

v,, c1ie toekoms ht!t hy 'n nuwo vertioudiPg tussen danke
Alleen

die

soort

denke

wat

in

dio

tckcn

van

verantwoordelike handeling staan, sal in die toekoms legitiem wees .
"Etwas zu spat haben w,r gclernt, das nicht der Gcclankc, sondern dio
Verantwortungsbereitschaf t der Ursprung der Tat se1. Oen ken ur.d
Handeln wird fur e11ch in ein neues Verhliltnis treten. lhi wordot nur
denken, was 1hr nandelnd zu verantworten habt . Bei uns war tlas
Denken vielfach der Luxus des Zuschauers, bei Euch wird es ganz int
Dienste des Tuns stehcn" (WE::325).
Watter belangrike rol h1erdic bcrcidho1d tot verantwoordelikhcid in Bont,nctfer re
lewc gespecl hot, hat veral in die later fasc van sy lewe duldelik geword . log was
daar :>ok vroeer reeds by Bonhoeffer die begeerte dat die Christendom en die ~erk
'n betekcnisvolle invloed op die samelewing sou he; dat dit veral in tye vc1n
spanning en chaos sy eie rot sou speel. In du~ opsig was verantwoordelikheid 'n
dciurlopende motief

in

sy werk. Wat met sy tootrede tot die wecrstand geblyk het

'n buitengewone en wa&gmocdige daad van verantwoordelikheid te wees , was
eintlik 'n logiese konsekwensie van sy vroeere visie : 'n Christelike lewe van
gehoorsaamheid wat sosiale vcrpligtinge op die Christen en die kork lo, moes
daarop uitloop. Hoe h,drdie vis,e geleidelik ontwikkel hot tot 'n definitiewe teorie
vir kerklike handeling
volgende afdoling.

tot 'n sg. politieke tcologio, is dio ondorwerp van die
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4.2.2

Verantwoordelikheid as deurlopende motiet 5

4.2.2. 1

Sanctorum Communio: die gemeen~kap as verantwoordelike subjek

Reeds uit sy vrnegste geskrifte blyk d1t dat die kerk en die Christen vir Bonhoeffer
nooit los te maak was van die samelewing en sy probleme nie. Sanctorum

Communio Is gebore toe die Dultse samelewing op die drempel van betekenisvolle
varandoringc gestaan hot: <Ji

oorgang van 'n tradis1oncle demokras1e na 'n anti-

demokratiese staatsbestel. In so 'n labielo opsot was die kerk as toonbeeld van 'n
nuwe menshe1d geroep om 'n krities-konstruktiewe rol te speel.
Die kerk ,noes deur sy blote bestaan en die waarmaak van 'n eic styl van lewe, die
sarnulewing hennner aan altcrnat1ewo vorme van menslike verkeer. In Sanctorum

Communio is die kerk vir Bonhoeffer die pick waar mense bevry 1s om daadwerklik
vir en met mokaar te leaf. H1erd1e lewcmstyl moes egter nie beperk bly tot 'n
groepie ingowydes wat dit privaat as tndiv1duo beocfen nic. Vir Bonhoef ter was dit
belangrik dat die lewc van die kork in sy geheel, d.w .s. as 'n kollektiewe
grootheid, gestempel word deur hicrd,e kwalitatief nuwe vorm van intermcnslikc
bestaan. Bonhoeffer praat in di6 verband van d,e kerk as 'n "Gcsamtsubjekt der
Verantwortunc" (Peters 1979:96). In watter mate Bonhooffor daarvan wcg
beweeg het om die ker

se sos,ale verantwoordellkheid ta reduseer tot 'n

ind1v1dualist1ose en private aangcleentho,d bmne die kerk, blyk ult sy uitsprake oor
die kerk se kollektiowe skuld. H1erdic skuld word sigbaar waar die kerk

s

inst,tusionele groothcid sy sosiale verantwoordelikhoin vmwaarloos of versaak.
"Es gibt nicht nur e,n\.! Schuld dor emzolncn Deutschen, der einzeinen
Christen, sondern es g1bt einu Schult:f Deutschiands und eine Schuld
der Kirche. Hier schafft nicnt Abh,lfe die Bussfertigkcit und
Rechtfertigung der Einzefncn, sondern Deutschland und die K1rchc
mussen Busse tun und Aechtfcrtigung erfahren" (SC:75).
In Sanctorum Communio goan Bonhocffer selfs verdor en gee hy 'n tndruk van die
gestalte

waarin

hy

gemeen

het

die

kerk

sy

verantwoordelikheid moos nakom. Dit moos o.a.

kollekt1ewe

uitkom in

politioke

'n begrip en

gevooligheid vir die behoeftes van d,e massas. So sou die kork d,en as 'n teevoeter
vir die irrasionele invloed wat die opkomende nasionalisme op die massas gehad
5

In did onderafdehng maak ek ruim get,ru1k van Ttemo Rainer Peters se aruk I • Jenseits von
Rad1kdltsmus und Komprom1ss" 11979:94•l l 5). Hy is een van min wat spes1f1ek die Christen en
die kerk se poht1eke verantwoordeltkheid as 'n deurlopende mot1ef ,n Bonhoeffer se tewe en
denl;e s1stematies-kronolog1es nagegaan het. Alhoewel Peters lsien ook sv: "Der Prllsenz des
Poht1schen ,n der l heolog,e," Munchen•Mainz 19761 gene,g 1s om die hrstonese detail ten
gunsta van die sistematiese te verwaarloos (Strohm 1989: 11 I, b1ed sv u,teonsettmg tn die
onderhaw,ge verband waardavolle perspekt1ewe,
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het.
"Die Kirche muss in die Auseinandersetzung mIt der Masse hinein. Sie
muss horen, wo die Masscn nach Gemeinschaft rufen" (SC: 164).
In Sanctorum Communio voer hy aan dot die kork verplig is om konstruktief in
gesprek te tree met alle relevanto groepe en strnminge van die samclewing - self
di6 wat meer revolusion~r van aard Is. Teen die op1nle van sy promotor Seaberg In,
beplo1t Bonhocffer selfs gesprek met die Sosialisme. In die Sosialisme het hy 'n
bepaalde affinite11 met die Chnstol1ke idee van gemeenskap herken (Peters
1979:96-97).
4.2.2.2

Barcelona: verantwoordellkheid a die moed tot konkrete keuses

Sy vikanaatsjaar

in

Barcelona hut Bonhoeffer in aanraking gebring met die

praktiese problcme van 'n gemecnte. Vir die eerste manl het hy uitdruklik die
probleem van die Ethik gcstel. Daarmee voer hy sy nadenke oor die Christen se
politieke vorantwoordel1kheid verder. Sy etieklesings dear hct plaasgovind in wot
hy be kou hct as 'n ktis1styd, 'n tyd va,, radelose socko na 'n basis vIr die lewe
(GS V: 116-117). In d1a eerste parugraaf van d10 lesings stel hy die tema :
" .. . dass wir cine Verantwortung auf uns lastcn fuhlen, olbst Stellung
nchmen, urtellen, in den Karnpf und die Krisis der moderne
Goistesbewegungen mltc1ntreten und mltwirken zu k611nen" .
Anders

as

die

akadem1csc

aanslag

van

Sanctorum

Communio,

ontw1kkel

Bonhoettor hier 'n meer konkreta ct,ck - een wat d10 mans se lcwe 11ie onder die
gewig van algemene beginscls en tydlose normc stel nie, maar mroep in die vloo1
van die lowe waar daaghks konkrcet in vryhe1d geleef en beslis moet word (GS
V: 178 vv). Vir BonhoefP.r was die lowe egter nooIt net 'n stroom van verbygaande
momente nie; dit 1s 'n oeordende yeheel waarin God da&t)liks met ons besig is.
Hierdie insig is nag nio selfstandit1 as 'n konsoptuele bas,!>
nie. Bonhoeffer I trouf'11s v,
di()

stadium

6

nog

baic

11A

-.,1, sy c:,hik !.Jitqewerk

tormulering en oplos van d

naby

an

dio

vulksteolooies,

,,tttJs.- p1Jb!t!em in
gedagtes

van

di

Neolutherane. Nogtans kry ons hier reeds onder invlocd v " die Erlanoengrocp die
eerste spore van 'n ordeninys georienteerde etiek (Nach~•ort E:2) . In Barcelona het
die aksent noo grootlik; gevcJI op die individu so versntwoordollkheid binne die
onsekorhede en knsisse Wdt hiero10 gcordonda lewe oedreig. Peters (1979:97)
6

.

.

.

Vir d,e N olutheraanse volksteolog1e geld die volk as 'n h1st'Jrut e ordenino van God wet
gehoorsaamhe,d en selfs d,e prysgawe van ons lewe voroer. In sy Barcelona ,et1ek si n
Bonhoeffer d10 Christen opgeneem in h1ord10 trau,ese sI1uasIe dat hy altyd weer moet k1es
tussen twee teenoorst ande v rordenmge van God: aan die eef'I kanr die e,se van sv h1storiese
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verwys gevolglik na Bonhoeffer se etiek in dill tyd as 'n "schwarmerischer
Dez1s1onismus". Alhoewet georienteer aan d,e Iewe van Christus IGS V: 134-156
is dit wat hy noem: "ein gelebtes Experiment mit der Wirklichkeit". Opsommend
skryf hy dus oor h;erdie tyd:
"In den Barcelonaer Vortragen und P1edigten z.B. macht slch eine
thcologische Ethik bemerkbar, die alies auf die Entscheidung des
einzelnen abstellt und alles ertaubt, wenn es nur aus der
'dekalogschaffenden Freiheit' geboren 1st und mit Entschiedenheit
getan wi1d" (Peters 1979:97; sien ook GS V: 165).
Die etiese beginsets wat vir die kerk se optrede in die politioke sfeer moes geld,
was in die eksperimcnt met die werklikheid nog nie helder en sistematies
gotematiseer nie. Oit sou eers rnet Bonhooffcr se terugkeer na Dultsland aan die
begin van die dertigorjare plaasvind .
4.2.2.3

Die teer van die ordeninge: verantwoordelikheid as krltlese solldaritelt

Die eintlike grondslae van Bonhoeffer se pollticke teo!ogie waarmee hy regdeur sy
lowo gewerk het, is •elatief vroeg gel~. waarskynlik in die periode toe Bonhoeffer
sy akadcm,ase loopbaan in Bcrlyn begin het, tot en met sy vortrok na London in
1933. Hoewel die krtsisse ondor Hitler dio ontwikkeling hiervan sou vorhaas, het
dtt me die unieko vorm daarvan direk bepaal nie. H,ervoor het Bonhoeffor
teruggoval op die tradisionele sreninge van die Protestantsc politieke ortodoksio.
Oit het dio raamwerk vir sy n<Jdenkc oor dr~ Chnstcliko lewe en optrede in 'n nuwe
totalitGre staot gevorm.
Die basiese idee van hierdie ortodoks1e (Lovtn 1981 : 106 vvl was om die
verskillende vorme van menslikc akt1witeit te onderske, en die gesagspatro11e wat
vir elkeen qeld, vas te stcl. Gegrond op die Reformasie se aanname dat die
burgerlike en geestelike magte onafhonkl1k van rnekaar bostaan, is hierdie Idce van
verskillende ordes by die ortodoks1e uitoebrai sodat dit die terre,ne van die mens se
arbeid en ekonomiese akt1w1teit : u • I ~1 ... " huwehk en gesinstewe insluit. By
Bonhoeffer kry ons nou aan die be[:in , , t11t: dertigerjaro 'n eie ontwikkeling van
hierdie idee. Sondor om die politieko u· ld1sie van die Protestantisme oorboord to
gooi, pas hy d1r in die Jig van HttlPr se opko111unde mag op 'n nuwe manier toe. Hy
noem

dio

vorsk1llende

terrelno

of

areas

van

menslike

aktiwiteit

onderhoudmgsordes. Hierdie ordes beskorm die mensdom teen die konsekwensies
van die sondeval en rig d1t op God se bedoeling daarmee. Die ordes is dus 'n
gevolg van die sonde eerder as 'n doel van God se oorspronklike skepp,ng. Met
ordes soos bv die volk, aan die ander kdnt die hefdesgebod (Nachwort E: 1-21.
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hierdie nuanse het Bonhoeffer horn afgegrens van sy tydgenote (Nachwort E:7-11;
Lovin 1987:69- 74)

en voorkom dat sy visie op die ordes van ons lewe verwar

word met die ideologiese naturahsme van die Nazi's. Al Bonhoetter se uitsprake en
handeltnge

tussen

1931 en 1933 oor die Christen en die kerk se
verantwoordelikheid t o.v. die sosio-politieke werld11<hede moat btnne hierdie
tradisionele denkraamwerk verstaan word. 7
Op die vooraand van Hitler se bewindsoorname in 1932 het Bonhoeffer bv. 'n
voordrag getitel "Dein Reich komme" gehou (GS 111.270 285}. Hierin het hy twee
grense vir die Christen se optrede t.o.v. die samelewing aangedui en die
parameters getrek waarbinne sy visie vir Christelike verantwoordellkheid verder
sou ontwikkel. Aan die eon kant moes die Christen daarteen waak om so te fokus
op die ew,ge dat hy sy w~reldlilte plig versaak. Aan die ander kant moes hy nie
vasval in die wensdroom van 'n aards-politieke utop,o wat tangs sekulAre wee
gercallseer moet word nie. Beide opsies Is oensydig . Ware verantwoordelikheid
oorstyg albei en is die krittes-solidAre teenwoordtgheid van die Christen in die
wereld - 'n dinamiese handeling "jenseits von Radikalismus und Kompromiss"
(E: 117). Vir die bestaan en getu,enis van die konkrete kerk as een van die

samolewingsordes wc1t God daa,gestel het, het hierdie vIs1e bclangnke implikasies.
Terwyl dio kerk die staat as bondgenoot vir die realisering van die Koninkryk van
God op aarde aanv,HH, moot dit 'n verskil in opdrag, ~n dus ook 'n grens tussen
staat en kerk erken (GS 111:281 - 282, GS V:329; sien ook Lovin 1981 : 110). 8
Sander hierdie rolasie van kritiese interafhanklikheid word die Koninkryk volgens
Bonhocffer nie vorwerkllk nie (GS 111 :282) Speslflek in die prediking van God se
gebod en sy genade, so voer Bonhoeffer in dieselfde tyd aar. in

'11

lasing oor die

kerk (GS 111:286-291 ). herinner die kerk die w~reld en die staat aan die
7

8

Op dif punt kry ons 'n opvallende en bare mteressante aksentverskil tussen Bethge en Lovin.
An,:lers as Bethg111 wat meen dat Bonhoeffer na 1933 die d1skussu oor die skepping en
onderhoud,ngsordes opgeskon hot vanwell sy aandrang op die p•.. uill.mg van die Woord as
konkrete gebod (Bethge 1985:621), voer Lovin (1981 ·106 1111 tereg aan d3t die tema van
lowensordeninge, hoewel minder ekpllsiet, 'n konstante tema in sy werk bly. Die pred1king
moes juis die unieke lewensorde van die kerk in afgrens,ng van ~•.der ordeninge help i.1gbaar
maak. So skryf hy "Bonhoeffer's positron 1n the face of rising totalitarianism must be
understood in this traditional conceptual framework. The preaching of the church is necessarily
political ( 106) .. . The politics of the orders of preservation became the politics of the
Confessing church ( 1071 . The spirituality and the practices of The Cost of D1sciplesh1p and
Life Together may be pietistic, but the theology which undergirds th£ Tl is decisively that of tho
orders of preservation .. The c~urch of The Cost of o,sc,pleshlp ,s political, precisely as was
the church of "What is the Church?" in 1932 It witnesses by drawing boundaries in a world
where loyalties increasingly demand allegiance without hmit" O 09).
In di~ verband skryf Lovin (1981 : 1101. "The work of revealing tho limits that govern human
activity, which Is tho essential poltt1cal task of the church, does not involve unreflective
criticism of the state. Instead, the Christian acknowledges the prima tacie validity of the
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voorlopigheid en dus die begrensdheid van die mens se werke voor God. Daardeur
spreek hy wat Bonhoeffer noem "'n eerste politieke woord". Deur dit te doen,
word die kerk self bevry van enige partypolitl~Ke affiliasies .
"Das erste politische Wort der Kirche ist der Ruf zur Erl<enntnis der
eignen G~enze, zur Nuchternheit. Die Kirche nennt dlese Grenza
Sunde, der Staat nennt sie Wirklichkeit, beide mogen sie, wenn auch
mit verschiedenen Akzent, Endlichkeit nennen. Polittk in der
Endlichkeit - das ist das erste eminent polit1sche Wort der Kirche, und
dies Wort entbindot die Kirche von der Parteipolitik, stellt sie in
eigentliche 'politische' Sphare in parteilicher Ungebundenheit ... das
erste Wort der Kirche ist nicht: Verchristlichung der Politik - das ware
wiederum ein Verkennen der Grenze - sondern Erkenntnis der
Endlichkeitl" (GS 111:289-290).
Teen die tyd dat Bonhoeffer sy bekende lesings oor Das Wesen der Kirche (GS
V: : "7 274)

in

die so mer van 1932 gehou het, was sy nadenke oor die kerk se

sosiale verantwoordelikheid opvallond

meer pragmaties as vroeer. Gevolglik

beskryf hy dit rn terme van 0Ie eio ptek of ruimte wat die kerk as liggaam van
Chrrstus in die samelewing moet inneem. Hy kritiseer m die verband die kerk se
voorkeur v ir bevoorregte plekke en groepe. Daarmee gee die kerk sy eintlike
bestemming prys, nl. om die plek van Christus se teenwoordigheid in die wAreld te
wees.
Al

hierd ie

gedagtes

en

veral

die

duiding

van

die

kerk

se

politieke

verantwoordelikheid as 'n krit ies-sotidere houding t .o.v d ie staat, het 'n belangriko

basis vlr sy verdere nadenke oor die kerk se verantwoordelikhe1d in 'n totalit~re
staat gevorm. Aan die vooraand van Hitler se magsoorname hat d1t hom enersyds
daarvan weerhou om, soos die nasionale Lutherse kerk, die Nazi-ideologie
teologies te probeer regverd1g . Andersyds het dit horn daarvan gevrywa~r om die
Nazi-ideolog,e eenvoud1g as duiwels at te skryf t:1n homself terug te trek in die
ghettobestaan van 'n verhewe soort kerklike ortodoksie. Votgens Peters ( 1979:981
was hierdie bereidheid van Bonhoeffer om, terwyl hy die staat as 'n ordening van
God aanvaar, krities daarmee te bly worstel, waarskynlik die belangrikste antwoord
wat hy tydens die oorgang na 'n totalit~re regering gegee het op die vraag na die
politieke verantwoordelikheid van die Christen.

4.2.2.4

Ole kerkstryd: verantwoordelikheid as lndirekte konstruktiewe inmenging

Enkele weke na die magsoorname van Hitler het Bonhoeffer met die oog op die
nuwe situasie programmatIes die moontlike verhoudinge van die kerk teenoor die
nuwe staat geformuleer. Sy besorgdheid oor die voortbestaan van die liberale
damands the state imposes and does not resist the force that backs up the demand· .
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regstaat 9 en veral oar die lot van die Jade het horn grootliks hierin ge·11otiveu.
Anders as die meestf' teoloe en kerkleiers het Bonhoeffer die betekenis van die
Joodse vraagstuk vir die skending van die liberale regstaat vroeg reeds raakgesien.
Sy nadenke oor die kerk se politieke verantwoordelikheid het gevolgl1k die
nasionaal sos1allst1ese Jodebeleid tot voorbeeld geneem. In die beleid het die
politiek-Messiaanse ttansprake van die Nazi's duidelik geword. Hierdeur is nie net
die voortbestaan van die Jode nie, maar ook die van die kerk en trouens die hele
samelewing bedreig (Strohm 1985·326-3271.
Van die begin af was die kerkstryd vir Bonhoeffer nie bttperk tot 'n binnekerklike
konflik tussen belydenisgetroue Christene en die dwaling van die Duitse Christene
nie. Dit was maar 'n deel van 'n me,:,r fundamPntPIP. '-tryd·

d1P

stryd nm die bPhn11<1

van die kerk se unieke ,dentiteit as sentrum van die ordeningsmagte wat God
daargestel

het.

Deur

homself

te

wees

en

teen

die

staat

se

"Gleichschaltungsversuche" (Peters 1979.102) trou te bly aan sy belyden,s en die
unieke ordening van sy lewe wat dit gevra het, kon die kerk die welsyn van die
hele samelewing die beste dien. 10
"Bonhoeffer's first concern was the integrity of the church" (Lovin
1981 : 113).
"Bontweffe, mass dem Rrw:en urn die wahre Lehre und die Ordnung
der K1, che " 1ne en, sch" ic!e:ide Bedeutung fur die gesamte politische
Ent"'11c:k!ui1g 1u . Die l<rrctlt: hat durch ihr Wort und unschuldiges
Leiden den Ur! 0clitskcHi:!ktP1 eines Stant offenbar zu machen und ist
das , 1erlv.1roer.e Z1intrurn der noch vorhandenen Ordnungsmachte ...
" (Stroh m l 985:3 .~7}
In 'n voordrcig oor ale Jol'dse vrarigstuk (GS 11:44-53) maak Bonhoeffer 'n
belangrike ondnr~knidinq tu1-.sen 'n direkte en 'n meer indirekte polltieke optrede
van die kerk teenoor did stAat. Met eg. bedoel Bonhoeffor 'r. h~n•foling waarmee
die bele1d of optrede van die staat akt1ef en dtrek weerstaan en selfs bestry word "dem Rad selbst
9

in

die Speichon zu fallen" (GS 11:48) · v "·••I<•

oth te weer, gaan

Volgens Strohm ( 1989· 2-3) moet dre liberale regstaat ond
1n dit wat bekend staan
as dre klassreke liberahsme Lg. huldig die opvattrng dat ~..
. .J deur verdrae ontstaan
en dat die staatlewe die groots moontlike welvaart vir u,... .. : rJu moet -.,1aarborg. Die
hberalisme van die laat tw1nttger • en vroee dert,geriare ,n Duitsland was •faarenteen iets anders.
"Liberal gait damals oine Haltung, d,e dem lnd,vtduum unverausserlicht1 Rechte gegenuber Staat
und Volk zusprach und die Rechtsordnung demgemass gestaltete• (3) .
10 Oor hierdie bela11grrkste front van dte kerkstryd skryf Peters ( 1979. 102) verhelderend: "Er11tens
versteht und fuhrt Bonhoeffer der Krrchenkamµf gegen die Gle,chschaltungsversuche des
Staates. Das bedeutet ... zugleich auch ein Kampf innerhalb d~r eigenen Bekennenden Kirche,
die selbst 1wa Gleichschaltung n,e akzept,erte aber doch z..mehmend ein Wohlverhalten
praktiLiene, oas Bonhoeffer spater u.a. so kerinzerchnete· 'Kirche in der Selbstverteidigung.
Kein Wagnis fur andere' (WEN,414)" .
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gewoonlik hierdie aktiewe weerstand vooraf. Terwyl dit 'n duidelike afgrensing van
die staat veronderstel, is dit nie te verwar met 'n keuse om teenoor die staat jou
eie kerklike binnelewe te bewaar en daarin terug te trek nie. So 'n onskuldige
saambestaan van kerk en staat in die si1' waarin die neoprotestantse tweeryke-leer
dit voorgestaa'l het, het Bonhof.ffer nooit bedoel nie. Trouens, die indirekte
politieke verantwoordelikheid van die kerk behels handelinge waardeur die kerk
homself meer aktief teenoor die staat laat geld. In die optrede is hy nie oop vir
enige kompromie nie . Om di~ rede bevat dit reeds die kiem vir meer radikale
optrede (Peters 1979: 101 ). In sy bespreking van die Joodse vraagstuk spel
Bonhoeffer h1erdie optrede uit. Dit bestaan o.a. daarin dat die kerk die staat d.m.v.
'n openbare teologiese en politieke dispuut tot verantwoording roep oor sy beleid
nf optrede. Vcrdcr sluit dit ook die versorging van die slagoffers van die
staatsbeleid in.
Dis duidelik dat Bonhoeffer op basis van sy eic? visie van die ordeninge waardeur
God ons tewe bewaar, tydens die vroee bewindsjare van Hitler voorkeur gegee het
aan 'n meer indirekte bemoeienis van die kerk met die politieke werklikhede. Hy
bly horn bewus van die gevaar dat die kerk, waar hy horn meer 1;r~k met dif~
politiek bemoei, in die magspel tussen partye gewetenloos misbruik kan word as ' r.
laaste onbenutte krag. Dit sou sy wese asook die ware politieke rot wat hy kan
speel, vernietig. Tog staan die kerk onder die konkrete gebod van God en kan hy
'n bepaalde politieke verantwoordelikhe1d nie vermy nie (GS 111 :290) . Gevolglik het
Bonhoeffer op die tydstip yekies vir 'n meer indirekte pohtieke rol vir die kerk.
Volgens Peters (1979: 100) was die politieke betekenis van hierdie meer indirekte
handeling o.a, gelee in 'n soesifieke vo,·~ van inmenging - een waardeur die
politiek konstruktiet Christelik be'invloed en geinspireer is, sodat dit tot grater
realisme t.o.v. die eendimensionele karakter van sy belange en beleidstukke ken
kom . In sy beoo·deling van Gogarten se etiek (GS V:321 330) sa Bonhoetfer dat
die Christen 'n bater garegt,ght:id vcrteenwoordig en daarvan moet getuig. Hierdie
beskouing bevat, analoog aan Jesus se lewe en boodskap, 'n rewolusionere
element wat alles kan vernuwe.
"Als einer, der um die 'bessere Gerechtigkeit' weiss, steht er (der
Christ) met der Gewaltsordnung des Staates in Spannung. Er verneint
die Gewalt nicht. Aber jede Gewaltordnung ist in Frage gestellt durch
das Wissen um das Liebesgebot . Das Gegebene wird davon immer
wieder durchdrungen" (GS V:329).
Soos reeds aangetoon, was die kerkstryd vir Bonhoeffer in hoofsaak 'n stryd teen
die staat se subtiele en later selfs aggressiewe paging om die kerk te beweeg tot
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instemming met sy beleid. In die opsig was Barmen 'n beslissende riglyn waaraan
Bonhoeffer byna milttant vasgehou het Veral die eerste tese dat Christus God se
kragt1ge aanspraak oor ons hele lewe Is, hct die grondoortuiging van sy politieke
teologie

uitgedruk.

Vandaar

sy

beskouing

oor

die

lewe

in

terme

van

onderhoudingsordeninge. Meer as wat die Barmen-verklaring dit self gedoen het,
het hy die politieke implikasies daarvan voordurend deurdink en met toenemende
dringendheid uitgespel.
Op uie basis van Barmen het Bonhoeffer gestry vIr wat Bethge (1978:348,349) die
bevryding van die kerk van Germaanse afgode en ideologiee noem. Hy het die
kerkowerhede se kompromiee t.o.v . die Aricrparagrnaf teogestaan, toegetree tot
die "Kirchenregiment" ris 'n meer outentieke vorn, van kerkregering, intensief
gewerk vIr die vernuwing van die leraarsamp en die ekumene, er. spesifiek die
internas1onale kerk teen die onderdrukking in Duitsland gemobiliseer. Veral binne
lg. '<:c,nteks llet BonhoP.ffer op 'n onverskrokke wyse die Nazi's se ideologie van
nasitJnafc 11elligheid geopponeer.

By Fano

( 1934) het hy die soort vrede

gepropageer wat dit waag om at te sien van alle geweld en soeke na sekuriteit.
Peters

( 1979: 102)

noem

dat

dit

veral

hierdie

internas1onaal-ekumeniese

verankering van Jie kerkstryd was Wdt var• die begin af daaraan 'n politiel..e en nie
net 'n binne-kerklike karakter nie, gegee het. Trouens, vir lank het dit die mees
effektiewe middel tot pol1t1eke weerstand ~ebied.

4 2 2.5

Finkenwdlde: verantwoordelikhoid
geregtigheid en liefde

a,

'n

afgrensende

lewe

van

Teolog1es het Bonhoeffer die stryd van di£i :..erk in die dertigerjare beskryt as die
moed tot rad1kale navolging . 11 Die indruk bestaan dat Bonhoetfer ho,n in hierdie
pcriode ,n gedagte en lewe afgesonder hot van die politieke werklikh~ne. Tog is die
teendeel eerder waar. Hoewel hy en die and er brooders in Finkenwalde dissiplines
beoefen het wat tradisioneel met 'n wercldvreemde pietismc geassosieer word, is
hierdie tradis1e nou in diens gestel van die politieke teologie wat BonhoP,ffer met
Hitler ::;e bewindsoorname ontwikkel het (Lovin 1981 :108).
Teenoor 'n staat wat alles aan sy mag wou onderwerp, was die kerk meer as ooit
geroep om die gronse van menshke mag, en spesi~i~k die van die staat aan te dui

(109). Oaarmee saam was dit noodsaakhk dat die kerk In gehoorsame navolging
11

•01e Entdeckung der Borgpredigt als konkrete Verhe1ssung und konkretes Gebot fur die
Bekennende Kirche ist der Schlussel zum Verstandnis der Bonhoetforsc-hen Ause111andersetzung
mit dem scheinbar ubermacht,gen nat,onelsoz,ahstischen Sta at ·
Jahren nach 1934 •
(Strohm 1985:328) .
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van Christus sy eie ruimte moes inneem tussen die ander lewensordes wat God
daargestel het (CD.223 vv). D1t was vir Bonhoeffer al manier waarop die kerk kon
vrykom van die aansprake van die staat en onder die eksklusiewe aanspraak van
Christus vry kon wees om homself vir ander te gee. Hierdie ruimte wat sigbaar
vorm gekry het in Finkenwalde, was nie in die eerste plek bestem as 'n
toevlugsoord weg van die wereld nie.

L

~mes die kerk weerbaar maak teen die

aa,1slae van Hitler en dit toerus vir teestand (Strohm 1985:328) . Gevolglik was die
Nad,to/ge-teologie wat Bonhoeffer ontwikkel het, ba1e meer as net 'n teologiese
traktaat of 'n versameling van mistieke gedagtes. Dit was 'n program vir kerklike
sowel as pohtiek~ betrokkenheid en optrede (Peters 1979.103).
"The cost discipleship imposes Is not the renunciation of the world,
but the r•sky business of living in wordly structures without
submitting completely to these structures ..
In Finkenwalde
Bonhoeffer sought the concrete form of a church that could hve out
the separation of the orders, without falling into confusion or
retreating in the face of opposition. Such a church would require
internal resources that only the piet1st tradition was likelv to provide,
but its mission would be to live in the world as a w,tricss to the
boundaries and limics in human life, not to create a haven for tht:
faithful apart from the world" (Lovin 1981 :108).
Soos in 1 ~32 hct hierdie poht1eke verantwoordelikheid van die kerk vir Bonhoefter
bestaan in die u1tleef van 'n "beter geregt1ghe1d" . Dit vind plaas deur 'n lewa van
volkome liefde,

reinheid,

geregtighoid

1933

in

eerlikhe1d

egter

ter

en

gewt:ldloosheid . Waar

begronding

van

'n

soort

hierdie

beter

rewolusionAre

weerstandsreg aan die orde kom, word dit in 1935 'n app~I aan die kerk om ter
wille van die geregtigheid te ly en liefde te bly betoon (CD:76 -81, 232) .
Bonhoeffer het gehoop dat die bose h1crvoor sou swig.
"In Konflikt mit den Raumanspruchen der Welt, womit Bonhoeffer
offens1chtlich die Forderungen und 0bergriffc des totalen Staates
meint, hat die KirchP. nur dann eine Chance, wenn sIe sich auf die
Verheissung und das Gebot der Bergpredigt, das Bose mIt dem Guten
zu uberwinden, einlasst" (Strohm 1985:328).
Voor die oorlog was konstruktiewe inmenging en geweldlose verset die enigste
weg waarlangs Bonhoeffer geglo het die Christen

, die kerk sy pulitieke

verantwoordehkhe1d kan nakom (Peters 1979: 1041 Die omstandig ... ede het eqter
sodanig varander, dat Bonhocffer nuwe opsies moes oorwecg en uiteindelik as
deel van sy verantwoordehkheid vir die uur, toegetree het tot die sameswering
teen Hitler. H1erdie handeling het 'n verruiming gebring in sy Christologiese visies
en 'n beteken · ·nlle hersiening van sy denke oor die kerk en die ind1v1duele
Christen sa polit,eke , 1 erantwoordehkhe1d. In die volgende onderafdehng word
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bcspreok hoe hierdie verandering by Bonhoeffer gekom het, t.:; wath r rol
gcloofwaardighe1d vir homself asook vir sy v,sie op die kerk in die fase gespeel
het.
4 .2.3

Die same~w!:'ring as agtergrond vir Bonhoe ffer se Etiek

4 .2.3. 1

Toetrede tot die !lamesw ering: praktiese gev olge

Alhol1wel Bonhoeffer van die begin af die Nasionaal-Sosialistiese regime weerstaan
het, was dit eers in 1940 dat ny die politieke arena betrne en aktief aan die
sameswering toen Hitler deelgeneem het. Tot in di~ sta<i,um, d.w.s vir die grootste
gedeelte van die dert,gerjare, was sy weerstand teen Hitler meer ir,direk. Dit Is
gevocr vanuit die kerk en was lloofscJaklik daarop gem1k om die Belydende Kerk te
hP.lp om teen rlii:> bekcnde "Gleichschaltung"-belcid van Hitler sy cic idcntiteit te
bev-:.-ar.
Die kork word ges,en ~1s een van dic vernaamste samelewingsordes wat God
daargestel het. D1t rnoet 'n e,e interne lewe van dicns en aanb1dding koester er. dit
tcenoor ander sarnelewinosorcfes 11itleef. Hiermee toon dit dat !>Y gesag nie berus
op eksterne ondersteun,ng nie, rnaar op sy gehoorsaamheid aan die eise van God
vlr die kmklike lewe. Ter~olfdertyd word die grcnse von din staat

se mag

afgehakun. D1t was ,,, d,c dcrt,gerjare vir Bonhoeffor dm Belydende Kerk se
bolnngr1kste polit1•Jke verantwoortlellkhe1d (Lo·,in 1981 : 113- 114). H1crdie s1tuasio
het teen die einde van die era ogter drast,es verander .
In die pcrlode 1-:ry ons '11 groeiende vervreomding tuss~n Bonho~ffer en die
Bclydcndc kcrk. Nie dat Bonhoeffer oo,t t

•

Belydendc Kerk sou afskryf of verlaat

h.'.!t n:e. Sy Ethik en later voorstolle vir 'n nuwe Duitsland dui daarop dat hy steeds
dte hoop I.J!y kocster IIP.t dcit die BeI•,..c1e11de Kerk 'n instrument vir vernuwtng sou
wees. Teen 1938 was die Bolydende K •1k vc.lge,,s Bonhocffcr egtcr lamgel~ en
onmagt1g om Hitler

sc oorlogsplannc .,f s1::lfs net sy ornvattcnde ontwrigting van

die samelewingsorde tee to gaan IStrohm 1989:33 1). Veral die kerir se toogeeflike
houding t.o.v. die eed van gctrouhe1d aan HitlP.r, het sy integme,t 111 twyfel laat
korr .. Dit was vir Bonhocffer 'n stcen dos aanstoots en hot 'n kecrµun: "1 ~Y
0

verhouding
gelei.

mot die kcrk gebring. Dit het o.a. :n 1939 tot

sy vertrek

na An,erika

Soos Bonhocftor se ongernakltktrn,d mot die :;tandpunte van sy e,e kerk toegeneem
het, het hy hom op 'n nuwt> manier na sy tamili,

, vriende gcwond :C\: i ,ge

1969d:3 1 ). Tot en mot sy cJood in 1945 het hfe C'l1n. meer politics ingostolde
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gemeenskap die bepalende kontoks vir sy optrede geword (Day 1975;299). Hier
het hy in alliansie met mense wat krit1es verwyderd van die kerk gestaan het,
plaasvervangend u1tgeleot wat vir horn die kerk se polit1eke verantwoordelikheid vir
die oomblik was (317).
Bonhoeffer se vriende- en famillekring was een van baie weerstandsgroepe teen
Hitler met n du1dellke doel: hulle het, anders as met die rewolusie van 1919, nit,
'n nuwe sosiale orde vir Duitsland gesoek nie. Wat nodig was, was die herwinning
van Jaardie vorme van regering wat stabiliteit en orde waarborg (Lovin 1981: 117).
Die <Jryfkrag agtcr die weer stand was dus mo reel ge"in• 'reer. D1t wou Duitsland en
Europ.-. suiwer van totahtarism'.! en 'n nasionale, ekonomiese en sosiale lewe
daarstel wat gebou wa~ op die fundamentele beginsels van die Christclike geloof
(GS 1.413). Hier,.nP.e kon Bonhoeffcr horn vereenselwig. Dit het die weg geopen vir
die herstel van 'n egte rnenslike gerneenskap - iets wat hy regdeur sy lewe as
ideaal gesrel het (Day 1975:292).
01t is hier belangrik om dai=irop te let dat Bonhoeffer se betrokkenheid by die
weer stand on die blootstelling wat hy daar uekry hot, sy lewe sowel as sy denke
ingrypend verander het .
Bonhoetfer 1s reeds 111 1938, twee 1aar voor hysolf daarby betrokkc geraak hot,
dellf Hans von Dohnanyi oor die samesw1mng teen Hitler tngelig . Hierd1e inligting,
saam

met

bongtP.

oor

die

toenemendc

vervolging

v:::n

Jode,

het

sy

verantwoordellkheidsgevoel verskerp en sy band met d,e groep verstew1g . So het
hy kort voor die aanvang van die Na1.1program teen d,e Jone, in Nnvemher 1938
sy swaer Gerhard Le,bholz wat 'n Jood was , en die se farnil 1c na vc1llgheid in
Switzerland uegP.lei (Strohm i 989:331 ).
Ook sy onverwagse to, ugkccr

na

'11

rnaand in Anwrika in 1939 kan tcruggevoer

word na sy verbondenheid aan vriende en farniliP. in die wucrstandsbeweging. Baie
rncor os sy pP.rsoonlike verlange, het die onsekcrhe1d oor hulle lot ham bcweeg om
terug tu kcer. Hy hot dnarvan oortuig geraak dnt hy n1e I.it er geloofwaardig sou
ko, meedoen aan fir. .,c•stc! van Duitsland, as hy die lyding en ontbering van die
tyd onTW'fl< net nie (GS 1:477). Met 'f-Y tP.rugkeer het hy sy eie veilighc1d prysgegee
un

mt>t oksornplarieso duidclikhe,d

verantwoordcl1ki10id

in

dio vraag

l>eantwoor<.l

na

\ 1~jr hy sy

dit: tyd moes uitlcef.

"Nicht ir, d,H Fornd {I H f.m1gration, sondern 'vcr Ort' , dort, wo d ie
l{atastronhe sich ar t ahr,t, let dor 0, t der Vcrantwortung" (Peters
I !'79: 104)

.

.

.

•

..
,

'

.

1.

'

I
•

•
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"Wahrend einer Katastrophe hicr zu sein ist emfach undenkbar, wenn
es nicht so gefugt wird. Aber selbst daran Schuld sein, s1ch selbst
Vorwurfe machen LU mussen, untatig herausgegangen zu sein, ist
gewiss vemichtend" (GS 1:306).
Terug in Duitsland, kon na die val van Frankryk op 7 Junie 1940, het Bonhocffer
sy lot ingewerp by die samesweerders. Hierdie besluit is sender die medewete van
sy kollegas in die Belydende Kerk geno~•m Die verslegtende situasie in die land het
die neem van die besluit bcspoedig: hy het geskok waargeneem hoe die grootste
deel van die Duitso volk dio sukses van Hitler toejuig en die vrugte van sy
verowenngspolitiek

genict. Selfs die kerk het hieraan meegedoen deur die

ondersteuning van militern diensJ)lig en die hou van dankdienste vir Hitler se
oorwinnings. Op die soldate se helms is, soos in die keiser se tyd, sigbaar
aangekondig: "God mot ons!" (Wind 1990: 120). Bonhoefter hot beset da· l :,..:die
sukses en die wyse wamop God bygetrck is om dit te leg1timeer, 'n ~ ....

'&

nt· .,,

daargestel het - cen wat die Duitse volk blind geho· : et vir die onreg v/:lt
doen.

n JI!:?

"Wo die Gestalt cines Erfolgreiches .. . in t::rscheinung tritt, don
verfallt die Mehrzahl der Vergotzung des Erfolge:i., Sie wird blind fur
Recht und Unrecht, Wahrheit und Luge, Anstand und Niedertrag. Sie
sieht nur noch die Tat, den Ertolg. Das eth1sche und intellektuele
Urteilsvormogen stumpft nb var dern Glanz des Erfolges und vor dem
Verlangen, an diesem Erfolg irgendw1e teilzubekommen" (E:4 7).
Ten einde m1litO,e dienspl1g vry te spring, het Bonhoeffer deur 'n kontak 'n
burgerlike agent geword vir die Du1tse m1lltere iniclligensie, die sg. "Abwehr". In
di~ hoedanigheid moes hy sy ckumeniese kontakte gcbru1k om waardevolle
inligting te verkry. In werklikheid het hy 'n groepie regsgeleerdes en offisiere
gehelp

wat

Hitler

l!1t

die

weg

wou

ruim

en

deur

oorsese

kontakte

'n

vredosooreenkoms met die Gealliecrdes wou slult (Lovin 1984: 129). Alhc.awel sy
lewe nou '1, Jubbcle karakter gehad het, was Bonhocffer self nie innerllk verskeur
nie; inteendeel, psigics en toclog1es het hy nou meer kongruent

as ooit vantevore

gevoel. Ir. 'n artikel oor Bonhoeffer se vryhoid en gehoorsaamhc1d, bring Bethge
( 1978:331-361) sy besluit om aan d10 sameswer!ng dcol to neoni

in

verband met

'n nuwe vryheid wat hy in d:c tyd ervaar hot. Vry van die Naz1•1dor''>gie, was hy
nou oak vry om meur dicnsbaur te wees aan ander. 12

12

Volg1:ns Buthge was die kerkstryd vir Bonhoeffer bas,es 'n stryd om los ta kom van die
kompromittorendo krag van die Naz, 11.Joolou,c: 'n vryhe,d van .. Bonhootfor !>e tootrede tot die
polttreka weerstand daarenteen was 'n stryd om vryhe,d ter w1lle van die Jade n 'n nuwe
samelew1ng • dus 'n 11ryho1d vir ... Oor lu. skrvf Bethgo dan ms,gguwend. • uise Fra,h 1t
be~1eutete nun auch Solbstbegrenzung ,n der f'art ,kulantat. c1n fr 1 w1ll1g s,c:h e111b1nden in eme
vorbehaltloso und bowusta Te1lh11be am Gesch,d: d s e1gen n L ndcs •• Es bcdoutete d,c nouc

~

.

.

.

\
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Dre

samosweerders

in

die

weerstandsbeweging

was

eensgesind

in

hulle

teenkanting teen die milit~re beleid on oorlogsaggress,e van Hitler. Nogtans wou
hulle 'n herhaling vermy van wat gevolg het op die vredesoc,reenkoms van 1919,
waardeur die Duitse volk uitgelewer is aan die genade van hulle oorwinnaars. Die
wrewel wat hieroor ontstaan het, het die klimaat vir Hitler se opkoms \ oorberei.
So iets moes nie weer gebeur nre. Hrorin kon Bonhoeffer help. Sy spesiale rol in die
sameswering (Lovin 1984; 129) was om deur sy vriend, biskop Bell, met die Britse
regering te skakel en hulle te pols oor 'n moontlike ooreenkoms. Hiervoor het hy
verskeie reise onderneem en o.a. in 1942 vir Bell

in

Swede ontmoet. Saam met sy

kollegas in die sameswering het Bonhoeffer, ingeval die oorlog beeindig kon word,
sekere waarborge wat blywende vredo sou verseker, by die Britse regering gesoek.
Die Geallieerdcs se eis dat Duitsland moes ontwapen, was verstaanbaar, maar dit
kon nie die primere doel van die vredesluiting wees nre. Ontwapening moes deel
wees van 'n breer program waarin Duitsland ook 'n mate van politieke en
ekonomrese sekuriteit gegun word. Daarby moes al die nasIes 'n sekere supra •
nasionele kentrolc oor hulle wapentuig aanvam (GS 1:365). Die Britse rogering het
Bell se boodskap gt:ignorcer.
Bell beskryf die agtergrond, aard, doel en wcrkswyse van d ie wecrstand met
sposrfieke verwysing na Bo,1hoeffer se aandecl daaraan, in Oktober 1945 in 'n
insiggewende artikel (GS 1:390-398) . Later, rn 1957, het hy d,t opgevolg met 'n
voordrag rn Gottingen ondor die trtel : , ie Church and the Resistance Movement
(GS 1:399 -413) . Sy slotsom was dat circ negat,owe houding van die Goallieerdes 'n
tout was en dat hullo die weerstand op 'n kmieke stadium met tragiesc gevolge in
die steek gelaat het (412-413) . Nretemrn, hierdie ontegemoetkomendo reaksre van
die buitewerc Id het nie die onmidde'like ernde van die weerstandsbeweging
beteken nie. Die 1rnpak van die onsekerhcid oor die uiteindehke afloop van Hitler se
oorloe, asook die inligting oor die omvang van die Joodsc vervolgrng was hicrvoor
te groat. Dre spesit,eke weerstandsgroep het cers nadat Bonhoeffer in die t, onk
beland en die aanslag op Hitler se lewe m1sluk het, opgehou om te bestaan .
Wat vir hierd1e navorsmg belangrik

tf.,

is dat Bonhoeffer se dramatiese rol in dio

weerstand gepaard gogaan hot mot 'n verbeeld :•1gryko paging om 'n gepaste
teologiese ·eaksie op aio vernnder<.e situasie te formulcer . Hrcrdie reaksic was
basics daarop gemik orn d,e voorhande krisiss1tuas1e to intc~preteer en met die oog
Solidarrtat m1t em, r e,g n n s01,alcn Klasse, dcron Gl1t1der cntweder 1111rzwoitelt urns
Uuerleben klimpften, und se, es durch Kooperat1on m,t dcm Bosen. oder llcr deesen Sturz ,m
Untcrgrund IJ 1rteben Cs lleucutetc cine crncu rte Bruder chaft auch m,t seiner armsel,gen
K,rche, die i;c; t•w ,gs m oaworden,
Verbrect1en wurdu- IOethge 1 78 3521

unho,lbs,cht,ot

zun,

Kompl,cen

un ussprechhcher

.:_.

.
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.

.
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op 'n bercr toekoms, sekere optredes voor te stel. Met di6 bedoelinli het
Bonhoeff er sy Ethik begin skryf. Tusscndeur het hy, as 'n u1tvloeisel van sy reise
en in noue sam~hang met die gees van sy t!t1ese opstelle, ook betrokke geraak in
'n debat oor die toekoms van Europa. 0~ versoek van sy geesgenote in die
weerstandsbeweging het hy twee stuk ·e !J:Jt '.rvf oor die moonthke vorm van die
Du1tse kerk na die oorlog. In wat volg, sal ek <HP-Ci hierdic twP 0 teoretiese bydraes
oorweeg - sy ontwerp vir die toekom~ Sf,wcl :ais ~·
.Hematie~e et,ese
opstelle. Alhoewel die verskilleride bydraes ou byn
.ansluit, moet hullP.
onderskei word . Ek konsentr er hoofsaa ,li 1, or- • v Et,ek, omdat uie sistematie'-e
verbande v,, sy beskouingc oor die gelo~, \h1._,,d •IP. bestaan van die kP.rk tydens di~
oorlog h1en:, die ureedste uitgov-.erk word .
4.2.3.2

Bonhoeffer se teologiese reaksie : tema e11 opset van sy etiese opstelle

Na sy terugkcer uit Amerrka mocs 8onhoeffcr noodgedwonge u1tdrnkhk nadink oor

die na-oorlogse tockoms van Du its land en Europa. Uay ( 1975:313) praat in di6
Vl ,

di 1d van Bonhocffer se on twerp vir die toekoms en onderskei dit van sy etiese

opst"" e. Sy ontwero vir die toekoms was net soos die ctiese opst13lle, n,c 'n
afgerondc stuk werk nie. D1t bestaan u,t artikels en voordragte wat almal fokus op
die daarstel van 'n nuwc na-oorlogse Du1ts-Europese samclewing. In 'n brief aan
Bethge in 194; bovestig BonhoeffP.r dot hy horn besig hou met gedagtes oor
"europa1sche Hoffnungen untl Aufgaben ... der Auf trag der Kirche in tier Zukunft"
(GS 11:411 ).
Hierdie gedagtes is gest1mul(>cr en deAls ook gcvorm deur gcsprckke wat hy juis
toe met ekumenieso groepc in Swede, Engoland on Amerika gehnd hot. Anders as
die Belydendo Kerk wic so lode vc, stroo, en lamgele rs deur die oorlog, het hierdie
groepc reeds begin beplan vir 'n na-oorlogse situasie. Hulle het die voorwaardos
vir 'n moontl1ke vredosooreenkoms geodinieer en voorstelle vir die sosiale,
politieke en okonomiese strukture van 'n tc,ekomstigo Europa voorg,:?le. Uit 'n
respuns wat Bonhoeffer in 1941 saam met Visser 't Hooft op William Paton se
t>oek The Church and the New O,der gelowor hot, kry ons ins,g ,n sy denko hieroor
(GS 1:356 371 ).
In aansluiting by P,1ton sien Bonhoeffe; dro bac;is vir so 'n nu\l\.e orde ,110 soseer

in

'n spes,fiek~ rc geringsvorm n,o, niaar m sekere f, :ndam ntP.1~ boginsels wat die
lewe van rJio stoat en die !:nmelowing rig . Dit sltJit o.a. ,n 'n swrk sencrale ,egtmng

(366) en ruimte vir die uitlow,ng van monsliks vryhoitl . Lg . mres volgans
Bonhccffcr n,o verst an word as 'n ind1v1dueln ,er; ,11e, rnaar ns 'ri

•
'

'

-

'

.
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verantwc ......... c1ikheid teenoor jou naaste. Hier het die ekumeninse kcrk volgens horn
'n belangrike taak gehad. Di~ kon n,e uitvoerige planne vir 'n , 3-oorlogse
rekonstruksie van die sametewmg voorle nie, maar dit moes die nasies herinner
aan daardie realiteitP en geboote waarsonder geen egte orde moontlik is nie (363).
Wat die toekoms van sy eie kerk betref, het Bonhoeffer twee belangrike bydraes
gemaak. Die een was 'n voordrag getitel: Beendigung des Kirchenkampfes (GS
11:433-437); die ander 'n app6I aan alle leraars en Christene wat na die beeindigrng
van Hitler se bewind van alle kansels voorgelees moes word (GS 11:438 440). Albei
dokumente h~t 'n beeld gegee van die kerk waarvoor Bonhoeffer gehoop het hy in
die toekoms sou werk, asook van dre s~appe wat nodig was om daardie doel te
bereik. In die bespreking v;,111 die geloofwaardigu lewensvorrn wat Bonhoeffer vir
die Belydende Kerk na die oorlog gcvisuaiiseer het, kom !>ns hierop terug.
Bonhoeffer se konsentrasie op die toekoms was nie iets toavalltgs nie. In 'n tyd
van groe1ende wanhoop het die fokus daarop die heersende realiteite in 'n nuwe lig
geplaas. Op die manier wou Bonhoeffer o.a. die hoop op iets heters lewendig hou.
Daarmce wou hy ook die verantwoordelrkhe,d van die samesweerders vir die
reahsering

daarvan

bly

inskcrp .

Die

gevaar

was

riatuurlik

daar

dat

toekomsgesprekke 'n mcntalrteit van ontvlugtmg of passiw,teit in die hand kon
werk.

Daarorr,

voorhehoud

het Bonhoeffer,

wat

hierdie

soort

besinning

betref,

selccre

gt:had. Hulle was: (i) die conditio Jacobea (Jak.4: 15), d.i. die wete

dat die t.:-ekoms geheel en al in God se hand Is; lri) die gewilligheid om in die gees
van Mt. 6:34 die geloof rn Christus daagliks toe te eien en uit te leef, en (iii) dre
bereidhe,d om i.p.v . te ontvlug

111

'n wereld van fantasioe, konkrete diens aan die

naaste te fewer (GS 1 : 356). Vrr Bonhotifrt1r was hierd,e toekomsontwerp so
belangrik, dat hy sy e1e voorstelle hieroor tot kart voor sy 1nhegtenisname telkens
her~1en het (Day 1975:378). Die belangrikste teoretiese bydrae wat Bonhoeffer
egter in hierdie tyd gemaak het, was sy etiese opstelle, 11and«g bekend as sy
Ethik. 13
Wat die die struktuur en opset van sy Eihik bet ref. moet dre nou samehong wat
daar deurgaans in Bonhoeffer se lewe tussen werk

f:n

lewe was. in gedagte gehou

word. MePr as enige van sy vorige werke, weersp1eel die Ethik sy lewens1tuasic en
die probleme waarmee hy

in

daar-die tyd geworstel her (Bethgc 1978:356) . Soos

Wind ( 1990: 122) d1t stel: "Nie wurdcl 01etrichs 'Theolo91e ,m Vo If Lug' deuthcher
13 Met die oog op die ontw1kkel1ng van sy et,ek begm Bonhoeffer nuut lees en tree hy konstruktiof
in gesprek met die konserwat1ewe etiese trad,sres van sy tvd (Peters 1979: 105· Nachwort E: t7; rorell 1962. 199·2 l I I Hy formulear :,y teorettese t.iak in die woorde van Lovin : " ... to
explain precisely how the situation was different and to Ull'pla,n the ch,mgod structure of moral
action which follows• ( 1984: 1291.

.
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als in dieser letzten Phase". Dis nie toevallig dat sy toetrede tot die sameswering
fakties saamval met die begin van sy werk aan die Ethik nie (Johannsen 1986: 17) .
D,e nou samehang tussen teoret,ese gedagtegang en konkrete ervaring bepaal die
opset van hierdie gesknt. Dit bied ook 'n baie belangrike leidraad vir die verstaan
daarvan.
"In der theologisch-kirchlichen Bioyraphie Bonhoeffers bedeutet die
'Ethik' den Versuch, gewonnene Erkenntnisse und erlittene
Erfahrungen in ein gegenwartsbezogenes theologischos Konzept
munden zu !assen " (Vorwort E:2).
Dre drie jaar van 1940 tot 1943 wM Elonhoeffer aan hierdie, sy belangrikste werk,
geskryf het,

was vanwee sy betrokkenheid by die weerstandsbeweging 'n

rustelose tyd met baie onderbrekings. Daar was wel kort penod<::5 waarin hy
rust1ger en met konsentrasie kon werk, soos in Oktober 1940 in Klein Krossin (vgl.
1

briewe in GS VI 4 4,485), in November 1940 tot Februarie 1941 as gas in die
Benediktynse klooster ln Ettal (vgl. briewe in GS fl:381 ,389,394-396,588; GS
Vl:492, 508-510, 518-521) en tn Mei 1942 toe hy die drukproewe van Barth se
KO 11/ 2 tydens ag dae aan die Geneetse rneer kon cteurwerk (Zeit der Arbeit E:6).
Tussendeur en ~~Ifs later toe hy teen die einde van 1942 meer permanent in
Berlyn was, moes hy dikwels re1s en is sy program voortdurend onderbreek.
Hierd1e onderbrek,ngs en onsekerheid rn sy lewe word weerspieel 1n die aard en
opset van die werk.
Die Ethik, war oorspronklik as lesings vlr die Croa/1 lectureship Trust in 1939 in
Edinburgh bedoel wos (E6:7), is 'n onvoltooide stuk werk. Dis nie die afgeronde
boek wat 3onhoeffer in gedagte gehad het nie, maar die oorblyfsels van 'n reeks
manuskripte wat tydens die oorlog versteek en daarna met groot moe,te deur
Belhge ontsyfer, georden en in 1949 uitgegee is (Vorwort E:4) . Die fragmentariese
karakter van die boek soos dit tans bestaan, maak dit moeiltk om te lees. Die
gedaGtegang van sommige hoofstukke breek voortydig M of word in ander dele
voortgesit en selfs oorgewerk. D,kwels 1s Bonhoeffer se gedagtes in so 'n
onduidelik,

dat

groot

dele vrr die

oningewyde

onverstaanbaar

,s.

mato
H,erdie

onduidelikhe1d was waa~skynlik doelbewus (Lovin 1984: 130). Bonhoeffer se
omstrede posisie in die weerstandsbewegtng, sy krit1ese analise van Hitler se
m1sdrywe en die fe1t dat sy geskrifte 'n impl1s1ete oproep tot aksie was, het dit vir
horn noodsaaklik gemaak om kripties en indirek te skryf Oit moes vir 'n beperkte
groep wat bedektelik moes werk, verstaanbaar wees. Ott verbaas dus nie dat met
die publikasie van die Ethik tn 1949, dit nie veel belangstelling gewek het me.
Mensr kon dit gewoon nie verstaan me. Nogtans bly die werk ondanks die mate
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van ontoegankllkheid en duidelike beperkinge. 14 van groat beteken1s (Roark

72:93) . Die nuwe uitgawe met die Jongste navorsingsgegewens wat daarin
opgeneem is, bevestig dit.
Die besondere bydrae van nuwe navorsing wat veral gedurende die tagtigerjare oor
die Ethik gedoen is (Vorwort E:5-6; Green 1987:3-66; Lovin 1987:67-102; Peck

1987:141 -166), Is dat die historiese agtergrond en samehange van die teks nou
helderder as vroeer uitkom. Dit het navorsers ook In sta,J~ gestel om die volgorde
waarin die manuskripte waarskynlik geskryf is, met meer sokerheid vas te stet.
Bethge se sesde uitgawe (1963) wat tot dusver deur die metirderheid akademici in
gebruik is. steun m 'n hoe mate op die
die interpretasie van Bonhoeffer se t ..
veronderstellinge van die sg. "Ansatze-Thdo ·e" (Vorwort E:5; E6:11-14).
Hiervolgens verte:rnwoordIg elke nuwe manuskrip 'n nuwe aanpak in sy Ethik. Wat
vroeer geskryf is, word nie net onderbreek nie, maar ook vervang met iets nuuts.
Bethge

se

uItgawe onderskei sewe geleenthede waarby daar so nuut begin word.

So is die eerste manusknp geskryf in die tyd toe Bonhoeffer nog relatief na aan die
kerk geleef het. Die ander, so lui die argument dan, het tot stand gekom toe hy
dieper in die weerswndsbewoging ingetrek was. Daarom handel dit oor ander
temas wat telkens hersien is.
Teenoor bg . indeling en die teone waarop dit gebaseer is. konstateer

die nuwe

uitgawe vyf per1odes waarin Bonhoeffer vermoedelik sy Ethik gP-skryf het. Anders
as E6 begin die nuwe uitgawe met die opstel: "Christus, die W1rklichkeit und das
Gute . Christus, Kirche und Welt" (E: 1 32).

Daardeur word die groot temas van

Bonhoeffer se et1ek aan die orde gestel. Hierdie invalshoek, saam met die
periodisering van sy werk in vyt dele wat elk die inis1eel vermelde temas veroer
uitbou, veronderstel dat Bonhoeffer se et1ek tematies gesproke 'n baie groter
eenheid vorm as wat vroeer vermoed is (Vorwort E:8; Green 1987: 12) Hierdie
aanname word trouens ge~teun met 'n beroep op Bonhoeffer self (Johannsen

1986:18). Die vermoede dat daar 'n oorgang of selfs 'n sprang in Bonhoeffer se
denke van die kerk na die wereld plaasgev;.id het, is hiermee verder we"rll! .
Skerper as vroeer word die h1storiese bepaaldheid van Bonhoeffer se lewe cluidelik,
en word dit ver<>taanbaar dat hy skryf waarom hy geskrywe het (Nachwort E: 112) .
14 Bethge wys daarop dat Bonhoeffer se Etiekfragment ons inderda.td in die steek laat to v.
moderne problemo soos b,,. die van demokra\1ese vryhede rnenseregte, die ekotog1e,
kernoortoe ens. Tog bly die waarde daarvan onmisbaar: " ... er hat uns unvergleichhche
Abschnitte hmterlassen uber den Gn.1'1d und uber die Entfaltungsrichtungen der inneren Emheit
des mundig1m und verantwortllchen Christen, der :rngleich auf verschiedenen Ebenen
beansprucht wird und handeln muss, eho er alles we1ss" (Bethge 1&78.357).

.

.

.

.

.
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Wat die doel en tema van Bonhoeffer se etiese opstelle betref, bestaan daar
definitiewe leidrade. Uit 'n vroeere ontwerp vir sy Ethik (E6:8) is dit bv. duidelik
dat Bonhoeffer sy eticse projck gev1sualiseer het as 'n boek met twee dele. Die
titels wat hy ,n gedagte gehad llet, dui daarop dat dit aanvanklik bedoel was om
deel te vorm van sy konkrete toekomsontwerp. Met di~ werk wou hy veral die
grondslae vir 'n nuwe samelewing en die strukturele impl1kasies wat dit inhou,
deurdink. Die titels was: "Die grondslae en struktuur van 'n w~reld wat met God
versoen is"; "Die grondslae en struktuur van 'n toekomstige w~r• Id"; en "Die
grondslae en struktuur van 'n verenigde Weste". Later het hy 1n 'n brief nog 'n
titel gesuggereer, wat hy genoem het: "Wegbereiding en die ingang tot besit"
(E6:8).

Hierdie

uiteengesette

bedoelmg

weerspleel

sy

waarneming

dat

Hitler

se

oorwinningstogte die begin van die einde vir Du1tsland was (Bethge 1963: 110) Hy
wc,u met die oog hierop etiese gesigspunte ontwikkel wat die kerk en dre
samelcwing kon voorbere1 oo die komende pofitieke katastrofe en kon help met die
heropbou van die sarnelcwing.
In aansluiting by hierd,e uitgesproke intensie van Bonhoeffor dui Lange die tema vir
die ontwerp van Bonhoef fer sc Ethik ann as: "die WE:!lt nach der pol1tischen
Katastmphe" (Lange 1967:531 ). Bonlioefter het nit tot vnnr sy govangenemmg
egter nie veel verder gebrtng as 'n frngmentariese opklariny van die grondslae vir
'n menslike samelewing r.n d:e soon k~uses war die hc,s,,11 daarvan kan help
bevorder n1e. Die onsekcrhe10 van die omstand19hede liet 'n aroot rol gespeel in
die onvoltooidheid van sy projek. Dit t er o.c1 meegebring diit sy gedagtes - gcsien
in tP.rme van sy lc1aste vonrgestclde titer - grootliks gcfokus gebly het op die weg
van verar,twoordelikhcid war 'n nuwe orde moes help inlui, en nic soc,cer op die
konkrete struktuur var 1/ie w1~reld ria oic katastrofe nie.
Hoewel hy, soos blyk uit ~Y Christolog1ose gedagtes en sy uiteonsett,ng van die
mandateleer, die grondsfae en omtrckko van 'n nuwe ordu u1tvoerig deurdink het,
was selfs hiertlie visie 11itoindelik daarop ~emik om m die sp~nn1ngsvolle en
onvoorsp~ibarc intenmr·;d voor die aansfag op Hrtler :;e lewe die samesweerdes se
gewetens te bevry en hullo tor handeliny to bewceg (Day 1975:321 ). Ott wou o.a.
daardio su uike1blokke wat die gohoorsamc nalt!cf van God se gabod verl1111der, u,t

die weg ruim. Volglms Doy is die Ethik 'n besmning oor die imi,likasi1:,:, vc.1n die
evangelie vir die onsekerhetd en 1,;t,aos van t.Jaard1e oombl1k; dit is
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"
a senes of new starts towards articulating tne context in which
God's command would make sense arrnds t the PU"<:?r~e confusion of
waning facism" (314).
"Bonhoeffer's theological Ethics would thus take on a primarily
critical, rather than a constructive fashion. They were intended to
rout out taken-for-granted 'Christian' presuppositions, to make room
for obedience to the gospel, to free up his respectable compatriots to
do what was called for, to set them free for genuine 'wordliness'"
(321-322).
Johannsen ( 1986: 19) sluit by hierdie meer onmiddellike en eksistensiele intensie
van die Ethik aan wannee, hy die grondgedagtes daarvan in terme van 'n oproep
nader kwalifiseer as:
" ... Die For~erung , das Denken in zwei Raumen zu Liberwinden und
den Wirklichkeitsbezug der ethischen Herausforderung sowie das
Verstandnis von verantwonlichem Tun, dds sich in der Bere1tschatt
zur Schuldubernahma konkretis,ert".
Bethge (1977:635) bevestig hierdie bedoeling van Bonhoeffer se Ethlk wanneer hy
dit beskryf as 'n wE:tkroep tot aksie. Hy skryf:
"It is a question of liberation and of awakening responsibility".
Soos later duideliker aangetoon sol word, vind Bonhoeffer die grondslag van die
Westerse

beskawing

en

daarorn

ook

vir

'n

nuwe

sarnelewing,

in

die

onversadiguare verlange van Christus om gestalte in alle mense se lewens te kry
(E·54). Hierdie perspektref op die werl<.same en vormgewenue teenwoordigheid van
Christus in die wereld vorm die ongewone, maar vir sy tyd unieke uitgangspunr
van Bonhoeffer se Ethik.
Die universele realiteit. van Christus is vIr tj.:>nhoeffer die geheim van die
instandhouding en vernuwing van die historiese werklikheid. Ort moes ook geld vir
die ~a!:1olewingsorde waarin Bonhoeffer hom bevind het, en d;t het die raamwerk
gebied waarbinne Bonhoeffer nuut oor die individuele Christen en oor die kerk se
geloofwaardige rol in die wcreld nagedink het.
"In der Perspektive einer moglichen Neugestaltug der Welt nach dam
Kriege aber muss sIch die Frage nact-i der Kirche, nach ihrer Funktion
und ihrer funktiongemassen Gestalt neu stellen. Der universale
Horizont der Christusw1rklichkeit, der Wirklichkeit der Gegenwart
Gottes in der Wirklichkeit dicser Welt gerat neu ins Blickfeld und in
diesem Horizont dor Weltbezug, der Welwuftrag der Kirche .. " (Lange
1967:531) .
In die volaende onderatdeling word Bon, 1oeifer se gedagtes oor die unieke
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bemoeienis van Christus met die wereld, die wyse waarop hy in ons lewe gestalte
wit kry, onder oe geneem. Ek doen dit met inagneming van die historiese konteks
waarbinne die gedagtes volgens die mees onlangse navorsing ontstaan het. Die
uiteensetting bring ons uit by wat in Bonhoeffer se etiese denke sentraal is en dit
gee noodsaaklike agtergrond vir besinning oor sy visie van 'n geloofwaardige kerk
in die tyd .

4 .2.4

Die inhoud van die Ethik

4.2.4.1

Die gestalte van Christus; 'n herwaardering van die wereld

Die eerste manuskripte van die Ethik het in 1940 ,n 'n tyd van groot spanniny vir
Bonhoeffer en die kerke in Duitsland ontstaan. Hierin het Hitler se ierste
oorlogsoorwinnings 'n belangrike rol gespeel. Terwyl dit aan die een kant 'n nuvve
euforie onder die onkritiese massa laat ontstaan het, het dit aan die ander kant die
posisie van alle weerstandsgroepe an verontrustes dramaties verswak. Die vraag
was of die verwerping van die Nazi's in sulke omstandighede realisties was .
Soos blyk uit 'n verbod in September 1940 op 'n openbare voordrag, wat
opgevolg 1s met 'n verbod in Maart 1 ~41 op

publikasie en 'n opdray om horn

gereeld by die polisie aan te meld, was Bonhoeffer self onder groot druk. Sy
vryheid van beweging asook die tot kntiek is drasties mgekort. Voortaan was hy 'n
verdagte wat in die geheim moes opereer. Hy moes SP.Ifs rekening hou met
onverwagte klopjagte .
Ook wat die posisie van die Evangeliese Kerk in 'n toekomst1ge Duitsland betref,
was die situasie gespanne (Nachwort E:12) . Hitler kon dit nou bekost,g om die
kerk te ignoreer. Volgens 'n program

001

die kerk

in

Wartegau in die tyd,

S1.>.J

die

gemeentes in die toekoms as kultuurveren,gings bestaan. Hulle sou hulle status as
pleitbesorgers vir die openbare reg verloor, terwyl daar beperkingo op hulle kontak
met

binnc •

en

buitelandse

groepe

geplaas

is.

In

hierdie

omstandighede het Bonhoeffer sy eerste manusknp geskryf:

uiters

donker

"Chnstus, die

Wirklichkeit und das Gute. Chri~tus, Kirche und Welt" (Nachwort E: 11-13).
Saam met verske1e ander wat kort daarna geskryf is, het die manusknp ' n
troosvollo analise gebied. Dit

le

die grondslag v,r Bonhoeffer se etrese besmning en

stel die drie groot temas van die Ethik : Ch11~,1.J~, die Vl•' reld en die kerk aan die

orde (E:1-32; E6:190-213; s1en ook Wilcken 1981 :202) . In 'n sekere opsig is die
verdere etiese opstelle 'n nodere
ontwikkelende historiese situas,e.

toeligting

hiervan

n1et

die

oog

op

die
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Teenoor

wat

mense

sien,

stel

hy

in

sy

eerste

stui~

die

bevrydende

geloofsperspekt1ef dat die werklikheid van God in Christus nie net oral werksaam rs
nie, maar ook alles omvat en bepaal (E:2/. Dir kerk moes hiervc:.1 getuig.
Om die dinamiese wyse aan te dui waarop die werklikhe1d van Christus ons lewe
bepaal, gebruik Bonhoeffer die term omvorming of "Gestaltung" (E:33·60). 15
Daarmee w,I hy se dac die mens vir die vorming van sy lewe, kultL.ur en
geskiedenis volledig aangewys is op die werk van Christus, Deur sy menswording,
kruisdood en opstanding, d.i. deur sy versoening, word die mens se lewe radikaal
omvorm en tot sy bestemming gelei (E:46). Sy eie ptanne, programme of aks1es
word

relatief.

Gelykvormig aan

Christus

word

hy waarfik mens:

vry van

onrealistiese idealo (52), moedig om die gerig van God oar sy sonde te aanvaar,
gereed om te midde van die chaos nuut te feet (53).
In 'n verdere opstel, "Erbe und Verfall", gebruik 8onhoeffer weer die term (E:61•

95) om 'n geskiedteolog,ese interpretasie van die toenmalige knsis te Aee (Lange
1967:531 ). D,e gesk1edenis van die Westerse beskawmg, meen hy, is

daarvoor

verantwoordelik dat die werkl1kheid van Christus nie !anger sigbaar is nie.
Hierdie beskaw1ng

1s

gekenmerk deur die wyse waarop Christus inherent dee! was

van die !ewe en die geskiedenis Kerk en staat, pous en keiser het in vorige eeue
saam gestry daarvoor dat Christus oral gestalte moet kry (E:69). Trouens, dit
verklaar vir Bonhoeffer die unieke eenheid van die Westerse beskawing. Hierd:e
eenheid was nie 'n blote 1dee me, maar 'n historiese werklikheid met sy enigste
grond 1n Christus (E:68). Christus was die kontir11..,':te1t van ons geskiedenis (E:63).
In Hom is die Westerse beskawing gevorm tot 'n corpus christianum; meer nog,
omdat Christus die Messias van die Jade was, is die geskiedenis van die Weste
onlosmaaklik met die van Israel verbind. W1e die Jode verwerp, verwerp Christus
(E:64).
Wat in sy tyd aa,, die gebeur was, openbaar vol gens Oonhoeffer 'n ernstige afval
van Christus en 'n verlies aan die eenhe1d wat op Hom gegrond was. Ironies
15 Lovin (1987:79i meen dis moonthk dat Bonhoeffer h1erdie termmolog1e ontleen het aan die
moraal-teologiese tekste van die Rooms-Katoheke . Hy hat d1t gelees in voorbere1dmg 11ir die
skryfwe, aan sy etiek. In elk geval het die konsep min in gemeen met die tradis,onele 1dP •an
die vorm1r1g van die mens se karakter volgens die Chr1steltke 1daes van deug en remhe1c
wel ter sprake is wanneer Bonhoeffer hierdie term gebruik, is 'n 1roniose omkenng wai.
~
soos vo1g beskryf· • Just as Karl Barth once upended Catholic analogical theology by replae;1o1v
the argument from human reality to the nature of God with an analogia fide, that argues from
God's selfrevelat,on to the nature of humanity. Bonhooffer now suggests that the important
formation is not our conformity to Christ, but Christ's taking form 1n us. ,n the concrete events
of history and in the histo11cal life of the church" (791

v.
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genoeg het ,f'! Reformasie dit begin (E 70 vv .). Met die onderskeiding van die
twee ryke waardeur Christus heers, nl

die kerk en die staat, wou Luther die

unieke identite1t van die kerk beklemtoon. In die kerk as corpus Christi het die
ware ecnheid van die Weste gesetel (E:711. Die ,vyse waarop die kerk bestaan het,
moes hiervan getuIg .
Met h,erdie onderske1ding het Luther egter nie net die tradisiom~el aanvaarde band
tussen Christendom en kultuur gerelativeer nie; hy het ook die weg geopen vIr 'n
groter verselfstandiginr van die mens teenoor God. D1t het op sy beurt die proses
van groeiende sekularisas,e aan die gang gesIt (E·72-73).
"The breakup of Christian unity in the reformation paved the way for
the emanc,patior. of reason and its deification" (Roark 1972:97).
In sy negaticwe, antikerklike gestolte bereik die sekularisas,eproses ·n hoogtepunt
in die Franse Rewolusie . Hier word die vernietigende mag en perversiteit van

(iin

bevryde mens blootgel6 (E.74) . Die emans,penng van die menslike rede het wel
bepaalde voord~le ingehou. In bondgenootskap met die massa en met die ideaal
van nasionalisme het dit egter gelei tot 'n nuwe geesteseenheid wat teenoor God
staan. Dit is goddeloos en lei tot nihihsme (E:82, 69-90).
Wat in DuIlsland ender Hitler aan die gang was, is volgens Bonhoeffer gedra deur
so 'n gees. Dit verteenwonrdig 'n d1P.pgaande vervreemding en afval van Christus.
Hierdie

afval

kom

nie

alleen

tot

uitdrukking

in

die

gruweldade

en

vernietigingsoorloe van Hitler nie (Nachwort E: 13); dit blyk veral in die misleiding
waarmce dit gepaard gaan. DiP. bose klee horn in die gestalte van die lig. Hy bied
'n nuwe godsdiens (E:83). 0nder die dekmantel van die waarheid word die teuen
vcrkondig; terwyl liefde gcveins word, word raat gestook. Mense chen nie net
bose dinge nie, hullc is boos (E:33-34), en dit is erger as die swakhede van die
regverdi9e.
"Es gibt schwerere und leichtere Sunde. Der Abfall wIegt unendl1ch
v 1el schwerer als der Fall. Die g!anzendsten Tugenden des
Abgefallenen sind nachtschwarz gegen die dunkelsten Scwachen der
Treuen" (E :34). 16
Bonhoefter se waarneming was dat teenoor hierdie manifestasie van die bose die
tradislonele etiese teoriee goen teenspel bied nie. Hulle is soos geroeste swa;ude
16 Dat Bonhoeffer hier oor die nasionaal-sosiahstiese regime p, aat, blyk u1t sy kommentaar op 'n
hoek van Paton in dit tvd (GS 1:356-3711 . • .. . der tiefste Grund der ethischen Verwirruno liegt
v1elrn,..hr in der Tatsache, dass die hochste Ungerechttoke1t, w1e sie im nat1onalsozialistischen
Regime verkOrpert 1st, sich in das Gewand relativer h1storischer und sozialer Gerechtigkeit
kleiden konnte• (3571.
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wat nie langer bruikbaar is nie (E:33-38; Farell 1962:199-:.0C). N f die wonder
van 'n nuwe ge:oofsontwaking in die kerk saam met 'n staat WR, 'Y roeping
verstaan, kan verhoed dat die samelewing oar 'n afgrond start (E:93-94,. Om dit
reg te kry, is 'n terugkeer na 'n lewe v;m e~nvoud nodig, 'n lewe waarin die lll01'5
vertrou op God se gobooie, sy oordeel en sy barmhart1ghe1d wat deagliks nuut .~.
Daarin 1s ware wysheid te vind (E:438). So sien die mens die werkllkheid van Guo
in

alles. So sien hy Christus in wie God en wareld versoen is, sien hy sy liofde wat

alles oorwin (E:40).
Die kardinale vraag waarom dit vir Bonhoeffer in di~ tyd gegaan het, hot d11s te
make met die werklikheid en die sigbaarheid van Christus in die sametewing:
kan C

aoe

· ,s weer gestalte kry in die vervallP. Westerse samelewing? Oit is die

fundam .... 11celo vraag van die Ethik. Die tradisionelo vraag,"Hoe kan die mens ooed
wees of goed doen7", is reeds deur die gec;kiodems as ontoere1kend en preten ieus
ontmasker. Oit het belangrik geword dat die realiteit van God horn as f 1m1te reahteit
oral sal toon, dat Christus in alle mense gestalte sal kry . 17 Hierdie formulering
openbaa'" 'n totaal nuwe uitgangspunt en metodologie (Aa;)mussen 1972:23) vir
die et1cse denke. Oit impliseer oak 'n ba1e belangrike en betekenisvolle uithreiding
in Bonhoeffer se Christologiose beskou1ngs.
Waar die heerskappy van Christus, die vormende krag van sy teenwoordighcid,
v66r Bonhoeffer se etiese geskrifte beperk was tot die kt1rk, word d1t in sy Eth//<
uitgebroi na die helc w~reld (Bethge 1985:621 ). Van hierdie w~rcld vorm die kcrk
alleen 'n deel. Hoewe; d1t die oeel is waarin Christus reeds gestalte gekry het en
waardeur Hy sy aanspraak oar alle:; laat geld, moot die kork deur sy lewe bevestig
dat die heerskappy van Chrisws oor alles strck (De Gruchy 1972:161).
Onder invloecl van Luther hot Bonhoef fer ro9Jt1'Jr S)' Iewe sy siening vRn Christ us
verbind aan 'n kruisteologie. Hiervolgens tool\ Ott? volheid van God horn in die
aards-mensltke lewe van Christus. Sy krng word sigbaor in die lyding van Christus
aan die kru1s. Hoewel Christus vir Bonhoufte'" oltyd die sentrum v~n die i...osmos
was - sy Christologielesings bevestig dit • is hierdie rnotief tot voor sy Ethik nie so
17 HierJ1e u1tgangspunt van sv Eth,lc word waarskynhk die broed-.ottrigste u1tijewerk in av opstel
oor •oie liefde vari God en die verval van die wtreld• (E:274•3151. lot vour Gi" nuwe u1tgawe
is hierdie opstel dan ook beskou as die heel eerste wat hy geakryf het. Vandag "ord d1t un d,e
begin van die vierde periode, d.w.s. ,n die tweede helfte van 1942 geplaa~ Voluens Roark
(1972 93-951 stel Bonhoeffer in hterdie ops!el 'n duidelike kloof tussen 'n Christeliir.e et1ek en
ander etiese sisteme. Lg. soek konnis van goed en kwaad en sien in beg1nsel die mens es
arbiter hiervan. Dte doel van Christellke etiek daarenteen 1s: ·the new man, the restored man,
the reconciled man, the man in God• (93). Wat hter van belang is, 1s kennis van God se wtl,
deelname aan sv versoening in Christus . 01t bring die mens 1n harmonie met God, homself en
ander. Sy lewe kry die Stempel van hefde en eenvoud (94•951.
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terk

in

sv work ontw,kkcl nic. Met sv akticwe toetrede tot die W\:erstand het dit

verander. Wat 'n latent o r n r,tief was, word nou goaktivcer. Sy konotl se
Christologio kry 'n nuwi? :cokratia n breedte. Ons kry vir die eerste koer die visie
van Christus as die pantokrator, di~ heerser oor alles (Rasmussen 1972:32).
Volgons Mayor ( 1969: 169-218) voltrek hierdie verbroding van Bonhooffor se
Christologio in die Eth,t. nom op verskillendo vlakke: dis 'n " .•• Ausdehnung rler
Cnri:;tuswirklichkolt auf die Weltwirkllchkelt". Oit begin by dio holing van die
ind1v1.lu (169 -174), brei uit na die strukture van do samelowing I 174-186) en
omva ui cindolik die gan e r alitolt ( 186-1921.
H1erdio opvall nde uitbreiding

in

Bonhooffer sc Christologi se gedagte h ng direk

saam met sy rvnring In die weer tand. Een o 'n er,•aring wu die ontd kking
van 'n verrassende bo,1dgonootskap tussen kork en humanistleso waardes (E:315328) . Toe die Bclydende Kerk Chri tu a en gstc Heer b ly, het dlt 'n tulsto
geword vir almal wa wanhoplg govool hot oor die verni tlging van m nslike
waardos. Vlr 8onhooffer hct dit die wyer omvang van Christus se work beve tlg n
'n nuwe waardering gegco vlr dlegone wat los van die kerk gestry hot vIr
gerogtlg ►1eld .

Hiordle gedagt i vcrrler uitgowerk in 'n later opstel oor Chrlstus

n

di go ie (E:322-327; Lovin 198i .82L
Die b .,ef van Christus ~a allosomvatt nuo h,,.c, kappy en van v vorm nd krag In
wGrcld as <.11 void vIr Christ Ilk
di gasklcdcnls hct dus 'n hcrwaardcr ing van
nadonko en or,trcdc Ing hou (Wilek n 198 1 .202). 8ct~ o wy
nuw

d arop d t

anpak van Bonhoeff r in c1io Ethlk v rdl ping bring In p r p

kcrk Cf\ op d1

ti w

w rold : " ... a more Chrl t-ccntrednes , and e mor

lk

op d
r all tic

openness to the world" (Bethg ... 1985:6251. Troucns, juls vanuit die p r pektlr.f
van 'n Christosentrlc
rcahtelt woru Bo"lhoe1t,4r se konsep van w~r ll1likht Id
u• twilfkol. Di1t locus van die oponbaring was nou nio m r di kork nie, 'll, " . • ...
th

1,1 :.:?:J

God· ,

.1, 1

nee of Jesus Christ himself within the world, attest ng to the ro ·~v
:

,.f

·•uchy 1972: 159).

Hlerdie ml,, r r- w list o e opc"1r.he1d na die wArold koni veral torlt' n;, vor m die
•oskryf
opstelltt wat Boni ,,r ffer ·,an .. : die derde periode van sy work aan dio t: .

.,,k

het. H,~r<.Jie pe;i~de .·,as die winter van 1941-42 en h t saamgoval ,1'l,·! die
noder!ae van Hitler in fius!:,• d. Kort vantevore, in September 1941, het Banh, ;f r
op 'n twe de reis na Switzerland voorgestel dat Barth "Goskiedenls &r,
Verantwoc;rdellkheid" as 'n drir,gende tomo moos opnoem (Lovin 1987:93). Met 'n
uiteindelil<e oorwinning vir Hitler in die weegskaal, h t hy dit self aangepak
(Nachwort E: 15-1 6). Sy bes inning hieroor v1nd noorslag in tw
opst lie oor •oie
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Geschichte und das Gute" (E: 190-228) en in enkelo andere oor "Die Struktur des
verantwortlichen

Lebens"

en

"Der

Ort

der

Verantwortung"

(E:229-264).

Laasgenoemde opstelle weerspie6I 11eral dio s1tuasie van die samesweerders.
Toe Hitler se posisie plek-1,>lek onseker begin lyk, het die moontlikheid om sy
bewind finaal le beeindig meer haalbaar as vroeer gelyk. Verantwoordelike optrede
was nou nie meer soos in Nschfolge bepork tot gehoorsaamheid aan sekere
I wensreels en diss1plines binne die beskermde ruImte van dio institusionele kork
nie. Dit word uitgebrtt1 na optrede binno die sekul~re steer. Trouens, vir die eersta
maal kr kcnnis van die sos1ale en politieko werkl1khedc 'n konstitutiewe rol by die
vormge\l\mg aan verantwoordelike optredc (Bothge 1985:624).
Hierdie nuwe fokus op Christus se totale hcerskappy,

y gestalte in die wAreld en

die herwaordering van die men so so'<ulAre verantwoordcllkhe d wat daarmce
aamgaAn, het op verskillende manlerc in Oonhooffer so Ethik ultdrukking gevind.
Mot die term rcalltc,t o! werkhkhcid oorbrug Bonhooffcr die duali ti se iening van
die worklikhcid waardour die offis,elo kork sy onbctrokkcnheid by osiaal-polltioko
kwessies goregverd1g het. Christus is vir horn sentraol blnne kerk n w raid. Di
diepste werklikheid van di w~reld Is dot Chri tus dit aang neom en mot God
v rsoen tiet (E: 14). V1r dio Christon b teken d1t oat hy die wareld nooit m g
pry geo ,, e. Hier moat hy lo t en optr
ugl 1chg nzinderWelt•(E: 181.

• "Ganz Christus

ng horond st ht or

a~nhoetfer s onder kciding tusscn die laaste en dia voorleoste n en, bg. gedagtes
voider. M t h1erdie eskotolog1cso term

IA Bonh >offer nuwo klcm op God e da d

van •1ergifnis wat die doel en in van on gc

k10

lcnis i . Dlt pleas nie 'n domper op

die mens se kcuses nlo, maar vcrlccn 'n eio ,•• o rde daaraan (Lovin 1987:84). Oat
God mens geword het, beteken dat die mens geroP.p is om mens te wee , d.i. om
hom/haarsolf es voorlaaste in die Ilg van die ol\~te to sion (Roark 1972:S8).
Mot hierd10 gedagtes was die weg gebaan vir 'n hernudo diskuss,e oor die
netuurlike lewo (E: 133-14). Hoowol die bogrip in Protestantso kringo in diskrediet
was, h t Bonhoeffer dit aangewond om Iets ta sA oor d10 morelo oordele van
manse in die voorlaaste roalitoit. Hierin het twde idees uit die Room· -Katolieke

l

natuurregtradisie horn gehelp. Eorstens suggereer dI~ tradisie dat daar rasionele
gronde b staan var (ii dio ovaluering van historiese veranderinge wat m nslike
institute onderoaan, en (ii) die ident1f,soring van vorwrongc vormo van sulke
institute. Voorts b klemtoon die natuurregteorie dot elko rasionole por oo hierdie
oordele ken , aak onder om bhndclings op 'n ho r gesag ta vortrou (Lovin
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1987:85).
Die klem wat Bor,hoeffer op menshke vryheid I~ en die waarde van die rede by sy
besproking van die natuu: 1 ke, staan egter nie teenoor sy siening van die genade
nie. Wat teenoor die genade staan, Is volgens horn nio die natuurlike nie, maar die
onnatuurlike (E: 135). Lg. dui op die misbru1k van menslike vryheid. Dit verwring
die lowe, soos di tydens Hitler se bowind gebeur het; dit ontwrig die orde van die
samelewing en lei ons weg van Christus. Die natuurlike, daarteenoor, ontleen sy
bestaansreg aan Chri .. tus. Deur sy menswording bevestig Christus die waarde van
die natuurlike en gee Hy ons die reg om d1t self te leef (E: 136). As uitdrukking van
die natuurlike reg tot lewe wat God aan ons gee. dien die natuurlike us 'n
beskutting vir ons lewo. Dit rig ons op Christus en stel ons onder sy gesag (E: 136;
Roa•k , 72:99) .
Hierdie unieke aanspraak van Christus oar ons gowo:,e lcwe, di~ besonder manier
waarop Hy daarin gestalte wil kry, sow .;11 as die sokulOre vorantwoordelikhcde wat
dit inhou, word nOrens duidoliker verwoord as in Bonhooffer se leer oor die
versk•llende mandate nio. In sy mandatclcer wat deel vorm van die laaste etieS&
opstt3lle wat hy in Dcsembcr 1942 begin skryf hot IE:340 vv) , kry ans 'n paging
om sy olo otiose oorwcglngs te vcrhind met Barth e KO 11/2 se beskoul 1ge oor die
gcbod. Hoowel Bonhoeffcr reeds in Mei van diosclfde jaar die drukproewo van
Barth se werk onder oo gehad hct, Is dit nou ecrs met sy cie visie geTntegreer
(Nachwort E: 17; Lovin 1987:93-94) .

4: .4.2

Die leer van die mandate: die waagstuk van verantwoordelikheld

Die onmiddellike agtorgrond vIr Bonhoeffer se mandateleer was die wyse waarop
Hitler allc lowensterreinc aan die beheer van die staat onderwcrp hat (Nachwort
E: 19). Sy aandrang op lojaliteit en crkonning, asook die wyse waarop hy die hele

volk gemobiliseer hot vir sy oor!ogsbeleid, het eenvoudig alles •

die kultuur,

gesinslewe en die ekonomie geraak (Lovin 1984:134) . Ook die kerk wat die staat
ean die grenso van sy mag moes hcrinnor, het d1t ontgeld.
Die wyse waarop Hitler dio kork so trae goedkeuring van die eed van getrouhoid

aan hom agterna as 'n sponteno uitdrukking van ondersteuning voorgehou het, het
die skrikwekkonde karekter van Hitler se totelit re staet ontbloot. Gedra deur die
ongobalanseerde magsug van een persoon, was die Nazistaat ten diepste baie

kwesbaer. Daerom het dit voortdurend goedkeurinp en bevest1ging gesoek. Dit het
die staat bosonder bcdreigcJ en dus gevaarlik g maak (E:3 7 1; Lovin 1981: 116).

l
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Vir Bont-oeffer was dit duidelik dat die Belydende Kerk in daardie omstandighede
nie sy roeping vervul het nie. Toe die geleentheid daar was om die kerk duidelik
van die staat te onderskei deur die eed van getrouheid te weier, het die kerk
teruggedeins. Hierdie versuim van die Belydende Kerk moes volgens Bonhoeffer
nie net toegeskryf word aan menslike swakheid of die onwilligheid van die kerk om
sy Godpegewe roeping uit te leaf nie. Oit was oak te wyte aan die politieke
teologie waaraan Bonhoeffer self help formuloer het (Lovin 1981:114-115).
Die tradislonele leer van dio ordeninge het 'n owerheid veronderstel wat, selfs te
middo van korrupsie, oanvaar dat sy gesag van God afkomstig is. Die eed van
getrouheid is gevolglik, binne hicrdie polities•teologiese model, deur die Belydende
KNk vcrstoan as 'n saak van gchoorsaamheid. lntussen het die werklikheid anders
gelyk: die Nazistaat het sy gesag aan die goedkeuring van die massas ontleen en
sou niks en niemand ontsIen om d1t to behou nie. Wat met die aandrn!'lg op 'n eed
van getrouheid aan die orde was, was ge"olglik nIe meer gehoorsaamheid aan 'n
installing van God nie, maar instemming met 'n totalitare regime wat sy mag
behou het deur die goedkeuring van mense te maniJ,.'luleer (Lovin 1981: 116).
Bonhoeffer hot begin vra of dit reg is dat die kerk stilsvvyend hierby inval. Wat
moes die kerk se oetuioni~ in so 'n situasie wees? As d1t in ongehoorsame swye
gebly het, kon dit as polities irrelevant geignorecr word. As dit gehoorsaamheid
aan die staat betoken hot, kon die kcrk se handeling gcsicn word as logitimoring
van die staatsbcleid.
In hlerdie situasie het Bonhoe ff er, in die gees van wecrstand en verset, wee
gnsoek om die willekeurige inmcnging van Hitler in alle lewensfere te stuit en die
normal'l orde van dio samclewing te help herstel. Hy stet 0It so:
"Diese Staatsomnipotenz muss Qebrochen warden im Naman einer
rechten Ordnung, die sich dem Gebot Gottes unterwirft" (GS 1:358359).
Bonhoeffer se sioning van die mandate gee nie not 'n duidelike beeld van hierdte
regte orde nie. Dit imphseer ook die wee waarlangs dit gestalte kan kry. Dit
verteenwoordig 'n verdere ontwikkeling van sy nadenke oor Luther se idee van
skeppingsordes (Do Gruchy 1972: 1 o2) . In 1932 het h1erdie ideas die basis vir sy
politieke teolog1e geword

Dan praat Bonhoeffor van ondcrhoudingsordes. Nou,

met die oog op die herstel van die samolewing en die nuwe uitdaginge wat dit
bied, kry ons wet Lovin (1981:103-130) noom 'n trae hers1ening van hierdio
teorie. Hier preet Bonhooffer van mandsto .
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"Fur einen Neuanfang mussten Gesichtspunkte festgestellt werdon,
die der Willkur ein Ende setzten und begrundcte Strukturen ir. t.J 1s
offentliche Leben brachten" (Nachwort E: 18).
"Bonhoeffer's conception of tho mandates as mutually complemC':1•111ri
and limiting one another is ground for opposition to the Hitler stot l .
Bonhoeffer regarded the totalitarian claims by one of the mandates,
the state, as a flagrant violation of the command of God and cause
for resistance" (Rasmussen 1972: 29) .
Bonhoeffer onderskei altesaam vier mandate, nl. die kerk, die huwelik en familie,
kultuur en die staat. Uit sy opstel "Das konkrete Gebot und die gottliche Mandate"
(E:367-338) is d1t duidelik dat die mandate nie los van die wil of konkrete gebod
van God verstaan moet word nie. God kies om sy wil te laat geld deur middel van
die mandate. As sodanig is die mandate uitdrukking van sy liefdevolle toewending
tot die w~reld (E:3671

Omdc:1t Jesus God se liefde bring en sy wil beliggaam,

weerspieel die mandate iets van Chnstus self. Dit is die historiese vorme waarin
die reahteit van Christus neerslag vind in die normale prosesse van ons lewe
(Rasmusson 1972:30-31). Dit is, anders gestel, die ordes of institute IE:31:8) wat
die realiteit van sy liefde uitdruk en daaraan gestalte gee .
Hierdie visie op die mandate sluit direk aan by Bonhocffe, ;

sienino dRt daar in die

gebod van God 'n bepaalde kontinui teit of konstantl E'" J Ji gesluit is (Nachwort
E: 18). Die gebod , so voer hy aan in 'n ops tel get it • ' "Das 'Ethische' und das
'Christliche' als Thoma" (E:340 -366), omvat en veroorloof die lewe (E:356). As
sodanig gee dit ook ' n bepaalde struktuur ar,'1 ons lowe - eer , wat tot uitdrukking
kom in die verskillende mandate. Trouens, vir Bonhoeffer hang die konkreotheid
van die goddelike gebod ten nouste saam rnet die historiese vormgewing van die
mens se lewe deur die gei>od (E:358) . O,e mandate moet dus nie gesien word as
produkte van die gesk,edenis nie. Dis ook nie menslike magsordeninge nie (E:369).
Dit is skeppinge van God. Dit verteenwoordig daardie lewensterreme wat deur God
in beslag geneem en na sy wil gevorm en gerig word .
"Unt0 r
Mandat
ist
zugleich
die
lnanspruchnahme,
die
Beschlagnahmung und Gestoltung eines bestimmten irdischen
Bereiches durch das gottliche Gebot zu verstehen" (E:368).
Om te verstaan hoe die aardse lewe tot mandate van God gevorm word, moat ans
oog kry vir 'n tweede aspek van die gebod . Vir Bonhoeffer omvat en struktureer
die goddelike gebod nie net die gowone lewe nie, maar artikuleer nit ook die
opdragte wat vir die onderskeie lewensterreino geld . Hierdie opdragte reel die
onderlinge verhoudinge tussen menso en stel dit onder die gesag van God. Die
gebod hot dus ook 'n dimensio van gehoorsaamheid: 'n vrye eksistensiole daad
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waann die mens kies om wat hy gehoor het, ook aktief na te lt'ef.
Waar die mens so gehoor gee aan die gonde!ike gebod, kry sy lewe die vorm en
rigting wat God daarvan verlang. Dit word as 'n verskeidenheid van lewenstare
gestn•ktureer en voor die aanges,g van God gestel (Nachwort E: 18). Later in die
tronk het t3crihoeffer h1erd1e gedagtegang nog verdar ontwikkel. Dan praat hy van
die pollfoo,ese karakter van ons tewe voor God (WF :331; Day 1975:47.1 -424,
Rasmussen 1972.45).
Vlr Bonhoetter was hierdie opdragtfi waartoe die gebod in terme van die
verskillende

mandatP ons

verplig,

van

fundamentele

belang.

D,t vorm

'n

konstitut10we deal van die wyse waarc o God sy wil deur m1ddel van die mandate
,n ons lewe konkretisaer (E:367-368). D1t herinner die mens o.a daaraan dat hy te

midd':3 v;n baie verpi, wnc:e 'n opdrag van Bo het. In die u,tvoering van sy
alledaagse take tre1_3 hy n: :-riens Gc.d op (E:368) . Aan Hom ,s hy ten slotte
rekenskap verskuldin {N~chvv.,rt E: 18). Op Hom rnoet ~I sy lewensuitinge gerig
wees .
In 'n vroeer opstel oor rJie mandat+;; (EG:207-213) het Bonhoeffer uit vrees dat die
mandate

verwar

sal

~v~rd

me"T

d,.t

omstrode

skeppingsordenli1ge,

l1ierdie

"responsoriese karakter" (r,lachwort E: 1 :11 van ciie m~ndate as 'n wesentlike deel
daarvan beklemtoon. Daar skryf hy:
"We speak of divine mandatr:s rather than divine Mders becausu the
word mandate refers mo, ., cisarly to ~1 divinely imposed task r;oither
than to a determination of t.a1n(1 ... ·rhere can only be the pra,;ticc,
the learning, of the christian li1e under these four mandates 01 God"
(E6:207).
Vir ,ayer ( 1971 : 179-2061 kom Bonhoeffer se mandateleer voort uit die toepassing
van 'n korrelasie-metode waarvolgens hy sy ideas op 'n oor,;pronklike wyse aan 'n
bopaalde tcepassing koppel. In Akt und Sein word sy etiek so konkreet. Oit
verklaar ook die verskil tussen sy mandateleer en sy vroeere i,ening vJln die
onderhoudlngsordeninge. 18
Volgens Bonhoeffer loaf elke mens tegelyk onder die Vt.'rskillonde mandate tm
18 Hieroor skryf Mayer soos volg: "M,t der Manadatenlehre gellngt BorH1ollffflr d , Vorstosr. zw
konkreten Ethik, indom er die Akt·Seineinhe·t der Christuswirkli(;:1kt it au• gegenwirt:oe
ernpirische Ordnungen ousdehnt. Er bezleht den Willen Gottes (Aktl ni-'ht niehr allein auf dlt1
Gemeinde. sondern auf d,e irdischen Gestalten rfer vior Mandate, auf Arbt.•\,
Obrigke,t un:I
Kirche (Sein) (1971: 185) ... Im Untt1rschied zu der Lehre von der llnterha, . r Llisordnungen aber
nimmt der Mandatsbegriff die trd sche Gestalt der Sollensstrukturen Im Akt l:,, Korrelation von
Gotteswillen und Empine m d,o Christuswirklichke,t auf. Dam,t empflingt dal\ konkret Seiende
durch das gbttllche Mandat eine relative Rect.ifertigung• (181)

!:="•·

.a_.; 7""~-------~-------------- -----------~---~--
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onder die aansprake van God wat daarby geld (E6:207). Waar die mens gehoor
gee aan die eise wat vir die onderskeie mandate of tewensfere geld, word voldoen
aan God se wit en word die mens getykvormig aan Christus (Rasmussen 1972:30).
So 'n tewe in tyn met God se wit word konkreet in die unieke wisselwerking wat
daar deur mense se gehoorsame reaksie tussen die onderskeie mandate tot stand
kom. Omdat al die mandate gegrond is in die een liefdesgebod van God, kan
niemand dit alleen volledig realiseer en horn bo clie ander verhef nie.
Waar elkeen aan sy besonderc doel beantwoord,

kry ons

'n harmoniese

samevoeging vnn die mandate. Hulle vorm 'n eenheid waarin hulle mekaar
wcdersyds aanvul en begrens, komplemen.t!er en opponeer. So word die menslike
lewe in sy geheel 'n lcwe van gehoorsaamheid aan God (E:369-372). Die mens se
Iowa is dan in harmonie met homself en mm God en dit dra die stempel van liefde

(~oark 1972:95).
'Nur in ihrem M1tein:rnder, Fureinander und Geger,t3inand r bringen
die gottlictien Mandate d1J1 K,rche, der Ehe und r:amilie, der Kultur und
der Obrigke1t das Gebo• Gott':!S, wic es in Jesus Christus geoHenbiHt
ist, ZU Gehor" (E:372).
"The potential conflicts be:wecn the mandates are numerous; but
where th,• mandates thems,•lves are rightly orde1ed and we are
attentlvf• to ti lt concrettl, specifIc commandments, the actual result
should be harmtJnious, a cooperation botweeri the vari us spheres of
obligation that shap~ our lt\/es ... " (Lovin 1984-: 133).
In Nazi-Duits'3nd liet die totallt~re beheer van die staat 'n harmonieuse interaksie
tussen die vorskillen
"oortvlooi, onmoontt.,, ·;
c le andd rna ..,fatl' ·
voorwaardes vir 'n
weos, vernietig. 0,

•anc ate en die gehoor!-aamhe1dstewe wat da:.1ruit
iaa'· . Deur in te meng in die soewereine loefruimtes van

1,,, staat sy Godgegcwe mandaat oorskry en die
ing wat in gehoorsaamhoid op t:hris ·1s oarig kon

grondordoninge van die lewo was nou versteur, die r~gsorde

gaskaad en die kerk verhinder om Sy Godgegewe cpdrag uit te voer (Strohm

1 ~89.333). Duitslant:! he• ri sy geheel in die teken van afvat te staan gekom. In di~
omst ridighedo moes Chri~tus, in Bonhoeffer so woorde, opnuut gestalte kry, en
moes die integnte1t van die mandate hers tel word .
Om snos Bonhoeffer tydens die kerkstryd gedoen het, die kerk en d~ur horn die
ar, .,.. Tiandate bloot te horinner aan hullo Godgegewe roeping, was nie genoeg
nie. ,'\rder optrndes het nodig goword . Volgens Strohm ( 1909:333) het Bonhoeffer
reko,

•~ gehou met twee moontlike Christelike weii wat gevolg kon word .

(i} Aan ~I ..: eon kant was daar die handoling van die indiv1duele Christen wat, soos
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Bonhoeffer, vanwee sv beroep of sosiale stand in 'n pos1s1e was om 'n bepaalde
soort verantwoordelikheid uit te leef. In sy refleksie oor sy toetrede tot die
sameswering, noem Bonhoeffer dit die waagstuk van verantwoordelikheid en
onderskei dit van 'n normale gehoorsaamheidslewe (Lovin 1984:1 33) . 19 Dit was 'n
buitengewone optrede ultima ratio. In die prakt("' het dit groot moed geverg. Dit
het

neergekom

op

verset

teen

die

staatswette,

d.w.s.

op

burgerf,ka

ongehoorsaamheid. Die bedoeling was egter positief. Ott moes bydra tot die
herstel van die Godgewilde samelewingsorde deur o .a die staat terug te bring by
sy roeping. Om di~ rede was dit, hoewel te onderskei van die normale daad van
gehoorsaamheid binne die Godgegewe mandate, ook weer deel van hierdie totale
gehoorsaamheidslewe voor God (E:261 ). Oral waar ons in verhouding met ander
leef, word ons tot sulke verantwoordelikhe1d geroep (E:260; GS 1 :359vv) .
Verantwoordelikheid verteenwoordig daardie moment van vryhetd wat maak dat,
terwyl die me"IS in gehoorsaamheid geb,nd bly aan God se vJtl, hy hierdie wil soos
Christ us in vryheid en liefde kan uitleef. o,e gehoorsame binding aan God sorg dat
die vrye daad van verantwoord' ''',haid nie omslaan in willekeur en rad,kalisme nie.
Die dimensie van vryhcid en kreatiwiteit wat eie is aan die verantwoordelike daad,
verseker weer dat gehoorsaarnheid aan God en ander nie verstar tot slaafse
onderhorigheid

of

blinde

pligpleging

nie.

Dit

stel

die

geskape

mens

as

verantwoordelike beelddraer voor sy Skepper en vereoel so sy gehoorsaamheid tot
'n selfstanr' 1e en kreat1ewe handeling ten behoewe van ander (E:261 261 ).
"Verantwortung und Freiheit sind einander korrespondierende Begntte
... Verantwortung ist die in der Bindung an Gott und den Nachsten
allc. 1n gegebene Freiheit des Menschen" (E:257).
"In der ¥9rantwortung realisiert sich beides, Gehorsam und Freiheit"
(E:262) .

19 "Reflecting on his own participation m the conspiracy against Hitler, Bonhoeffer found a place
within his ethical system for 'a venture of responsibility' which was quite different from the act
of obedience of Christians within the church which he had first sought, along with Barth and
others, in the formation of the Confessing Church. The specifically Christian marks of
obedience are lergely absent from the venture of responsibility" (Lovin 1984: 133; sien ook Day
1975:358 vv).
20 In 'n boeiende artikel oor vryheid en gehoorsaamheid by Bonhoeffer (1978:331·361),
identifiseer tl"thge vyf areas waarin die vryheidsbegrip hom by Bonhoetfer voordoen, nl. a) in
sy familie • hier "ruhte 1e Freiheit also auf be1dem: Selbstkontrolle und Selbsterfullung" (336);
b) as deel van sy persoonlike rypwording • "in Tegel, minen in dan schlimmsten Erlebnissen,
begegnN uns jene Poy'<"his~he und geistliche Freiheit, die in so mannigfaltigen Lichtern aus der
Brlefen h,uvorsche1m· {33~·340); c) as tema van sy teologie en prediking • "Er versuchte nun,
thtologisch zu zeioen, w1e e, st das Horen auf der Stimme Christi (Gehorsam) eine
Freiheitsreg1on schaffe vc,n t1er teuflischen Machten des Tages, fur verfolgte Gesch6pfe Gottes
(343); di i., sy stryd met dil' kerk - "Freiheit der Kirche ist nicht dort, wo s,e M0ghchkeiten hat,
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In sy beskrywing van die struktuur van 'n verantwoordelike lewe (E:229-274)
staan die bogenoemde gedagtes by Bonhocffer voorop. Veraritwoordeltkhe1d ·,ind
sy oorsprong in die plaasvervangende ltefde van Christus. Ott vind plaas in vryheid,
rr:Jt die beset van jou eIe skuld en in korrespondensie met die werklikheid.
(ii) Die ander Christelike weg wat met die 1neenstorting van die Duitse samelewing
belangrik geword het, was die getuienis van die kerk as 'n kollektiewe grootheid .
Alhoewel die Belydende K,.;k t.o.v. die heersende knsis sy roeping versaak het en
Bonhoeffer persoonlik nie langer daarmee kon saamgaan n,e, het dit nie beteken
dat hy die kerk as 'n belangrike vennoot by die opbou van 'n nuwe toekoms
prysgegee het nie. In die Ethik is die kerk nie net van die begin af 'n baie
prominente tema nie, maar is dit ook duidelik dat wat Bonhoeffer daaroor skryf,
bereken is om die kerk te help om sy politieke verantwoordelikheid vir die
samelewing waarin hy staan, te aanvaar (Day 1975:317). Vir die herstel van die
eenheid tussen die mandate, dus vir die realisering van Christus se gestalte in die
wGreld, was die bydrae van die kerk onmishaar.
Dit is duidelik dat in Bonhoeffer se gedagtes daar geen prinsipiele skciding bestaan
het tussen die verantwoordelikheidsfere van die individuele Christen en die kerk as
'n kollektiewe grootheid nie. Die omstrede wyse waarop hy as individu sy
verantwoordelikheid uitgeleef het, het juis daartoe gelei dat hy nuwe moontlikhede
vir die kerk se getuienis in die wllreld ontdek het (Lange 1967:530). Veral sy
kontak met humanistiese vnende in die weerstand, die wyse waarop hulle
saamgebring i->, sowel as hulle ervaringe saam, het hierin 'n groat rol gespeel Dit
h t sy

oe

vir die wyer omvang van Christus se heerskappy geopen en hct horn

bewus gemaak van die nuwe verantwoordelikhede en uitdaginge waarvoor dit die
kerk te staan gebnng het (E:321).
Bonhoeffer se hulp aan die Jode, sy kontak met humaniste en die skuldbelydenis in
sy Ethik, illustreer hoe hy reeds as individu die verantwoordelikheid wat hy vir die
kerk gev1sualiseer het, beproef en plaasvervangend voorgeleef het. Op dill manier
is sy inc:lividuele ervaringe, optrede en nadenke deurlopend vrugbaar gemaak vir sy
besinning oor die kerk . Hierin setel die betekenisvolle verru,ming van sy kerkbegrip
in daarciie tyd.

sondern allein dort, wo das Evangelium s,ch w1rkhch und in eIgener Kraft Raum auf Erden
schafft.. Die wesentliche Freiheit der Kirche ist rncht eine Gabe der Welt an die Kirche" (351; GS
1·337vv.); e) en in sy deelname aan die sameswering teen Hitler • "So aber war da Freiheit von
der Sorge um die eigene weIsse Weste, Freiheit, theologische, kirchhche und auch patriotische
Reputation aufs Spiel zu setzen, und Freiheit fur ein paar menschhche Partner in tbdlicher Not"
(357) .
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Die kerk word nou beskryf as 'n unieke gemeenskap van mense, sommige selfs los
van die trad1s1onele kerk, wat soos Christus, plaasvervangend intree en ly ten
behoewe van ander. Die kerk is dus d1egene wat in die uur ver, nood hulleself
bewustelik en onbewustelik mei die gekruisigde Messias ioent1f1seer. In eenheid
met Christus, in bereidheid om trou ttl bly aan Hom as Gekruisigde, bestaan hierdie
gemeenskap se geloofwaard1ghe1cl v1r Bonhoeffer.
Die volgende uitspraak van Huber is hier ter sake omdat d1t opsom wat tot dusver
ges6 is oor Bonhoeffer se kerkbeg·ip in die tyd:
"Bonhoeffer bezeichnet die K1rche als 'K1rche fur andere'; er versteht
sie damit als Ort verantwortlichen Lebens. Man muss die 'Struktur
des verantwortlichen Lebe1s' aus Bonhoeffers Ethik in die spate
Skizze seines Kirchenverstandnisses einzeichnen, damit dessen Gehalt
plastischer w1rd . Da,rn ergibt sich vor allem eines mit Deutlichkeit: In
Bonhoeffers Kirchenverstar.dnis gibt es keine Anha 1tspunkte dafur,
zwischen dem Vera11twortungsbereich des einzelnen und demjenigen
der Kirche in eindm prinzipiallen Sinn zu scheiden. Denn die Kirche ist
die Gemeinschaft derer, c.ie von dem gegenwartigen Christus zur
Verantwortung ermachtigt und in ihre Verantwortung eingewiesen
sind" (Huber 1985:199).
Die vraag is nou hoe Bonhoeffe · pres1es sy nuwe v1sie op die kerk ontw1kkel het.
Watter ervannge het dit ontsluit, en hoe het hy die kerk en die Christen se rol in
daardie tyd verstaan? Wat was die dinge wat hulle getuienis geloofwaardig
gemaak het, of wat na die ander kant, hulle geloofwa 1rd1gheid geskend het? Dit ,s
wat vervolgens behandel word .
4.2.5

Die kerk as paradlgma vir 'n nuwe S:imelewing

4.2.5.1

'n Geloofwaardige tuiste vir humanitAre waardes : die ontsluiting van 'n
nuwe verantwoordelikheldsfeer

Die meerderheid kund19es wat skryf oor die veranderinge in Bonhoeffer se siening
van die kerk en sy verantwoordelikhede tydens die etiek-periode, bring c1it in
verband met die ingrypende ervannge wat hy in die tyd van die weerstand gehad

1967:530; Duchrow 1978:397; Von Hase 1959:40-41; Smolik
1976:141; Day 1975:315 319). Bepaalde gebeurtenisse in die tyd bring wat

het (Lange

genoem kan word 'n moment van geloofwaardigheid in die kerk se getuienis, wat
nie net die w~reld rondom Bonhoeffer geraak het nie (E:95), maar ook Bonhoeffer
se eie denke oor die kerk (Nachwort E: 16). Die gebeure het o.a. sy Christologiese
vis:e verbreed en horn nuut laat nadink oor die aard en omvang van die Christelike
verantwoordelikheid . Hy het veral die imphkasies wat dit vir die gestalte "an die
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kerk het, probeer peil.
In die ops tel "K1rche und Welt" (E:315 327), waarskynlik geskryf tydens 'n
rustiger tydperk in Beriyn in die tweede helfte van 1942, verwys Bonhoeffer na 'n
verbasende ervanng wat hulle gehad het (E:315). Dit was toe die sg. humaniste,
hulle wat vroeer in die naam van humanit~re waardes soos waarheid, qeregtigheid
en vryheid die kerk en t'ie evangelie teegegaan het, skielik in die uur van
vervolging 'n nuwe aangetro:•kenheld tot die evangelie en die kerk ervaar het (316;
sIe;i ook E:95). Ironies genoeg was dit nie die kerk wat hulle ondersteuning gesoek
het n,e. Die teendeel was eerder waar: m die uur van nood het hierdie waardes 'n
ware tuIstt gemis en 'n toevlug by die kerk en die Christendom gesoek. Vir
Bonhoeffer was dit nie net 'n kortstond1ge en pragmaties ge"inspireerde verskynsel
nie, maar die terugkeer van h1erdie waardes na hulle ware oorsprong, nl. Chnstus
self. Hieroor skryf hy:
"Das Entscheidende ist vielmehr, dass eine Ruckkehr zum Ursprung
stattfand, - die selbstandig gewordenen, entlaufenen Kinder der
Kirche kehrtcn in cer Stunde der Getahr zu ihrer Mutter zuruck. Wenn
sie auch in der Zeit der Entfremdung ihr Aussehen und ihre Sprache
sehr verandPrt hatte, so erkannten sich im entscheidenden Augenblick
Mutter ui1d Kinder wieder. Vernunft, Recht, Bildung, Humanitat, und
wie die Begriffe alles heissen suchten und randen in ihrem Ursprung
neuen Sinn und neue Kraft .. . Dieser Ursprung ist Jesus Christus"
(E:317).
D:e rede vir hierdie merkwaardige verskynsel i~ dat die gehe,m van die kerk en die
Christendom se aantrekkingskrag in hierdie uur gelee was in die bereidhoid om lrou
te bly aan Christus, ongeag die konsekwensies. In die besef dat die eintliko gevaar
vir die kerk, ja dio kiem vir sy ondergano gelee was in die n°utrale houding van
baie lidmate, het die Belydende Kerk met Barmen as ba~-:..., r:angedring op 'n
openlike identifisering r,,et die belydenis van Christus se eksklus,ewe heerskappy
oor die mens se lewe.
Die uitlewi11g van hiardie aanpraak van Christus soos Hy d1t self verwoord het in
Matt.12:3(1, het in die Belydende Kerk tot die verlies van heelwat lidmate gele1.
Tog het hierdie fokus op die essens1ele 'n nuwe innerhke vrvheid en openheid
meegebring. Meer nog, vir die eerste maal het manse wat ver van die kerk gestaan
het, wat seorgekry het ter wille van waarheid ~n geregtigheid, hulle tot die kerk
gewend sod at die kerk hulle sy sorg en beskerming nie kon weIer nie (E:319). Wat
hierdie vervolgdes aangetrek het, was nie soseer die kerk st•lf nie, maar die
Christus wat tn die kerk sigbaar geword het. Want in die kerk se lydensgang het
hulle 'n Chnstus gesien wat soos hulle deur sy kerk vir geregtigheid, mensllkheid
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en waarheid stry en daarvoor vervolg word. Hulle ervaar 'n Christus wat simpatie
het met die noodlydende, wat diegene wat ly vir 'n regverdige saak ondersteun,
wat hulle in besk~rming neem en dra. Vir so 'n Christus het hulle kons gesien,
want in Hom het hulle die grootheid van God se mag en die wydte van sy hcfds
ervaar. By Hom het hulle tonvlug gesoek en ook regverd1ging vir hu:le stryd.
Daarmee word 'n tweeJts Bybelwoord, Markus 9:40, waarin Christus die grense vir
sy kerk wyer trek as die dissipclkring, vir Bonhocffer op 'n besondere manier wear.
Die "goeie mens" wat ly vir geregtigheid sonder die openllke belyrlen:~: var.
Christus se naam, kry ook ruimte en aanvaarding by Chnstus (E:323 vv).
"Nicht eine 'christliche Kultur' muss den Naman Jesu Christi vor der
Welt nocll akzeptabel rnal.. ,en, sondern der gekreuzigte Christus ist
Zuflucht, Rechtfertigung, Schutz und Anspruch geworden fur die ins
Leiden gekommenen hoherer Guter und ihre Verfechter. Es ist der in
seiner Gemeinde verfolgte und leidende Christus bei dem Recht und
Wahrheit und Menschlichkeit und Freiheit Zuflucht suchen, es ist der
in der Welt keine Herberge findende, aus der Wolt verstossene
Christus der Krippe und des Kreuzes, in dessen Schutz man flieht und
der so die ganze Weite seiner Macht erst offenbart. Das Kreuz macht
beide Worte wahr: 'wer nicht fur mich ist, der ist wider (mich)' und
'wer nicht wider uns ist, der ist fur uns'" (E:322).
Hierdie ervaring het die belar,g van die kerk en die Christendom se rol in 'n vervalle
samelewing by Bonhoeffer bevestig - selfs al was hy teleurgesteld met die
gevestigde kerk Hy was meer as ooit oortuig dat die Christclike gemeenskap nie
die uitdagings van die tyd mag ontwyk nie, en dat hulle 'n verantwoordelikheid
t.o.v. die toekoms gehad het (E:95). Trouens, hierdie ervaring het die Christelike
gemeente vir die eerste maal bcv-vus gemaak van die gewcldige omvang van sy
verantwoordelikhcid (E:321 ). Om d1t na te kom, moes die kerk trou bly aan
Christus in die uur van knsis, selfs al het dit betoken dat dit neutralo hdmate
verloor en saamwe~k met ander wat nie tradisionael aan die kerk behoort het nie
(D;y 1975:318). In h1erdie afdeling word bespreek tot watter mate hierdie opdrag
vir Bonhoeffer saamgehang het met wat v,r horn die wesenlike identite1t van die
kerk was . Ek sal ook oorweeg hoe dit alles die gestalte en die geloofwaard1gheid
van die kerk uiteindelik sou raak.. In my uiteensetting sal ek die vernaamste
u1tsprakc van Bonhoeffer oor die kerk in daardie tyd probecr sistematlsecr.
4.2.5.2

Die soslale gestalte van die kerk as uitgangspunt vir die hervorming van
die samelew ing

Oat die

kerk vir

Bonhoeffor 'n

belangnke taak t.o.v

die sosiaal-politieke

werklikhede gchad het, word in die Ethik vir die eerste maal uitdruklik vermeld in
die opstel oor die verval van die Westerse erfe111s: "Erbe und Vorfall" (E:61 -95).
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Volgens Bonhoeffer was daar ten aansien van die ondergang van die Weste net
twee dinge wat hierdie beskawing van 'n finale ineenstorting kon red. Dit was Jie
wonder van 'n nuwe gGloofsontwaking en daardie ordeningsmagte of r

te

daarvan, wat bereid :vas om Hitler teo te s,aan.
Volgens horn was die kerk die plek waar die moontlikheid van hierdie nuwe
geloofsontwaking uitgespel en die herstel van die sarnelewing begin kon word.
Deur te getuig van die lewende ChristL

hot die kerk die hoop op die voortgang en

die goeie afloop van die geskiedenis wRkker gehou. Met di6 boodskap maak die
kerk dit egter ook duidehk dat hierd1e herstel meer behels as bloot die behoud van
wat verby is. lets nuuts moet gestalte kry. Die geskiedenis moes inderdaad verder
gaan. In di6 proses mag die moontlikheid dat die tradisionele ordeningsmagte tot 'n
nuwe gehoorsanmheid en selfs 'n ornmekeer gebring word, nie u1tgesluit word nIe.
Hierin hot die kerk as f.:en van d1 ~ mandate wat God daargestel het, 'n belangrike
historiese verantwoorcJelikheid (E:95).
Die groot vraag was natuurlik hoe Bonhoeffer presIes de kerk se taak t.o.v. die
herstel van die sarnclewing verst ian hot. Waarin het die kerk se sosiale en
politieke verantwoordelikhe1d vIr horn bestaan? Wat was die kerk se mandaat? U1t
'n opstcl getitel: "Uber die Moglichke1t des Wortes der Kirche an dcr Welt" (E:328339) is dit duidt•hk dat Bonhocffcr noolt bedo I hot dat de kerk 'n resep tor
optossing van die w~rcld sc problem mocs aanb1ed nie. Bonhoetfer 1011 dlt as 'n
vursoeking waarvoor die kcrk heel bcgryphk kan swig. Vir horn speol die omvang
van die wareld se problerno, die kerk

e ver ulm om dit te hanteer, sy

skuldgevoelens daaroor en die gepaardgaande vorlios aan gcsag hierin 'n rol. Tog
bly so 'n poging beslis 'n fout (E:328-329) . Dlt het selfs Jesus tydens sy aardse
bediening nie probeer nie (E:330).
Op dieselfde gronde was Bonhoeffer gevolglik krities teenoor enige goorganiseerde
vorm van stryd wat die kerk teen een of ander wereldse euwol aanpak. So 'n voer
van karnpanies v-.as tipies van die Angel-Saks1ose en die M1ddeleeuse kerk, maar
dit hat kontraprodukt1ef gewerk (E:331 ). Oak dio rustigcr wyse waarop die
Middeleeuse kerk die krag van Jesus se naum wou uitbroi, of die wyse waarop die
eerste apologete Jesus se naam aanvaarbaar wou maak deur di\ te verbind aan
menshke waardos, druk nio die verhouding van die kork tot dio w~reld reg uit nie
(E:321).
Om die sosiale en polit1eke verantwoordehkheId van die kerk, sy sg. sekul&re plig,
rdg te verstaan, is dit volgons Bonhoeffor nod1g om die e1esoortigc wese van die
kerk ~,., die c,pdrag wat daarin opges!uit is, goed te bcgryp. Hier\ oor moot die kcrk
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homsclf allereers sien binne die brce vcrbande van God se unieke bomoeienis mot
die w~reld in Christus. V1r Bonhoeffer cmtstaan die kerk as 't ware op die kruispunt
van God se handellng met die w~reld. Hy is die unioke en sigbare neerslag van
God se versoening met die gansc wareld . Van die vernaamste perspekt ewe op die
wese van die kerk is ter sprake waar Bonhoeffer praat oor die wyse waarop God
,.,i~ realiteit van sy versoenende liefde in Christus in die w~reld gestalte laat

earineem (E: 1-31 ; 33-59) .
B1 ne di6 verband is die kerk vir horn primOr die ltggaam van Christus op aarde
(E:54) . As sv liggaam verteenwoord,g dio kerk 'n stuk van dio mensheid self: di6

st•Jk waarin Christus dour sy Woord en Gees in dio w reld gestalte gokry hct. In sy
ligg.,,•1~. hat Christus nie net die mensdor.1 aanoeneem nie, maar ook 'n nuwe, ja
die war

vorm van menswP. s daargestel. In sv liggaam verrvs daar ' n nuwe

mcnshcid (E:54) . En h,orvan is die kcrk die ear te sigbare bowys of teken . Di kork
is daardie

rocp,c manse uit allo lowcnsf re wat die liefdo van God

anvaar, wat

tonl;Jot dat wat vir allo mense bcdoel is, reeds hullesolf to b urt val (E:38~) . So dra
oiti kerk p aasvervangend die gostalte va n Christus wat vir alle men e geld: di
gostalte van 'n nuwo mcnshe d. O,t gee aan dI0 kcrk sy weso, sy unieko ldentitelt.
"01 Klrchc i t nichts als dos Stuck dcr M nschh it, In dem Christu
Gestalt w irklich gewonnen hat . Es geht ganz und gar um di G stalt
J u Christi und um kelno Ge talt n l>on ihm. O Kirche i t der
m :ischgcwordcnc, 0011cht te, zu neu m Leben erw ckte M nsch In
Chmttu " (E: 551.
Volgcns H!lneckcr ( 1963: 151 - 156) mo t hicrdic plaa bekl dondo funks! v n di

kerk nIe in ti,~ e rsto pick gcsien word as 'n ouo

r,pdrag n e, maar as 'n

teologiose belydcnis aanoaande die kcrk , e w sonliko funksle in d1

w r Id . Op

grond van Jesus sc soteriologiese betrokk.. nhcid by die wOreld I of die kerk as y
liggaom van huis uit vir en namens die w6ru'd ( 154).
Hieruit volg nou dat die kerk nooIt net 'n reltg1eusa organisasi kan wees wat bloot
tor wille van homself bestaan nie (E: 20, 551. Ook mag die kurk nio homself probeer
dupli eer in die uitleef van sy roep,ng nie. Alhoewel d10 kork 'n eie ruimte nodIg
het, mag dit nie die ruimte van die w~reld inncem nie (E: 19); inteendeol, die kerk is
geroep om die wOreld te dien. Deur woord en daad, deur de verkond1ging, maar
ook deur te lewe as gemeenskap moet die kork die wQreld laat hoor en slen d t
God die warold bomin en mot Homsolf versoon hot; dot die w reld in Christus
inderdaad homself mag wee

(E:20). Om dlt to vorkondig is die kork so e rste

opdrag, sy Godgegewe mandaat (E:375).
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"So ist der erste Auftrag an die, die zur Kirche Gottcs ychorcn, nicht
etwas fur sictl selbst zu sein, also etwa eine religioso Organisation zu
schaffen oder ein trommes Lebon zu fuhren, sondern Zeugen Jesu
Christi an die Welt zu seen. Dazu rustet der Heilige Geist diejenigen
aus, denen er sich gibt. Dass ein solches Zeugnis an die Welt nur in
rechter Weise geschehon kann, wenn es aus einom geheiligten Leber.
in der Gemeinde Gottes her kommt, ist dabei die selbsverstandI:c!1e
Voraussetzung" (E:21 ).
"Das Wort von der Liebe Gottes zur w.. it stellt die Gemcir,de in ein
verantwortliches VerhAltnis zur Welt. In Wort und Hanuoln hat die
Gomeinde der Welt den Glaubcn an Christus zu bezeugen, allem
Argernis zu wehren und dem Evangelium in der Welt Raum zu
schaffen" (E:333).
In 'n opstel getltel "Oas konkrete Geuot und die gottlichen Mandatcn" (E:367-388)
hg Bonhooffcr dte e e:;oortige mandaat van die kerk as 'n un eke gemeenskap
nader toe . Hy maak 'n ba o belangnke onderskold tussen die lewe van die kerk as
gemoenskap en die amp van die vcrkondlglng wat in die kcrk work aam Is (E:375;
ien ook 363). ~g. word g dra en uitgevoer dour lite predikor. Omdat die prediker
in d10 pick van Christus voor die gem onto staan, kom sy
ontvang sy g

mp van Chrlstus. Hy

ag van Chri tus, nio van die gemo nro ni • Sy amp, wat no s

verkondiging ook vcrmaning on troos beh Is, bly g bonde nan di

Woord v n

Christus oo dit In di Heilig Skrif n ans kom (E:375). Hi rdio Woord h er d ur
di v rkondiglno oor die h lo w0reld (E:383).
DI

gem cnte of kerklike gem enskap daar meen, staan ondor dio Woord . Hleruit

on taan hy. Anders as wat die basics
g m onto nie oor d•

w es

intens

van die verkondiging Is, wil de

w0rold ho rs nio; inteendeol, die gcmcente wil n t diensbaar

an die ultvoerlng en vervulling van die goddehke mandaat van di

verkondiging (E:383). Die egthcid van d c kcrk so geloof blyk danruit dat dit die
mp van die verkond1ging eer en mot voile oorgawe dicn (E:376). Volgens
Bonhooffcr help die kerk as 'n oiosoortIgo gomccnskap op tw o muniere dat die
goddoliku mandaat van die vorkondiging vervul word. In olboi govall tree die kerk,
soos Christus, plaasvervongond vir dio w0rPld in.
Aan die een kant vorvul die kerkhke gemcenskap sy mandaat deur sy institusionele

en liturgiese lowe so in te rig dat dit volledig dicnsbaar is aan die effektiowe
vorkondiging van die evangelic aan dio w0rcld. In lyn met die lowonsornvattonde
erigtheid van die evangolio, stcl die gem onto homsclf oop vir die w reld. Dit wys
dot die heil van die w0reld bclangriker

I

as dI0 kerk

eio lewe na binne of as die

kerk se voortbestoan. Cit d1en os 'n middel tot 'n doel (E:383).
Vir Bonhoeffer het die Room •Katolieke ~kklosiolooio op hiordie punt sekere gevare
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ingehou. Deur te veel op die belang van sy eie interne Iowa te konsentreer, hly die
verkondiging en die kerk se wesenlike gerigtheid op die w~reld op die agtergrond
(E:386). Die gebod van God word gereduseer tot wettiesc voorskrifte of 'n
pedagogiese metode (E:374).
Dit is alleen waar die kerk sy verkond1gingsmandaat ernstig neem dat sy interne
lewe ook betckenisvol word . Wont, waar die kerk homself relativeer en ter wille
van die evangelie sy lewe d1ensbaar maak aan die w~reld, word iets van God se
bedoeling met die ganse mensdom reeds verwerklik. Die kerk self word "Stlitte der
Gegenwart Christi" (E:384). Dit word 'n dool in sigself, die middPlpunt van God se
handeling met dio wOreld. Dio kerk se gewilligheid om ten koste van homself 'n
instrument vir God se koninkryk te wees, staan 1n die token van 'n nuwe skeoplng,
'n nuwe menshoid . So bercik die w~relcJ In die kerk sy bestemming, en dan word
die belang van die kerk sc intcrne lewe s,gbaar. Trouens, om sy opdrag behoorlik
uit to voer, het die gemeente 'n e,e uestalte, lewensvorm en organisas,e nodig
(E:385) .
Vlr Bonhooffcr wa

di

gcvaar van d,o Gereform erde kcrke dat hull

fok1Js op die mandaat van die vcrkond ig ng. Da< rdeur word di

e nsydlg

funksie van di

k rk as 'n dool in homself vcrwaorloos. D1 intrinsickc arn hang tuss n di
verkondiging en die low van die o meente, wat Bonho ffer vorgelyk met 'n
saalland

en

di

and

wat

daarin

groei,

gaan

vcrlorc.

Dlt

vor wak

di

goloofwaardighe u van d10 boodskap.
Bonhooff r noem enkole voorbccldo van dio

ncgatiewe effek wat hi rdi6

Gereforrnoerde e nsydigheid op die le1 ve van de kerk het. Hy noem o.a. die
liturg1ese armo de van dio Protestantse ered1cns, loomtes in die kerkrog en -ordo,
di afwesigheid van kerkhko tug en die onvermoe van d,e moeste Protostanto om
dio betekonis van d e geostcltke d1s~1phncs soos asketismo, meditasie en
kontemplasie to vorstaan. Ook die algemono onsekerh 1d oor die sg. "geestehke
stand" en sy besondere take, saam mot die verwamng van tallo evangeliese
Christono t.o.v.

dienspl1g- on ceoweiering,

bevestig

hiord10 eng

fokus op

verkondiging.
"Dos ausschlies lich
Int russo an dem gottlichen Mandat dor
Varkundigung und dam1t das lnteresso an dem Auftrag der Klrcho fur
die Welt hat dazu gefuhrt, dass der innere Zusammonhang dioses
Auftrags m1t dem eigenon kirchlichen Boroich uborsohen wurdo. Untor
diosem Mangel musste die Kraft, die FOlle, dor Reichtum der
VerkOndlgung selbst leidon, weil ihr der fruchtbare Boden fehlte"
(E:387-388).
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Opsommend kan ek s6 dat vir Bonhocffer die geloofwaardige bydrae van die kerk
tot die herstel van die samelcwingsorde grootliks afgehany het van sy bereidheid
om hom aan die bovermelde tweelec1ige verordening van God te onderwerp. Die
kerk se unieke aard as gemeenskap var gelowiges is juis "dass (sie) in der
Umgrenztheit ihres eigenen geistigen und matcriellen Berciches die Unbegrenztheit
der Christusbotschaft zum Ausdruck bringt und dass gerade die Unbegrenztheit
dor Christusbotschaft wieder in die Gcgrenztheit der Gemeinde hineinruft" (E:384).
Presies hierin word die kerk homself as liggaam van Christus. En hiordie liggaam is
die uitgangspunt van Bonhoeffer se sosiaal-etiese denke.
By sy nadenke oor die Christen se uosiaal-politieke verantwoordelikheid was die
eerste vraag nie hoe die Christen d:c w~reld kon verander nie (E:332). D1t was
bolangriker dat Christene die kerk so inrig dat dit ooreenstem met die gestalte van
Christus. Waar dit gebeur, word soos reeds genoem is, 'n stuk van die mensheid
gevorm na die wil van God . Wat vir die hole mensdom bostem is, kry in die kerk as
die liggaam van Christus gestalte. Waar die kerk aan sy wese beantwoord, het dit
reeds 'n sosiaal•pohtieke betekenis en gerigtheid (E:55). Aan so 'n verkondiging en
reallsering van Christ us so 90s talte in die kerk Is die Christelike et,ek diensbaar.
Hieraan ontlcen dit sy konkrete karakter as appcH tot gehoorsaamheid aan die
konkrete geboole van God (E:601.
In 'n artikel oar Bonhoeffcr se sosiaal•et,ese denke en die band wat dit met die
ekklesiologie het, wys Rasmussen ( 1983: 153-156) daarop 1at ons hier mot 'n
heropname van die "lmitat10-Christ1"-trad1s1e to mako hot. In Bonhoeffer se later
werk word dit in navolging van Luther ingebed in 'n kru,steologie. Anders as by
Luther het die kruis vir Bonhoeffcr egter sterker sosiale en pohtieke 1mplikasies. Oit
word sigbaar waar die kerk na die gestalte van Christus gevorm word. In
aansluiting by soortgolyke gedagtes van Stanley Hauerwas, 'n Amorikaanse etikus,
lig Rasmussen die unieke korakter van Bonhoeffer se etiese denke soos volg too:
"Warum es geht, ist ..• 'die Aufgabe. die die Kirchc als ein best,mmter
Sozialkorper mit eigenor lntegrit:it 1n der Gesellschaft hat, neu zu
verstehen' ... Hierdurch steht • statt der sozialen Gestaltung der Welt
die soziale Gestaltung der christlichen Gomeinschaft zuallererst im
Brennpunkt christlicher Soz1alothik . . . Sozialethik ist zuerst und
zunachst die konkreto Organi1ation dor lmitatio Christi in der Welt als
christlichen Gemeinde" (Rasmussen 1983: 153-156).
Mayer (1969:205) het tot die gevolgtrokking gekom dat die kerk volgens
Bonhooffer nie geroop is om direk polities te handel nie. As eon van vier goddelike
mandate het die kerk as die lcwende bowys van Christus se bemoeienis met die
ganse monsdom, 'n unieke teak. Die groat vraag is hoo Bonhoeffer konkreet
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hieroor gedrnk het. Waarin het die unieke mandaat en die daarmeegopaardgaande
gestalte van die kerk prakties vir horn bestaan? Hoe kon dit bydra tot die herstel
van die samelewing? Hieroor het Bonhoeffer pertinent geskryf.
4.2.5.3

Verant'!Voordelikheld as wegbereldlng: die belang van skuldbelydenls en
lyding

Een van die r,r,vallende irontee van Bonhoeffer se lewe was dat die vars
perpektiewe op die kerk wat eie is aan sy etiese opstelle, saamval met 'n
laagtepunt in die lewe van die Belydende Kerk. Presies toe die Belydende kerk
terugdeins v,r sy Godgegewe mandaat, het Bonhoeffer die kork se aandag opnuut
daarop govestrg. Sy gedagtes oor die imitatio Christi as 'n toonbeeld vir 'n nuwe
samelewing is ontwikkel in 'n stadium toe daar van die gestalte van Christus in die
~ffisiele kerk min merkbuar was.
Die rede vir Bonhoeffor se volgehoue aandag aan die kerk kan, socs tevore
aangodu1

is,

grootliks

toegeskryf

word

aan

sy

ervaringe

in

die

weerstandsbeweging. Hierdie orv3ringe het horn, ten spyte van sy ontnugtering
met die kerk, opnuut oortuig van die waarde van die kerk as 'n eiesoortige
gemeer.skap. Dit het o .a. sy oe oopgemaak vir dre breer verantwoorde'" .heid van
so 'n gemeenskap. Hreruit volg dan 'n herbosinning oor die kcrk e identiteit en sy
gepaardgaande rol in die samelewrng. Meer selfs as vroeer was die vrnag wat
Bonhoeffer besig gehou het die vraag na die geloofwaardige rot van dre kerk en dit3
Chrislandom in die toekoms.
Hoewel hy dit nie so uitdruklik stel nre, is dit baie duidelik dat Bonhoeffer gevra hat
na 'n kerk wat in die uitlewing van sy verantwoordelikheid eg en geloofwaardig
sou wees. Die kerk moes meer as tevore getrou bly aan sy wese en nie skroom om
sy konkrete lewensgestalte daarvolgens '" te rig nre (E:386 -388). In 'n groat mate
kan die aksentveranderinye wat ons in c•~ tyd rn sy ekklesiologi'3 aantref, hieraan
toegeskryf word. Bonhoeffer het gebly b t sy basiese posisie dat die kerk die
liggaom van Christus is (Lange 1967:532). ,.,'.lt die oog op die geloofwaardigheid
van die kerk in 'n nu Ne situasie, moes Chri. :us egter op 'n nuwe manier in en
deur die kerk gestaite kry.
Alhoewol di6 gedagtes regdeur sy Ethik opdu1k, vrnd dit op 'n boeiende wyse
uitdrukking in veral twue opstelle. eon oor di6 l,1sste en die voorloaste dinge
(E: 108-132); die ander oar die moontlikheid von 'n ,~. •rklike getuienis of Woord aan
die w~reld (E:328 -339). Bonhoeffer verwys in dio 1pstolle afwisselend na dre
Christelike lewe en die kerk. In albei gevalle gaan dit om die unicke bestaanswyse
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en gctuienis van die Christelike gemeenskap in die wereld. Die sentrale temas van
"Kirche und Welt" (E:315-327) word hier weer opgeneem (Green 1987:78) . Uit die
opstelle blyk dit dat Bonhoeffer nou 'n ba,e spesifieke, al is dit meer beskeie, rol vir
die kerk beoog het.
Vireers moat die kerk weet dat die Christelike lewe nie meer is as deelname aan
Christus se omgang met die wAreld nie (E6: 133). Daarom kan die kerk se woord
niks anders wees as die Woord van God aan die wAreld nie. En die Woord is
Chnstus. Hy inkarneer God se liefde vir die wAreld. In en deur Hom word die kerk
se verhouding tot die wAreld bepaal. (E6:357). Binne hierdie verbande van Christus
se

hefdesbemoeienis

met

die

wAreld

beskryf

Bonhoeffer

die

kerk

se

verantwoordelikhe,d v,r sy tyd as 'n taak van wegbereid1ng (E: 121 - 139). Met di6
term sluit Bonhoeffer aan by Skrifgedeeltes soos Lukas 3:4 vv, Miga 2:13, Ps
107: 16 en Lukas 1: 52 (E: 123) en wll hy, terwyl hy vashou aan die radikale eise
van die evar gelie, die unieke wyse beskryf waarop ditsy weg in die wAreld vind.
Die roeping van die kerk tot wegbereiding ve1onderstel vir Bonhoeffer dat daar in
die w ~~eld altyd omstandighede Is wat die deurbraak van die genade in mense se
lewans verhinder en die geloof in God bemoeilik. 21 Hieraan het die kerk en die
Christendom dikwels ~kuld . Orn in sulke cmsrnndighede die evangelie as finale
oplossing te preek sonder inagneming van die :tr1.•ikelblokke, het min waarde. Dit
is

in

Bonhoeffer se terme 'n radikale benadoring wal die natuurlike waarde van die

lewe misken. Dit verraai hoe ongevoelig die kerk kan wees. So 'n houding kom
gewoonlik, bewustelik of onbewustelik, op uit 'n gesindheid van haat teenoor die
wAreld (E: 117-118) . Dit stel die kerk en die Christen se eie ideale in die middelpunt
en hou nie rekening met die l1efdevolle en geduld ,ge wyse waarop God self in
Christus met die w~reld omgaan nie. Dit verkeer onder die illusie dat daar 'n
metode is wat gevolg kan word om die regverdlgmaking von manse te verseker
(Green 1987:78). Die ergste is dat dit die kerk se getuienis verdraai en sy
geloofwaardigheid aantas. Die kerk word, soos die Farise'isme, 'n selfgerigte
vroomheidsbedryf.

21

Van die omstandighede is, o.a. armoode of onkunde wat die mens onvry en ongevoelig maak
vir die genade; grade van mag, rykdom en kennis wat 'n hindernis is vir Christus an sy genade
en ten slotte 'n soort verstrikklng in die leuen, skuld, jou eie werk of selfliefde wat die koms
van God se genade In die pad staan. Kortweg: "Es gibt Zustande des Her.ens, des Lebens und
der Welt, die das Empfangen der Gnade in besondere Weise hindern, das helsst die das
GlaubenkOnnen unendlich erschweren" (E: 124).
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"Aus der Liebe ... die die Welt gerade in ihrem Bosen mit oer Liebe
Gottes liebt (Joh 3, 16), wird die pharisaische Verweigerung der Liebe
zu den Bosen in ihrer Beschrankung auf den geschlossenen Kreis den
Frommen. Aus der offenen Kirche Jesu Christi, die die Welt dient bis
zuletzt wird irgendein angeblich urchristliches Gemeindeideal, das
w1ederum die Wirklichkeit des lebendigen Jesus Christus mit der
Verwirklichung einer christlichen ldee verwechselt" (E: 118).
Teen so 'n benadering voer Bonhoeffer nou aan dat die stryd teen onreg en
uitbuiting 'n integrale deel va• 1 die Woordverkondiging vorm (Day 1975:343). Die
pretensie dat die kerk kitsantwoorde kan voorsien, impliseer dat die voorlaaste, d.i.
die toestande van die sekul~re wereld, vir God nie belangrik is nie. Ju1s t.w.v. die
verkondiging van dit, evangelie moet die praktiese lewensomstandighede van
mense 1net groot ems bejeen word . En dit betaken vir die kerk en die Christendom
'n ruwe verantwooro~likheid.
Omdat die w~reld alleen in Christus die gestalte kry waarvoor dit bestem is, strek
die kerk se sosiaal-politieke verantwoordelikneid verder as net die punctum
mathematicum van 'n geloofsoorgawe . Oit sluit ook die empiriese dimensie van

ons tewe in. Die vorming van 'n bepaalde houding teenoor sekul~re probleme en
die verandering van spesifieke sosiale omstandighede is i:>elangrik. In di~ opsig het
die kerk 'n dubbele taak.
Enersyds moet dit op gesag van God se Woord ' n kritiese instel!mg kweek teenoor
alle sosiale houdings en ekonomiese stelsels wat onreg bevorder en mense se
menswaardigheid aantas. Andersyds moet dit op advies van Christen-deskundiges
bydra tot die daarstel van 'n nuwe orde. Dit doen hy deur diakonaal alles uit die
weg te ruim wat die menswaardigheid van ander skend (E6:361 ). Soos Bonhoeffer
dit self stel: die hongeriges het brood nodig, die dakloses woning, die verontregtes
reg , die eensames gemeenskap, die onordelikes orde en die slawe vryheid (E: 125).
Oaar moet dus eers gesorg word dat die eksterne omstandighede van so '. 1 aard is
dat dit vir mense moontlik is om die Woord te hoor en dit te gehoorsaam (E: 129).
WfJar dlt gebeur, neem die kerk deel aan die weg van God met die w~retd .
Daardeur word die moontlikheid vir 'n meer outentieke en getoofwaardige
verkondiging van die evangelie groter. Dit klop immers met die aard van die Woord
self dat dit die voorlaaste nie wil vernietig nie, maar wil behou en mettertyd tot
oorgawe aan God wit bring (E:122-123). Ten regte vra Bonhoeffer dan of so 'n
vertoef by die voorlaaste, d.w.s. die daadwerklike uitleef van menslike solidariteit,
nie meer outentiek heenwys na die laaste Woord wat God self op sy t yd sat spreek
nie (E:1 14).
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Vir Bonhoeffer was dit uiters belangnk dat hierdie wegbereiding nie verwar word
met blote sosiale en pohtieke hervorming nie. So 'n benadering veronderstel 'n eie
waarde vir die lewe los van God . Dit ko:11 neer op komprom1e met die bestaande
en die afwesigheid van enige verwagting dat God die vorm van ons w~reld kan
bepaal (E: 118-119). Uitcindelik gaa:i dit vir Bonhoeffer daarom dat daar vir
Christus ruimte geskep word om die w~reld onder sy aanspraak te bring (E: 132).
In lyn hiermee wys Bonhoeffer herhaaldelik daarop dat ware wegbereiding altyd in
die gees van deemoed on b' etedoening moet geskied (E:123, 127, 129). So 'n
gesindheid vorm die geestelike dimensie (E: 127), die innerlike kern van die kerk se
wegbereidende aktiwiteit. Daarmee betuig die kerk afh,mklikhe1d van God, erken
die kerk sy aandeel in die onreg en word dit oopgestel vir God se vernuwende
werk. Tereg s~ Peters (1979:106-107) ·
" Das d,e politischen Reformen der Wegbereitung im tiefsten 'Busse'
sind, bedeutet, dass Bonhoeffer die politische Verantwortu11g nicht
trennen wollte vom Gedanken der Verantwortung vor Gott; das er die
gesellschaftliche Reform nicht trennen wollte von dei eigenen Umkehr
... 0hne diese Schulderkenntnis und Umkehrbereitschaft gibt es keine
christliche Verantwortung" .
In Bonhoeffer se teologie was die vraag na skuld en skuldbelydenis 'n deurlopende
motiet. 22 In sy Ethik bereik sy beskouinge hieroor egter 'n hoogtepunt. Bonhoeffer
spel meer volled1g uIt wat dit behels. Sy beskouinge daaroor neem self die vorm
aan van 'n skuldbelydenis waarin hy plaasvervangend intree vir die sondes van sy
volk en sy kerk .
Uit die inhoud is dit duidelik dat Bonhoeffer wou h6 dat die kerk volledig
verantwoordehkhe1d moet neem vIr die verlede vo6rdat dit die verantwoordelikheid
t .o. v. die toekoms opneem. D1t betaken dat die kerk nie net sy persoonhke versulm
t.o.v die uitvoering van sy mandaat sal bely nie, maar ook plaasvervangend die
skuld vir die verval van die hele Westerse beskawing op horn sal neem. 23
"Die Kirche ist heute die Gemeinschaft der Menschen, der erfasst von
der Gewalt der Gnade Christi ihre eIgene personliche Sunde wie den
Abfall der abendlandischen Welt von Jesus Chrisws als Schuld an
Jesus Christus errennt, bekennt und auf sich nimmt" (E:97).
22 V1r 'n uitvoerige uiteensetting h1ervan, s1en die proefskrif van J.G. Botha: "Skuldbelydenis en
Plaasbekleding•. Si&n ook De Gruchy (1989:32 461 se art1kel oor die belang van skulduelydenis
in Suid-Afrika vand3g. D1t verskyn m die SARK publlkas,e: Confessing Guilt in South Afrlt.:a
today.
23 Vir Bonhoeffer was die wese van egte skuldbelydenis daann gelee dat die mdiv1du sy
persoonlike sonde as die oorsprong van alle sonde, die bron van alle kwaad 1n die samelewmg
sal er!<en en bely In en deur diesulkes beken die kerk sy skuld (E:98·99) .
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Dit is verder du1delik dat sodanige plaasvervangende skuldbelydenis vir Bonhoeffer
nie opsioneel was nie. Dit behoort tot die wese van kerkwees . Daarom is dit ook
geen verleentheid nie. Trouens, binne die konteks waarin die kerk van daardie tyd
geleef het, was dit vir Bonhoeffer die eerste onontbeerlike tree tot die vernuwing
van die kerk en, deur horn, van die samelewing. Daarin het hy gemeen, sou ons
die eerste teken sien van hoe Christus werkhk in sy gemeente gestalte kry.
Daarom 1s skuldbelydenis nie 'n las nie, maar 'n deur tot bevryding: dit gee deel
aan die gestalte van Christus waarin die mens nie net veroordeel voor God staan
nie, maar oo": ge ..:gverdig is en opgewek word tot 'n nuwe lewe Die sleutel tot
herstel van die hele Westerse samelewing 1s te vind
vernuwing van die kerk (E: 104). 24 So kan hy sa:

in

hierdie regverdiging en

" ... das fre1e Schuldbekenntnis ist nicht etwas, das man tun oder
auch lassen konnte, sondern "S ist der Durchbruch der Gestalt Jesu
Christi in der Kirche, den die Kirche an sich geschehen lasst oder aber
aufhort Kirche Christi zu sein" (!:: 103) .
Waar die kerk sr lewe in die teken van skuldbelydenis en vergifnis staan, word dit
ook du1dehk dat die Woord van God grater is as die kerk en sy mislukkings; dat dit
sy e1e weg na die w~rdld vind ondanks die kerk en die gemeente se versuim
(E. 124-12 5) . Hierdie beset I~ waarskynlik ten grondslag van die belangrike
onderskeiding wat Bonhoeffer in die stadium van sy ekklesiolog1ese ontwikkehng
tussen Woord en gemeente maak.
Ondanks die gemeente gaan die Woord voort. Juis daarom moet die kerk, terwyl
d1t in die gees van wegbereiding arbei, nie volstaan met 'n program vir sosiale
hervorming nie (E: 126-127). Die mandaat van die verkondiging moet sonder
kompromie gehandhaaf en volgehou word . Die verwagting van die kerk moet
steeds bly dat God self die Woord van sy vergewende liefde sal laat deurbreek in
mense se lewens en hulle tot oorgawe aan sy genade sal bring. Die kerk berei nie
vir homself 'n weg voor in mense se lewens nie, maar v,r d1~ Woord . Die laaste
deel van hierdie wegbereiding is dan ook dat die mens na die plek sal gaan waar
24 Op di6 punt maak Bonhoeffer 'n baie reahstiese en relevante onderske1ding tussen die herstel
van die kerk en di6 van die Westerse w&reld. Teenoor die kerk wat deur die vergewende genade
van God nuut kan begin, kry ons by die Wrrterse w&rvld in sy historiese en politieke vorm
aIleen 'n geleidelike hellng van wonde (E: 10' • Oit vind plaas as 'n terugkeer na 'n bestel van
orde, geregtighe1d en vrede· 'n bestel waann die kerk as bron van alle verg1fms,
regverdigmaking en vernuwmg rU1mte kry om sy werk onder d;3 nasies te doen (E:105, 107).
Vir sover erken word dat alle wonde noo1t genaes kan word me en daarmee die aandrang op
absolute boetedoening opges& word, is daar in hierdie proses sprake van 'n vae afskynsel van
God se vergifn1s (E: 106). Wat wel saak maak, is dat daar nie nuwe wondo toeredien word me.
Soos Bonhoeffer self s&: "Voraussetzung fur d1ese mnergeschichtliche Vergel.J,1g bleibt, dass
die Schuld vernarbt ist. indem aus Gewalt Recht, aus Willkur Ordnung, aus Krieg Frieden
geworden ist" (E. 106).
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dit God behaag om sy Woord aan ons to verkondig (E: 128).
'n sy opstol ''Ober die Moglil;hkeit des Wortes der Kirche a11 die Welt" (E:328-339)
word d,e belangrikhf'!id van die kerk se verkondigingsmandaat bevestig. Hy
verduidelik dat die taak van wegbereiding nie ui.sluit dat die kerk steeds sy
verkondiging moet volhou nie. Wegbere,ding beteken nio 'n opskortrng van sy
mandaat om die Woord te hl•1 preek nie. Dis die weg waarlangs die kerk daarvoor
sorg dat die Woord uitoindolik meer eg, meer effektief en meer geloofwaardig na
die wAreld kom. Daar ,s wel tye wanneer die kerk ter wille van die Woord en dus
ook van sy eie geloofwaardighe,d vir langer periodes moet swyg en net moet doen
wat reg is. Hierop het Bonhoeffer rn sy gcvangenskapbriewe teruggekom. In die
uitvoering van sy eiesoortige mandaat mag die kerk nooit sy wagtersamp afskeep
nie (E6·350; sien ook GS IV:364 vv) .
In 'n gedeclte "State and Church" (E6:332-353) skryf 8()nhouffer baie pertinent
hieroor. Kerk en staat 1s deur God aan mekaar vurbind, en is dus op mekaar
aangewys. Alhoewel hulle tnke verskil, hi.?: nulle dieselfde terrain van optrede, is
hulle subjekte - mense - diesP!!ae (E6:351 ), Terwyl die staat 'n kerklike
verantwoordelikheid

hot

1E6:348-349),

vernntwoorde1,J heid

(E6:349-351).

het

Bonhocffer

die
val

kerk

weer

terug

op

'n
'n

politieke
vroeere

onderskP.iding tussen die verantwoordelikheid van oie geestelike amp en di~ van
dit:: gowor,e Christen
By dio uitleef van sy gecstelike amp 1s drc kerk geroep om die heerskappy van
Christus oor alles te proklamoer. Dit moot openlik in die eredienste gedoen word.
Die kerk mag nie hu1wer om sonde by die naam te noem nie, anders is dit
medoskuldig. T ... rwyl die kerk waarsku, is d,t geroep om ook die regering direk aan
te spreok oor tekortkominge of wanpraktyke. Die bedoeling is nie om re wGreld te
verbeter nie, maar om te getuig van Christ11s se versoening en om tot geloof in
Hom aan te spoor (E6:350). Hierd1e aanspoiing is nie abstrak nie; dis daarop
berrken om alle betrokke instttusies te bring tot gehoorsaamheid aan die gebooie
van God.
As ~Y woord goigroreer word, is die kerk se enigste oorblywende politieke
verantwoordolikheid

m onder sy eie lede 'n orde van geregtigherd in stand te hou.

Hierdie inisiatief sluit dit! individu se uitlewing van sy persoonlike roeping in. Waar
dit in die geloof aangepak word, het d1t 'n heilsame effek op die hele samelewrng

(E6:351 ).
Dour sowel die sokuloro as die korklike sfere onder die gesag van die verkondiging
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te plaas, waak Bonhoeffer tef>n ' n dubbele moraal waar versk,llende reels vir
verskillende lewensterrE.;ne geld . Wet en evangelle moet n,e net aan die owerheid
en ander sek11!~re instansies voorgehou word nie, m~ar met gelyke gewig aan die
lidmate van die kerk verkondig
ongeloofwaardig (EG:358).
Bonhoeffer se eie ondervinding

in

word.

So

nie

Is

die

ker1<

se

getuienis

di~ jare - en dit bring ons by 'n volgende

belangrike perspektief - was dat in die getroue uitleef van sy mandaat, die kerk
aan lyding en vervolging onderwerp kan word. Hy het ervaar dat lyding ter wille
van die saak van Christus die kerk se geloofwaardigheid versterk het. Gevolglik
was dit 'n belangrike tema in sy nadenke oor die Christen en die kerk sc
verantwoordelikheid in daardie tyd (WE:23-24).
Volgens Strohm (1989:332-333) het Bonhoeffer in die jare 1938-1940 dikwels oar
die situas1e van die vervolgde ker1< nagedink . Vir horn was die opdrag van die kerk
daarin gelee oat hy deur sy Woord en waar noc1ig oak deur sy lyding, teen die
onreg van die staat moes getuig. Bonhoeffer het die belofte, maar oak die gevare
van lyding op drie maniere toegelig.
Eerstens moes die gcmccnte weet dat tye van teespoed en vervolging die geloof
versterk en die vreugde van God sc beloftes ervaarbaar maak (GS IV:366, 531,
343-441 ). Die rede hiervoor. en tlis die twcede punt, is dat die gemeente daarmco
Christus se eie weg betrce (GS IV·475 -477). Derdens moes busef word dat gebed
vir die onderdrukkcr in sulke tyo vir die kerk te swaar kon word, en dnarteen moes
gewaak word (GS IV:365 vv) .
Wat hier bclangr1k 1s, is dat Bonhoeffer die ke:rk se lyding in verband gebring het
met sy wese. Lyding is 'n aspek van die kerk so gelykvormigheid met die lydende
Christus

(Strohm

1989: 3331.

verantwoordelikheid:

Dit

vind

uitdrukking

in

die

daad

van

vrye

'n daad waarin die kerk en die Christen soos Jesus,

plaasvervangend en medelydend intret:1 vir ander. ongeag die gevare (WE:24) . So
'n waagmoedige daad van sohdariteit met ander het die wereld in 'n kritieke
stadium na die Belydende Kerk aangetrek. Meer nag, d1t het die kerk bewus
gemaak van sy pnnsipiele openheid na die wAreld en die noodsaaklikheid daarvan
om ruimte te maak vir ander mense .
Wat Bonhoeffer in die we~•standsbeweging ervaar het,

was nie alleen 'n

merkwaard1ge

humanis,

aangetrckker,heid

tusson

Christen

en

en

'n

gemeenskapllke betrokkenheid by die saak van geregt1gheicJ nie. Hy het ook nuwe
vriende ontdek. Hy het die w ... arrlr vJn onvoorwaardelike vonroue en lojaliteit leer
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ken. In 'n Kersbnef het hy daarna verwy

as ocn van lf1e scldsaamste moar ook

vreugdevolste geskenke van menshkc saa•riv,cec; (WE: 211. Di~ ervaring, asook sy
sonderlinge vriendskap met Bethge, het horn opnuut laat nadink 1Jor die plek van
vriendskap en kultuur

in

die lcwe. Hoc en waar kan die mens sy vryheid in spel,

die i(unste en spontane vnendskappe u1tleet? Volgens Bonhooffer behoort die kerk
hiarvoor die ruimre te bied .

.. It aim i'..t sef?ms today, and is perhaps in fact the case, that the
cnn,·ept l' t t! ,e Church cnn alone make It posss1ble once again to
l.! f ,l/ rcm::id :he fr e expa,1se of liberty, the field which inclu::lcs art,
cultu, c, frfJ1,,.is111~, ar c1 play. Pu1haps then, what Kierkeg;)ard calls the
'aesthet·~ c-.. , .e ,C{•', f;.r from beino P.xcludcd from tho domain of the
Church, ~t1~u.r b'A g:von A new foundation 1n the Churc 11" (ES:287).
Myns insiens het ons h1er t • make mot een v~:-. die belangn : i9 en meos radikalc
perspektiewe in Bonhoeffcr so kcrkbegnp. In lyn met sy norrnat1ewe 1dentif1kasie
van Christus met dit wat mensllk is, word oie grenl>e •ussen kerk en , 4'reld moer
vloeibaar. Die Chnstehke gemeenskap 1s nou nie meer •, gemoc11r.kap wat in die
eerste pick bcsorg is oor sy ei

leer of kcrkorde nle; dis besorg oor nense. Die

kerk word as 't ware eers gebore waar n cr:se. soos die lydcnde Christus, intr e en
ly vir ander; waar hulle 1n bondgcnomskap met mukaar d.m.v. kreatiewe spel e,1
vriendskap ook deel in uie vreugdo van die vi1stancHng . Day ( 1975:317) wys tcreg
daarop dat Borhoeffer so rerrninolog10 m die stadium oopgaan om die nie -religieuse
diskoers tr1 te slwt. Ons kry selfs ' n nuw begr,p vrr u ic Chr1stcliko gomeenskap:
een wat moor sekulOr

••n sondar sw-,ar ekklesiale konnotasios is, te wete

"Gemeinwesen" (Day 1975:320). H1erin val Chn. 1enwecs en menshk leef saam en
bestaan daar gee11 basis vir 'n prinsipiele skeiumg tussen Christene en die res van
die mensdom nie (Day 1975:318; Green 1987:7:?-79;.
"Was an Menschlichem und Gutem in der gefallencn '.'1/f:.ft gcfunden
wird, es gehort a• •f die Seite Jesu Christi ... Es wird .. . c:\fistlii:her
sein, gorade einen solchen Menschen, der es selbst nicht mehr wagcn
wurde, sich einen Christen zu nennen, als Christen in Anspruch zu
nohmen und ihn m1t viel Gcduld zum Bekcnntnis zu Christus zu
helfen" (E:133-132).
"Bonhoeffers significant community consists now of those reople
whom he perceived as responding, whether or not they named this
response obedience to Christ" (Day 1975:319).
Wie hieru,t

l)OU

aflei dat Bonhooffer die kerk totaal laat vervloei tot 'n stuk w~reld,

verstaan horn verkecrd. Hoe oop dio kcrk ookal tcenoor die wereld is, of dit nou in
btttrokkenheid by ander ~e nood, of in samewerking met ander bestaan wat soos
hy rHo gooie soek en ly - dit word nie 'n totale funksionaltsering van die kerk ten
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koste van sy 1nst1tuslonele gestalte nle (Lange 1967. 32). c :a kcrk word nie
gercdusecr tot bloot 'n Christchke lawc 1n die w~reld nie. Dir word oorweldigond
du,delik uit Bonhoeffer se voorstclle vir die hervormmg van die kerk na die val van
Hitler.
In die opstel Beendigung des Klfchenkampfe
dat die Belydende Kerk as off1s elo kerk

in

(GS 11:433 -437) voorsion Bonhoeffer

'n nuwe bcdoling na vore sal tree. Sy

sinodas on bro derrade was trouens dio enigste korkhke organe wat dio kerkllke
vervolging oorleef het. Wat moor is, sy vreesloso stryd v1r die belydenis het gesag
aan sy inst1tus1os verlocn en dit onder d10 moerderhe1d jongcr teoloe geloofwaaruig
gemaak (GS 11 :434). Gevolglik het Bonhooffcr gemeen dat die kcrk sc herstel ondor
dio loiding van die Belydendo Kerk sou moos plaasvind.
Di~ dokument gee onkele aandu,dingo oor die konkrete gestalte van o 'n kerk. Dit
laat b1yk dat Bonhoeffor vir 'n nuwe bedohng steeds ,n terme van 'n nasionale kerk
gedink het • een wat in 'n goo o vcrhoudmg met die staat
ontwerp wat as kansolafkond19ing vir na die

ou verkeer. U1t 'n

taatsgrecp bedocl was (GS 11:438-

430), blyk egter dat Bonhooffor rne die Ftnkonwalde•eksperimer • vergcet het nie.

Sy hoop was dat die brcc kerk vanu,t 'n gemeenskapsl we soortgelyk ttan di~ van
Finkcnwalde, vcrsterk on verlewond1g sou word . Vir die tookoms het hy 'n
gemcenskap van ilefdo voorsien waarb1nne, bcnowcns dro pr diking en die
sakramonte, ook d10 blog beoef13n sou word (GS 11:438-439).
Day ( 1975:378-3801 wys daarop dat de radikale ,mphkasies van die Ethlk ops tell
vir die kerk nio in h1crrlie toekomsontwerp opoeneem en konkroet uitgcwerk is nie.
Alhoewel Bonhoeffer die noodsaaklikho1d van 'n institusionelc vorm v,r die kerk
erken hot, her hy daarvoor op 'n vroecr posis,e teruggcval. Volgen~ Day hang dit
saam m t die omstandighede waann hy horn bovind hot. Dte verstrooiing van die
Bolydende Kerk se lede, asook die nsiko van verraad, hot enige omvattende
beplanning vrrhindor. Boonop was Bonhoeffer su voorstelle vir normale tye
bereken. Eers in sy gevangenskapbriewc is dio ekklesiolog1ese gedagtes van sy
Ethik verder ontgin om ook vir d,e vr>rm van die institusionele kerk voors1ening to

maak. Hoewel fragmontaries, kry ens hier mcer portinente voorstelle oor 'n
goloofwaardige gestalte van dio kork in 'n na-oorlogse Du1tsland .
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4.3
4.3.1

VERANTWOORDELIKHEID AS SOLIDARITEIT MET ANDER

'n Nuwe begin: die kerk as tema van Bonhoeffer se ni -religieuse
program

Vir Bonhoeffer was dio eerste woke in die Tegler-gevangcnis 'n pynlike orvaring
(Day 1975:397-398). Hy hct d1t beleef as 'n skeidir.g van alles wat tot du ver sin
aan sy lewe gcgee hot: sy famillc en vriende, sy arbcid, die vorlcdo, die toekom ,
'n huwcltk

n selfs God. Hierd10 skoiding wa

vir horn oos die dood, soseer dat

sclfmoord in 'n stadium na die enigste uItwcg gelyk hot (Bcthge 1985:7361. Sy
omstandighede het ogter geloidelik vcrbetcr en in die beperkende ruimte van d1
tronk hct hy nuwo sin In sy lcwc begin ontdck.
Die weo uit sy vertwytellnn her basies twee stappe behels (Huber 19A7:36).
Eorstens het Bonhocffcr die verlode op 'n nuwe manier begin boky .
Oaarbonewons hot hy begin om hom mot die toekoms bosig to hou.
Wat die verlede betrof: sy horinneringo aan sy famille on hul kulturule erfenis wa
'n bron van groot troos en vastigheid . V1r die eersto maal hot hy doolbewus sy
gevoclcns en vcrlangons hioroor deurleuf (Wind 1990: 139- 140). Hy hot o.a. dio
waarde van krcatiewe fantas,c

in

die mens so lawo ontde~. Vorboeld1ng hoef nlo

ontvlugting tc woes nio, maar kon os In pira

I

vir nuwe moonlikhcdo d1en. Sy

litor~re cksperiment in die vorm van 'n drama en novella oor y f miliel we, owel
as sy po sI0 was hiervan 'n rieerslag .
'n Belangrike dcoi van

sv

omgang met die v rledc was oytor ook sy studie.

Alhoewel hy tye beloef hat waarin hy die Bybel minder gelees hot, hot dit

in

sy

nadenke sentraal gebly. Veral die Ou Tosrnrnent (WE: 121 I hot horn opnuut gcboci
en mettertyd die primArc bron vir sy teologieso argumento geword. Hy h t ook dio
gesldedenis en literatuur van die ncgentiende eeu (WE:951 en die gesknfto van die
korkvadcrs (WE: 1541 mot nuwe bclangstelling gelees. Orndat lg. geskryf is in die
pertode voor Konstantyn kon dit, selfs meer as die hervormers so werk, help om lig
te warp op die problemo van d10 Christendom in 'n na -oorlogso s1tuasie.
Die vrug van Bonhoofler so worsteling mot die vorledc in daardie

erste jaar van

gevangenskap

konsepte.

was

'n

groter

konkretisoring

van

s·;

etiese

mandateleer sowel as sy slcning van die laaste en vo~,,I1 r-stJ
Ons kry nou, anders as c

etiek van die

meswcring

1'1

r, . •si11i:

t>,.,

Sy

verru,m.

'Tll'" S)' . .-1!,vcrdiging

van 'n

ultima ratio -optrode. 'n rneer aardso etiek (Day 1975:404 vv). Hicrin word die
veeldimensionahtelt, of soos Bonhoeffcr dit stol, die pol1fonie van dit! lcwe starker
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boklerntoon. Tecnoor die dwaling van 'n dualist1cse wllreldsiening ht
Bonhoeffer steeds die eenheid van lewe voor God. Tog maak hy mccr rui,
die d1vcrsite1t en veelkleurighe1d daarvan.
Bonhoeffcr hot

in

af
•r

h1crdie stadium nog grootltks binne die raamwerk van sy etiese

opstelle gedink en goskryf. Daar is wol bclangnke variasios op die tomas van sy
etieso be inning, maar d1t bly dcel van die opt'mlsties • ideaal waarmeo hy sy etick
begin hct en waarvoor hy y omgang met die ve;lede ingespan het. Sy idcaal was
om met die evangehe as basis, mce te werk aan die geestelike en materiele
rekcmstruk 1e van Ouitsland (WE: 164- 165). Hiervoor het hy geglo was 'n eltte
nodig wat barc1d was om vcrantwoordolikheid vir die toekoms to aanvaar.
010 onbepaalde uitstel van sy verhoor en veral die m1slukking van die aanslag op
Hitler so lcwc, hot die bovorm Id 1do, al egter op die agtorgrond geskuif. 1 n
Bclangriko nuwe wending hot

in

9onhocffer se denke gekom too hy horn, as 'n

uitweg ult vertwyf hng, r,a die toekoms gck er het. Anders as vrooor was hy nou
meer boskc1e. Die tank van y gcslag, so kryf hy in die somer van 1944, was nie
meer om groat dingo te vermag nle, maar om tc m1ddc van die chaos uit to hou en
hulle integritc1t te bcwaar. Daaru1t, het hy gchoop, sou 'n jonger geslag krag en
inspiras1c put v,r die opbou van 'n nuwo toekoms.
"Es wird nlcht d10 Aufgabc unserer Generation so n, noch cinmal
'Grosse Dlngcn zu begchren', sondern unsc, e Sccle aus dcm Chaos zu
rotten und zu bewahrcn und in ihr das einzigo zu erkennen, da wir
wie cine 'doute' aus dem brennendon Haus Hagen ... Wtr werden
unser Lebon mehr zu tragen als zu gestalten haben, wir werdon mehr
hoffen als planen, mehr ausharren als vorausschreiten" (WE:325).
In di~ gees hot Bonhocffer afgesien van die idcaal om 'n volledige plan vir
nasionale rekonstruksie voor te 10. Sy aandag 1s in beslag geneom deur die vraag
na die voorwaardes vir en moontlike vo,,.n van die Christelike getoof in 'n moderne
gesekulariseerde samolowing. Hiervoor het hy die sosiaal historie e werke van
Dilthey, Harnack, Ortega e.a. begin lees. 'n Nuwe tema en nuwe kernwoorde het
hiorna in sy werk ontwikkel. Trouens, sy Christologie het 'n nuwe fokus gekry. Die
fundamentele vraag. soos blyk uit 'n brief van 30 April 1944, is nie meer hoo
Christus n terme vari die sosiaal-polttieke werklikhode ender ons gestalte kan kry
nie. Die vraag is nou: Wat betaken Christus vandag vir ons? (WE:305).
Dit is belangrik om die aard

II

i

keerpunt by Bonhoeffer goed te ve• t

'1.;;

,unonde intensie van hierdie belangrike
.1.

Terwyl die meerderheid kenners hierdie

wending verstann as 'n soort vc.ort!.etting van Bonhooffer se vroeero lewe,
ervaringe en teologiese nadenke, 1s daar botokenisvolle aksentverskille in hoe die
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aard van hierdie kontinu'iteit gesien word . Die belangrikste verskil waurvan ons in
di"l besinning oor geloofwaardigheid kennis moet neem, is die tussen Day en
Bethge. Terwyl Day soos Bethge toegee dat ons hier inderdaad met 'n nuwe begin
by Bonhoeffer te make het, betwis hy Bethge se duiding daarvan as 'n sesuur (Day
1975:436). Vir horn is dit 'n ontoereikende beskrywing van die werklike
verandering wat by Bonhoeffer plaasgevind het. Boonop weerspreek dit die
kontinu'iteit in Bonhoeffer se denke waarna hyself, kort voordat hy 'n "nuwe
begin" aankond1g, verwys het (WE:300) . 25
V1r Day (1975:437) I~ die wending by Bonhoeffer op dieselfde vlak as ander
soortgelyke verskuiwings in sy denke . Ou~ wend ing reken hy selfs nie as die
belangrikste een nie. Bonhoeffer slaan wel 'r, nuwe koers in en mdien hy bly leef
hot, sou dit sy lewe waarskynlik ingrypend verander het. In elk geval het dit 'n
groot lmpak op die nageslag gohad

vcrnl op diegene wat net die brIewe uit die

tronk gelees het. In die Ilg van die onmiddellike konteks van sy lewe was hierdie
wending nogtans nie meer as 'n verskuiw ing nie; dit was die stel van 'n wi3sel op
'n spoor waarla11gs hy lank reeds gekom het. Vir Bonhoeffer self was dit, soos met
die ander wendinge in sy lewe, die aanpak van 'n nuwe projek. Daarom bemerk 'n
mens daarin nuwe drif on erituosiasme (WE:417).
Day se interpretasie van hierdie nuwe begin in Bonhoeffer se lewo hang nou saam
met wat hy sien as die basiese intensie van hierdie nuwe projek (Day 1975:437440) . Volgens horn was Bonhoeffer se eerste reaksie op die mislukte staatsgreep

op Hitler nie du~ van teneergedrukte verslaenheid me. Goed bewus van nuwe
gevare hat hy nou sy tyd gebruik om met nuwe entoesiasme 'n manifes vir die
voortbestaan van die Du1tse kerk na die oorlog te begin voorberei. Hiermee het sy
werk aan die etiek tot 'n einde gekom (WE :147; Bethge 1985:759) . Hy het 'n
vroeore si.JggestIe van Bell om te werk aan 'n nuwe vorm vir die kerk en die
samelewing na die oorlog, begin opvolg (GS 1:404 vv). Anders as met sy meer
25 Alhoewel Day sekero wend1nge of oorgange in Bonhoeffer se teologiese ontwikkeling toegee,
maak hy meer as die meeste ander gcleerdes erns met wat ek w,I noem die ekklesiologiese
kontinu'i'te1t in Bonhoeffer se denke H1ervolgons was Bonhoeffer bo alles ' n kerkteoloog en 'n
pastor. Regdeur sv lewe sou hierdie werk v1r horn die belangrikste wees. Selfs toe hy meer
polities lletrokke was, wou hy steed dia lo.erk help hervorm. In tyn met hlerd10 argument het
Day gev,,lgllk probleme mot die bekende driedellng wat Bethge van Bonhoeffer se lewe maak
Hy skryf hieroor: ~Though Bethge, and many 1n his suite, reject Hanfried Muller' s over-simple
contention that Bonhoeffer moved 'from the church to the world', they remained influenced by
its force. They continue to interpret Bonhoeffer in spatial categories which he was trying to get
beyond .. 1hus they contribute to a false picture of the secularization of Bonhoetfer. He 1s
seen as me.wing from being a theologian of the established church to being a Christian in a
minority opr,os1tton church and later to being a contemporary 1n conspiracy. This is too simple.
It makes of Son hoe ff er an ideologist of each of his subseQuent positions .. he was more a
Jeremiah than a court prophet" (Day 1975.438) .

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

211

konserwatiewe voorstelle aan die Freiburg-kring 'n paar jaar tevore (E Zeittafel:6),
was hy nou beroid om in die lig van die verslegtende situasie meer radikale
konsekwensies uit die evangehe te trek vir die Christen en die kerk in 'n nuwe
situasie. Dit was vir horn 'n pnontcit. Die vooruitsig op die opbou en herstel van 'n
kerk wie se boodskap heil vir die hele samerewing sou inhou, het horn geboei.
Hierin het hy sy eie bydrae vir die toekoms

gesien.

Die kerk was die

hoofonderwerp vir sy nie-rehg1euse interpretasie van aie evangelie .
"Facing the imminent, total defeat which loomed as terminator of the
past end harbinger of a future yet to be formed, he did not continue
to work on his major opus, an ethics for a new age, but began to
write a short ecclesiological treatise ... The first priority was to shape
in Christ a community in which further reflection on the ethical
implications of the gospel would be possible and meaningful" (Day
1975:439) .
Die manuskrip waaraan Bonhoeffer reeds hcelwat gewerk het, sou nie meer as
100 bladsye beslaan nie. So belangnk was die projek, dat hy met sy oori:>lasing na
Prinz-Albrecht-Strasso teen die einde van 1944, die manuskrip saamgeneem het.
~Aet sy dood het dit egter vcrlore gegaan en net die raamwerk daarvan is vir ans
behoue. Hiervolgens sou die beplande boek uit drie dele bestaan:

(i)

'n Anahse van die mondige w~reld waarin die Christendom horn bevind,

(ii)

'n uiteensotting van die we:;e van die Christeliko geloof as 'n nie-religieuse
leefvorm, en

(iii)

die imphkas1es wat dit vir die bestaan van 'n na-oorlogse kerk sou ha
(WE:413 416).

Volgens Day ( 1975:435) moet al die nuwe temas wat in Bonhoeffer se briewe aan
die orde kom, binne die raamwerk van hierdie bcoogde werk beoordeel word. Dit
geld spesifiek sy Christologiese gedagtes.
Soos reeds aangetoon, was die tema in terme waarvan Bonhoeffor sy werk oor die
kerk aangepak hot, vervat in die vraag na die betekenis van Christus vir sy tyd.
Met die vraag was l:3onhoeffer nie in die eerste plek ge1nteresseerd in hoe die
evangeho vir sy tyd

verkondig

moes word

nie. Uitgaande van die reele

teenwoordigheid van Christus in die wareld, wou Bonhoefter vasstel wat hierdie
tet3nwoordigheid van Christus vir sy tyd betaken het. Hoe en waar is Christus

vandag in ons moderne w~reld werksaam? Hoe is Hy as die lydcnde en magtelose,
oak die kreatiewe en allesbevrydende middelpunt van ans sckul~re en nie
religieuse w~reld? Dit is die vraag wat sedert die aankondiging van sy nuwe tema
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op 30 April 1944,
(WE:358,375,379).

telkens

in

Bonhoeffer

se

briewe

opgedu1k

het

Binne hierdie konteks kom die vraag na die ware roeping en identiteit v._n die kerk
sowel as die lewensvorm wat daaraan korrespondeer, opnuut aan die orde. Dit het
gegaan om m< er as net 'n nie-rellgieuse rnterpretas1e van die evangelie; die
leefwyse van 'n nie-religieuse Christendom het aan die orde gekom. Hiervan moes
die kerk 'n eerste lewende bewys wees. Die evangelie van Jesus Christus word op
die mees etfektiewe manier uitgel~ in die manier waarop die kerk leaf en
funksioneer, d.i. in die kerk se gestalte.
Dit blyk duidelik uit die April-brief dat die kerk voorop was in Bonhoeffer se
gedagtes, en dat die kerk vir sy toekomstige gestalte - in die geval 'n nie-religieuse
gestalte - aangewys was op die beantwoording van bogenoemde Christologiese
vraag . In die brief skryf Bonhoeffer o.a.:
" ... wenn wir schliesslich auch die westliche Gestalt des Christentums
nur als Vorstufe einer vollilJen Religionslosigkeit beurte1len mussten,
was fur eine Situatio11 entsteht dann fur uns, fur die Kirche? Wie kann
Christus der Herr auch der Relig,onslosen werden?
Die
beantwortenden Fragen waren doch: was bedeutet eine Kirche, eine
Gemeinde, eine Predigt, eine Liturg,e, ein christliches Leben in einer
religionlosen Welt?" (WE:305-306).
In die volgende afdelings wil ek met die genoemde driedeling as raamwerk, die
vurnaarnste geda~:tes wat Bonhoetfor in daardio tyd d.m.v. sy briewe uitgespreek
het, nader .onlig. So sal dit uuideliker word wat Bonhoeffer presies bedoel het met

'n nit·HtJiyie·JsP. interprc cisie v1n die evangelie. Die samehang met wat hy noem 'n
"nie-reJigiE::use C'.,;istendom" word spefifiek verduidelik. Was hierdie terme of
uitdrul<king::. vt1rw:s::elbaar ? Sluit hulle rnekaar uit, of vorm hulle twee kante van
a,eselrde. ~flak?
In aansluiting by D.=iy

l 'i

sk daa1van oortuig dat Bonhoeffer se hooffokus in sy

laaste gesl'rift,1 indP·rdaad die kerk sy gestalte in 'n moderne, na-oorlogse
samelawing was . Die een vraag wat cgter myns rns1e,,s n~rens behoorlik
beantwoord word nie, is die vraag na die presiese
bekommernis oor die gestalte van Christus in
aandag aan die lewensvorm van die kerk.

r

ie \'ir Bonhoeff6r se
..m die samehangende

As 'n mens Bonhoeffer se slotopmerkings in sy vov,, ,.,,.,d ontwerp noukeurig lees,
blyk dit dat die kerk se voorbestaan as sodanig nie vir Bonhoeffer 'n prioriteit was
nie. Dit was selfs nie belangrik dat die kerk relevant of eietyds moes wees nie .
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Wat belangrik was, was dat die keri< in die uitdra van sy getuienis 'n bepaalde
impak op die wereld sou he - dat d1t geloofwaardig moes wees. Ter wille daarvan
moes die kerk se lewe ooreenstem met dit'3 van Christus, moes sy wese en gestalte
en van daaruit sy Woord en lewe, saamval. Sander 'n lewe wat spreek van
Christus se styl, bly die kerk se woorde leeg. Waar die kerk egter trou is aan Hom,
sy voorbeeld volg, uit sy krag leef, v1ord sy getuienis oak kragt1g en eg.
"Sia (die Kirche - CAI wird van Mass, Echtheit, Vertrauen, Treue,
Stetigkeit, Geduld, Zucht, Demut, Genugsamkeit, Besche1denheit
sprechen mussen. S1e wird die Bedeutung des menschlichen
'Vorbildes' (das in der Menschhe1t Jesu se,nen Ursprung hat und bei
Paulus so wicht1g istl) nicht unterschatzen durfen; nicht durch
Begriffe, sondern durch 'Vc.,rbild' bekommt 1hr Wort Nachdruck und
Kraft" (WE:416).
4.3.2.

Mondigheid as teologiese kategorie: die rehabilitering van menslike mag
deur die gekruisigde Christus

Die eerste deel van Bonhoeffer se boek sou 'n analise van die wereld hied waarin
die Christendom sigself sou bevind. Oit sou 'n wereld wees waarin die mens die
aarde met behulp van sy tegnologiese kundigheid toenemend aan sy mag
onderwerp en homself voor God verselfstandig. So 'n wereld het minder aan God veral waar God alleen as arbetdhipotese dIen of waar Hy insta~:1 vir alles wa t die
mens nie kan verklaar of regkry nte. So 'n wereld Is vir Bonhoeffer 'n religielo~e
wereld (WE:356-357) .
Om uitdrukking te gee aan hierdie selfstandige god en religieloso weretd, gobr11ik
Bonhoeffer die begrip mondigheid. Die begrip kom relatief laat ,n sy briewe voor.
V66r

8

Junie

"outonomiteit"

het

hy

verkies.

die

terme

Lg.

dui

"sekularisasie"
die

staa•

(Bethge

van

1969b:66)

onafhanklikheld

en
en

seltverantwoording aan waartoe sekere lew~nsareas danksy die voortgang van die
wetenskap ontwikkel het (WE:392-393) . Na 8 Junie gebruik hy egter uitsluitlik die
uitdrukkings "mondig geworde w6reld" of "rnondig wordende w~reld". Hiermee
sluit hy aan by Kant se bekende definis1e van die Verligting:
"The Enlightenment is the emergence of man from ,mmaturtty that he
himself is responsible for . Immaturity is the incapacity to use one's
own intelligence without the guidance of another person" (Bethge
1985:770).
Vir Bonhoetfer verwys die mond1gheid van die mens nie in eerste plek na 'n morele
ontwikkelingsproses waarin die mens homself algaande verbeter nie. Dit slaan ook
nie op 'n algemene staat van onafhanklikheid waarin die mens horn danksy nuwe
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insigte bevind nie, By Bonhoeffcr het die mens se mondigheid te make met 'n
spesifieke fase in die ontwikkeling van die Wcstcrse geskiodenis: die fase waarin
die mens die bindinge van 'n bepaalde vorm van religie afgeskud het en nou self
verantwoordelikheid vir sy lewe en toekoms op aarde neem (Green 1983: 115;
Bethge 1969b:67) . Dus het mondigheid volgens Rasmussen (1972:81) te make
met morele aanspreeklikhe1d, eerder as morele volwassenheid.
Dis van bosondere belang dat Bonhoeffer hierdie fase van morale mondigwording
waarin die mens "sender God" leef, dourgaans positief beoordeel hot.
"Bonhoeffer mochte nun die gegenwartige Periode unserer Geschichte
'ohne Gott' lieber segnen als verdammen" (Bethge 1969b:67).
Hierin slu1t hy horn aan by verskeie ander denkers soos o.a. Ragaz on Tillich wat
nie die proses van sekulansas,e verooroeel nie, maar dit verwelkom as 'n
voorvereiste vIr veramwoordchke bestaan in die w~reld . Bonhoeffer verskil van
sulke denkers daarin dat hy hierdie faso van mondigwo•din~ integrcer met sy
begrip van die Christelike evangelic. Mondighe,c.i mag wel d,e eindo van 'n
bepaalrJe vorm van religiositeit betoken, maar dtt hoef nio ~aam te vat mot
ongeloc,f nie. Trouens, wat Bonhoeffor se interpretas,e van die mondige wltreld
un,o~ maak, is dat <.Jit van huis uit 'n teologiese beoordeling van hierdie fase in ciitt
mens se geskiedenis tnhou (Be•hge 1985:771 vv) . Hoewel dtt uitdrukking gee aan
die mens se nuutverworwe vryheid en verantwoordelikheid, bevestig d1t ook dat
hierdie outonomiteit c1lleen betekenis het in vcrwysing
bemoeionis met ons in Jesus Christus.

na God se un,eke

Die kern vnn Bonnoeffer se vis10 op die mond1ghc1d van die mens is dat dit 'n
integrate deel van sy Christologie vorm . Vir eonhoeffer het dit betaken dat dio vrya
selfverwerkllktng van die mens, as d1t in egte verantwoordelikheid gesk,ed,
aangawys Is op die boodskap van Je:-;u~ se lewe en werk. In Hom is die geheim
van ware w~reldlikheid on mondighcid. Sy krui!; oordeel en verlos me net ons
wareld nie, maar neem dit ook

in

beskermtng D1t laat die w~reld toe om in terme

van sy eie strukture homself te wees (Bethge 1969b: 67) Om di~ rede moet die
mond1gheid van die mens nie net verwelkom word nie. maar moet dit selfs
geproklameer word in die naam van die gekruis1gde en opgostane Chnstus Mense
moet, omdat iets van Christus hicrin sigbaar kan word, hulle selfstandigheid nie
afsweer nie, maar dit opneem en bevestigl
Oat Christus se werk die gewone lewe omvat eri wil bevry tot sy ware oetekP.nis,
was 'n deurlopende tema in Bonhoeffer se werk. Veral die Eth1k h1.;t, sous reed:>
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aangetoon ,s. sterk gefokus op die urnversele en aards-h1stonese betekePis van .. ,
werk. Ook die "goeie mens" kan meewerk aan die gestalto van Christus in die
wereld. In die tronk is hierdie gedagtes verder geneem. Die kruisevangelie is op 'n
verrassende manier verbind met die mondighe1d en die religieloosheid van die
mens. Bonhoeffer se Christologiese en sotenologiese visie het hiermee 'n nuwe,
ryper vorm gekry. D1t het tot 'n meer konkrete interpretasic van die evangelie gelei
(Beckmann 1968 · 21 5).
In 'n artikel oor die verhouding tussan soteriologie en sosiale etiek by 0onhoeffer
en Luther, wys Green (1983·93 127) daarop dat die positiewe waardering van die
mondige w~reld en Bonhoeffer se Christologiese verstaan daarvan, l:laie nou
saamgehang het met sy eie lewensgeskiedenis.
Sy kontak met sg . liberale humaniste - mense wat los van kerr. en religie die
Christelik noodwendige gedoen en daarvoor gely het - het die probleemstelling in
sy gevangenskapsbriewe bepaal 1113). Hoewel hy reeds in sy et1ese opsteHe
daaroor begin skryf het, was die tyd ryp om hierdie ervannge, wat 1n die tronk
bevcstig is, 26 teologies meer grondig te deurdink en te artikuleer. Dit was veral
nodig met die oog op 'n situas,e van toenemende sekulc11 isering en religieloosheid.
Die ware karakter van Jesus Chnstus, wie Hy werklik is en wat sy lewe hief en
nou vir die mens kan betoken, moes opgeklaar word. Die optrede van mense •Nat
menshk leer en vir ander se regte stry, var diegene wat verantwoordelikheid neen,
vir ande.-,

moes

egter daarin

verreken

word.

Bonhooffer so

nie-religieuse

interpretosie van die evangeliP vir 'n mondige w~reld was die direkte vrug van sy
nadenke h1eroor.
Die agtergrond vir die unieke verbintenis tussen Bonhoeffer se Christologiese
gedagtes en sy visie op die mondige mens, word nog duidehker wanneer ons met
'n tweede, meer persoonl1ke biografiese feit in Bonhoeffer se lewe rekeni!'lg hou.
Volgens Green (1983:97 100) het Bonhoeffer sonde meer sos1aal as Luther
verstaan. Gevolghk was die groot probleem van sy tyd vir horn nie soseer die
26 Naas Bonhoeffer se ervaringe

in die weer~tand noem Lange ( 1967:539-540) nog dne
persoonlike ervannge wat hy in die tronk gehad het en wat byged 1 het tot sy nuwe
probleembewussyn Eerstens neem hy waar hoe mm van die trad,sionele Chnsteltk•religieuse
ervanng van die w&reld by sy medegevangenes lee, D,t voer horn tot die slotsom dat 'n
relig1olose tyd voorl6. Tweedens ervaar hy 'n groeh· .1e avers,e teen 'n wAreldvreemde vorm
van religie. O1t slaan deur in sy eie godsdiensbelewing Hy beleef dae waartn hy, sonder enige
skuldgevoelens, nie sy Bybel lees nie Die vraag na die mens se persoonlike s1elehe1I is nie mcer
van dnngende belang nie. O,e oortuiging groei dat geloof met ons lowe op aarde te make het.
Eers daar word dit geleer Derdens word die wyse waarop 'n mens oor God praa!. of scos
Lange d,t stel· die •spez1f111ch reltg,oc; chr,stlicher Kommun1kat1on• vir horn t ot probleem. Ott
word du,delik dat God nie alleen in die grenssituas,es van ons lewe ter sprake w,I kom nie, maar
by '" sentrum .
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boswering van 'n slegte oewotc nte, maar die m,sbruik van mag ( 120; sien oak
Mokrosch 1983:59-90). Lg. kom

voort uIt 'n egosentriese en narsistiese

lewensinstelhng wat cJ,e sosiale dimensie van ans lewe, d.i. ans lew~ mM and~r.
ontkP.n en weerspreek . Omdc1t hy self baie talontvcl was, en vanwee die "ydelheid
in sy eie hart", was Bonhoeffer self blootgestcl aan di~ versoeking (WE: 14, ). Sy
teologiese ontwikkeling was daarom oak 'n paging om hterdie sonde ir. sy
porsoonlike lewe to beswecr. Wat hy vir die kerk en die samclev-v:~~ hioroor vou
sA, was in 'n bepaalde sin oak die vrug v .. n s·1 'n eie stryd.
So staan Nachfolge voloens Green in die tcken van 'n oorrcaksie by Bonhoeffer
teen sy e,e jeug en u'<ademiese breedsprakigheid . Hy beklemtllon selfverloening en
die doelbewust~ undero,;.ikking van eic menshke krag en outonomiteit. Hy keer
horn c1f van fraseoI001e na d,e werkli'<heid . Christus word h1er gesien as 'n figuur
met gosag wat algehele nnderwerpmg aan sy c,se vra. Goddeltke mag kom teenoor
menslike mag en vindingrykheid te staan. Lg. moet vanwee die gevaar

dat dit

mlsbru1k kan word, onderdruk en aan Christus onderwerp word. Bonhoeffer
onderske, in die stadium nog nie teologies tusscn 'n nars,stiese m,sbruik van
monslike mag ten koste van ander en 'n mondige aonvaarding van die mens se
vermoc , krag en verantwoordeltkhe1d om die and:lr te versorg on op te bou nie
(Green 1983:111 - 112).
Na sy tcrugkeer u,t Amerika en sy betrokkenhe1d by die weers•and het dit
verc\nder. Saam met c1nder neern hy nou vorantwoorcJel1khe1d vir sy e,e lewc on di~
van ander. As Chnstcmcoloog ontdck hy ander, wyer d1mens1es van Christus se
heerskappy. Du bevry horn van 'n salfgcrigte stryd met homself, tot dIens aa,,
a:1de~. Anders as 111 Nachfolge i<ry ans gevolgltk

in

die gevangcnskapbriewe nte

meer 'n ontkennln g of onderdn.kk1ng van die rnt1ns se selfstano,ghcid nie, maar 'n
rehabihtenng daarvan

in

dit! naarn van Christus. Mensltkc mag staan nio mecr

noodwcnc.':g las van Ctir,si:us as 'n dostrukt1cwe kra11 waarmee ander onderdruk
word nie. Deur HCJm as gekru1s1ude kry dit 'n nuwe inslag en gerigtheid: dit word
die uitleol van ci,c mens se ware vcrantwoordelikhcid op aardc, nl. om te lecf vir
a,,der, verol vir die CllC wat unreg ly.
"t:tno w1chtige Unterscheirlung ,.v-•i ... hen Macht Im pcrsnnlich und
korpcrativ destr•iktiven Sinne uncl der Starke gesundcr mundigcr
Seelon wird Ill 'W1dorstand und Erp- hung' 1n1pliz1t getroffen" (Green
1983:115).
Die onh.Jekking dat menslike mag en selfstandighe1d in Christus as gekruisigde
bestaansreg en -ruIrntc hot. lu, Bonhooffnr so nuwc teolog,eso oenacJuring in.
Bonhocffer nHenl hior die grondrnotIcwc van Luther se kri1ist ologie oor (Green

.
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1983: 121 ). Hy pas dit nuut toe met die oog oµ 'n Christelike antwoord t.o .v. Hitler
se totalitere staat en die verval van religie in 'n sekulAre samelewing. 'n Nuwe
Christologiese formula word ontwerp: Christus as die mens vir anderel
Met di~ formule word die Christologiese perspektiet van die Ethik w aar Jesus as
bestaansgrond en paradigma vir 'n n•Jwe mensheid gesien is, verder ontwikkel.
Jesus is nou nie meer die allesopeisende gesagsfiguur o f die unIversele heerser oor
a lies nie, maar cJie "eersgeborene onder baie broers", die Christus vir and er wat
ans deur sy kruisdoocJ en opstanding bevry tot ware solidanteit met en
verantwoordelikhe1d vir ander (Green 1983: 125).
"Der Gberwaltigende Christus ''er 'Nachfolge' ist fort und an seiner
Stelle befindet sich der gekreuzigte Jesus, der menschl1che Starken in
dem freien, verantwortlichon Dienst an anderen in Anspruch nimmt"
(Green 1983: 115).
"Bonhoeffers letzte Christologische Metaphor 1st gerade in ihrer
E1nfachhc1t re1ch : Jesus, 'der Mensch fur andere' . Sie artlkuliert oinen
scnwer errungencn Glauben, dor von Narzissm1 - lost, und sie
kondensiert den anti-indiv1dualistischon, den Ge.., ,einschafts-Geist
seiner Theologie . .. der aufcrweckte Christ us bcfreit uns zu einem
Leben der Prohumanitat" (Green 198..,: 12!>).
Hiordie visie van Bonhoeffer het verskeie belangnke imphkasies gehad. Behalwe
dat sekularisas1e, of dan wt1reldl1khe1d in die sin van mondige selfverantwoording,
erken 1s as 'n inherente deel van d ie Christel1kc crfenis, word dit deur Bonl,oeffer
ook ger,ssosieer n1et 'n lewensprosos waardour die mens sy ware humaniteit kan
ontc1ek. Mond;ghc1d val saarn met humanneit. Omdot Jesus hierdie humane
rnondigheid van die mens bevest lg, srnan die profane en die humane dus nie meer
teen Hom nie, maar aan sy kont . Van die Chrtsten en die kerk vra <lit 'n grater
sensit1witeit vir die stemmc van hum,1111st1ese dcnkors soos Nic1,sche, Feuerbach
e.a . Hulle bydrae tot die positiewe groei van ons samotewing moat met 'n goe,e
gewete erken word . Ook moet hullo kr1t1ek teen 'n w8reldvreernde evangelie
ernstig geneom wcrd (Bett·ge 1985: 773).
Aan die andor kant kan die kcrk met die kru1sevangelio ook weer 'n belangrike
korreksie op die humanisme wee., , Met die evangelic van God se llofde in Christus
kan die kerk uie rasionelo mens boskorrn toon ongcsondo selfpretcnsie, onkritiese
gel<Jof in voortuitgang en 'n houding van skopt1ese agnostis1sme. Belilngnker nog:
aaarrnee kan die mens bevry word tot 'n lewe van cgte menslikheid en liefde
teonoor ander. Die kerk kan h1erditi getuienis eater net lewer waar dit, behalwe vir
die ongeloot en skeptisismo van die w6reld, ook d ie nio -rellt; 1euso intensie van die
evangelic self

r11st19 .,eem . Die uvr1 ngcl10 herstol rno net cjic mens so mondighoid
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en ware humc:1nito1t nic, d1t verlos horn ook van alle relig1euse bagasie en bindinge
wat die ont1,looiing van h1erdie mondigheid verhinder.

4.3.3

Krttiek teen religie: op weg na 'n nie-religieuse Christendom

In sy nadenke oor die gestalte van oie Christelike geloof en die kerk na die oorlog
het Bonhoeffer van 'n basiese aanname uitgegaan. Dit was dat die 0uitse
samelewing t!l1 kerk 'n tydperk sonder religie binnegaan.
"Wir gehen einer v6ll1g religionslosen Zeit entgegen; die Menschen
konnen einfach so wie sie nun einmal sind, nicht mehr religios sein.
Auch diejenigen, die sich ehrlich als 'religios' bezeichnen, praktizieren
das in keiner Weise" (GS I: 250) .
Soos ons reeds gesion het, het Bonhooffer hierdio wending allermins negatief
verstaan. Die heslissende opdrag in so 'n situasic was vir horn om die evangelie
vry te maak van sy tradisionele vormc, en dit op 'n nuwe, nie-religieuse wyse aan
die w~reld voor te hou. o,e ervanng van die teenwoordige Jesus self Is hierin op
die spel. Hierdie nie-religieuse interpretasie raak sowel die prediking as die
leefvorm van die kerk . Voor ons h1erop ingaan, Is dit nodig om Bonhoeffor se
be grip van religie te analiseer.
As 'n mens Bonhoeffer so lewensgesk1edenis en werk& 11dgaan, korr. jy gou a:.,lOr
dat hy sy lowe lank kritier; was tcenoor die verskynsel van religie. Hy het dit
duidel1k

van

ware

geloof m Chrisius onderskei

(GS

1:51 -52;

GS

Ill: 115;

WE:349,401 ; Dumas 1971 : 262-263) . In di6 opsig volg hy in die voetspore van
Barth, wat vo Igens horn die eerste teoloog was wat religie gekritiseer hot. Hy sien
dit as egosontriese selfregverd1ging voor God, as 'n poging van die mens om God
aan sy wil en behooftes to ondcrwerp.
Hoewel Barth h1ermee die weg tot 'n nie-relig1euse siening van die evangelie
aangewys het, het hy volgens Bonhoeffer nic enduit gegaan nie. Hy het ool.: nie
konkrete mhoud daaraan gegee nie (WE:359). Bonhoefter probeer die proses
verder neem. Anders as Barth wat relig1e rneer sistcmaties interpreteer, sien
Bonhoeffer dit as 'n h1s toriese verskynsel (Feil 1987:40; Huber 1985: 193). Hy sien
dit meer bepaald as 'n Westersc fenomeen wat, hoewe I d1t in 'n stadium sterk
invloed op die .,1ensdom gehad hot, van verbygaande aard is,
Hierdie omstredc diagnose van religie as 'n verbygaande verskynsel hang by
Bonhooffer dire!< saam met sy waarneming van die vP.rburgcrliking van religie m die
modorno samelowing

waarva,,

tly

deel

was

(rlubor

1985: 193

"V;

Peters

,,_
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1979: 113). Kenmerkend van die samelewing is die toenemende verdeling van
sosiale funksies. Alhoewcl religie opgeneem is binne die proses, vorm dit binne die
grater

geheel

van

die

samelewing

alleen

'n

deelgebied.

Binne

die totale

bestaanshorison van die individu Is dit vereng tot die steer van die innerlike of die
intieme. Die band met ander lewensfere soos die beroepslev1o1e of politiek is
verborge, en word net in terme van die menslike gesindhe,d vertolk.
Hierdie individualisering •.1an religie (WE:312) c>n die beperking van die tunksie
daarvan tot die steer , an die innerlike en die private, was vir Bonhoaffer een van
die hcofkenmerke van die Westerse vorm van rellgie soos hy dit leer ken het.
Onderliggend daaraan was die geloof dat religie 'n nc,odsaaklikc gegewc van ons
menslike bestaan is . Ter wille daarvan dat die mens sy wesenlike bestemming sal
bere1k, is hy voorsIen van 'n rcligieuse fakulteit. Dit hestaan apriories (Schonherr
1988:77) 27 en is gewortel in die menslike denke (Zahrnt 1969:135).
Die Godsbewussyn wat m b.v. hierdie aangebore rel1g1euse eienskap binne die
mens se wereld van private en ind,viduele godsdienst1gheio aangewakker word,
bring 'n verderc eienskap van rcligie na vore, nl

sy metafisiese karakter.

Hiervolgens bestaan die wereld u,t twee sfere: die natuurlike en die bonatuurlike,
die " aruse en die goddelike. G0d 1s dan die bonatuurlike wat 111 oeginsel los van die
wereld leef. Soos die Deus e>. machina van die Griekse traged ies (WE:307), reik
God van bo at na die aardse lewe, tcrwyl die mens weer sy he,I in die w~reld
bokant die gewone sock. God se trc1nsendens1e word so

in

termc van statiese en

ruimtelike kategoriee vorstaan . Namate die proses van sekularisasie tocneem, word
die plek vir God in die mens se alledaagsc lewe al hoe minder. As werkhipotese vir
die wetenskap, kuns en poht1ek raak God oorbodig. In reaksic hicrop probeer die
relig1euse mens nuwe ruimte vir God en rehgie :;kcp. Dit doen hy deur die
mensdom terug te roep na die sg. finale vrae t .o.v. kennis en die lewe. In hierdie
apologia vir God en rehgie kom nog twee verdt:ire cienskappe van religie soos
Bonhoeffer dit beskryr het, na vore.
God word in 'n poging om sy bestaan religious te regverdig, gere<.Juseer tot 'n sg.
stoplapgod - 'n God wat aIle la,<Unes wat in die ontw1kkeling en vooru,tgang van

menslike konnis oorgt:bly het, moot opvul. So word Hy gelykgt!stel met wat nag
onontdck en onverklaar is. En so word die funksie wat Hy in die moderne w~reld
het, al hoe onbelangriker. Rel19ie word pars,oel, u1tgesku1f m.1 'n deelgcb,ed van dio
27 SchOnherr I 1988:771 gee die volgende def1n1s1e van die "religieuse aprion" "Es 1:.t die durcl, d1"
Jahrhunderte h1ndurch we1terget1agen • st1llschwe1gende Vorau etzuno, d r Mensch brauche
den Gottesgndank n, um s1ch selh t zu vcrwirld1chen , urn se,n Problem zu losen, um die Welt
zu erkennen" .
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lewe.
"The further science advances its frontiers, the more God 'loses
ground' " (Zahrnt 1969: 136).
'n Ander paging om te demonstreer dat God onmisbaar is, is om die mens daaraan
t6 herinner o~t h-y, ondanks sy pretasies, beperk bly. Hierdie beperkinue kom na
vorc In grenssituRsies waar die mens te kampc het met ontwrigtende werklikhede
soos siekte, lyding, skuld, sonde en d1r. dood. In sulke s1tuasies v,nd hy/sy uit dat
hy/sy nie self kan oodeef nie, maar God nodi9 het. V,r Bonhoeffer lei so 'n manier
van praat oor God tot misbru,k van rel igie en

"·1c. rd Hy uitgerangeer na die rand van

ons lewe. Dan is Hy net belangrik waar die rr

,,: swck is. Die verlossing word

vereng tot hulp in noodsituas,es 1Kametzski 1 gr, 7·9) 3on' ,

I dit solf so:

"Die Roligiose,1 :,µrechen von Gott, w~r.•1 n1ensl;1
Erlcer,11tnis
(manchmal sc;hon aus Denkfaulhr.11 : z. 1 ':nde ist oder wenn
monschliche Krafte versagon - es l . 1 •j'~t:1 tlich immer der deus ex
machina, den sie aufmarsch,eren 1assL•n g ,t weder zur Scheinlosung
unlosbarer Probleme oder als Kraft t·o, mcr.schltchem Versage:, ,
immer so in Ausnutzung menschlichor Scwache bzw. ctn den
menschlichen Grenzen" (WE:307) .
In werklikheid word religie ontvlugt,ng van die lowe en die verantwoordolikhede
wat daar geld .
Hier word dit duidellk dat Bonhoeffer se rellgiekritiek me gernik is op religie sander
rneer nie. l)it mik op ' n bepaalde Westerse vorm dnarvan - daard1e vorm wat God
van die gewone lewe abstraheor; wat Hom intrek in die steer van private
innerlikhoid en so 'n dubbele moraal bevorder. Terwyl d it skynbaar geen verband
met die sosiale of politieke werklikhe,d het nie, funksioneer hierdie vorm van religie
as 'n abstrakte "bowebou" wat tot regverd1ging en SHlbilisering van die bestaa:ide
realite,te dien. En d1t maak dit bedenkllk. Peters ( 1979: 112) som dit so op:
"Seine kritis,che Analysen der Religion deuten an, dass er nicht jede
denkbare Religion kritisiert und fur anachronistii:.ch halt, sondorn nur
eine hestimmte 'westliche' (und hier in din Krise geratene) Religion,
mit ihren 1n die Passivitat, lnnerlichkcit, Privathe,t und doppelte Moral
fuhrende Arbeitsteilungen : Religion als abstrakt.J Kult eincs abstrakten
Gottes fur einen abstrakten Menschcn; ebcn jenc altos Gberhohendo,
a lies stabihsier ende und rechtfertigende ~.eligion, die nicht anders als
der von de, Religionskrit,k durcl"lschaute 'Uberbau' funksioniert" .
Sc1uter sluit direk by h1ord1e ncgatiewe duiding van religie aan waar hy skryf:
" 'Rehgie' d1ont der Bewalt1gung bcdrohton Dasoins, sic sugoeriert ein
Privileg des Frommon, der glcich 11vohl nur Tcllaspckte seiner
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Wirklichkeitserfahrung
1965:286).

religios

zu

etikettieren

vermag"

(Sauter

Teenoor hierdie religie wat God metafisies tot 'n deelgGhied van die lewc bepe~k
en so die mens vervreem van die lewe in sy totahte1t, stel Bonhoeffer die ware
geloof in rhristus . Die uiteensetting hiervan vorm die tweede deel van sy
voorgenome boek (WE:414). In 'n sekerc sin kan sy beskrywing van wat die
Christelike geloof is, ook verstaan word as 'n poging om die ware betekenis van
religie te herwin. Die kriterium wat hv aangel~ het, was egter nie opgesluit

in

die

vraag of daar hoeganaamd enige religieuse konsepte of voorstellinge by die mens
aanwesig is nie. Dit op sinself was geen waarborg vir geloof nie; inteendeel Oit
was tc?langrikcr dat hierd1e voorstellrng gcloofwaardig !'floes wees in terme van
hulle konkrete aarrlse L>etekenis. In die prak yk moos dit die mens aan die wereld
en sy roeprng daarrn orientccr.
" ... das Kr1terium nach dom Bcnhoeffer L!iteilt, ist nicht, ul, der
Mensch von rellgioscn Vorstellu:igen erfullt ist, sondern ob seine
re ligioser Vurst~llungcn glaubhaft sind, sich an dcr Weltwirkhchi<eit
bowahren und bewah,he1ten" (Toot 1976: 107).
In sy nadenko oor wat die Chr1stel1ke gcloof wesenlik is (WE:4151. It\ Bonhocffer
daarop klem dat elke Christen hierdic vraag persoonlik moet beantwoord. Om jou
te beroep op die geloof van die kerk is om die vraag te ontduik en Is derhalwe
oneerl1k. Om die vraag bloot 1mcllektualisties te hanteer deur d1t

in

termo van die

tradisionele intorkonfess1onele dE.bat tussen Luthera11e, Geretormeerdes en selfs
Rooms-Katohel<e te probeer beantwoord, bevredig ook nie. Behalwe dat hiercJie
vraagste!linne qgterhaal is en die verskilnunte dus oneg geword hot, is die bybelsChnstelike . eloof nie daarvan afhanklik nie. Allermins kan dit daarvan leef. Wat
voorop i.:, is die vraag wie Chrrstus, wie God vandag vir ons is.
In sy beantwoording van h1erdie vraag wat volgens Huber 'n keuse vir die
moonthkheid van

'n nie-religieuse vorm van Ch•istendom veronderstel,

sluit

Bonhoeffer ac1n by die 0•1 Tcstamentiese gctuIenis van geloot (Huber 1985: 195;
Peters 1987:83-84; WE ·312). Hiervolgens omvat geloof die totale konkrete lewe
va,. die mens.

28

Ore God van die Ou Testament is nie 'n afsydigc God nic. Sy

28 Oonhoeffer se klem op die aardse beteken1s van die Ou Testament hang direk saam met sv
wantroue in 'n ind1viduahst1ese verstaan van die Bvbelse boodskap. Vir sy gevo&I was die vraag
na die mens se persoonhke sielehP.1I vir sv tvd agterhc1al en onbelangnk. Hy betw,s selfs of d1t
Bybels 1s. So vra hy 1n sv brief van 5 Me, 1944: "G1bt es ,m A .T. die Fra-1e nach dem Seelenhe1I
uberhaupt? 1st nicht die Gerecht1gkeit u,,d das Reich Gottes auf trdtm der M1ttelpunkt vom
allem? und ist nicht auch A6mer 3.24ft. das Ziel des Godankens, dass Gott allein gerecht sei,
und nicht e1ne indiv1duahst1sche He1lslehre? N1cht um das Jenseits, sondern um d1ose Welt, w,e
s1e geschaffen, erhalten, In Gesetze gefasst, versohnt und erneuert wird, geht es doch. Was
uber d1ese Welt h1naus ist, will Im fvangehum fur diese Welt dJ sem ... • (WE:312). D1t is in
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primere verhouding tot die wereld is nIe die van toeskouende afstand nie;
inteendeel,

sy

verhouding

Is een

van

akt1ewe

toetrede

tot

die

menslike

geskiedenis; van liefdevolle betrokkenheid by sy volk. God se transendensie slaan
gevolglik nie op die ewige en onbereikbare almag waarmee hy hoog bo die w~reld
troon nie. Dit dui op sy nabyhe1d en sorg in ons geskiedenis (WE:414) .
Hierdie nabyheid en sorg van God is nie bepork tot die buitengewone of die
innerlike lewe van die mens nie. God is nic 'n Deus ex machina, 'n stop/apgcd wat
alleen in die grenssituasies van die lewe teenwoordig is nie. Sy omgang met ons
raak ons hele lowe. Ook wanneer ons stark is, is Hy by ons en laat Hy ons deel in
die gawe van die lewe. In die tronk het Bonhoeffer a:; pastor telkens die
versoeking weerstaan om in religieuse terme oor God te praat. Hy verwoord sy eie
versugting so:
" ... ich mochte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte,
nicht in der Schwachen, sondern in der Kraft, nicht also bei Tod und
Schuld, :;ondern im Leben und im Guten des Menschen sprechen"
(WE:3071.
Die invloed van Feuerbach se religiekritiek is hier duidelik. Feuerbach het enige
algemene geloof in God as inoutentiek ontmasker (WE:414).
Uit God se openbarmg in Jesus Christus blyk dat Hy meer Is as wat die rel1gie van
Hom se. Sy botrokkenheid by ons gewone aardse lewe word m Christus bevest19.
Hier blyk ook hoc God Hom aan ons verbind. want in Christus as gekruisigde tree
God ons in swakheid en onmag tegemoct. Die kruis was geon imposante
kragvertoning nic. Dit was geen indrukwekkende demonstrasie van oorweldigende
mag nie. Hier hoor ans die klag van 'n weerlose kruiseling

die sug van 'n

sterwende. Tog toon God daarin sy troosvolle en reddende nabyheid. In swakhe1d
on lyding koni Hy tot ons hulp. Hiorin onderskei Hy horn by llltstek van die gode
van die religie.
"Gott ist ohnmachtig und schwach in der Welt und gorade und nur so
1st er bei uns und hllft uns. Es ist Matt 8· 17 ganz deutlich, dass
Christus nicht h1lft kraft seiner Almacht, sondern kraft seiner
Schwachheit, seines Loidens! Hier hegt der entscr.eidende
ooreenstf!mming h1ermee as Bonhoeffer on,ge poging om d,e evangehe m terme van die
Oosterse verlossingsmites te verstaan, afwys. Lg ,s onh1stones, soek 'n ew1ghei1 na die dood
en word deur d,e mens ,n grenss1tuas,as aangegryp Die O.T, s~ verlos!;ingsverh.ile daarenteen
is his tones en slaan op gebeure duskant die graf. Die llluwe l estamentiese opstandingsgeloof
bind die mens selfs nog Sterker aan die aarde. • Der Christ hat nicht wie die Glaubigen der
Erlosungsmythen aus den trd1schen Aufgaben und Schwier ,gke,ten ,mmer noch eme letzte

Ausflucht ms Ew,ge, sondern er muss das ird,scre Leben w,e Christus ••. ganz auskosten ... •
(WE:369) .
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Unterscheid zu alien Religionen. Die Religiositat des Mer.schen weist
ihn in seiner Not an die Macht Gottes In der Welt, Gott ist der Deus
ex machina. Dte Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das
Leiden Gottes; nur der leidende Gott kann helfen" (Wl 19-l).
Om in Christus te glo, is om deel te he aan sy lewens- en lydensgang op aarde. En
hierdie deelname vervreem ons nie van die gewone lewe waar ons daagliks ,n
verhouding r ,~t andcr leef nie. lnteendeel, die deelname aan God se lyding in die
wereld bind die mens opnuut aan die lewe. Meer nog, sy lewe kry 'n nuwe
berigtheid. Dit word, soos met Christus, 'n lewe van solidariteit met en sorg vir
ander.
"Faith in Jesus and his God consists in sharing a new l 1fe of being for
others" (Day 1975:445).
"Wenn Jesus, wre sein Weg in die Einsamkeit der Verzweiflung und in
den Tod am Kreuz ze,gt, der 'Mensch fur andere' ist, dann ist das
'Dasein fur andere' der Lebensvoll1w1 der Christen" (Huber 1987:36).
H1eruit blyk dat Bonhoeffer se nie-religieu::.e V.?rstaan van geloof nie prim~r 'n
i:itellektuele saak was nie. Dit verteenwoordig tro11ens 'n breuk met 'n tradisie van
teologiese 1ntellektualisme en 'n deurbraak nd 'n dimensie waarin, soos Peters
( 1987: 176) dit stel: " ... das Undenkt.,are lebbar und dor and ere 'unendlich wichtig'
wird". Dis ook nie 'n aangebore rehg1euse kwaliteit wat ons inperk tot 'n deel van
ons lewe nie (WE:415). Ott is, om die woorde van Bonhoeffer self te gebruik,
"etwas Ganzes,

ein

Lebensakt"

(WE:386;

sIen

00k

Huber

1987:37)

-

'n

selfstandige toekeer tot die wereld. As sodanig staan dit in die teken van menslike
selfontplooing en mag . Omdat dit voortspruit uit die lewensweg van Chnstus, is dit
te onderskei van dac::ruie vorme van mag wat ons samelewing kenmerk. Trouens,
dat God m die wcreld onmagtig Is, relativeer ook die tradisionele gasagstrukture
van die wereld en roep or.s tot 'n nuw8 verantwoordelikhe1d . Hier praat Peters
( 1979: 109) van die etiese en politieke belang van Bonhoetfer se rel1giekritiek. Die
openbare betekenis van sy teologie word hier baie duidelik (Green 1987:79-84).
Geloof word 'n begrip wat leefbaar is (Peters 1987: 177), Vt?rlosssrng 'n sosiale
gebeure (Karnetzki 1958: 168) .
Om uitdrukking te gee aan die aard van hierdie nuwe mondige verantwoordeltkheid
waartoe ons deelname aan God se onmag in Christus ons bring, gebru1k
Bonhoetfer die uitdrukking: etsi deus non daretur (WE:394). In sy nie-religisuse
verstaan van die evangelle Is dit 'n sleuteluitdrukkmg wat beteken "voor God en
met God leef ons sonder God"! Anders as met die gode van and er rel1giee, was dit
'n verrassende, nuwe kant van God wat Christus kom onthul het. Sy God is 'n
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God wat, terwyl Hy Immanuel - God mf't ans - is, ook die God is wat ons verlaat.
Volgens Zahrnt (1969: 158) het ons in die uitdrukking te make met 'n paradoksale
konformiteit tussen die religieloosheid van die moderne mens en die God van die
Christelike evangelie. Bonhoeffer het nl. 'n verbasende parallel gevind tussen (i) die
verbanning van God uit die wereld vanwee die mens se mondigwording en (iil sy
openbaring in Christus. Volgens horn is die essensie van moderne outonomiteit
daarin gelee dat God uitgesluit word uit ans lewe. Uitelndelik kan die mens sander
Hom klaarkom. Die verbasende Is egter dat presies so 'n lewe sonder Hom in die
Bybel bevestig word. Dieselfde proses voltrek horn in die openbaring van Christus:
Christus ly in die wereld en word aan die kruis volkome uitgeban. Sy kruiswoorde
"My God, my God, waarom het U my verlaat?" bevestig op 'n vreemde wy~e die
tewensbesef van die moderne mens: etsi deus non dareturl
Vir Bonhoeffer was daar dus 'n vreemde parallel tussen eerfike kennis van die
realiteit wat die mondige mens tipeer, en die kennis van God waarvan die geloof in
Christus

weet.

Gevolglik

kon

hy

se

dat

die

Christelike

geloof

'n

verwysingsraamwerk b1ed waarmee die mens die moderne wereld beter verstaan
as wat sy kGnnis toelaat. Aan die and er kant bly dit woar dat die mondigP mens se
kritiek op rnligie sy valse gode ontmasker en die oe oopgemaak het vir die God van
die Bybel - die Een wat in or.mag regeer, wat sy lconinkryk met weerlose liefde laat
kom.
Vol gens Bonhoetfer was dit die kardinale verskil tussen religie en geloof. Terwyl
religie die mens in sy nood na ' n magtige God verwys, verkondig die Christelike
geloof die teenwoord,ghe;d van 'n nederign God in ons tewe. Die gelnof wys hiien
na sy swokheid en lyding ter wille van mense . Dit roep die mens op om God daann
te leer ke:i en na te volg . Uitei,, delik is d;t d•e wr1armar" van die Chrtstnlike geloof.
Om te illusireer w<1t dit betaken, verwys Bonhoetfer :,a die Getsemane toneel.
Hieroor skryf hy:
•· 'Konnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? ' frngt Jesus in
Getsemane. Das ist die Umkehrung von allem was aer religiose
Mensch von Gott erwartet. Der Mensch wird au rgerufen, dr.s l.eid~n
Gottes an der gottlosen 'Nelt mitzuleiden. Er muss also wirklich in d~r
gt.>ttlosen Welt leben, und dart nicht der Versuch machen, ihre
Gottlosigke,t irgAnawie retigios zu verdecken, zu verklaren; er muss
'woltlich' leben und ninimt eben darin an dern Leiden Gotte~ teil ...
Nicht der relig!oi>e Akt macht den Christen, sondern das TPil:iehmen
nm Leiden Gottes irn weltlir.heq Leben . Das ist die metanoia, nicht
zuArst Dn dio eigene Note, Fragen, Sundan, Angste denken, sondern
sich in den Weg Jesu Christi mithineinreissen tassen'' (WE:395).
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Te m1dde van die groot verske1denhe1d van geloofsvorme in die Nuwe Testament
was d,t die een gemeenskapl,ke element wat Bonhoeffer by almal gekry het: die
feit dat dit 'n deelnamP aan God se lyding in Christus is, en deur Hom aan God se
lyding in die w~reld (WE: 395-3961 Geloof ,s dus nie net om daar te wees vir
ander nie, maar rn solidarite,t met Chnstus se plaasverv,u ~er ,:e li~fde ook daar te
wees in hulle lydrng. Dit rs om soos Christus te stry vir andere en hulle serge,
lydrng en pyn op jou te neem. Hrerin onderske, die Christen horn van die heiden
(WF.: 382; Lehmann 1969:40). Maar hierdeur konfronteer hy ook die mens met sy
grootste verantwoordelikheid .
"Humankind is called to come to the aid of God, to share in his plight,
to take up worldly responsibility to alleviate suffering" (Day
1975:446).
Geloof h£t dus alles te make met ons konkrete lewc op aarde. D1t hef nie ons
verbondenheid met die wereld op me, maar gee ons die vryhe1d om volu1t daann te
1ecf. Dit stort ons in

die kleurryke en dikwels spannrngsvolle avontuur van

menswees in . Dit stel ons in staat om daar ons eie menswees onverkort tot
vervulling

te

bring;

dit

help

ons

om

volkome

mensl1k

te

feet

(Thielicke

1956:324:WE:406-407 ). Trouens, dis werklik eers in hierdie "voile Diesseitigke1t
des Lebens" (WE :401 ) dat ons leer wat geloof is. In afgrensing van enige
religieuse heiligheidstrewe, beskryf Bonhoeffer hierdie aardse d1mensie van geloof
volg :

SOOS

" ... dies nenne ich Diosseitigkoit, namlich in dor Fu lie der Aufgaben,
Fraaen, Erfolge u .,d Misserfolge, Erfahrungen und Ratlos,gkeiten
leben, - dann w1rft man sich Gott ganz in die Arma, dann nimmt man
nicht mc hr das eigenen Leiden, sondern das LeidPn Gottes in der Welt
ernst, 1ann wacht man m,t Christus in Getsamane, und ich denke,
das ist Gtaubo, das 1st metanri,~1; und so wird man Mensch, ei11
Chiist" (WE:402).
Dit is dus duidelik dat Bonhoeffer se me religieuse interpretasie van die evangelie
heelwat meer inhou as btoot 'n nuwe intc>rpretas1c ✓an die evangelie. Hy het wet
net soos Tillich en Bultmann d,e hermeri~uuese vraagstuk met groot ems bejaen.
Dit was v1r horn al:yd !Jelangrik dat die evangel,e mf'T krag en gelootwaardigheid in
die samelewing sc,u opklink. Daarom waarsku Ebeling ( 1960:90-160) dat ons rn die
onc1ersot!k oor Bonhoeffer

S(j

nie relig,euse interprernsie nie dre vraag na

'11

nuwe

taat en dill na die lowen<:vorm van die Christendom wat dit moet dra, teenoor
mekaar moct stet nie.
Regdeur sv lewe hat Bonhoeffer Ult hepl~tt dat die Christen en die kerk se wnorde
verstork moot word dour die vorm van hulle lewe

Govolgltk kan Bethge
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(1985:782) se dat Bonhoeffer se nie-religieuse interpretasie uiteindelik daarop
gemik 1s om vir sowel dio prndiking van die kerk as sy leefvorm betroubare kriteria
te voorsien. Hierdie klem oµ die samehang tussen woord en lewe, belydenis en
daad hang natuurl1k direk saam met die eie sosiaal-politieke rol wat Bonhoeffer vir
die kerk voor~:cn het en sy daarmee samehangende visie dat teologieso begrippe
sosiale intensie het.
"Die frohe Botschaft verkundigte die Heilung des sozialen Bezuges"
(Karnetzki 1958: 167).
Tog kom daar tye - en dit het Bonhoeffer in sy dag beleef - waarin die :•erk se
lewensvorm sy belydenis so weerspreek dat dit nie alleen sy getuienis In die
samelewing verswak nie, maar dit ook ongeloofwaardig maak. In so 'n situasie is
dit misplaas om bloat te konsentrcer op die hermeneut1ese vraaystuk, d.i. die
vraag oor die inhoud va11 dre ovanp he en hoe dit oorgedra moet wCJrd. Dis
bolangriker ctat die kerk evangel,es moet lee,. So kry die evangelie gewig en word
dit werklik gehoor. Bonhoeffer ~e n1c-religieuse interpretas,e van die evangelie was
in hoe mate hierop gem1k. Dit was meer 'n etiese as 'n hermeneutiese kategorie .
Ort steun op dre geloot dat die evangelie beter verstaan word in die konkrete
leefwyse van mense as in die teoret,ese spekulasie van tcoloe (Zahrnt 1969: 159).
Gevolglik loop sy bep,ande boek uit op 'n derde deel waarin hy onder dre opskrif
"Konklusies", die gestalte van dre ChristP.ndom en daarmee saam die van dre kerk
vir 'n nuwe tyd deurdink (WE:415-416) . Die sentrale rol van die kerk in Bonhoetfer
se denke blyk duideliker as ooit. Deur in Christus deel te

he

aan God se lyding vir

d ie wereld word die kerk nie net 'n gemoenskap wdt sy roeprng uitleef nie; dit
word 'n lewende en konkrete uitleg van die Christeiike gcloof self (De Gruchy
1972:180). Hreraan wou Bonhoeffer die kerk herinnor . So, het hy u•·~I0, kan hy 'n
diens bowys aan die kerk van die toekoms (WE:416) .
Day stel dit treffend waar hy soos volg oor die intens,e van Bonlioef fer se nioreligieuse intorpretas,e van die evangelic skryf:
".. . he did not intend non-religious interpretation as a desk-bound
exer-;i~e in translation. Rather, the eventual now language would arise
out of the life of christians engaged together with their secular
comrades in solidarity with Christ suffering in the world . Interpretation
was not the primary task at hand . The immediate noed was the
structuring of respon,.,ble communal life in secular society" (Day
1975:450).
Die skep van so 'n gemoonskap verteonwoordig nio 'n angstigP- poging om die
Christendom aan te pas by dre sPkul~re w~reld nie Or• verWlk die hart van die
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evangelie (Zahrnt 1969. 158). Een van die kragtigste u,tsprake van Bonhoeffer in
di~ verband lui:
"Man muss eine Zeitlang in einer Gemeinde leben um zu verstehen.
wie 'Christus in ihr Gestalt gev'Vinnt' (Gal.4, 19)" (WE:392).
Fetl ( 1968:40-41) voer oortuigend aan dat nierdie "nuwe" vertolking van die
evangelie ,n terme van sy sosiaal-etiese gehalte nie nat in ooreenstemming is met
die grondbedoeling van Bonhoeffer se teologiese wcrksaamheid nie; dit hang ook
direk saam met sy, vir ba,e, vreemde belangstelling in lndie.
U1t verskeie briewe wat hy hieroor geskryf het (GS 1:24,32,41,42,61; GS
11:158, 180, GS 111:261,263), blyk dit dat Bonhoeffer deurgaans die Oosterse
lewensvorm as 'n baie belangrike bevrugting vir die vervalle Westerse qestalte van
die Christendom beskou het (Feil 1968:47). Veral die geweldloosheid van Ghandi
en die gemt?enskapslewe wat daarin ge1mpl1 eer word, het horn aangetrek (48). Hy
het by meer as een geleentheid beplan om Ghandi te besoek. Die oorlog het egter
sy planne in die wiele gery. Desondanks hot die potensielo waarde daarvan horn
bygebly. Daarom kan ons in aansluiting by Feil met veiligheid beweor dat die
vroegste tokens van sy voorstelling van n religiolose Christendom ongetwyfeld in
hierdie belangstelling te vinde is (421. Dit verklaar waarom Bonhoeffer eers van 'n
nie -religieuse Christendom gepraat het en daarna in 'n afgeleide sin van 'n nioreligieuse interpretasie (40 -41 ).
Sy gedagtes oor 'n nie religieuse Christendom het vanselfsprekcnd geweldige
in 1pllkasies vir die konkrete gestalte van die kerk ,n die w~reld gehad.
"Die Neuorientierung, die hier zu leisten ist, ist nicht all .in Sache der
Theologie, sondern ist eine Frage an die Existenz der K1rche''
(Schunherr 1988:87).

4.4
4 .4 . 1

DIE KERK VAN DIE TOEKOMS: GELOOFWAARDIGHEIO AS SOUOARITEIT
Kritiek op die bestaande kerk

Alhoewel Bonhoeffer se laaste gedagtes oor die kerk in fragmcntariese vorm na
ons kom, gee dit bela,,grike riglyne vir die geloofwaard,ge gestalte van die kork 1,1
'n nie-religieuse samelewing.
Vir Bonbc\;ffer was die ruimte van die kerk die plek waar 'n nm-relig1t..

c-,

Christendom gestalte moes kry, waar die Christen verantwoordeltk kon deelneer,,
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aan God se on mag en lyding in die wereld. Dit kon egter net gebeur waar die kerk
begin loskom van die tradisionefe patronc waarin dit tot dusver vasgevang was.
Dit rnoes daadwerklik betrokke raak by die problematiek van die menslike lewe.
"Kirche jedoch kann nicht langer in der traditionellen Angepasstheid
und Selbstfixierung verharren . Zukunft hat sie nur als eine in ihren
pohtischen Wesen radikalisierte Kirche: als 'Kirche fur andere"' (Peters
1979:110).
Gevolgl1k het Bonhoeffer sa nadenke oor die gestalte van 'n nie-religieuse kerk
begin met kritiek op die bestaande vorm van kerkwees. Hierdie kritiek vorm 'n
inherente deel van sy nadenke oor die gestalte van die kerk vorentoe. Dit dra o.a.
by tot die c,ntwikkeling van afdoende kriteria vir die verandering wat die kerk se
historiese gestalte moes ondergaan voordat dit geloofwaardig kon wees (Huber
1985: 196).
Uit sy analise van die mondige wereld blyk dit dat die kerk in daardie stadium vir
Bonhoeffer weinig bygedra het om die nood van die samAlewing te help ledig. Toe
religie sy invloed begin verloor het en daar vanwee die oororganisering van die
samelewing 'n groeiende behoefte aan geestelike vitaliteit en identiteit was, het die
kerk steriel en selfgerig bly. !n plaas van dit te waag orn werklik diensbaar te wees
aan die mensdom, was die l<ork se eerste oorweging selfbehoud. Hieruit volg 'n
houding van verdedigende selfregverdiging.
Hierdie

preokkupasie

met

wat

Bonhoeffer

noem

"Bestandssicherung"

en

"Selbstverteidigung", is 'n belangrike aspek van sy kritiek op die kerk. 'n Kerk wat
lngestet is op selfoorlewing bevestig daarmee hoe diep dit nog gewortel is in die
burgt:ii like belange van 'n bevoorregte deel van die samelewing. Dit praat die taal
van die ryker middelkfas vir wie dit tevrede rnoet hou. Uit vrees dat die kerk se
voortbestaan in gedmng mag kom, bemoei dit horn nie met die politieke prosesse
nie (WE:414).
"F.r (Bonhoeffer - C.A.J durchschaut, das die These vom unpolitische
Character der Kirche dem lnteresse an Selbsterhrltung entspringt"
(Huber 1985: 196).
Hierdie selfgerigte, burgerlike mentaliteit van die kerk bring mee dat sy getuienis
geen effek op die massas het nie. Oit het onbekwaam geword om 'n dra~r van
God se versoenende en verlossende Woord aan mense te wees. Daarmee het al
die kerk se vorige woorde kragteloos en ongeloofwaardig geword.
Die effek van so 'n verlies aan ettektiwiteit en egtheid by die uitdra van die

- ---
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evangelie is dat dit die uitsig op Christus versper. In een kor t sin stel Bonhoeffor
hierdie tragiese feit:
'' 'Jesus' entschwindet dem Blick" (WE:414).
Die simptome was

,in of meer al die kerke sigbaar: die Evangeliese kerke wat

d.m.v. die pietisme die Christendom as religie orent probeer hou het, die Lutherse
ortodoksie wat probeer het om dit:: kerk as heilsin:nituut te red en ook die
Belydende Kerk wat sy saak ten koste van die persoonl1ke geloof in Christus
probeer stel het (WE:413-4141. Omdat Bonhoeffer die naaste aan die Belydende
Kerk geleef het, is dit waarskynhk dat sy diagnose van die kerk spesifiek
betrekking gehad het op die toestand wat in die Belydende beweging ontwikkel
het. Dit het begin as 'n stryd vir ander en geeindig in soeke na selfbehoud (Peters
1987: 181 ).
In 'n brief (WE:321-3281 by geleentheid van Dietrich Wilhelm Rudiger Bethge se
doop verwys Bonhoeffer na hierdie geloofwaard1gheidskrisis en hy som dit soos
volg op.
"Was Versohnung und Erlosung, was Wiedergeburt und Heiliger
Geist, w&s Feindesliebe, Kreuz und Auferstehung, was Leben in
Christus unc1 Nachfolge heisst, das alles ist fO !--c hwer u,1d so fern,
das wir es kaum mehr wagen, davon zu sprechen .. . Das ist unsere
eIgene Schuld. Unsere Kirche, die in diesen Jahren ,Iur um ihre
Selbsterhaltung gekampft hat, als ware s,e ain Selbstzweck, ist
unfahig, Trager des versohnenden und erlosenden Wortes fur die
Menschen und fur die Welt zu sein . Darum mussen u1P fruhere Worte
kraftlos werden und verstummen ... " (WE:327-328)
Die kerk word eers werklik geloofwaardig as dit verlos we-rd van angs om
oorlewing en afstand doen van kompromiee met die samelewing. So 'n angstiga,
gekompromitteerde kerk moet agtergelaat word. Vir Bonhoeffer het dit nie beteken
dat lidmate dif- offisiele kerk noodwendig moet verlaat nie. Die breuk met 'n
burgerlik-gekomprom,tteerde

kerk

moes

meer

radikaal

wees.

Daadwerklike

boetedoening en omkeer was nc-dig. Hierdie omkeer • Bonhoeffer noem dit in sy
doopbrief 'n wedergeboorte (WE:328) -

dui op 'n grensoorskryding waann die

kerk doelbewus loskom van die tokale religieuse bindinge wat sy bestaan tevore
bepaal het (Peters 1987: 178). Die Westerse Angelsaksiese en Europese vorme
daarvan moet gerelativeer en afgeskud word. Ander w~relde, spesifiek die Ooste
moet verken word (WE:259). Alleen so sal "die ander'' waarvoor die kerk ruimte
moat h~, regtig belangrik word . Uit 'n baie kort verwysing na sy visie vlr die
toekomstige gestalte van die kerk, blyk dat dle kerk van die sg. "rehgielose
Christen" vir Bonhoeffer gebore moes word op die ontmoetingspunt tussen Ooste
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~n Weste.
"Wie dieses •el1gionslose Christentum aussieht, welche Gestalt es
annimmt, dartiber denke ich nun viel nach . .. Vielleicht wird hlor
gerade und in der Mitte zwischon Osten und Westen oine wichtige
Aufgabe zufallen" (WE:308).
Soos reeds gsnoem is, kon Bonhoerfer hierdie ideaal om sy nadenke oor die kerk
vir die toekoms te integreer met 'n Oo~terse ervaring, nooit verwesenlik nie. Wat

hy gevolglik oor die Q(lStalte van 'n nie-religieu$e kerk te sA het, bly beperk tot
enkele aanduidinge.
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'n Kerk vlr andere, sonder voorregte en mag

4.4.2

Vir Bonhoetfer was dit nie genoeg om die kerk se geloofwaardigheidskrisis te
diagnoseer en terug te voer tot sv angs om solfbehoud nie. Die vraag was hoe 'n
kork wat nie in die ecrste plek bekommerd was oor sy eie voortbestaan nie,
homself moes versta~n en inrtg. Hoe moes so 'n kerk leef7
As uitgangspunt vir sy visie op die kerk in hierdie laaste fase van sy lewe ktter die
e,.kles:o'ogiese grondgedagte van Bonhoeffer weer terug. Oit ,s nl. dat die kerk
e!leun van:.iit sy innige gemeonskap mot dto teenwoordige Christus begryp kan
word. Hierdie teenwoordighoid van Christus, so dui Bonhoeffer dit nou tydens die
c:totfase van sy lewe aan, is sy teenwoordighoid in lyding, sy daarwoes vir andere.
Oit was die oorhcersende beeld van Chnstus in clio govangensl<apsbriewe. Christus
is dio Ecn wat Hom in sy i<ru1sweg en lyding 1dent1f1soer met allo lydendes en
vorontregtes. Hy doon d1t asof hulle ook sy broors on sust~rs is. Oaarmfto het Hy
die p!ek CJangawy..., waar die kerk as sy liggaam in die w-,reld behoort te leaf.
"Die Kircha ist nur Kirche wenn sie fur andere da ist" (WE:415).
Alhoewel hierdie formula betrekltk convoud1g lyk, het dtt geweldige 1mplikasies vir
die lewo

n g stalte van dio kork in die w0rold. Hiervan 1ce Bonhoeffor onk'-ia

eanduidings.
'n Kerk vir ander betekon dat die kork nie mecr veroordP',md op die periferie van
die lewe kan staan n10. Oto kerk van die wat

ender re11g1c leef, staan volgens

Bonhoeffer "nicht en den Grenzen, sondern Mitten im Dorf" (WE:3O8). Hier In dte
sentrum van die gowone lewe is die kerk gcroop r,m decl to h4! ean die alledeagse
en wAreldse verpligtingo van dio menslikc gcmeenskap. Oit mag egtBr nie geskied
vanu1t 'n posisie van dominasie nio; inteondeel, 'n kerk wat eg betrokke 1s, moet
bereid woes om in soltdaritoit mot andcr se nood te help en to dicn. Kortom, oie
kerk moet deur woord en lewe vir alle mense 'n voorb old wees van wat dit
betoken om ta leef met Christus, om vir ander daar te wees (WE:415-416).
Om dit te doen moat die kerk egter bereid wees om 'n staatvrye kork (Peters
1987: 179), 'n kerk sender voorregte (Smolik 1976: 129-145) en daarom ook 'n
, erwoudlge kerk (Krusct.d 1979:2 19) sander mag (Schonherr 19:83-84) to wees.
Trouens, die vorm van so 'n kerk se lewe moet 'n lewende protcs teen alle vorme
vP.n rn 9 en hoogmcod woes. Oit mo t die fiksie ontmaskor dat mag 'n essensilile
vvaarde v,,r'\ die lowe is. Oaarenteen rnoet sy eie lewe in die token van egthaid,
geduld, deem, eri en nederigheid staan (WE:416). Bonhodf r gco
v:m wnt dit prakt,_,r vir die kerk inhou:

If 'n ind1kasln
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"Um cin Anfang zu machen, muss sie allcs Eigentum den
Notleidenden schenken. Die Pfarrer mussen ausschhesslich von den
freiwilligen Gaben der Ge, neinde lebcn, evtl. einen weltlichen Beruf
ausuben. Sic muss an den welt'ichen Aufgaben teilnehmen, nicht
herrschend, sondern helfcnd und dienend" (WE:415).
Volgens Smolik (1976:143) Is dio ware kerk 'n gemeenskap sander mag en
voorregto. Di6 kerk teef goheol en al In wat hy noem "einem eschatologischen
Provisorium von don Verheissungen Gottes her" (Smolik 1976: 1451. Hierdie
beloftes bevry horn van sy angs nm institusioneel te oorleef. Dit maak sy lewe oop
om in liefdevolle solidariteit met die orge van die samelowing om to gaan. So 'n
kerk waag dit om die lydende Christus wat Hof'1 met die armes ~n die rykes
bemoei, na to volg. Dit buig ondor d,e gerig van God terwyl dit onseltsugtig
deelnecm

aan

die

lyding

van

die

w~reld.

Daarin

toon

dit

sy

krag

en

geloof waardighc1d.
Hierdio oponheid na d1a wOreId, die feit dat d10 kerk in die sentrum vP.n die lewe vir
andor daar is, betoken so::iologles gesicn dat die gomeente nio not eon groep kan
inslu1t nie
"Der 'religionloso Art eitcr' ware selbsverstandhch integriert; die
Pfarror ,md Priester waren m6gl1cherwcise selber Arbeiter" (Peters
1987: 17 ).
Huber wys daorop dat Bonhoeffor met sy dcfinisio van "keik vir andcro" nog 'n
keer die hegte verbintonis tusscn die kerk so verkondiging on sy bostaansvorm
on crstreop. Dis tor w1lle van geloofwaardigheid van kardinale belang dat daar
g en diskropans1e bostaan tussen die kerk so belydenis en die ordening van sy
lewe as syn vir ender nie. Dio toots vir die erns waormoe die kork sy identiteit en
geloofwaardigheid as li\)gaam van Christus h~n~der, is spc ifiek gelee in die manier
waarop die gemo&, • rnot sy eio besittings orngaan.
"Am Umgang der K1rche mit materiellen Besitz und rinanziellen
Ressourcen muss erkennbar worden, das sie Kirche Jesu Chrh;ti ist,
der sich mit der Geringsten identifiziert. Nicht orgar•isntorischen
Machtentfaltung, sondern die Bereitschaft, um der Entrechteton und
Leidenden willen auf Privilegien 1u verzichten, ist fur sie
kennzeichnend" (Huber 1985: 198).
Bonhoeffer Is met hierdi& visie van die kerk rel1dS np pad na die tc,ekoms. Hy gee
konkrete riglyne vir die gestalto van 'n na-oorlogse kork . Binne die onmiddoll1ke
konteks van sy lew , was dit duidelik dat di a dor, die noodlydonde waarmee hy
gehoop het die kerk horn sou vereensalwig, die Jade moos woos (Duchrow
1978:405). Oaar Is al baie geskryt oor sy houdi'lg toenoor die Jade (Todt
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1982:139-183; Klappert 1982:77-135; Lapide 1979:116-130). Buiten dat hy een
van die eerstes was wat die kerk se integrite1t afhanklik gemaak het van
bosorgdheid oor die Jade, het hy toenemend die weg van die kerk verbind aan
God se weg met die Jade. Oaarmee gee hy reeds riglyne vir 'n teologie na die
Holocaust (Bothge 1981 :43-101) .
Wat Bonhoeffer se denke oor die kerk se geloofwaardigheid in sy tronkfase betref,
Is daar nog een vraag wat oorbly, nl. of so 'n swaar aksent op die wAreldlike taak
van die kerk nie 'n verwareldliking van die kerk meebring nie. Is dit nie 'n
funksionalisering van die kerk ten koste van sy ware identiteit nie 7 Tas dit nie op
sy beurt weer die geloofwaardigheid van die kerk aan nie? Wat het bv. geword
van die kerk se lewe na binne? Wat bly oor van dingo soos die erediens en gebed
waar die kerk op 'n nie-religieuse wysc in die w~reld moet leof?.
Om hierop lig te werp moet ons kyk na die rol van die disciplin

;ircana in

Bonhoeffer se teologie. Oit sal ons voer na wat hy gesien het as die diepste
geheim vir die kcrk se geloofwaardige bestaan in die w~reld . Ons sal in di6
gedeelte
hoofsaaklik konsentreer op
die gedagtes
wat
hy in sy
gevangenskapbricwe hioroor uitgesprcek hot.

4 .4.3

Dlsclplina Arcana as gohelm van 'n egte wlreldllke bestaan.

Na aanleiding van Bonhoeffer se gcdagtes oor 'n nie-religieuse Christendom het
Bethge op 3 Junie 1944 navraag gedoen oor die implikasies wat dit vir die eie
lewe van die kerk in die w rold sou hA. Sy vraag was:
"Also wie ist es mit der konkreten Behauptung des 'Raumes' in der
Welt? Welche Rolle hat das Kultische, welche das Prophetische?
Welche Bedeutung hat schliesslich die christliche Tradition, in der wir
stehen?" (WE:348).
Bonhoeffor het die vraag as ernstig boskou (WE:306). In sy briewe en sy ontwerp
oar die kerk van die toekoms word daar baie oksplisiet na die kultus verwys as 'n
tema waaroor hy gehoop het om breedvoeriger to skryf (WE:415) . Volgens Bethge
het Bonhoef fer in die ontwikkeling van sy nie-rchgieuse interpretas1e nooit oorweeg
om afstand te doen van die tradisionele woorde en gebruike van die kerk nie.
Trouens, vir horn was dit van groot belang dat die kerk se interne lewe gekoester
word. 'n Ware vorm van aanbir1dlng moos bewaar bly. D1t Is 'n misverstaan van
Bonhooffer se nie-roligiouse interpretasie van die evangehe as dit ten koste van die
samokoms en aanbiddingspraktyke van die gemcente goskied . Wat op die spel was
by sy nuwe projck was juis 'n nuwe horwinning van hierdie tradisionelo gebruike
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en daarmee saam die herstel van die kerk se ware identiteit. Waarin di: presies ~ct.1
bestaan en hoe die kerk se interne lewe daardeur geraak sou word, Is nooit
volledig deur Bonhoeffer uitgesoel nie .
Volgens Lange (1967:545) is daar wel twee plekke waar Bonhoeffer, alhoewel min
en fragmentaries, tog belangrike leidrade verskaf oor wat hy gedink het die rot van
die kerk se interne lewe moes wees . In die eerste plek het hy in aansluiting by sy
gedagtes in die Ethik weer gesuggereer dat die kerk 'n ruimte moet wees
waarbinne d,e estetiese dimens1e van ons bestaan in vrye spel, kuns en vnendskap
kan gedy. Maar nog belangriker as sy gedagtes oor die estet,ese, is sy verwysing
na die sg . disciplina arcana as die noodsaaklike kontrapunt van 'n nie-religieuse
interpretas,e.
Alhoewel din term relmief seldsaam is in Bonhoeter se werk. was dit nie op die
perifene van sy lewe nie (Meus 1960.68 vv). Met die begrip word die geheim van
die Christen se deelname aan God se lyding in die w~reld vertolk (Bethge
1985 :784) . Hieruit ontvang die kerk sy unieke ruimte en karakter , . · e w~reld . Die
discip/ina arcana bepaal uiteindelik die geloofwaardigheid van d ; _;t-, :sten se lewe
en getuienis in die w~reld . Om die rede het dit in Bonhoeffer ~ , persoonlike lewe
asook in die van die kerk soos hy dit gevisualiseer het, 'n baia .,entrate rot gespeel.
Meer as wat Lange raakgesien het, vorm dit 'n intet;' ale deel van sy lewe en sy
teologiese denke. Oral kry ons verwysings na die aard en waarde daarvan. By
geleentheid praat hy van die "exerc1tium" waarsonder dit nie moontlik is om God
se Woord te hoor nie (Nachwort SF: 145). Op ander plekke verwys hy direk na die
dissiplines van meditasie en gebed en die waarde wat d1t vir die aardse lewe het.
In wat volg gee ons eerstens 'n kort historiese agtergrond van die term. Met die
twee 11erwysings in Widerstand und Er!, ·!Jung as uitgangspunt (WE:306, 312), sat
die beteken,s van die disciplina arcana by Bonhoeffer dan nagegaan word. In die
proses sat ons na ander gedeeltes ook verwys .
In 'n uiteensetting oor die geskiedenis van die disciplina arcana, wys De Gruchy
( 1972: 185-186) daarop dat die beg rip relatief taat gemunt is. Die Protestant Jean
Daille gebruik dit in die sewentiende eeu om 'n geheime praktyk eIe aan die lewe
van die vroee kerk, aan te dui. Hoewel dit verband hou met die geloofsgoedere of gebruike wat Jesus na sy opstondin\l aan die kerk oorgelewer het, slaan dit in die
tweedo eeu op daardie ntueel waardeur gedoopte lidmate ingewy is by en vertroud
gemaak is met di6 trad1sies. Oit htt gewoonlik plaasgevind tydens die tweede
helfte van die kerk se normale liturg10
belydenis van Nicea gesing.

Dan is die eucharistie gevier en die

- - - - - - - ---------- - ------~---------- -

--

---
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Die term disciplina arcana het egter eers in die vierde eeu n.C. tydens Konstantyn
se bewind werklik bel,rngrik geword . In die tyd het die oorgelewerde Christelike
geloof gevaar geloo') om <:feur die wyse waarop dit op die samelewing betrek is,
geprofaniseer te w c, d. Waar dit gebeur, kom die kerk se unieke indentiteit in
gedrang en ly sy getuicr.,s skade. In reaksie hierop het die kerkvaders en die
gemeentes nuwe klem op die disciplina arcana geplaas. Vir hulle llet dissiplines
soos gebed, meditasie en st ilt£ daarvoor gesorg dat die oorgelewerde gebruike en
inhoude van die geloof by die ware dissipels verinnerlik en dus op 'n lewende
manier vir die nageslag lnfwaar gebly het. Deur die beoefening van die disciplina
arcana is verhoed dat hierdi,3 Christelike gebruike saam met die inhoude van die

geloof misverstaan, misbrui...: An g.;;:irofaniseer is.
Teen 'n soortgelykd agtergrond bek:Nr1iocn Bonhoeffer weer die belang van die
disciplina arcana.

"Auch bei Bonhoeffer zie11 der Begrn darauf, das 'die Geheimrnsse
des christlichen Glaube vo.- ?rofanis1Art1ng behutet warden'" (Huber
1985:198; WE :).
Die gevaar van profanisering het in Bonhoeffer

t 1d anders da3r uitgesien as in
die vierde e~u Die kerk het nie meer in 'n gunstig& -rtilieu {;elee, v;aar sy invloed
"'8

vanself~µreKend gegeld het nie. Dit kon nie ":'Iaer m'?t ,Ji~ kaiser

St'.'

hulp die wAreld

met religieuse jargon verower nle. Die w~rel,, wr?arin hy horn be.1ind liet, het wars
geraak van religie . Die uitdaging was nou o,

, !io mondigheid van die wA, old nie

net te erken nie, maar om self in die teken daarv~ri 1e Qt<! n leef. Dio kerk self moes
wAreldlik gaan leef. Hierdie nuwe openheid na die wArold moes egter nio lei tot
kontormering en die uiteindelike profanisering van die kerlc nie. Die kerk mag nie sy
unieke identiteit verloor nie. Met die oog hierop het Bonhoeffer dan die discipline
arcana probeer herwin - "to protect the identity as well as the true wordliness of

the church" (De Gruchy 1972: 189; sien ook Phillips 1967:226) . Waar Bonhoeffer
die term tydens sy gevangenskap gebruik, gaan dit om hierdie beskuttingsfun~sie
van die disclplina arcana. Omdat daar belangrike aksentverskille is tussen die
plekke waar hierdie beskuttingsfunksie aan die orde kom , sal ek •.or~lik!, nt• die

verskillende gedeeltes verwys.
In die eerste gedeelte hou Bonhoeffer horn bes,g met die vraag hoe p,, sies d:e
kerk in sy nie-religieuse betrokkenheid by die wAreld sy unieke identiteit kan ,,1tI,,ef
en behou.
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" ... wie sind wir 'relig1onslos-weltlich' Christen, wie sind wir ekklesia,
Herausgerufene, ohne uns religios als Bevorzugte zu verstehen,
sondern vielmehr als ganz zur Welt Gehorige?" (WE:306).
Binne hierdie konteks sien Bonhoeffer die betekenis van die kultus en gebed as
belangrike elemente van die disciplina arcana. Hoewel hy net 'n aanduiding gee, is
dit genoeg om at te lei dat die beoefening van die disciplina arcana nie bedoel is
om die kerk te 1soleer van die wAreld nie; inteendeel, dit :noet die kerk juis van
isolas1e bewaar. Op 'n subtiele wyse 1s 'n keuse vir isolasie en w6reldvermyding
juis 'n nuwe kompromie mot die w6reld (Peters 1979:110) . Hiervan moet die

disciplina arcana die kerk be~aar.
In Finkenwalde verwvs Bonhoeffer met die oog op oroter diensbaarheid aan die
w6reld reeds na die fL nksie van die dissiplines as die "innerJte Konzentration" (GS
11:449). Dit sou geleentheid gee vir die realisering var. sy 1dentiteit as solidariteit
met die w6reld. 'n Brief van :l1 Augustus 1944 (WE:425-426) wat Bonhocffer aan
Bethge geskryf het, verdu1delik hoe die disciplina a:-cana as innerlike konsentrasie
die kerk van w6reldvermyding bewaar en mt sol1dariteit met die noodlydende voer.
Ir. die brief verwys Bonhoeffer nn die betekenis van ri.editasie en spel hy die
sosiaal-etiese betekenis doorvan uit. Hy voe, aan dat w1,3 horn lank en rustig
genoeg vcrdiep in die lewe, sµreke, handehng, lyding en st P.rwe van Jesus, deel
kry aan 'n nuwe ,~we wat sigt,adr

V\ ord

in e,ns alledaagse pligtc.: en 011s verhouding

met ander. Soos blyk uit enk':lle om~endskrywes, het hierdie intrinsiel<t> band
tussen rneditatiewe gobod en lewensbotrokkenheid die lewe van die gemeenskap
in FinkenvValde gokenmerk (GS

i1, li.1,;.

Bonhoeffer gaan snits ve(der. ',

.

463) .
11 ,

inwerp by die" lewe en sigself ider,t ifiseer

met die nood van ander, vinrl sy , •1, o ,n ooreenstemming mer di~ van Christus. So
'n persoon "leem deal aa11 -:,y lydensweg e,1 kom in aanraking rnet Cnristus s~lf In
Hom as medemens vir ander ontdek hy sy eiti identite1t en word hy tot diaper
betrokkenhe1d gemot1veer.
" ... it is jn identifying with the world that the church meets Jesus and
finds its identity as community for others" (Day 1975:455).
Uit hierdit.'

!..-;1 1se

vir betrokkenheid by die w~reld word weer nuwe gebede, nuwe

aanbidding~· ·.)r.ne gebore. Die lewe word 'n geloofsavontuur. Niks is meer
onmoontlik , • Geen aardse mag kan ons lewe sander God se wil versteur nie.

Or.s lewe we; , omring deur goeie magte (WE:435-436) . In die galoot sien ans
Jesus. o,,s bei.'. dr Hom 'n pad .
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"The arcane discipline is not a balancing 'corrective' to secular
Christianity, but the provisional expression of its faith that this, our
time, and not some remote eon, is the age of Jesus; that this, our
world, and none other, is the place where his kingdom is breaking in.
The immediate task is to prepare its way in the world" (Day
1975:456).
Uit bg. blyk nou dat die disciplina arcana die Christendom en die kerk nie alleen
bind aan die voorlaaste, of dan die voorlopigheid van ons aardse lewe nie
(WE:306); dit vorm oak die onmisbare voorwaarde vir die kerk se lewe daar.
Daarsonder bly betrokkenheid by die were Id oppervlakkig, blind en onsensitief.
Huber stel dit so:
"Weltlichkeit
und
Gegenwartigkeit konnen nicht ohne die
Vergowisserung der Wahrheit bleit> ..1n· das religionslose Christentum
lebt aus der Arkandisziplin geistlicher Existenz; das Beten und Tun des
Gerechten gehoren zusammen" (Huber 1985: 198).
Bethge verwys ook daarna:
"Arcane discipline without worldliness is ghetto, nnd worldliness
without arcane discipline is no more than the streets" (Bethge
1985:788).
Die ander betekenisvolle verwysing na die disciplina arcana kom in 'n brief van 5
Mei 1944 voor. In die brief kritiseer Bon hoe ffer Barth se openbaringspositiwisme.
Volgens horn beteken Barth se posisie dat die evangelie onverdund aan die
mensdom verkondig ,., oet word: Of die mens aanvaar alles, of niks. Vir Bonhoeffer
was dit te eenvoudig. 111 reaksie daarop skryf hy:
"Es gibt Stufen der Erkenntnis und Stufen der Bedeutsamkeit; d.h. es
muss eine Arkandisziplin wiederhergestellt werden, durch die die
Geheimnisse des christlichen Glaubens vor Profanisierung behutet
werden. Der Offenbarungspositivismus macht es sich zu leicht, indem
er letztlich ein Gesetz des Gtaubens aufrichtet . . . An der Stelle der
Religion steht nun die Kirche ... aber die Welt ist gewissermassen auf
sich setbst gestellt und sich selbst uberlassen" (WE:312).
Alho.;wel die stuk nie baie duidelik is nie, word die gedagte herhaal dat die
disciplina arcana die evangelie moet b~skerm teen 'n soort profanisering daarvan.

Wat hier ter sprake is, is die wyse waarop die kerk die evangelie aan die wareld
moet verkondig. Daar is 'n reele gevaar dat die kerk in sy getuienis teenoor die
w@reld die evangelie kan manipuleer en wysig. Ter wille daarvan dat soveel mense
as moontlik bereik word, kommersialiseer die kerk soms selfs die evangelie (Kelly

1981 :309).
Behalwe dat so 'n benadering die evangelie aantas en vervlak, bring dit mee dat
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die kerk die wereld in die steek laat. Waar die kerk die discplina arcana met nuwe
ems bejeen en vir sy eie lewe herwtn, kan die gevaar vermy word. Tereg noem
Lange dan ook dat die disciplina arcana nie net din beskerming van die evangelie
teen vervlakking en profanisering as doel het nie; dit wil ook die wereld teen die
kerk in beskerming neem (Lange 1967:545) .
Die verdere vraag was natuurlik hoe die kerk volgens Bonhoeffer die disciplina

arcana kon herwin? Waarin het dit bestaan, en hoe het dit die geloofwaardigheid
van die kerk se getuienis geraak? HN) kon dit sy betrokkenheid by die wereld so
be'invloed dat hy i.p.v. 'n aanstoot of bedreig1ng, 'n bron van bevryding en lig kan
wees?
In die doopbnef van Mei 1944 is dit duidelik dat die herwinning van die disciplina

arcana vir Bonhoeffer uitdrukking gevind het in die terugkeer van die kerk na twee
basiese dinge: gebed en geregtigheid. Hieru1t word duidelik dat die disc,plina

arcana allereers die herstel van 'n egte kultus beoog

- een waarin die Christen

horn deur middel van kontemplasie en stilte kan verdiep In die waarhede van die
Woord. Deur gebed betree die mens die mistene van God se unieke weg met die
wareld. En dit maak die mens se betrokkenheid by die wereld, sy/haar sg. politieke
lewe, eg en geloofwaardig. Wereldlikhcid is nie meer oppervlakk1g of banaal 'lie;
dis gedissiplineerd en blywend bewus van Christus se dood en opstanding. Dit kry
die karakter van 'n soeke na geregtigheid.
" 'Echt' ware aber auch das politische Leben der Christen erst dart,
wo in ihm das Element des Rehg1osen, nicht zuletz Kult,
Kontemplation und recht verstandene Mystik gegenwtrtig blieben"
(Pet.1rs 1979:111).
Omdat die discip/ina arcana die Christen in voeltng bring met die sentrale geheim
van God se bemoeienis met die wereld, gaan die beoefening daarvan gepaard met
pieteit. Om die diepte van God se lyding vir die wereld reg te peil, moet dit in stilte
oordink word. Die algemene waarde van stilte ter wille van die egtheid van
intermenslike verkeer, Is vroeg reeds in sy familiekring by Bonhoeffer tuisg .';ring
(Bethge 1981 :293-303). As iets wat deel gevorm het van sy persoonlike 01ngang
met Christus, het die waarde daarvan ook olgaande 'n oelangriker plek in sy
teologiese den:Ce ingeneem

Veral in tye waar die kcrk se lewe sy woorde

weerspreek en lg. leeg en ongeloofwaardig geword het, het hy die waarde van
stille omgang mat die gekruisigde Christus soos dit in die discip/ina arcana beoefen
is, beklemtoon. Deur stilte ernstig te neem, getuig die kerk dat die evangelie 'n
geheim is; dat die band van die Woord met die wereld nie vanselfsprekend is nie;
dat die mens nie met behulp van enige kunsgreep die effektiewe werking van die
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Woord kan manipuleer nie (Bethge 1985:786). Trouens, net God kan sy Woo rd 'n
krag tot heil vir die wereld maak en daarvoor vra Hy van sy kerk om in stilte en
afwagting trou aan Hom te bly. In 1940 het Bonhoeffer hierdie gedagte in 'n brief
aan 'n onbekende vrou verwoord:
"Das Wort, das aus einem langen Schweigen heraus ans Licht tritt,
wiegt schwerer, als dnsselbe Wort im Munde des Geschwatzigen"
(GS 111:42).
Binne die konteks moet die waarde wat die sakramente en die b:eg vir Bonhoeffer
gehad het, oorweeg word. Vir horn was die sakramente die konkretisering van die
verkondiging. Dit beteken nie dat die teenwoordigheid van Christus in die Woord
en in die sakrament verskil nie, maar sander die sakrament loop die Woord gevaar

·.. t.;

om algemeen en sonder gesag te wees. Die orediking van regverdigmaking en
sondevergifnis benodig, om 'n voorbeeld te noem, konkrete beoefening van die
bieg.

Die sakrament

het konkrete waarde,

dit dra

by tot die gesag en

geloofwaardigheid van die prediking, omdat dit 'n daad is waarin wat verkondig
word, ,eeds in 'n sigbare teken gerealiseer word (Feil 1971:113-114).
Nerens sou die uelang van die kultus, die stille omgang met God in gebed,
meditasie en die viering van die nagmaal, kortom, die saak van die evangelie as
iets verborge, sterker blyk as in Bonhoeffer se laaste lewensfase nie. Dit was die
tyd van die verval van die Belydende Kerk. Vir 'n kerk wie se woorde leeg geword
het, wat die reg verbeur het om draer te wees van Christus se Verloss1ngswoord
(WE:328), was die stiller weg van die disciplina arcana - die swygsame uitleef van
gebed en geregtigheid - die enigste weg tot herstel en vernuwing. Daarin toon die
kerk dat hy bereid is om ham te vereenselwig met 'n God wat swak is en wat ly
ter wille van die ander (Poole 1981 :273). Daardeur le dit reeds sy mag en
voorregte at en word dit bevry van die angs oar selfbehoud. Daardeur word dit 'n
nuttige dienskneg, 'n geloofwaardige getuie vir Christus in die wereld. Dit kan so
'n kerk wees wat 'n nuwe kans kry om in 'n nuwe taal, miskien een wat
heeltemaal nie-religieus is, die blye evangelie van God se koninkryk, van sy vrede,
geregtigheid en waarheid aan die wereld te verkondig. Daardeur kan dit die
evangelie so verkond ig, dat die wereld daardeur vernnder en vernuwe word .

..'

~

Omdat hierdie perspektief so belangrik is en Bonhoeffer aangrypend daaroor skryf,
kry hy self die laaste woord:

)

t
J
I

I
I
t

I
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"A!les Denken, Red en und Organisieren in den Dingen des
Christentums mu:;s neugeboren werden clUS diesem Beten und aus
diesem Tun ... Es ist nicht un~r rc Sache den Tag vorauszusagen aber der Tag wird kommt:n •, an dem wieder Menschen berufen
WP.rdcn, das Wort Gottes auszusprechen, das s,ch die Welt darunter
verandert und erneut?rt Es w1rd eine neue Sprache sein, vielleicht
ganz unreligios, aber befreiend ur.d erlosend, wie ciie Sprache Jesu,
dass sich die Menschen uber sie entsetzen und doch von ihrer Gewalt
uberwunden warden, die Sprache einer neuen Gerechtigkeit und
Wahrheit, die Sptache die den Frieden Gottes mit den Menschen und
<las Nahen seines Re iches verkundigt ... Bis dahin wird die Sache der
Christen eine st1lle und verborgene ~ein; aber es wird Menschen
goben, die betcn und das Gerechte tun uno auf Gottes Zeit warten"
(WE:328).
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HOOFSTUK 5
OP WEG NA 'N GELOOFWAARDIGE KERK

5.1

INLEIDING

In die slothoofstuk wil ek kortliks die vernaamste resultate van rny navorsing van
Bonhoeffer se teolog1ese weg en nadenke opsom. Hieruit sal blyk dat Bonhoeffer
se gcdagtes, ondanks sy dood amper vyftig jaar gelede, steeds geweldig aktueel
is. Verskeie dinge wat hy gese en gedoen het, is vir ons as kerk en individuele
christene in Suid -Afrika van groat belang . Veral sy stryd om die geloofwaardigheid
van die kerk in 'n tyd toe die kerr. horn gewilliglik laat misbru1k het vir Hitler se
rasse-ideologie en millt~rc operasies, het vandag nonuut waarde . Dil kan ons tot
nuwc selfondersoek en selfs 'n herontdekking van ons roeping bring. Wat dit
betref, bied Bonhoeffer se visie van 'n kerk v1r ander 'n belangnke u1tdaging. Ek
sal in ' n aporte onderafdeling aantocn waann dit bestaan.
Die interessante van Bonhoeffer se denke is egter dat llierdie perspektief van 'n
kerk vir andere, dit waarmee hy ons oak die sterkste uitdaag, ironies genoeg die
kwesbaa•s t-J plek in sy teulog1e blyk te wees . Soos aangetoon is, hang sy v1sie
van 'n kerk vir andere d1rek saam met sy s1ening van 'n Christendom sander
religie. Alleen wie vry is van rel1g ie, is volgP.ns horn, vry om vir ander te leef. Vir
Bonhoeffer bestaan di~ moontlikheid . Ons gaan volgens horn 'n religialose tyd
binne.

Mondigheid

kan

binne

so

'n

tyd

'n

evangeliese

geleentheid

vir

medemenslikheid word.
Bonhoeffer se slening van hierdie nie-religieuse Christendom en kerk hat oor jare
baie kritiek uitgelok. Vir baie, selfs vir Barth, was ~Y bedoeling onhelder en daarom
vatbaar vir misverstand. Die vraag was veral of sv prognose korrek was. Gaan
rel1gie verby? Empiriese navorsing toon windag dat dit nie die geval is riie. Op d16
punt btyk daar 'n gebrek aan soslale analise en emp1ries43 studie by Bonhoetfer te
wees. Gegee sy doelbewust~ paging om konkreet te teologiseer, stel hierdie
gebrek meer as net sy onderskattirig van religie onder 'n vraagteken. Die vraag is
of hy werklik die aardse, die voorlaaste so Arnstig geneem het soos wat sy
bedoeling was.
Dit blyk dat Bonhoeffor se teologiese visie sy praktiese interesse en intensie
oorhecrs en bepaal het. Selfs sy kerkbegrip het op 'n bepaalde vlak idealisties

r
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gebly. Dlt kan waarskynlik teruggevoer word na 'n onkritiese instolling tcenoor sy
eie konteks. In my kritiesP. evaluering van Bont,..ieffer sal ek meer breedvoerig
hierop ingaan.
Wanneer dit alles gesA is, doen dit natuurlik mks af aan die botekenis wat
Bonhoeffer se kerkbHgrip vir ons in ors oie worsteling om geloofwaardigheid hec
nic. Die uitdaging is myns insians om, terwyl ons die historiest:: beperkinge van die
kerk soos dit empirics aangeto >n

an word aanvaar, steeds erns te maak met d,e

kerk se ware identiteit. Die vraag wat ons moet beantwoord is: Hoe kan die kerk,
terwyl d1t em1,1iries soos alle ander institus1es funksioneer, steeds as liggaam van
Christus bestaan? Toegepas op ons: HoP. kan ons, al is dit op 'n baie beskeie
manier, konkrcte gcstalte gee aan ons roeping om 'n kcrk vir andere ta wees? Hoe
kan wat ons bely, 'n werklikhcid word? Hoe lecf ons meor gcloofw.,ardig?
Ten einde hieraan reg te laat geskiod, sal ek ondcr mcer gcbru1k maak van die
gc 1atcs van die god~dienssos,oloog Peter Berger. Soos sal blyk u!: die krttiese
cvaluering van Bonhoeffer so work, geld Berger se insigtc as 'n belangr1ke toets vir
die aansprake van Bonhoeffer op k0nkreethold, of soos hy dlt gostol hot:
werkhkheidsgetrouhcid. Berger se ins1gte, veral d16 t.o.v. dio funksie van religie en
die kerk in 'n modornc samelew1ng, b1ed nio net meer pertinento ins1g in die sos1alo
prosesse wat bydra tot die kerk so gcloofwaardighoidsprobleem n o. D1t suggereer
ook uitwee. Govolglik b1ed Berger so analise ook posit1ewc en waardevolle hulp om
die geloofwaard1gheidsvra gstuk in termo van Bonhooffer so v1sio vir ans eie
situasie verder te ontwikkel. Daarmce word hierdie studio afgeslu1t.

5.2.

'N EVALUERING VAN BONHOEFFER: WAAROERING EN KRITIEK

5.2.,

Ole huldige ektuallteit van Bonhoeffer se lewe en denke

Wie Bonhoeffer se teologiese weg volg, vind baie wat inspirerend 1s. Trouens,
Bonhocffer se teologio bly 'n pormanento u1tdaging om, torwyl ons ons met groC't
erns

aan die evangehe van Jesus Christus wy, dit ook mot vr ugdo en blydskap te

doen. Die av&ngelie 1~ volgcns Bonhoeffer ni-3 net 'n boodskap wat ons oc vir die
hemelse cinder van di lewe open nic. Oit bind ons ook aan die aarde. Dit noo1 ons
uit om saarn met ander die veetkleurighc1d van die aardse lewe te ontdek en dit in
vryheid te geniet. Dit vra veral dat ons d1t met ander dcel. Ek wil, boginnonde by

h1erdie konkroot-aordse dlmens,e van Bonhoeffer se teologie, in die volgende
par&grawe enkele van die telangrikste pos1t1ewe perspektiewe wat duidelik geword
het, aanstip.
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Vrrqers W"'o Bonhoeffer sy lcwe lank daarop bedag dat ons begrip van die
evang&lie nie daartoe sal lei dat ons v,rn onsself en dio wereld random ons
vervreem nio. Dwarsdeur sy lewe het hiordie drang na dio konkrete sy lowensgang
en -styl bepaal. Dit het ook sy teologie op 'n beslisscnde wyse be'invloed. Dit
.rerklaar ond,"lr rtndcro die stcrk ctieso gerrgtheid van sy denke. Sy klcm op
wAreldlikheit

dte voorlaaste, die struktuur van 'n verantwoordelike I we, die

h&tekenis van

t; 1..

l<onk, ete gobod sy afkeer van re11g1e, ens. kan alles na hierdie

versugting teruggevoor word Veral in die tronk waar hy in 'n stadium byna nle
genoilg ko,., skryf oor dit:

Sij.

pollfonio van die lewo nie, blyk hoe stark sy band as

christen mot die ?.arC:se lewe was. Dis in aansluiting hierby dat hy gesA hat:
''Da~ 'Herz' in . bibltchen Sinne 1st nicht das lnnerlicho, sondern der
g::::nze Mense•,. :v10 er vor Gott 1st" (WE:379) .
Vir ans chrlstene wat dr.els vanwoo ons tradisre, deals vanwee dio onsokorheid on
selfs versoekingo van •.,e w~reld geneig is om ans daaraan to onttrek, 1s hierdie
persµektief 'n be Ian rrke hennnering - selfs 'n l.orroktief.
Tog moet ons na d10 ander kont vers1gtig woos om die belangrikhoid van die
eardso lewe by Bonhooffer nio te verwar met 'n lowe wat inpas by die heersende
en dikwels uiters opp •vlak'<1ge waardosrstoom van dee moderno burgorliko
samotewing nie. In 'n brief wat hy op 21 Julio 1944

t eskryf

het. vortel Bonhoeh ,,

juis hoe hy die aardso dimensio van d10 ':hristcltke le vo gole1dolik leer ontdek hot.
Daarin stcl hy dit so:
"Nicht die platto und banale Oiosseitigkoit der Aufgeklarton, der
Botriebsamon, der Bequcmen oder der Lasziven, sondorn die tiefo
Oiesseitigkeit, die voller Zucht 1st, und die die Erkonntnis des Todes
un~ dor Auferstchung imrnar gegenwartig ist, meino ich" (WE:4O1).
Die lewe wat Bonh--offor in godagto gehad het. Is eon wat God in die g~wone /ewe
ontdek. Dis 'n lowe wal leer om te midde van allodaagse pligto on problemo,
suksesso en mislukkings te rus in God, wetonde dat die mens so deelneom a1m
God so weg dour die wAreld , God. soos Bonhoettor d1t stel, is die noodsaaklike
kontrapunt, die cantus firmus van ans Iowa. Dour Hom kan ons ons eie unieko solf
word. Sonder Hom mis ons die diepste botekonis van ons lewe hier op aar<Jo.
"Das Gottesverhaltnis ist also nicht els sklavische Abhang!~kelt
gedacht, sondorn 1st gedacht als bofro1endo e zogonheit, als
Herausruf oder Provokation zum oig non Klang, einom so Starken wie
nur moglich" (Dietrich 1986:63)
Hierd10 godagtcs hang natuurlik baie nou saam met die foit dat Bonhoeffer oor God
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nooit los van Christus, van sy menswording, kruis on opstanding gedink het nIe.
Soos ons gosien het, was die Christologie, veral vanwee die invlood van Barth, 'r,
baio stark en deurlopende tema in Bonhoeffer se teologie. In 'n bepaalde s11~ vurm
dit die romp van sy teologie , die fondament waarop alles rus en van waaruit alles
ontplooi. T.o.v . die Godsbegrip bly sy siening van die vleesgewordo en lydendo
Christus - en hienn was hy 'n goeie Lutheraan - ans daaraan hennnor dat ons nie
ears moot leof on as 'n soort nagodagte ook nog aan God en sy betekenis vir ans
lewo dink nie. Chnstus konfronteer ons met 'n God wat onder ons mens geword
het. Die implikasio hiorvan is: God wil h1er en nou by ons wees . Soos Bonhooftor
in Nachfolge skryf:
"W1r haben in dor Rogel vargossen, dass die leiblicho Gegenwart dos
Sohn es Gott cs . . . den lciblichon Einsat: fur ihn un<J mit ,hm im
taglichcn Leben fordert" (N:226).
Trouens, vIr Bonhoeffer botcken Ctmstus se lowo nie net 'n tieswering van on
sk11ld en problcmo nio. Hy het h,er van Luther verskIl en selfs Luther se
christologieso gedagtes 'n stuk vcrdcr ontw1kkel. So verstaan, sou ons kon dink
dat God allc n in ons swakhed by ons w1I wees. Noc, Chr,stus bevry on om met
ons volle krag, of

oos Bonhooffor dit stol:

s mond1g , solfstondlge rnon o,

dion boar te wees aan Hom en ander. So word ons waarl k mens - ni oour te
h ers ni , maar dour hot te h& en to dien. Pros1es so nc m ons d I aan die on:nag
v n God, sy we rlo e lydenswcg in die w rotd. Hierdl

d

lnam

aan

y lyding

verif1eor ons galoot, dit bevestig ons christonwees. Bonhooffor se toologie wou
ans dus nie net ongekwallfiseord oan dia aardse Iowa bind nie. Dit wou ons dour
die Goel van Christ 1s so daaraan bind dat ons lewe word wat dit moot wees : meer
humaan, meer aardsl In so 'n lewe hoef lyding ons nio to vcrskrik nio. Oit kan en
moot ons nader aan God bring.
Baio nou v rbind aan h,ordio siening van 'n God wat ons in Christus aan dio lewe
verbl, ."' om daar tot dlcns van andcr to wees, was Bonhooffor se opvallende

openhe'd teenoor snder kultuurgroepe en religieii. Bonhoeffer was, soos die tallo
reise wat hy ondorneem het, bevestig, mateloos gointeresssord in nuwe wArelde,
nuwe manse en ender beskouingo. Baie van di~ mot wie hy later in sy lowe in
kontak gekom het, was sender religie, kerkloos en selfs atei'ste. Uit sy ervaring in
die weerstund en die tronk kon Bonhoeffer dit r. o vermy om die eard en veral die
omvang van Christus se heersknppy nuut ondor oe te neom nie. Hy hot die Bybolse
waarheid ontdek dat God kindcrs van Abraham opwok waar ons dit die minste
verwag. Hi r<Jie si ning Is verstcrk dour sy waarneming van die verval van die
Westerse vorm von Chri~tendom in Duitsland on Europa. Gevolglik het hy begin

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

245

soe~ na ander gcstaltes van God se heerskappy en werk in die w~reld. Sy drang
om na Indio te gaan en daar to gaan leer van die Oosterse godsdienste, kan hierna
herlei word. Alhoewel hierd1e belangstelling, soos baie ander by horn, nooit
gerealiseer het nie, en gevolglik beperkte aandag kry, 1s dit vandag baie aktueel.
In ons moderne w()rold raak ons toenomend van die plurallteit van kulture en
gelowe bewus. Ont word uitgedaag om meer as ooit van mekaar kennis te neem
en te leer. Suid-Afrike bied wat dit bet ref, unieke uituaginge. Wat verskeidenheid,
godsd1enstig en j,ultureel betref, is ons waarskynlik die ryksto land ter wAreld. In
die kntieke tyd van die stryd teen apartheid het christene boonop, soos
Bonho,1ffer. ervaar hoe menso van ander gelowe en l<ulture die stryd teen onreg
voer. Dit, terwyl die kerk dii.:wcls pass1ef was en in sommige gevalle selfs die
onreg gelegitlmecr hat . Hierdie fe1te dwing ons vandag om. seam met Bonhoeffer,
opnuut na te dtnk oor ons verhouding mut anuer rchgieu e en kulturele
groeporinge. h1or en ciders . In plaas van mekaar te vreos en dood te maak, kan
ons indcrdaad veal van mckaar leer. T .o.v. hierdie noodsaakllke intcrrel1gieuse en
mterkulturele kontak en gcsprek was Bonhocffer 'n bclangrike voorbcetd.
Al die bg. gedagtcs mag d10 tndruk wok dat di mens, volgcns Bonhoeffer, ears
eards en intcrmcn Ilk mo t loaf om God te leer ken. So asof d e God van Chr1stus
in

dio lewo op ons wag om dMr dour dode van liefdo as 'n workltkhaid ontsluit te

word . Wat Bonhoaffer egtor van God gowcct e

gcglo hot, was volledig op sy

galoot in die waarhcda van d10 Bybel as VVoord von God gegrond. Juis sy omgang
mut d1(t Woord hot hom oortu1g van die mens se roeping om, soos Jesus, God op
aarde te dien, selfs al betaken dit dat hy/sy soos Christ us v66r, maar sander Hom
moes loaf. Sy biddende on so Ifs rned1tat1ewe omgang mot die Sknf het sy geloof
hierin versterk. Dit het horn voortdurcnd tot uwe betrokkonheid in die w6reld
:;aam met and er ge·:nspirecr. Nooit sou h•erdie toewydlng, sooc; met sekere
piotistiese groepe die geval was, Bonhooffer egter isoleer van die lewe nie. Sy
persoor"like toewydinc aan God moos horn ju1s toerus en weerbaar maak v1r sy

taak in die wAreld.
H1erdie kenmerkonde spiritualiteit en vrome toewyding van Bonhoeffer ean God
deur luisterende omgang met sy Woord. was 'n derdo baie belangrike dimcnsie van
sy lewe en werk. Soos t,lyk uit sy persoonlike gebedslewe, dio beoefcning van die
geestelike d1ssiphnes in Finkenwalde, sy kl ,,.. op c:tie d1sciplina arcana, sy meditasie
oar ciie Psalms as gebedebook van die Bybel, die vrymu digh, 1rl om teenoor
Bethge sy swakhAde te bely, ens., was sy vroomheid 'n integr.Jle deel va .. sy lewe
as gelow1oe in die wAreld. Baie sien dit vandag as die belangrikste invloed van
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Bonhoeffer op ons tyd.
Nou vcrbind aan Bonhoeffer se integrale spiritualiteit was sy unieke opvatting van
die teologie. Alhoewel Bonhoefter se lewe algaande 'n lewe van betrokkenheid by
die vraagstukke van sy dag oeword het

hy was 'n praktiese stryder vir
geregtigheid - was hy na alles nie 'n aktivis nie. Hy was in die ecrste plek 'n pastor

en bclangriker nog, 'n teoloog van groot formaat. Hiervnn gatuig sy akademiese
loopbaan, prestasies, werke en latere invloed. Dit bly 'n opvallende trek van sy
lewe hoe hy te midde van 'n besigo werkprog•am steeds teologie gelP.es en boeke
geskryf het.
Tog sou Bonhoeffer algaande weggroeI van 'n suiwer akadcmiese beoefening van
die toologie. Namate die probleme

in

sy land vererger het, het die teologio vir horn

'n openbare en 'n uitgesrroke sosi,1al-etiese funksie gekry. Frosoologie sonder 'n
band mat die werklikheid was syns 1nsiens waardoloos . In 'n bolangrlke artikel oor
die sosiale funksio van Bonhooffer se teologie, wys Green (Green 1987:67-84)
daarop hoe Bonhooffer reeds in Sanctorum Communio sy teologie in hierdie rigting
begin omwikkel het. Sy afk"c?er van teolog1e as intellektuele spel en die noodsaak
dat dit diensbaar word aan die Ctmstcn se lowo in die wAreld, het dour sy lewo
Sterker geword. Uiteindelik staan sy tose van 'n nie-religieusc Christendom volledlg
in die token hiervan. Ook sy relot1vcring van die tradisioncle vetes of kontroversies
tussen Lutherane, Gercformeerdcs en die Hooms-Katolickc Kerk. en die suggestie
van 'n meer ekumeniesc konsentras10 op geloof wat aksie en botrokkenheid
buvorder (WE:415), kan hiorheen teruggele1 word. Vir ons gemeenskaplike
verantwoordelikheid as kerk vir die groot probleme van ons tyd, probleme soos
VIGS, geweld, rnssIsrne, die versteunng van die ekologic, vroucregte, ens. is dit 'n
baio tydige woord.
Hierdie eis om die teologie sosiaal -politios relevant te maak, was ogter nie net iets
wat Bonhoeffer aan homself gestel hat nie. V1r nom moos teologiese opleiding in
die algemeon ,1ieraan diensbaar wees Beginnende by die geestelike versorgino van
teologiese studente binne die konteks van 'n onderstounende geloofsgemeenskap
(GS 11:285), wou hy sIen dat die teolog1e hulle sou holp om toogerus te wees vir
die groot problomo en kwessies van die tyd. Teologie moes hullo help om hierd1e
probleme ernstig te neem on daarmee te handel. Oat Bonhoeffer se gedagtes
hioroor die aard, funksi(' en konteks van ons eie teologiese oplo1ding skorp or.der
die soeklig pleas, sprcek vanself.
Nou gekoppel aan sy aandrang dat die teologio 'n sosiaal -etiese funksie moat h6,
was die belangrike rol wat die belydenis in Bonhootfer se lowe en veral in sy stryd

.
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met die kerk gespeel het. Volgens horn kom die ware gelowiges nie in die eerste
plek rondom sekere teologiese waarhede saam nie, maar wel random die belydenis
van die kerk. Terwyl die teologie soos hy dit stel, die wapens fewer vir die kerk se
stryd in die wareld, word die stryd in terme van die kerk se belydenis besleg.
Daardeur grens die kerk horn af van alle dwalinge en stel hy horn te!kens weer op
die waarhede van God se W1Jord. Met di~ belydenis het Bonhoeffer die goddelose
karakter van Hitler se rasse-ideologie help ontmasker. Daarmee het hy ook die
bedenklike wyse waarop Luther se tweeryke-leer misbruik is as 'n regverdiging vir
politieke

onbetrokkenheid,

blootgeta. Tereg

praat

hy

daarvan

as

pseudo-

Lutheranisme.
In ons e,o konteks waar ons met soortgelyke ideologiee as destyds in Duitsland te
kampe het en christene hulleself met dieselfde twee-rykeleer-argument onttrek aan
die pohtieke steer - en dit trouens ook van die kerk verwag - is Bonhoeffer se
waardering van die belydenis uiters aktueel. Dit maak ons bedag op die openbare
funksie van die teologie en die noodsaak om as belydende christene en kerk trou
te bly aan die waarheid. Soos Bonhoeffer sa: die kerk moat nia in die eerste plek
vir homself sorg nie, maar soos Jesus daar wees vir ander.
Met hierdie opmerking hot ons gekom by die vraagstuk wat in hierdie studie
entraal is, en waarmee Bonhoelfcr myns insions sy belangr,kste bydrae gelewer
het. Dit is die vraAQ na die geloofwaardigheid van die leer/(. Soos ons gesien het,
ontsluit Bonhoeffer so visio op die geloofwaardigheid van die kerk horn in die vraag
na die eonheid van die wese en die gestalte van die kcrk . Wat is die wese van die
kerk? Hoe bly die kerk daaraan getrou sodat dit 'n oorcenstemmende lewensvorm
to! gevolg het7 Dlt is dio vraag na goloofwaardigheid.
Die visio van 'n goloofwaardige kerk kom by Bon he~ ' Ter n~rens duideliker na vore

as in sy uitspraak dat die kerk 'n kork vir andere moat ,·,ees nie. Voordat ons meer
krities na Bonhoeffer se denko self kyk, moot die aktu·. ,teit van sy denke oor die
kerk, met name sy uitspraak dat diff kerk daar is vii ends. as 'n belangrike riglyn
vir ons eio nadonke oor geloofwaardighoid toegollg wo •:.

5.2.2

Om kerk te wees vlr die ander

Alhoewel Bonhoeffer 'n ryke erfonis van gedagtes oor verskli'i:,1de sake nagelaet
het, was sy gedagtes oor die chnstelike lewe en die kerk waar~ ,nlik di~ wat die
grootste invloed op die buitew~reld gehad hot. D1t hang daarmeo saam dat die kerk
nie net n belangrike tema in Bonhooffer so gedagtes was nio. Dit was ook 'n soort
integrasiepunt waarheen al sy gedagtes gedurig teruggekeer het Vanuit die kerk

.
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en tor wille van die kerk het hy geteologiseer, d.w.s . nagedink oor God en sy werk
in ons lewe. Ook sy klem daarop dat ons getrou moet bly aan die lewe - 'n
gedagte wat sterk aanspreek - vind sy betekenis in die kerk as

gemeenskap

rondom Christus.
Ro11rk ( 1972: 126) wys daarop dat Bonhoeffer met sy opvattinge oar die kerk nie
net die Protestantse wAreld ge·inspireer het tot nuwe nadenke nic, maar ook die
Rooms Katolleke. Bonhoeffer se siening van die kerk, so voer hy interessant aan,
sou selfs kon dien as 'n basis vir 'n ekumeniese ontmoeting tussen die
institusionele idee van die Rooms-Katolieke en die Gereformeerdes se klem op die
gestuurdheid van die kerk .
Wat betref die besonderse impak en betekenis van Bonhoeffer se ekklesiologiese
denke, was dit ironies genoeg dikwels Rooms Katolieke denkers wat die aandag
die skerpste daarop gevestig het. Kuhns onderskei bv. vyf areas wat volgens horn
die Rooms-Katolieke Kerk omtrer.t Bonhoeffer fassineer. Dit is (a) Bonhoeffer se
idee van die irnrk as gemcenskap waarin Christus self gestalte kry; (bl sy soeke na
die ware aard en wese van die kerk; (c) sy antropologie, verwoord in die vraag na
wat dit betoken om 'n Christen in die moderne v•Areld te wees; (d) sy poging om
'n dinamiese defoils,e van di9 kerk daar te stel - een wat die kerk in sy verhouding
tot die w~reld sicn, en (e) sy worstcling om 'n ware relevante Christendom (Kuhns

1969:260vv.).
Uit wat Kuhns se, is dit duidolilt': dat die aantrekkingskrag van Bonhoeffer se
okklesiologiese denke gelee 1s in die manier waarop hy die kerk wou help om sy
roeping in die samelewing te vP.rvul. Die kerk moet deur sy lewe en getuienis wys
dat die evangelic vir manse relevant en betekenisvol is. Vir Bonhoeffer was d1t
egter altyd b~langrik hoe dit gebcur. Die kerk moes bv., so het ons vroeer reeds
gohoor, nie probeer om die probleme van die wareld op te los nio. Hy moes ook
nie so daaroi:, fikseer dat dit sy optrede en die wyse waarop hy in die wareld
bestaan, bopaaf nie.
In sy belangrike art:kel oor Bonhoeffer se kerkteorie wys Huber daarop dat die
waarde van Bonhoeffer stt kerkteorie juis daarin gelee ,s dat hy in sy nadenke oor
die roep,ng van die kerk in die wereld, die kerk gedurig teruggeroep het na die
gehe,m of bron van sy bestaan Sy nadenke oor die praktiese vraag na die regte
strategie vir kerkliko handeling vind nooit los van die vraag na die gronde en doel
daarvan plaas nie. Steeds herinner hy daaraan dat as die kerk reg wil opt, e, hy sy

wese en identite1t voor oe moet hou en daaraon getrou moat bly. Daarsonder gee
hy s· rouping prys en word hy kwesbaar vir misbwik deur ander instansies. Oit
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was presies om die rede dat die belydenis vir Bonhoeffer so belangrik was.
Oaardeur wou hy die kerk aan die Woord as die diepste geheim en grond vir sy
lewe en bestaan in die samelew1ng bind. Ook wanneer Bonhoeffer later toetree tot
die

komplot

teen

Hitler,

word

hy

hierdeur beweeg.

Hy sien

dlt as

sy

verantwoordelikheid vir die uur waarvoor hy die gronde eers deeglik en biddend
moes oorweeg.
"Fur Bonhoeffer gibt es verantwortliches Tun nicht ohne geistliche
Erfahrung, politische Aktion nicht ohne Spiritualitat, ldentifikation im
Handeln nicht ohne das Geschenk der ldentitat . . . Bonhoeffers
Beitrage zum Problem kirchlichen Handeln zeigen gerade, dass es aus
theologischen Grunden nicht angeht, die Frage nach den Strategien
kirchlichen Handeln gegenuber der Frage nach dem Grund und den
Zielen dieses Handeln zu isolieren. Die Effektivitat kirchlichen Handeln
dart also nicht unabhangig von der Begrundbarkeit dieses Handeln
gepr0ft werden
Denn Weltlichkeit, Gegenwartigkeit und
Wahrheitsfahigkeit der Kirche gehort zusammen" (Huber 1985:200-

201 l.

Soos Bonhoeffer dit verstaan het, is die diepste wese van die kerk Jesus Christus
self. In Hom, so sou hy tel kens se, setel die diepste geheim vir die kerk se
identiteit en getuienis in die were Id . Waar die kerk trou bly aan Christus, waar hy
in gebed en stilte voor God toelaat dat Christus sy lewe vorm en gebruik, word hy
werklik diensbaar aan Christus. Meer nog: sy !ewe en getuienis kom te staan in die
tekP ... van geloofwaardigheid . Want om geloofwaardig te wees , was vir Bonhoeffer
om toe te laat dat Chnstus in JOU gestalte kry . Alleen so kry die !ewe 'n eenvoud
wat sigbaar word in die eenheid tussen wese en gestalte .
Oat Christus die wese van d ie kerk is, het volgens Bonhoeffer egter nie net iets
met die geheim of oorsprong van die kerk se geloofwaard,ge bestaan in die w6reld
te make nie, maar ook met die inhoud daarvan. Want die Christus wat deur die
kerk in die wllreld gestalte wil kry, is die Christ us wat Homself in liefde vir die
wtlreld

?S

offer gegee het. Waar die kerk sy identiteit dus in Christus soak, trou is

aan sy • ,pc;e in Hom, word sy lewe ook gestempel en gekenmerk oeur die liefde.
Die kerk word soos Christus 'n kerk vir andere - 'n eksemplaar van God se liefde
vir ander.
Hierdie liefde Stempel sy eie binnelewe, d w .s. die wyse waarop gelowiges saam
verkeer. Dit stempel oak sy optrede na buite. Verat in hierdle gerigtheid op ander
moet duidelik word dat die kerk nie bloot 'n doel in homselt is nie, maar daar is vir
ander. Met name waar ander swaarkry en ly moet die kerk, by wyse van spreke,
die sorgende hand van God in 'n gebroke wereld wees, sy liggaam wat in
plaasvervangende liefde en offervaardigheid gebreek word vir ander. Waar dit
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gebeur, vat die wese van die kerk saam met sy gestalte, vorm belydenis en tewe,
woord en daad, prediking en lewensvorm 'n eenheid en word die getuienis van die
kerk eg en geloofwaardig. In die f1uitsland van destyds was Bonhoeffer se
probleem juis dat dit nie gerealiseer het nie. In ptaas van vir die Jode te stry hat
die kerk ter wille van selfbehoud geswyg. Hierdeur is sy geloofwaardigheid
geskaad.
Alhoewel Bonhoeffer se duiding van die kerk as 'n kerk vir die ander 'n omstrede
verbinding tussen Christologie en ekklesiologic maak (Huber 1985:202-203),
artikuleer dit nogtans 'n visie op die kark wat myns insiens van groat betang is vir
die kerklike situasie in Suid-Afrika vandag. Met name vir ons besinning oor die
geloofwaardige gestalte van die kerk in Suid-Afrika bied dit 'n baie betangrike
leidraad, selfs 'n model. Dit daag ons o.a. uit om nie ons tewens as Christene te
laat bepaal deur die betange, sentimente en behoeftes van mense of groepe nie,
maar deur die liefde van God wat in Christus onder ons verskyn het. Oit herinner
ons aan die bekende Bybelwoord om nie oor ons eie nood en voortbestaan in die
eerste plek kommer te he nie, maar God se koninkryk en sy geregtigheid bo alles
te soek (Matt S:25-34) . In die sin kan dit veral vir kerke wat jaretank in die
gevangenis van hulte eie kultuur en vooroordele vasgevang was, 'n belangrike
bevryding bied.
Die belang van hierdie tipering van die kerk is ontangs deur Bosch in sy boek
Transforming Mission (Bosch 1991 :375,514) bevestig. In aansluiting by
SGndermeier e.a. maak hy egter gewag van Bonhoeffer se bevoorregte agtergrond
en die gevaar dat die term paternalisties misbruik kan word. Hoewel die kritiek wet
'n ~elangrike waarskuw,ng bevat, neem dit myns insiens nie die voile konteks
waaruit dit onstaan het, in ag nie . Gevolglik mis dit ook die bedoeling wat
Bonhoeffer daarmee gehad het.
Hoewel becJrieglik eenvoudig,

is hierdie uitdrukking die kulminasiepunt van

Bonhoeffer se jaretange lewe met en nadenke oor die kerk. Dit verwoord op 'n
kragtige wyse die wese en taak van die kark soos Bonhoeffer dit vir die toekoms
gevisualiseiar het. Verder, en dis die belangrikse punt, was dit die vr~g van
blootstelling aan en ook meelewing met situasies van onreg wat oor jare gestrek
het. Hierd1e blootstelling het in Spanje begin, is verder gevoer in bcsoeke aan
Harlem in New York en het 'n hoogtepunt in sy eie land bereik. Hier sou hy tydens
die oorlogsjare met sorg omsren na sy medebroers in Finkenwalde. Ook staan hy
families b'f wat kinders op die slagveld verloor het. Selfs in die gevangenis werk hy
vir die verbetering van ander se lewensomstandigllede. Sy belangrikste werk in die
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verband was egter sy hulp aan die Jode - eers in London, daarna in sy e,e land. Sy
solidariteit met hulle sou sy weerstand teen Hitler motiveer en in sy eie lewe tot
vervolging, stigmatisering, inperking en veroordeling lei. So kr-,· ryself, alhoewel
anders as die Jode, deel aan die onreg van sy tyd. Dis geensins toevallig dat
hierdie finale visie van horn op die kerk en sv roeping ,n die tronk gemunt ,s nie.
Dit kom inderdaad op uit 'n blik van onder, uit 'n :ewe van $Olidariteit met ander.
Ons moet dus waaksaam wees om nie te tegnies te raak oor nierdie uitdrvkking en
die aandag so weg te lei van die sterk app~I tot verandering en nuwe
betrokkenheid wat wel daarin opgesluit is nie. Met hierdie aanwysing van die kerk
wou Bonhoeffer juis die kerv beweeg om nie in die eerste plek vir homself te sorg
nie, maar solider met die Jervolgde Jode en ander noodlydendes soos hulle te
wees. Die bereidheid hiertoe moes oak nie beperk bly tl)t spor:idiese dade van
barmhartighe,d nie, maar die lewensvorm of dan inst,tus,onele gestalte van die
kerk self verander. Dis moes lei tot 'n kerk sonder voorregte - een wat nie ranger
steun op die mag en materiele sekuriteit van die staat nie, maar op Christus wat vir
andere daar is. Trou aan Christus sat die kerk ook vry wees van alle religie. Juis
die nie•reltgieuse aard van sy bestaan bevest,g sy diepe verbondenhe,d aan
Christus. D,t toon tot watler mate die kerk sy 1drnt1te1t in Christus se magtelose en
weerlose kru,sliefde vind en daardirnr oop 1s vir ander.
Baie meer belangrik as die vraag of hierdie uitdrukking van Bonhoeffer 'n agterdeur
ooplaat vir paternalisme, is die vraag na d,e haalbaarhe1d van sy v,sie of projek.
Betaken 'n kerk vir andere noodwend,g 'n prysgawc van sy gevestigde belange
soos Bonhoeffer dit gevisualiseer het? Kan en moet hy noodwendig as 'n kerk
sonder religie bestaan 7 Belangriker nog: sal die kerk oou ontslae raak van religie,
ook in sy negatiewe vorme soos Bonhoeffer dit ervaar het? Het Bonhoefff>r horn
n1e misgis met -sy prognose dat ons 'n religielose tyd binnegaan nie 7
In dis volgende afdeling wil ek ba1e kortliks verwys na die debat rondom
Bonhoeffer se vis,e van 'n nie-relig,euse christendom en die gepaardgaande
vooruitskoue van 'n tyd sander reltg1e. Die debat

belig o.a. 'n swakhe1d in

Bonhoeffer se teologie wat reeds in sy eerste gesknfte merkbaar was. Dit 1s dat sy
siening van konkreetheid reeds teologies geprejudiseer was . Gevolgltk laa: dit nie
werklik ruimte v,r 'n beteken,svolle analtse van die sosiale konteks nie. So oly dit in
gebreke om die kerk te help om volkome getrou nan Christus 6n die werklikhe1d
van die lewe te bly .
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5.2.3

Krltiese opmerkings

In 'n g'oot mate bevestig die debat oor Bonhoeffer se nie-religieuse christendom
8c'lrth se twyfel of Bonhoeffer self klaa,heid oor die genoemde begrippd gehad het
(Barth 1971:121 · 122). Vera! die vraag ot Bonhoeffer horn nie m,sgis het met sy
prognose van 'n toekoms sander religie nie, word steeds hewig gedebatteer.
Teenoor Bethge, Feil en andere wat in te1me van Bonhoeffer se sien,ng die
afwesigheid van religie as 'n noodwendige element vir 'n toekomst,ge Christendom
sien, betwis Hohmann dit vanu t sy ervaringe in die 1oenmalige Oos•Du,tsland.
Hierin sluit hy horn by 'n groot groep ander geleerdes aan. Hohmann sien o.a.
Bonhoeffer se opvatting van religie as eng en negatief en staaf vanuit 'n
fenomP.nologiese hoek die bestaan van religie as 'n noodv rndig" struktuurelement
van d,e menslike lewe. Soos hy dit stet:
"Unter bestimmten geschichtlichen Schlusselsituationen und durch
bestimmte gesellschaftliche Strukturen wird d;e ie 1iriiose Frage nach
Transzendenz ausgelost. Dies wiederholt sich in du,· Gt..schichte, wenn
auch Form und Artikulation jeweils zeitspezifiscn sich geben.
'Religion' ist somit kein 'Existentiol', auch kein Apriori-Phanomen,
wohl at,er oin strukturbed1ngtes 'Kolexial' ... So verstanden ist es auch
ein Struktu ..:lem~nt von Menschscin" (Hohmann 1987:54).
Wat Hohmar• se, is vir die dool van ons beoordellng van Bonhoeffer se teologie
bc:1ie belangri <. Sy fenomenologicse bev1nding dat religie 'n inherente c'eel van ons
lewe vorm - hy sien cl1< as die mens se soeke of verlange na die " ansendente wys heen na .,, belangrike leemte of swakheid in Bonhoeffer se teologie. H1erdie
leemte •.v&s d 3 ' ondanlcs Bonhoeffer se rassie om konkreet te din II., hy in gebreke
gdbly het orr: die sor.iale prosesse wat die kerk se lewe bepaal, afdoende te
analiseer.
Op 'n bepaalde vlak het ljo11noa11dr dit nie as 'n pri0ritoit ges1en om die iunksie
van di ... kerk of religie sosiologies te ontleed nie. Teolog1ese begrippe het im, ers in
hulle self sosialo betckenis,

so sou hy se . Die geheim vir egte konkreetheid le

opgesluit in die evangolie van Jesus self. Wic getrnu wil wees aan die werklikheid,
so skryf hy in sy Ethik , moet alleen trou wees aan die werklikhe1 j van God in
Christus wat alles omvat. Om hierdie werklikheid te bEigryp en te help dat die kerk
en dio Christen se lewe daarmee ooreenstem, was vir Bonhoeffer die belangrikste
taak van die teoloog . Hierin het die Christolike otiek sy u1tgangspunt. Sy weiering
om, soos Huber s~. strategiee vir Christel1ke optrede los van die gronde daarvoor
te IJE:dink, hang ten nouste saam met h1erdie baskouing.
Hierd1e vertruue op die inherente sosialiteit van die evangelie bring gevolglik mes
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dat Bonhoeffer nie net die belang van sosiale analise en empiriese verifikasie
or -lcrskat nie. Waar hy wel daaraan aandc:g gee word die bevindinge van ander
dissiolines in 'n groot mate gebruik om, in plaas van sy eie teologiese visie te toets
en mitsdien te wys,g, dit eerder te versterk. Alhoewel Bethge, a.g .v . -:,y visie op
die dnel en aard van Bonhoeffer se relig1ekritiek, sy siening verdedig dat religie
verbyg.:. . . . n, gee hy tog toe:
"Religionsp t dnomene als solchc lagen kaum je in Bonhoeffers
lnteressenfeld: er hat wenig Religionsgeschichte, Soziologie oder Psychologie getrieben
Die Analyse der Rehg1on und der
Religionslosigkeit war in Bonhoeffers Denken ein Werkzeug, nicht ~~er
oas Werkstuck. Diese Werkzeug - Analyse der Religio11s!osigkeit diente Bonhoeffer der besseren Christuserkenntnis, dem konkret&n
Christusbezug" (Bethge 1975a:395) .
0

Hierdie gebrek aan empinese analise en toetsing en die dogmatiese eensyd igheid
wat daarmee saamgaan, kan reeds in Bonhoeffer se eerste werk nagespoor word.
In 'n artikel oor Sanctorum Communio wys die Amer:!<aanse rodsdienssosioloog
Peter Berger (1962 ·53-79) oortuigend daarop hoe Bonhoeffer regdeur d i~ werk die
insigte van die sosiologie dienstig maak aan sy teolog:e.,e verwysingsraamwerk .
Volgens Berger was Bonhoeffer se 1riisiatief om wat teologies van die kerk bely
word, empiries m.b.v . die sosio,oQie tP beskryf, 'n stap in die regte rigting .
Berger se hoofbeswaar is egter dat Bonhoeffer rn sy gesprek met die sosiologie nie
lank en ernstig genoeg daarna luister nie. Trouens , sy geprek met die sosiologie
word 'n monoloog waarin sy teologiese ,. ii,1es domineer. Wat hy hoor, word e'leen
ingespan om sy •eologiese beskouing van die '<erk empiries too te lig en te
regverdig. Hiordie dog:T,dtiese vooroordcel van Bonhoeffer ,••nrd reeds deur die titel
van sy proefskrif gesu~gereer en lei utteindelik tot, wat Berger noem, 'n soort
teologiese imperialisme

(Berger 1962:60). Later in

.

.

._

... .. .

sy beoordeling van die

Hegeliaanse begrippe wat Bon'"'oeffer gebruik om sy siening van die s0s1ale
werklikheid te beskryf, tipeer 811rger dit selfs as 'n ekstreme vorm van sos1olog1ese
realisme - iets wat makllk in s )Siale mitologie kan ontaard. 1 In 'n groat mate kon
die noue, riaar omstrede ver,11nteni~ tussrn ekkles,ologie en christologie

wn

Volgens Berger (1962·58-59) kan d16 probleem by Bonhoefer teruggevoer word na 'n verkeerde
keuse van sosiolog1ese gespreksgenote In plaas van aan te sluit by die morfologiesdeskriptiewe sosiolog,e van DurkhJ1r1. of die meer h1stonese benadering van Weber. het hy die
,ormali~tiese skool van Simmol, Toenn10s. Vierkandt, Litt e a. verkles. H,erd,a meer formele
vorm van sos,c.:c., ,e wat die ideaal van 'n hoe gra.. d van abstraksie wou be3kerm. was
allermins geskik om Bonhoeffer se b1.gnp van die kerk as gemeanskap van die he1liges empiries
toe te lig . D1t sou sy teologiese vooroordele eerdor versterk D,t laat die deur oop v,r wat Berger
noem, spekulat1ewe sisteembou Iets wat m,n met empiriese data to doen het.

.
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rt:.~deur Bonhoeffer s0 werk loop, n.... hierdie vorm van real is me teruggevocr word. 2
Belangrik •,1ir rlie sruument h1er is c1at die neiging van Bonhoeffer om die sosiale
werkl•kheio ~uoe br;sk; ~•f deur d1u sosiale wetenskappe, in te pas by en te
oorwoeker met sy ti1," : ,, ~c vP.rwysingsraamwerk, ook op ander ptekke
sigbaar is. Berger wys

1,Ht:.Q

in

sy Iowa

-:4~::srop dat ons in Bonhoeffer se la~ere werk, veral in

sy Ethik en die briewe u,t die trunk 'n skerper oog vir d;e wisselvallige en
voorlopige aard van die lewe kry. Die weerstand teer horn om buter te analiseer,
ook om die realiteite van sy tyd starker in sy optrcde en etiese ko 1septe te
verreken . Sy klem op werklakhe,dsgetrouheid, asook sy go~ ,gtc van die V\' Orlaaste
en die natuurlike, staan in die taken hicrvan. Tog bly ook hierlHe insigte
onderhewig aan dieselfde tekort .
So wyr, Day bv. daarop dat, alhoawel Bonboeffer so opstel oor d,e laastc en die
voorlaaste die vcrste gn ,~ om spes1f1ek • •t1cse probleme tn 1dentifiseer, hy nic
daarm slaag om :3y teolog1asc 1nsl9te 1n terrne daarvan te konkrt.:tiseer nio. In sy
woorde :
'The crn1cat acumen with which ho clarified his theological
presuppositions and describt.?d the theologic;al cuntcxt for ethical
decision was not brought to focu on the other pro uppcs1t1ons,
social, political, etc., which Bcmhoeffer and thor.e s1or,if1cant to him
took for granted . So 1t did not carry through into the cons1dcPat1ori of
concrete ethical problems. Bonhoeffer was still much more 1ntcresteri
in the ultimate than in the penultimate. He was more it theologian
them an ethicist" (D:,-,, 1975:353-354).
Die gevolge van hierdie teologiese preokkupasie van Bonhoeffer er die gebrek aan
praktiese kennis of bewussyn wat daarrnce gepaard gaan, het veral in sv laostt
fase die duidelikste na vore gckom. Dit lei onder andero daartoe dm, terwyl sy
visie van die kerk vir 'n nuwo tyd belangrike uitdagings suggercer, dit onaf, oop en
in 'n sin ~elfs ooroptimisties bly. Het Bonhoeffer geleef, sou hy waarskynlik
verbaas gewees het oor die gernak waarmee die kerk horn weer aangepas het by
die gevestigdc orde. Volgcns Bethge was dit die proor vergissing van Bonhoeffer
2

Volgens Hubt'r ( 1985:202-203) vorm h1erd1e v rb1ntenis 'n wesenllka element v.in Bonhoaffer
sa kerkbegrip Hoewel d1t die wese van die kerk ten regte in Christus sentreer, moet die wyse
waarop dit gebeur gekrit1seer word. Die be,angriksta punt van kritiek 1s dat diP onderske1d
tussen Christus en die gelow1ges, tussen die kerk as 'n openbaringsvorm van Christus er. die
kark as gemeenskap v1 • gelow1ges, onderbeklem,oon word. Wat dan verlore gaan, is die
perspekt1ef dat die gelow,ges nie net m..?rise 1s wat na ander moat gaan n1e, maar mense is wat
ook antler nod1g hat om ,a hullA te kom . Sooc Huber s6: '"')ie t<:,che fur ar.dere' besteht selbst
1u1 anderen, aus t:ntfremdeten, die allererst ~imgeholt werden mOssen' . Om h1erdi1 fout reg
ta maak, stel Huber voor nat B:>rth se onderske1dmg tussen Christus a:. primtre subj&k van die
kerk en mense as sekondtre, navolgende sub1ektt1 van die kerk, met Bonhoeffer se perspektief
verb1nd word.
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en die rede waarom sy gedagtes, ten minste dan in Duitsland, nie opgev<.Jlg is nie:
"Bonhoeffers lrrtum ... lag ... in der Annahme, die Kirche konne nach
allem, was sie in den dreisziger Jahren erlebte, nicht mehr in jenen
Wohlgeordneten, parzellierten Frieden mit ihrer jeweiligen Gesellschaft
zuruckfdllen" (Bethge 1975a:397).
Uiteindelik kan ons die mislukking van Bonhoeffer se laaste projek toeskryf aan 'n
ooroptimistiese prognose met 'n ontoereikende analise as basis. 8<' ihoeffer se
anat1se van die sg. nie-religieuse tyd was trouens in twee belangrike opsigte
begrens. Soos met sy Ethik het 011 pnm~r op die ervarings van sy ele sosiale groep
wat 'n aristokratiese elite was, gefokus. Verder het sy analise gedeel in hierdie
groep se geneigdheid om die gesk1edenis van idees te analiseer so,,der om
genoegsame aandag aan hulle sosiale kontAks en impak te gee (Day 1975:460-

461 ).
5.2.4

Plrger as gepreksgenoot

U,t die kritiek op Bonhoeffer het dit duidelik geword dat, vanwee sy gebrek aan
sos1ale anali!;e en selfkritiek, die praktiese draagkrag van sy teologie vir sy tyd
beperk was. Tog doen dit niks af aan die felt dat Bonhoeffer se teologieso inslgte,
veral die oor 'n kerk vir andere, u1ters relevant is nie.
Wat dit betref, is dit goed om Day se woorde aan Bonhoeffer se kritici weer aan tc
hoar. Met die oog daarop dat hulJe nie dieselfde foute as Bonhoeffer sal maak nie,
skryf hy:
"They would do well to heed his insights. He preferred a godlessness
full of promise to a hopeles~ piety ... Bonl•oeffers's writings are there
to remind us that Christ is not about b..iilding successful religious
organizations, but informing human community among the poor and
suffering of the world; and that faith in Jesus' God means full, active
commitment in hurr.an solidarity. This is 'the church' (which) now
stands in place of religion; and th H 1.:. biblical" (Day 1975:461) .
Wat Day hier skryf, is nie net vir die k )rk in Suid-A frika van groat belang nie.
Histories gesien is dit niks anders as die uitdaging of op1oep om as kerk opnuut te
hervorm en ons lewe te stet onder die gesag van God se Woord nie. In die woo de
van Bosch gaan dit daarom dat die gaping tussen die sosiologi~se gestalte van die
kerk en sy teologiese identiteit moet vernou . Alleen so word dit duidelik dat die
kerk inderdaad God se kerk, sy instrument van versoening en vornuwing is (Bosch

1982:34-35).
Die groat vraag is nou natuurlik hoe
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s1tuasie kan toepas? Hoe kan sy 1deaal v?o1 'n kcrk vir andere 'n riglyn vir
hervorming word, sander dat ons dieselfde frJute as hy maak?
In sy artikel oor Bonhoeffer se ekklesi~logie Is dit Berger se oortuiging dat 'n
sinvolle bevrugting van sy ekklesiologi,~ dour die sosiologie nie net moontlik is nie.
Dit sou ons ook kon help om vir ons eie tyd meer konkrete en real1stiese vulling
aan Bonhoeffer se kerkhke vis1e te ~ee. Volgons Barger ( 1962:77-79) sal die
sosiologie egtor alleen 'n positiewe t>ydrae tot so 'n projek kan lower waar dit die
volgende punte in ag noem.
(a)

V1reors moot daarmce rekonino oehou word dat die sosiologie, op 'n paar
uitsonderings na, die sosiale rcalitc1t eerder nominalistics as realist1es
verstaan. Die gevaar van 'n reahstiese siening van die sosiale wcrkltkheid,
aid us Berger, Is dat d1t geneig is om ontologiese status aan mcnslike
institus,os to verlecn. So 'n sienino ignoreer nie net die feite dat institusies
mcnslik geskep en

in

stand gchou word nle. D,t sil!n hierdie sg. sosiale

fiks1es as wcsenl,k vir die lewe. Met die oog op etIese vrae, help die
nominalistiese kyk op sake meer. Dit onthul die korwens1onele of dan fiktiese
karakter van inst1tus10s en skcp ruimte om daarmec tc handel.
(bl

Tweedens moot onthou word dat, wat betref die pohtieke konsckwens1es
van sy anallses, sosiolog e as sodarng nie konserwatief of radikaal is nie. Die
roalistiese soort sosiolou1c, daarontcen, ,s oenfllg om konserwat1ef te raak.
Deur ontologiesP. status aan 'n bepaalde sosiale ordening

in

uIe geskiedenis

te occ, plaas dit 'n stempel van noodsaak daarop. Mcesal is dit sleo vir 'n
tyd 'n gelukkige oplossing.
(c)

Laastens wys Berger daarop dat die sosiolog10 van roligie 'n empiriese
d1ssipline is; een wat nie in die eerste plek die ossensio van sake wit
deurskou nio, maar empiriesc data daare;or vnrsarnel. Sulko data lei tot
skorper vrae aan die adres v.m die tcologic. Vir di ~i klcsiologie betaken dit
dat hy die dikwels bedenklike funksie van rehiJI0 ~k..:ri••.J' . ~ 1.'•H ,~og moet
kry.

Gegee die algornene kritick op Bonhoeffer en dit

"·'.:t n.;, ger hier t.o.v. die

sos,ologie s~. is d1t duidclik dat die sosiologie, wil ons dio konkrete imphkasios van
Bonhoeffer se ekklesiologiese visie vir ons situasir. verdcr uitbou. · n onmisbare
gespreksgenoot is. 010 groat vraag is cgter watter sosiologiese gesproksgenoot in
di~ goval die moes gesk1kte is. In antwoord op die vraag, voel Berger dat Webor
met o.a. sy vIsIe van rel1g1e as 'n sosialo teodisoe wat onreg regverdig, 'n goeie
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keuse sal wees. My r,ersoonlike gevoel is dat Berger op die punt ten onregte
beskeie is. Hy wil homself duideliK nie aanbeveel nie. Gcgee sy prominens,e as
godsd1enssosioloog en veral die eklektiese k~rakter van sy werk, sal Berger egter
net so goed as Weber kan help om Bonhoeffer se gedagtes verder te voer. In my
eie poging om dus na te dink oor die konkrete implikasies van Bonhoeffer se latere
kerkbegnp, wil ek spesifiek gebruik rnaaK van Peter Berger se insigte.
Hoewel Berger so sosiale teorie ook beperkinge hot en daarom nie in alle ops,gte
vir so 'n dialoog geskik Is n,e (Day 1975:24-35), bied dit tog waardevolle hulp,
spasiftek wat betref die geloofwaard1gheidsvraagstuk. Soos Bonhoeffer, worstel hy
self, hoewel vanuit 'n and er hoek, met die vraag na die geloofwaard1ghoid van aie
christel1ke goloof m 'n moderne samclewmg. By horn is dit, soos by Bonhoeffer, 'n
grondmotief (Harvey 1979: 1 ). Daarmec saam open sy kennissosiologicse siening
van die werkhkheid ons oe vir d10 dikwels bedenkliko rol va,, rcl1g1e in rlio
samelewing. Deur wat Berger sosiale f1ksios nocm, to versterk, dra rehu1e en ook
die kerk as draer daarvan by tot 'n nie-outentieke lewe. In sy vroeere werk het
Berger h1cr<1ie relig10-kntiese notcns,aal van sy kennissosiologie (Kreiner 1986: 134213) direk op die kerk en sy rol

in

die samelewmg van toepassmg gem<?ak (Berger

1961a; 1961b; 1963; 1966). Harvey (1979:2-4) wys daaror dat ons

in

hierdie

vroec fase met 'n moer radikalo 1konoklast,esc Berger to doon hot. S', mot,ef vir
kritiek op kerk en rclig1e was egter posit,ef. Dit was selfs sotoriolog1es (Harvey
1979:3). Daarmec wou hy die mens red en bevry van sos1ale tiksies, sodat hy as
christen mcer eg kon leef.

In my bcnu ting van Berger w:11 ck grootliks terug op hierdie vroee werk van horn.
Hocwel hy later a.g.v. teenstrydighedo in sy cle teone (Baum 1980:110-116;
Harvey 1979:4) asook sy rcaks1e tnen die sekul~re teolou in sy land (Berger
1977d:39-56), meer gematigd en selfs konserwatief gr.raak hot (Berger 1980:41),
bly hierdie pcrspekticwe belangrik en bru1kbaar vir ons cio situasie. D1t sluit nou
nan by Be. ,hoeffer so o,e stryd met d10 kerk en voral sy kritiok op religie. Verder
verskaf dit belangrike riglyne om dio botekenis van Bonhoeffer se siening van die
II.erk as 'n kerk vir andere, meer ~ork, c t
eie godagtes sal ek ruim hierva11 ~uu rd k

i:>

verstaan. In die ontwikkeling van my
k..

My eie u1teensetting is onderhowig 0 11 drie belongrike bcperkinge:
(a)

-~

"b'

~,

..,

In die eerste plek sal dit gcen volledige uitccnsotting van Borger so sosialo

teorie bevat nie. H1ervoor is die ruirnte te beperk. In terrne van my eie
opdrag is dit oak n,e nodig nie. Ek ve, wys in die bibliografie na Berger se
belangrikste work Vir saver dit belangnk ts vir my argument, sal ek egter
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wel 'n kort opsomming van sy teorie in die teks gee. Meestal gebruik ek
egter alleen daard1e insigte of anahses wat ter sake vir die onderwerp is.
(bl

Voorts sal ek in my uiteensetting n,o die metodologiese vraagstuk oor die
presiose verhouding tusson sosiologie en teologie aan die orde stel nie. Die
keuse is doelbewus. Bohalwe dat die ruimte hiervoor ontbreek, is die
probleem te ingew1kkeld om hier uit te klaar. Ek volstaan met Bonhoeffer en
andere se motivcring dat die boodskap van die Bybel self die moontlikheid
open om die konkreto betekenis van God se werK • en dit slu,t sy werk met
die kork in • met behulp van drc sosiologie toe te lig. Terwyl teologie en
sosiologie rnekaar annvul, moet die selfstandigheid van perspektief en
wcrkswyse ogter gehnndhaaf bly. In dre vorband onderskryf ek Dekker

(1967:30) se siening:
"De sociologie is een empirisch wctcnschap, con wetenschap die zich
op de ervaring baseert, dr.ze analyc;eert en beschrijft, alles voorzover
het de sociale aspecten betreft. De theologie daarentegen is een
normatief wctenschap, een wctenschap die oordclend on waarderond
optreedt . . . Kortweg kan men zeggen: de socio logic beschrijft de
werkelijkhe1d (voor hari r dcol), de theologro duidt dezc werkelijkheid " .
In lyn met Gollwitzer ( 1985:72- 73) so riglyne oor die hulp wat sosiologie
aan d,o tcolog,e kan bied , sal ck Berger voral vir twee doeleindos gebruik: (a)
om te kyk hoe die kork en teolog,e fal...t1es in die samolowing fuksioneer en
(b) wat sy opdrag en rol behoort to wees waar hy trou bly aan sy teologiese
idcntitoit. Binne die lg. kcntoks kom 'n derdo gos,gspunt by, nl. wat
Gollwitzer nocm: "Analyse und Bermung hinsichtlich der auttragsgemassen
Organisierung" (73) H,eroor enkelc gcdagtes reg aan die einde.
(c)

Ten slotte moot duidclik gestol word dat wat hior aangebred word, geen
vollodige teono oor dio kerk wil of kan wees nie. So 'n paging sou
pretensieus wees. Boonop is dit 'n ernst,ge vraag of die soeke na 'n
geloofwaardige gestalte vir die kork met 'n omvattende sosiale teorie oor die
kerk beantwoord kan word Geloofwaard1ghe1d, soos Bonhoeffer ons gewys
het, is veelmeer 'n eksistens,ele saak. Welrswaar hot ons vir die realisenng
daarvan nadenke en teoretiese nglyne nodig. Maar drt bly rrglyne, landkaarte
vir 'n pad wat self bewandel moet word . Uiteindel,k word die vraag na
geloofwaardigheid van dag tot dag beslls 1n die spanningsvolle veld van die
geskiedenis woar christene saam kouses maak en handcl. , ~n diepste is dit
'n gawe van God . Hierin dool die kerk wanneer hy dit waag om Christus in
die gcloof op sy lydenspad in die wereld to volg . Ons eie besmning sat
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opsig dan ook nie veel meer kan wees as dit wat Feil ( 1966: 159) noem: 'n
wenk, 'n aandrang tot navolging, tot die moed om te sien en te hoar niel
Wat dit prakties beteken, sal helderder word namate ons Bonhoeffer se uitdaging
in terme van Berger

S3

terminologie begin beskryf. In die volgende afdeling wil ek

daarom 'n vollediger uiteensE:tting van Berger se sosiale teorie gee. As 'n inleiding
daartoe sal ek begin met 'n algemene opmerking oor wat ek die belang van 'n
nuwe sin vir worklikhoid wil noem.

5.3
5.3.1

DIE SOSIALE TEORIE VAN PETER BERGER

'n Nuwe sin vlr werklikheid

Myns tnsiens sal die kcrk in Suid-A frika nic sinvol kan hcrvorm en so begin
ltitdrukking gee aan Bonhocffer se ideaal v,r horn, alvorens hy nie, wat ek wil
noem, 'n sin vir realiteit openbaar nie. Waar dtt gebeur sal hy, so glo ek, ook moed
skep om getrouer aan die w erklikheid van die lowe en dus meer geloofwaardig te
wees . Onder hierdie sin v ir realt teit bedoel ek in direkte aansluiting by Bonhoeffer
en Berger se terminologie twee dinge :
(al

Eerstens betaken 'n egtc werkltkheidsin vir die kerk dat hy ' n nugtere ins,g
en vcrstaan van sy naruurlike sosiale posisie en funl<sic in die samelewing
sal h6 . Berger prnat in dio verband van intellcktuele eerlikheid (1961b: 10) of,
in terme van sy sosiologiese benadering: 'n unieke vorm van bewussyn
(1963:37 vv), 'n "precarious vision" ( 1961 a) . Hierdie visie of bewussyn hou
in dat die kerk, terwyl hy sy vreemdheid as kerk van Christus bely, sal weet
dat hy soos enige ander instituut in 'n bepaalde sos,ale konteks funksioneer
en werk. Hy sal bc..wus moet wees van die invloed wat hierdie konteks
bewustelik of onbewustclik op horn u,toefen. Veral die gevare en negatiewe
kante wat dit inhou, sal hy moet begryp. Berger het tereg aangetoon dat die
kerk as draer van die mens se religieuse d1sposisies, meer dikwels die status
quo versterk as krities bevraagteken .
Na my mening bly die onvermoe van christene en kerke om die invloed van
hulle konteks op hulle perscpsie van mense, kerke, die politiek en ook hulle
eie verstaan van die

Bybel

raak

te sien,

con

van

die vernaamste

struikelblokke vtr kerkeenheid en die uitetndelike gctu1en1s van die kerk in die
samelew,ng. Dit werk trouens 'n onkrit,ose solfgenoogsaamhcid mot eie
insigte en tradis1es in die hand en 'n traagheid om van ander te leer.
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Bonhoeffer self sou in sy latere jare die belang beset van 'n nug!erder
beoordeling van die shuasie waarin hy en die kerk geleef het. Sy uhsj'.Jrake
oor dwaasheid en aandrang tol groter wysheid en onderskeidin~c:,,ll'llrmoe
staan nie los hiervan nie. Dit lei a.a

tot sy berekende toetrede tot die

weerstand en sy daarmee samehangende aandrang tot werklikhcidsgetroue
optrede. Tog I~ die swakheid van Bonhoeffer se teologie ook hier. Dit blyk
veral uit sy prognose van die Westerse christondom. Day (1975:461) skryf
hieroor:
"Bonhoeffer's prognosis (dat religie verbygaan - C.A.) has proved to
be overoptimistic, based as it was on a doubly-limited analysis. Like
all his ethical thought, it focused primarily, and more or less
consciously, on the experience of his own social stratum of academic
aristocrats. For them it remains, in the main correct. It also shared his
propensity to analyse the history of ideas without sufficient attention
to their social context and impact".
In my bespreking van veral Berger se sosiale insigte hieroor sal die
relevansie hiervan vir die geloofwaardigheidsvraagstuk van die ker.< in SuidA frika blyk.
In die verband is een van die belangrikste sake waarmee die sosiologie ons
teologies konfronteer, die probleem van sonde. So merk Berger reeds in die
sestiger jare oar die sosiale rol van religie in Amerika op:
"The ->ocial establis~ ment of religion in America thus puts to us a
d,rect Ql estion of sin .. . " (Berger !961b·130).
Bybcit. ye(:l'.>~oke glo ans dat sonde iets 1s wat alleen deur God aan die kerk
onth•.. I kcrn ·.v,>rd . HtNin

'e

die beporking van die sosiolog1e. Ott kan wel die

om~trede rol v3n d;e kerk by die legitimering en instandhouding van sekere
sos1ale idee:. .)f 1>raktyke aantoon. Dis egter alleen God wat die kerk daartoe
kan br1"11 orri dit as sonde un skuld te harken. Dis in die gees dat ek Berger
so sos1clogiesr- visie wil gcbruik

in die hoop dat God d1t kan gebru1k om

ons tot 'n diaper insig tn die aard en impak va,1

Oi"ls

g~luierns te lei. Korn ons

getuienis op vanuit ons natuurl1ke verbondheid met

enrn, "ans mens9", of

staan dit in die taken van 'n roeping?
(bl Die tweede betekenis van die realitt:
insiens in di~ tyd benodig, sluit by bg. aan

grip wat die kerk myns
b1, '" • P.Spondeer

met Bonhoeffer

se gedagtes oor die werkhkhe1d . Die sin vir werklikneid bestaan nl daarin
dat die kerk, terwyl hy oog het vir sy posis1e en rol in die s0s1ale omgewing
waarvan hy onvermydelik dee: is, ook 'n visie sal he vir d11~ realiteit van God
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se bemoeienis met horn in toorn en genade. Vir Bonhoeffer wys hierdie
bemoe1enis van God na die diepste werklikheid van ans lewe.
Hierdie werklikheid wat in Christus verskyn het, staan nie las van ons
sosiaal-historiese lewe wat deur die sosiologie beskryf word nie. Trouens dit
omvat, deurdring en dra hierdie lewe. Meer neg: dit voer hierdie lewe tot sy
ware bestemming. Waar die kerk horn met die werklikheid van Christus se
kruis en opstanding inlaat, staan hy op 'n nuwe manier midde In die s0s1aalh1storiese werklikhede. Hy sien homself in 'n nuwe lig en ervaar ook nuwe
verantwoordelikhede.
Wat vIr die kerk in terme van die sosiologiese beskrywing van sy rol in die
sametewing belangrik en selfs relatief onskuldig kan lyk, kan voor Christus
onthul word as die werklikhcid van sy opstand teen Hom. Waar dit egter in
ootmoed bely word, begin Christus, in die woordc van Bonhoeffer, in horn
gestalte kry. Hy begin as 'n gemeenskap van sondaars deel kry aan God se
nuwe werktikheid, d.i. sy liefdevolle herstel van alle dinge. As ruimte waar
die herstel begin en aangekondig word, is die kerk van huis uit diensbaar
aan die wereld. Hy word ' n kerk vir andere. En so neem hy deel aan die
ware realiteit . Wat dit in terme van sy sosiale bestaan beteken, c;al ons weer
eens rnet behulp van Berger e.a. aan die einde beskryf.
Voor Qns daartoe oorgaan is dit belangnk om 'n enkele opmendng oar die ptek van
die kerk in Borger se denke to maak. Kreiner ( 1986:390·417) wys daarop dat in
vergetyking met sy gedagtes oar godsdiens of religie, die kerk nie baie sterk by
Berger figureer nie. Die keuse was bewustelik. Berger wou daarmee koor dat die
studie van godsdiens alleen beperk word tot die ruimte van die institusionete kerk
(Berger en Luckmann 1969·67). Belangnk vIr horn was om na die verskynset van
relig1e binne die ruimer verband van sy funksic in die sametew:ng as geheet te kyk.
Hierbinne moat die kerk as draer van religie beoordeel word. Kreiner self bespreek
Berger se sie:iing van die kerk onder die opsknf: "Die Sozialgestalt der
Glaubenswelt" . As 'n gestatte van die breer getoofsw~retd funksioneer die kerk
hier meer katoliek. Dis spesifiek in die sin dat Kreiner oar die kerk in terme van
Berger se teorie w1I nadink. D,e proprium van die katol1eke ekktes1ologie, so stet hy
dit, Is juis om aan die eenheid tussen die s1gbare en die onsigbare kerk vas te hou
(Kreiner:391 ).

Hoe dit ookal sy, dis duidel1k dat vir 'n begrip van Berger se visie op die sosiele
funksie van die kerk, dit bekyk moet word teen die agtorbrond van sy sosiale
teorie en mot name van sy sIening van die rot en funksie wat retigie in die mens se

'

.

-

'

•

..

,•

•

.

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

262

lewe het.

5.3.2
Binne

Die sosiale konstruksie van die werklikheid

sy

geslag

sos1oloe,

waarvan

baie

hulle

uitsluitlik

besig

hou

met

metodologiese vraagstukke en nie die ontw1kkeling van sos1ale teorie nie, vorm
Berger 'n welkome uitsondering. Kenmerkend van sy W3rk Is 'n doelbewuste
aansluiting by die klassieke tradisie, verteenwoordig deur mense soos Weber,
Durkheim, Pareto e.a. Hierdie groe~ het die grondslae vir 'n bepaalde ben..,dering

in

die sosiologie gelt!i. Daarin ,;.,as die ideaal van wetenskapllke objektiw1teit en 'n
substantrewe ~llesomvattende visie v~n die sosiale realiteit sentraal (Hunter
1986·3-4).
As 'n sosioloog wat horn aanslu1t by hierdie ideaal, maak Berger spesifiek van die

kennissosiolog1e gebruik om sy besonderse visie op die werklikheid te ontwikkel
Die kennissosiologie konstitueer, aldus Berger, die sosiolog1ese aspek van 'n baIe
meer algemene probleem· die eksistensiele gedetermineerdheid van denke of
kennis. D1t konsentreer spesifiek op die t-elang van die sosiale dimens1e by die
totstandkoming van kennis (Berger 1967: 16).
i11

die ontwikkeling van s·., sosic1 1~ visie neem Berger sy uitgangspunt

in

die

alleo ... 2g.;e werklikheid waarrn ons leef. Hierdie werkllkhe'd, wat ons met ander
deel, skep gewoonlik die indruk van 'n good geordende, geroetineerde wAreld met
'n onaantasbare en vanse: fsprckende karakter.
"The reality o ~ everyday life is taken for granted as reality. It does not
require additional verification ovPr and beyond its simple presence. It
is simply there, as self-evident and compelling tacticity" (Berger
1967:37).
Volgens Berger is hierdie vanselfsprekende 1ndruk egter bedrieglik. Wc::nt wie
dieper kyk, sal sien dat die werklikhe1d meer as een betekenis het. Voorts is dit
relatief en broos . Dit word daagl1ks binri~ die netwerke van menslik Interaksie en
kommunikasie geskep en aan die gang gehou, in kort: dit is sosiaal gekonstrueerdl
" ... the world we live in is essentially a world of our own design"
(Wuthnow 1986:123). 3
Met sy kennissosiologiese visie wil Berger hierdie proses van sosiale konstruksie
nadP.r omsl-:ryf of rekonstrueer (Kremer 1986:97 vv) . Hiervoor is, in sy eie woorde,
3

.

-

-

Wuthnow (1986 1231 wys daarop dat Berger met sy uitspraak nie net die sosiale karakter van
ons lewe wil erken nie. Wat op die spel staan, 1s die meer fundamentele insig oor hoe ons die
werklikheid waarneem.
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'n bepaalde bewussyn of instelling nodig - een wat suspisieus is t.o.v. die offis1ele
weergawe of interpretasie van sake en bereid is om dit as relatief, mensgemaak,
ideologies en selfs fiktief (Berger 1961a:67 vv) te ontmasker. In Berger se eie
woorde:
"The first wisdom of sociology is - things are not what they seem ...
Social reality turns out to have many layers of meaning. The
discovery of each new laver changes the perception of the whole"
(1966:34).
"The sociological frame of reference, with its built-in procedure of
looking for levels of reality ther than those given in the official
interpretations of society, caI r,~s with it a logical imperative to
unmask the pretentions and propaganda by which men cloak their
actions with each other" ( 1966: 51).
Vir Berger vind die sosiale konstruks,e van die werklikheid plaas as 'n dialektiese
proses met drie momente ( 1966:63 vv; 1969:4vv). Hierin gee die mens bes lag aan
'n eksterne objektiewe leefwereld saam met ander. Met hulle hulp maak hy
homself oak daarin tuis. Dit geskied as 'n proses van sosialisering waardeur sy
denke en persepsies gevorm en sy identiteit bepaal word.
Volgens Berger begin die proses as gevolg van die beperkinge wat die mens se
biologiese situasie op horn plaas. Met geboorte is die mens se instinkte
onderontwikkeld. Vir vorm en inhoud aan sy lewe, is hy aangewys op die kultuur
van sy sosiale omgewing . Hierdie vormgewing geskied as 'n sosiale aktiwiteit. Met
behulp van simboliese kategoriee • die taal en voorstellinge wat hy met ander deel
- reduseer die me,s sy omgewing tot 'n realiteit wat orde en b~teken,s het. Hierdie
realiteit, of dan sosiaal gekonstrueerde w~relrl, vorm die raamwerk vir sy lewe. Oit
het pertinente kenmerke. Dis 'n pragmatiese wereld wat horn llier en nou
voordoen. Dis tydruimtelik en gekompartementaliseer in sfere van relevansie.
Hierin teef die mens wakker en nugter.
Baie belangrik i~ dat die werelo sosiale interaksie fusiliteer en 'n gevoel van
veiligheid skep. Trouens wat vir mense binne hierdie leefwereld reeel en selfs
aanneemlik is, is volledig afhanklik van die sosiale aanvaarbaarheid daarvan en die
ondersteuning wat dit van ander geniet.
"All human theories, beliefs, even knowledge require confirmation and
consensus" (Harvey 1979:2).
Vir Berger staan die infrastrukture wat hierdie i ....~es moet dra en ondersteun
bekend as aanvaarbaarheidstrukture ("plausibility structures",. Wanneer hierdie
strukture sterk is, is die idees wat daardeur gedra word reeel. Is hulle egter sw3k,
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vcrloor dit gesag. Gevolgl1k moct hierdic strukture ten alle kostc in stand gchou
word . Hicrvoor 1s sosiale kontrole, 4 er, Na1r nodig, dwang nodig. Sorg moet gedra
word dat geen twytel oor die waorheirj en gesag van die n,ens se wereld van
vansclfsprekendhedo ge::1c~r word nie.

1 on spyte van die skynbaar objekt1ewf karakter van die s0s1aal gekonstrueerde
w~re 1de is hullo egter volg ns Beruer inherent broos en onsokn.r. Hierdie broosheid
tree op vcrskeie manic, aan die lig. Ander opvattinge uit 'n ander leefwOreld kan
die legitim1teit van jou eic ' etwis, Grenservminge, veral die dood. roep vrae op na
die sin en betckenis vnn die lewe. Op die punt identifiseer Berger 'n behoefte aan
hetekenis wat die mens se vanself sprekende leefwereld uorstyg en wat sy
ervaringe en vrne 111 iots hoer of grater kan inte greer . As oplossing stcl hy 'n
t11erargicse reeks sirnbolc voor. Hiervoor gebruik Berger dan die bel~ngnke term:
"symbolic universe" . D16 rnrn, slc:1a11 op si111bole of simbohese s,stemc wat op 'n
ornvatt ndc wyse sin on betekenis aan die nienshke luwe vtJrleen . Hicrdie slmbole en d1t kan wissel van spreuke tot verklanngs e, groter reorico - intcgreer sy lewe
or,ersyds binno 'n konseptuclc raamwerk. Andcrsyds legitimeer dit sy lewe in
hierdic leefwiireld . Lg. 1s nod1g om twyfel hok te slaan

on oncntas1e in 'n ve·troude

leefwerelcl te versHker .
01s spes1f1ek b1nno hicrd1e kontcks clat Borger oor relig1e skryt. Hy s1en d1t as 'n
spes1fieke soort s1mbcliese universurn wamvaq die k:ass1eke f unksie log1tirnas1e is.
Wnnt

behalwe dat rolig1e die indiv1du se lewe innas in

'n oorkoepolendu

verwysinosraamwcrk (Berger 1967.:i vv rioom dit 'n "sacrecl canopy") waarbinne
sy twyfel bes weer e11 sy vrae beantwoor 1 word, legitimccr relig,o ook die
lnsrnusioncle lewe van die mens. Dit doen ri·li , ? dour die bestaan en funksionering
daarvan in ve:bnnd te bring rT'~t God sc ,.vork. So kry d1t 'n finale en geldigc
ontolog1ese status. Soos Berger su·
"Rolig,on leg1t1mates social 111st1tut1·j,1s t·1 bestowing upon them an
,, tirnately vallcl ontologicnl :;rntus, that is, by loca,ing thorn with111 a
sacred cosmic frame of rctorence" ( 1967:~3).
Hant! tfon hand met die le9it1rnerer de funks1e van religie noem Berger ook 'n andpr
1

(

I
I

Volucns 0~rger 1s sos,.il~ k.,:mtrole ccn v.in twco drngo wut ons daanan bewus hou dot ons
few ,;0s1a.1I 0010:..a,1::;cor on gccotorrn11wer word O· andcr 1: sos,alo stra••f1k.a , • d, I rt dat
ons cle I 1s van 'n bepaalde ras on so ,ate klas Oor sos,alc konrrole skryf hy bare ,ntcr ss nt
Volge'ls horn 1s d1t 'n wesonlil-.u dClll v n cnrqo samol.?wmu of sos1al grocp Sas,cs bestaan d,t
uit daardie m,ddcle _f nictodr.s wat d.c samelow,ng gcbru,k om we r"f) nrnuo lcdo tt.l b dw,ng
en 1n lvn mot die geldenda sosiale reels of ordo te hnng D1• )l ., t m tones rs u wo;o en
mt,mrdosie Die bekenda en mecr subt1cle vorn,e daarvan IUtt n111ce ,n soo , e onom,uso druk,
oorred1ng, spot n sk1ndorpr.iat11 s, st,gmnt,scrino en uotslu1tmo CJ• ,nvlo ,t on gcdr gskodt'&
van JOU boroep. sos,ale krrnue en tar111lle (Berger 1963 8 93) .
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eienskap wat vir ons onderwerp .. on groot belang is. Ott i5 dat religie as
legitimerende simbool die mens ook vervreem van homself en die werklikhede van
sy situasie. Juis Clrndat rnligie die onsekere en spanningsvolle aard van die mens se
lewe wil besweer, voeg hy dit in 'n sakri'le orde of plan in. Op die manior word dit
wat menslik bestaan en geskep word, getransformeer na ,ets wat yoddelik en in
beginsel vreemd is aan die normale gang van sake Ott wat menslik verklaar kan
word, word gem1stifiseer. Weliswaar word die bcstaan daarvan nie ontken nie,
maar deur dit te integree, in wat Berger noem 'n meor omvattende nomos, kry die
anomiese &rvaringe van die mens sin. Dat hierdie transformer1ng van die menslike
na die gocJdelike 'n uitwerking op die men~ so lewe en _Jnke sal he, spreek
vansolf. In plaas v,1n dio realite1te en spannin~o vr"n sy daagl1kse lewe in die gesig
te staar en te hanteer, word hiardie spanninge nou op God se rekening geplaas. Dit
word ingevoeg binne Gon se oorkocpelonde µla11 met dto lewe God stryk dit uit.
Hy los dit op. Die gevolg is dat c:!ie mens dit l<an vordring en nie noodwend,g as sy
eie verantwoordelikheid hoef tc hanteer nie. Die neerslag hiervan in die denke van
die mens noem Berger 'n valse bewussyn. In terme vun goloof gesien, staan dit
oekend as: "bad faith''.
" ... bad faith is that torrn of faise consciousness in which the dialectic
between the socialtsod self and the self in its totality is lost to the
consciousness" ( 1967:93).
Die laaste gesigspunt wat v1r ons iri die opsig van bclang is, 1s Berger se gedagte
dat religie dc.ur menslike aKtiw1teit tot stand kom, Daarmee bedoel hy nie
noodwendig dat religie die produk van menslike verbeelding is nie. Wat hy wel
bedoel, is dat dit sy unieke funks1e in die samelewing nie los van menslike
aktiw1teit vervul nie. Nie net v1nd C:it neerslag in die simboliese ervaringswereld van
die tnd1v1du nie - dit word ten slotrn ook in stand gehou en versterk deur die
sos1r le 1nteraks1e tussen :,1cmse. In die verl>and erke11 Ber1ler die bolang van die
kP.rk om dour sy erP.dienstP. en die ro! wat hy in die samelewing speel, 'n rdligieuse
sistec>m aan die g.rng te hou Dir kcrk as 'n gorneenskap van mensc wat d1eselfde
g1:,loofsra1mw"11< deel, word deur Berger gesicn as 'n belangrike draer van rel:gie.
Dc.l!r die gor:1e11nsk.ip word bepaalde rehg;euse sinib0le nie net aanvaarbaar
gomaal,; v,r 'n ll•, aloe qrof"p nie, rnaar ook ingespan om hulle bolange en
persops1e vr~n snkn te lcgitirr1eer. Op dio punt blyk die belang van Berger se sic,,1ing
var .:1c11ivaml>a,11 hrndstr ukture (" plc1u~.ibili ty structures").

Wuthnow ( 1986: 12~) tiru:· dit soos · olu ,Jit:
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"Any religious system remains plausible only as people articulate it in
their conversation and drainatize it 1n ti ,cir social interaction. The
conversation and internction that maintains religion, then, becomes its
plausibility structure".
In wat nou volg, wil ck kortliks Berger se analise van die Amerikaanse situasie aan
die hand van twee van sy vroeerc boeke nagaan. Hoe religie die olgemene
kultuurlewe, belange en selfverstaan van groP.pe en volke kan bcp3al en legitimeer,
sal hieruir duidelik word. Die perspektiewe is waardevol omdat dit nie net µarallelle
met Bonhoeffer sc eie duiding van rel1nie het nie. rnaar ons dwing om ~erlik te kvk
na die rol wat die kerk as draer van die chr1stelike geloof

1r1

ans eic land gespeel

het en nog specl.
Dio sosiale funksie van die kerk ~n religie

'5.3.3

In sy analise van die rol van religic

in

Amer1ka, het Berger in 1961 'n bel.,nr,

"-J

waarneming gemaak. Terwyl religie '11 prorrnnrnte simbool ·.. 0Ic publieke lew.. ,s.
bly dit ge'isoleer van die groot dinam1ese proscsse

in

die sarnelewing. Die ke k as

draer van rulig1euso sirnbole is ondanks sy gewIldheid 'n wereldvreemde ruImte,
meer ger..:it vIr die bohoeftes van die muividu as die probleme van die samelewing.
Vir Beruer het dit op ' n paradoksalc situasie gewys wat aandag verdien . Hy noem
dit

die

paradoks

vnn

sosiale

funks,onaliteit

en

sosiale irrelevans,e

(Berger

1961 b:38) . Voloens Berger hang h1urdle e1enaardigc paradoks nIe net saam met
die verskynsel van sekularisasie wat, sous

hy d11

stel,

relI9Ieuse motiewe

gesegrug1:.er het na die cksklus1ewe ruimte van die kcrk nie ( 1961 b:34) . Dlt hang
oak saarn met die spcsitinke soon tunks1e of 101 wat rclig1e in die sarnclew1ng het
of, anders gestel : die rol en plek van die kerk as religicuse instelling

in

die

maatskappy.
"The sorial irrt1 Ic>vdnce of the
functiona1,.(' ([3erger 1961b:1O2).

rellgious

establishment

Is

its

Hierdie funks1e bcstaan basics daarin dat die kerk in pl;ias van 'n spieelheeld te
wees van die evnngclie, eerder 'n spieelbeeld is van die sarn~lewing. Trouens vir
Berger I~ die geloof waardigheidsprotll~om of -kri~,s vnn rehf)ie en rehgieuse
institute in Amerika presics op hierdic punt. Religic en kerk hct so doel g1;.11ord van
die algumene wc1ardesisteern , bclanue, opvatti'1ge en strukturc van die sarnelcwino
dat dit nIe mecr in staat Is om d1a 111tdcg1ng:: vnn die evangelic cerhk en
hctokenisvol ~nn h1erdie rnaatskc1ppy deur te gee nio . Hierdie identifikas10 strek

trouens so diop, dat selfs wac;r die kerk ter yueder trou die evangelie probeer
uitdra, hy corder dio bevcst19ing v<ln die stutus quo as d 11 vcrnndtHing rlaarvan
dten ~00S lly dtt stel:
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"In the American religious-secular continuum of values, Christiar :ity
appears embedded in taken-for-granted reality . It does not stand out
from tho rest of culture ... commitment to Christianity thus undergoes
a fatal identification with comn,itrnent to society, to rt spectahility, to
the American way of life" (Berger 1961b:116).
In sy analise erken Berger wel die positiewe betekenis van religie vir baie, asook
die vele lofwaardigo pogings om die ware tJetekenis van die evangelie uit te spel
en u1t te leef. Hy gee ook toe dat baie van die sosiale prosesc:e vir die oog
verborge bly, daar dit te doen het met dieperliggende motiewe en behoeftes in die
menc: se lewe. Tog mag dit nie ons aandag wegkeer van die ware stand van sake
soos dit deur 'n nugtere sosio-analitiese kyk na sake onthul word nie. Want wat
regtig gebeur, so voer Berner aw,, is dat die kerk op meer a!i eon vlak homself
identifiseer met die waardes van die samelewing en dit in die lewens van mense
verstewig. Berger onderskei in die verband vier vlakke: die kulturele, politieke,
sosiale P.n psigolooiese vlak.
la)

Wat betref die kulturele steer maak Berger (1961 b:39-57) diP. punt dat die
kerk as ~eligieuse instituut nie noodwenaig altyd rlie waardcs van 'n
samclewing genereer nie. Wat hy wel docn is om die heersende waardes te
ondersteun en religious tc regverd1g. Dit doen hy deur simbole te skep wat
ooreenstem met die algemonu kulturele waardes van die samelewing.
Daarmee help hy om die waardes religieus in die samelewing te integreer en
te bcwaar. H1erdie funks1e van religie is volgens Berger sy belangrikste.
" ... rehg1on, especially through its solidarity-generating symbols,
functions to integrate and maintain society" (Berger 1961 l>: 51).
Volgens Berger is daar drie sulke wa.irdP.s : sukses. pragmr1ti!:;n1e en sosiale
aanpassing

01

aanvaarbuarhcid

aanvanrba 1rhc1d .

Wat

lg.

botrcf,

word

die

sosiale

1n dio kerk o.a. gcreflckteor in d10 wyse waarop sy

lidmate on predikante inpas by die geldcndo konvensies en gebruikc van die
sosiale omgewing. Op die punt is die ker 1< nic net

konserwatief nie, maar

speel hy ook 'n idcologiese rol. Hiermee bedocl Berger dat hy diensbaar
word aan die idees en belw1ge van 'n bepaaldo sosiale groop deur religiouse
regverdiging d,rnrvoor re bied (Berger 1961b:53).
(bl

T.o.v. die politioke sfeer bestry Borger d10 opvattlng dnt daar in sy land 'n
skoiding tusson staat

011

kerk, religie en pohtick bcstrum. Volo~ns horn is dit

'n mite. Gevc!(IIIK is dre clebat oor 61 dnar so 'n skcidrng bestaan,
vruuteloos. Tor sake is die vraug na die karaktCi van die sg. burgerl1ke
godsdiens. Toogcpns op die kcrk: Wat 1s dio acml van sy politleke

..
.

~

.
'

.

•

.

.

'

.
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betrokkenheid? In die verband wys Berger daarop dat, ten spyte daarvan dat
die grontJwet kerke offisieel verb1ed om tot voordeel van sekere politieke
groepe en sisteme te werk, die hele politieke lewe deursuur is van religieuse
simbole retoI iek en funksionar1sse . Hierd1e politieke verworteldheid van kerk
en religie blyk op vvrskeie punte

~konom1e:;e hulp van staatswee,

religieuse onderrig by publieke skole en die m1lit~re kapelaansdiens . In
watter mate die knrk die pol1t1eke orde leg1ti.-· ,et:;- en morPel ondersteun. blyk
veral in die laaste geval. Soos Berger skryf:
"It goes withClut saying that patrio~isrr . o">ed1,
- mititary
superiors. and zeal in the carrying out c. i m•,,·cry tas1<. .. ... part 'lf the
morality enjoined . This work of the , "':o1~!ei. 1 1::. aptly regarded as a
'morale factor' by the military. in t' ·t1H1 words, the religious
functionary h~re performs the sharnanH. ~t , -; par exellence - the
relig ious indoctrination of the tribe's warrio1 s os they go out to face
the enemy" (Berger 1961 b:67) .
(c)

Die dcrde terrein waar d ie innige band van religie en kerk met die
samelewing blyk, Is die sosiale :Berger 1961 b:90) . Hieronder bt1doel Berger
nat die kerke in Amerika nie net die algemene kulturele waardes van die
samelewing afspieel en versterk nie , maar ook die natuurlike klasteverskille
tussen

groepe. Trouens , die neiging

van

die kerk om die belange,

vooroordole en status van net ecn groep te d1en. hat gewoonlik 'n
bepalende invloed op sy samestell1ng en karakter . Kflrke, µlaaslik en in breer
verband, staan later bekend as wcrkersklas - of middel- na hoer klas-kerke .
Die rel1g1euse affilias1e van lidmate funks1011eer

in

die geval nie meer as

tndikasie van hulle toewydmg nie. Dit se iets oor hulle sosiaal-ekonomiese
status of stand. Volgens Berger is die kerk se betrok"cnheid by een klas
dikwels so sterk. dat sy propaganda vir oop of ,<ls-ge"intcgreerde kerke
alleon bedoet is om die bestaande klasse-segregai-10 te versterk .
" ... what goes under the name of racial integration ts often nothing
but class integration across color lines" (Berger 1961b:74)
(d)

Berge1 wys ten slotte daarop dat religie In Amerika ook 'n belangrike
psigologiese funks 10 ve, vul. H1ervolgens voorsien dit sin en btitekenis aan
die mens se lowe, Dit help orn spanning en sorge te vcrl ig, Die kerk doen dit
deur die mens se lewe in te voeg in 'n groter s,m~oliesc raamwerk. Hierdie
integrenng vind nie los van die sos1ale leofwereld van ander plaas nie,
inteendeel, dit voltrek hom as 'n proses van sosialiserirg waardeur die
indtvidu deel word van die gerneensl<aµ

Nat

•,aa m hierdie ~imbr,ltcse

raamwerk aanvacJr het. Die kerk word so 'n c:19ontskap vir sosi81isor,ng.
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Ondanks die goe1e bedoelinge le, die psigologiese tunksie van religie egter
dikwels

f

+

wat Berger noem: 'n nie-outentieke bestaan. Dit voorsien

middele aan die ind1vidu waarmee hy/sy kan wegkruip vir die ware aard en
uitdaginge van die lewe.
In sy boek The precdnous vision skryf Berger meer breedvoerig oor h1erd1e
omstrcue funksie van rel191e . Hieruit blyk dat die integrerende en legitimerende
funksae var rehg1e allermins so onskuldig is as wat dit op die oog

at

mag lyk. Deur

die kulturele, µolit1eke en sos1a1e waardes van individue en grocpe religieus te
regverdig, voorsien religie, en dus ook die kerk, aan hulle 'n morele alibi om dit
wat in feite sosi::ial gekonstrueerd en dc.rhalwe voorlopig, relatief en selfs fiktief as,
as absolute ba:;1s vir hulle lewe er, denke te necm. Behalwe dat dit 'n valse vorm
van geloof, 'n burge.rlike rel1gie

rliP hand werk, toon die kerk daarmee ddt sy

in

.Jelang meer gelee 1s by die voorkeure van mense as by die koninkryk van God.
Gevolglik 1s hy rneer daa:op i0gestei om die bestaande en d1kwels ongelyke
magsordeninge te versterk as om dtt te bevraagteken. Trouens , sy diepste passie
is om self 'n faktor van mag te wees. Maar so gee hy, dikwels sander dat hy dit
agterkom, sy 1dentiteit en geloofwaardighe1d prys.
"Religion will tend to legitimate power rather than put it m question.
Religion will tend to find rationalilations for social inequalities (both
among the oenefic1aries and the injured in these arrangements) rather
than see'< ·heir removal . .. the churches play a key role in the
elaborau ... vcial-pc;ychological process by which unµlcasant realities
are suppr 1sseo" (Berger 1961a:118-119).
Oat die meeste van war Berger hier skryf, ook van toepassing 1s op die s,tuasie m
Suid-Afrika, is nie moeilik om aan te toon nie. Ek noem dus net 'n paar gedagtes
daaroor

5.4
5.4.1

in

terme van sy teone .

OP W EG NA 'N GELOOFWAARDIGE KERK
Die Ned Geref Kerk as volkskerk

In sy proefskrif oor die selfverstacin van die Ned Geref Kerk toon Koegelenberg
oortuigend aan dat die geloofwaardigheidsprobleem van die Ned Geref Kerk
vandag in 'n groat mate saamhang met die wyse waarop die kerk en religie oor

jare vereenselwig is rnet die kulturele en politieke belange en waardes van die
Afrikanersgemeenskap (l\oegelenberg 1990: 1 vv) . Hierdie 1dentif1kasie van die kerk
mt:t 'n bepaalde gemcenskap het

111

cJ1e Ned Gercf Kerk so gev.il daartoe gelei dat

die kerk, in die woordo van Smit (1985:601. oor Jare heen al meer 'n volk:-5kork
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geword het ...
".. . 'n kerk wie se lewens- en wereldbeskouing al hoe meer
onafskeidbaar verbonde graak het met die Afrikaner se lewens- en
wereldbeskouing, 'n kerk wie se droom, wie se taal, w,e se
terminologie, wie se simbole, wie se hooffigure al meer saamgeval het
met die Afnkanervolk s'n; 'n kerk wie se grense - hoe verstommend
dit ook mag wees! - saamgeval het, al was dit net in die praktyk, met
die kleurgrense van die Afrikanergevoel, 'n kerk wie se strewes feitlik
ooreengekom het met die strewes van die Afr1kanergemeenskap".
Hoewel daar oar jare enkele stemmf! was wat gewaarsku het te,m die gevolge van
hierdie noodlott1ge band, was die inteqrering van die Afrikaner se ideale, belange
en geskiedenis in 'n bcpaalde mligi,?us,~ raamwerk vroeg reeds so sterk dat hierdie
stemme nie werkl1k gehoor 1s nie. Binne 'n lewens- en wereldbeskouing waar die
ident1f1kasie van kerk en volk as 'n vanselfsprekendheid gegeld het, kon dit trouens
net gehoor word as dislojale prates of 'n opsetlike afwyking. Gevolglik is die Ned
Geref Kerk se geskiedenis oak vol van voorbeelde van sosialc kontrolo. Waar
mense nie oortuig kon word nie, 1s hulle gestigmatiseer en uitgestoot.
Hoe heg die band tussen kerk en volk oar jare gcgroei het, was waarskynlik

ne.ens

duideliker as in die ~Pcirtheidsera nie. In di~ tyd is die boodskap van die Bybel, of
dan

111

Berger c:e woorde, die rehg1e g1?bru1k om die bestaan van afsonderlike volke

en kerke teolog1es te regverd1g. Die oorsake vir die ontstaan en die groei van die
apartheids-ideolog1e is reeds goed g1~dokumenteer (Kinghorn 1986:45 -164). Wat
nie altyd duidelik raak gesien is nie, 1s hoe die wese en veral die eenheid van die
hele kerk in Suid-Afrika daarmee in die spel geplaas is. Rasseskeiding en die
gedagte van afsonderlikheid onder volkc het nie net die grondslag vir die
samelewing geword nie - d1t het die empiriese gnstalte van die kerk self geraak.
Smit (1984. 71)

wys op

hOl!

die Ned Ge.-ef Kerk sc voorstelling

van die

christcndom en die kerk as iets wat die volksbelang en -sentiment moes versterk,
'n soon spieelbeeld-reaksie veruorsaak het. Dit veroorsaak by swartes die ervanng
dat die witmense se volksgod onmoonthk vir hullc wat die slagoffers van apartheid
is, kan omoee.
" ... en daaruit kom dan 'n 'swart kerk' mot 'n teologie waarvolgens
die kerk eweneens moet kies om van en vir 'n bepaalde sosiologiese
grocp te wees: nou niu net vir die 'volk' n1c, maar die 'klas'
die
onrterdrukte, vorontrcgt,), lydendc klas" .

Die merkwaardige is dat die eent,eid van d10 ktHk so deur all>ei pole in gedrang
gebring 1s. Vir albei was die kcrk nie soseer die nuwc skepp111g of mensho1d, die
liJgaam van Christus op a,Hd11 nie, n' oar 'n grootheid wat opkom wt die skopping
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en dienstig is aan die belange van 'n groep (Smit 1984:72).
In die Ned Geref Kerk self het die bele1d van afsonderlikhe1d , gebr>re uit 'r,
onkritiese vereenselwiging met een volk se belange tot vandag toe 'n e1e neerslag
gekry. Dit het gelei tot die skeiding van die NG kerkfamilie in vier kerke wat elkePn
die natuurlike verbande van sy etniese groep of volk weer .. pieel. Meer as enige ielS
anders h~t dit die kdrk se getoofwaardigheid in die oe van veral die wereldkerk
aangetas. Ten regte is daar aangevoel dat so 'n geskeide rasgebaseerde gestalte
die wese van die kerk as Nuwe Testamentiese ekklesia weerspreek. Trouens reeds
die begrip "familie" 1n d,e bekende uitdrukking: "Ned Geref fam:lie van kerke" het
die vraag na vore geroep of dit inderdaad om 'n kerk gaan .
"Die Trennung der versch1edenen Kirchen innerhalb
nach ethnischer oder volkischer 21 •nPhorigkeit und
verbundene Legitimation eines poli1
en Systems
warden von fast alle Kirchen in der \. 1 alt verurteilt"
1990: 1).

dieser Familia
die eng damit
dcr Trennung
(Koegelenberg

Wat uit alles duidelik word, 1s dat die Ned Geref Kerk vanwee sy noue band met
die Afrikanervolk en daarmee saam d i~ pollt1eke maghehbers, tot dusver nog me
werklik in staat was om sy roeping as 'n kerk vir andere uit te leef nie. Wetiswaar
is daar oor ba1e jare hulp verleen en barmhart1gheid aan andere bewys. Tog het die
meeste hiervan aan die Ned Geref Kerk se eie lidmate gegaan. Waar dit op ander
gerig was . het dit, ondanks goe1e bedoelinge, dikwels in 'n gees van paternalisme
en meerderwaardigheid geskied Hoe kon dit ook anders, waar die kerk vir jare
hootsaaklik die bevoorregte klas van ons samclew1ng uitgemaak het. Die prys van
apartheid, dat christene geske1 en onkundig gehou 1s t.o .v. mekaar se nood en
lyding (Jonker 1986 12), eis vandag nog steeds sv tol .
Vandag moet egter wel gevra word of die situasie sedert 1990 nie verander het
nie. In die verband wil ek die stelling waag dat ten spyte van verreikende politieke
verandering en die noodwerdige en selfs positiewe effek wat d1t op die Ned Geref
gehad het en steeds het, die kerk nag altyd te make het mot 'n akute
geloofwaardigheidsprobleem. Hidrdie oortuiging baseer ek op drie argumente:
(a)

Eerstens kan die indruk nie vermy word nie dat d .e huidige proses van
verandering by die Ned Geref Kerk

en daar is heelwat tekens hiervan -

ecrder deur uiterlike ornstandighede 3S innerlike oortuiging aan die gang
ges1t

is .

Weliswaar

vind

verandenng

nooit

los

van

die

uiterlike

0111standighede plaas nte. Berger hat reeds gewys op die invloed van ons
omgewing by die vorming van identiteit.
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kommentaar op dwaasheid {WE: 16· 18) gewys hoe uiterlike veranderinge
dikwels die enigste faktor is vvat nuwe insig en wysheid bring. In die geval
van die Ned Geref Kerk hang baie van die veranderinge wat ons tans beleef,
direk saam met die politieke ontwikkelinge sedert 1990. Dit, meer as enige
iets anders, het vandag meegebring dat eertydse "vyande" in die kerk weer
kan gesels, dat jongmense wat vroeer op kaspers die townships gepatrolleer
het, nou in dieselfde gebied wil gaan sendingwerk doen, dat die eenheid van
die kerk en daarmee saam ons ekumeniese bctrc!rkinge, skielik weer
belangrik geword het.
Ons leer vandag om met hierdie ironiee saam te leef, ons selfs daarin te
verbly.

Tog

werp

dit

'n

skaduwee

oor die

kerk

se

integriteit en

geloofwaardigheid. Die tcr sake vraag 1s of dit n,e ander$ kon en moes
gewees het nie. Vra die unieke 1dentitcit van die kerk, sy verbondenheid aan
Christus, die roeping wat hy van Hom het, nie iets meer nie? Moet die kerk
altyd wag tot omstandighede reg en gunstig is, voordat hy sy bydrae kan
fewer? ls hy nie geroep om teen omstandighede in sy getuienis te laat hoor
nie? Ja, en wie bepaal die moment? Wie motiveer horn om dit aan te gryp?
ls dit werklik die Woord van God, Sy Gees wat in ons werk? Of is dit eerder
die gees van die tyd, die woorde en verwagtinge van mcnse? Die antwooru
np hierdie vraag is ook die antwoord op die vraag na die verskil tussen
gelloorsaamheid en opportunisme, integrneit en valsheid, waarheid en leuen.
Hierdie problt3em kom egter nag duideliker uit in die tweede punt.
(bl

Alhoewel die Afnk3nervol1< nle meer in alle opsigtc 'n homogene groep is
n,e, is ait duidf:lik dat di!:} Ned Gcrnf Kerk horn nog steeds b~1ie sterk met die
belange en ideale van die Afrikaner vereenselw1p. In die verband wys
Koegelenberg daarop dat selfs ai het die sinodes reeds die natuurlike
verbande waann die kPrk bestaan met betekenisvolle en set fs verreikende
uitsprake yerel;:itivet-:r. d,· steeds geld:
" ... das Sdbstverstandnis der N.G.K . ist das P.inPr Volksk1rche"
(Koegclenberg 1990:9).
Hierdie feit is nie moeilik om aan te toon nie. Ondanks sy u!tsprake oor die
belang van kerkecnhdid en die ,amehanoende belci<i oor oop kerke, bly die
Ned

Gernf

Kerk steecs

'n

kerk

wat

u1tslu1tlik

die

bevovrregte

wit

Afrikaunspr~Kende christen huisves. Hierdie feit word wecrpieel in die taa!,
teologio, lewen~t 11I, kulturele er. politi~ke affilias;es van sy lidmate, sowel as
die
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d1skrepansie tusscn bele1d en praktyk, voorneme en lewensvorm wat die
erns van die kerk met sy eic beleid en u1tsprake bevraagteken. D1t laat ook
vrae ontstaan oor die motief v1r verandering. Gaan dit werklik daarom dat
die kerk een word met ander - en homselt ook sterker identifiseer met die
armes - om so sy ware identiteit uit te leef, of gaan dit o .., r'je bet-:oud van
die bestaande? Is dit wat hom motiveer, soos wat dit wa:31' lfvas van die kerk
in Bonhoeffer se tyd, sy eie oorlewing?
Berger het tereg aangetoon hoe 'n kerk wat homself oopstel vir alle rasse,
op 'n subtiele manier daardeur alleen sy eie middelklas-status kan bevestig
en selfs versterk. Soortgelyke gevare bestaan vir die Neo Geref Kerk. Per
slot van sake leef ons in onseker tye. Vir baie Ned Geref lidmate beteken die
huidige veranderinge 'n bestaanskrisis waarin nuwe wee vir solfbehoud en
oorlewin9 ~esoek moet word . Daar is trouens min mense in die lcwe wat
werklik kans sien om ten koste van hom/haarself, ten koste van sy/haar
teologiese tradisies en rnntcriele voorregte wat oor jare opgebou is, te
verander. Om sover te kom vrn nuwe perspektiet, nuwe gcloof - iets wat
dikwels net gebore word in diepe skuldbesef en die vreugde van vergitnis.
Myns insiens le die toe ts vir die Ned Go ref Kerk se geloof waard1gheid
presies hier. Maar ook daaroor, en dis die derde punt, bestaan daar vrae .
(cl

Oat skuldbelydenis die enigste weg tot die herstel van die Ned Geref kerk se
geloofwaardigheid is, weet baie in die kerk reeds. Die uitsprake wat sinodaal
en ook op individuele vlak hieroor gemaak 1s, bevestig dit. Die groot vraag is
t:Lter hue eg so 'n belydenis werklik is7 Verstaan die wat bely en die
nam,~ns wiP. be:y word werklik die diepte en omvang van hulle ellendc?
Waet ,,ufle., om maar cen voorbeeld to noem, van die ontelbare maniere
waarop hulle, bewustelik of on~>ewustelik, bygedra ht-:t en steeds bydra tot
die pyn en ellendc van miljoene menc;e in ons lc:1nd'> Verstaan hullo dit
wanneer 'n scnsitiewe skrywer soos Chris Barnard t.o.v die Neri Gert•f Kerl<
se aandeel in apartheid wonder of die Herc ems oo,t sal 1,;an vergewe?
Verstaan hulle as Christene hoe hierdie eller.de saamhang met en inherent
dee I vorrn van hulle eie persoonlike sonde en ellcnde? [n let:!f hulle daaroor
in pcrmanente smart voor God en ander mense, sodat nooit gese kan word
nie: Nou het ons genoeg bely, nou verdien ons vergifnis.
Net so helangrik soos hierd1e vrae, is ook die vrnag na d;c praktiese
implikasies van so 'n c:kuidhelydenis vir vandag . Dis duidelik dat 'n
skuldbeiydenis Wt.It net tn woorde bastaan,

nte

die toots vir egtheid sat
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deurstaan nie. Wie gese het hy is jammer, moet bereid wees om reg te
maak. Hy moet die verantwoordelikheid

vir restitusie en herstel met

blymoedigheid op horn neem. Prakties betek"'!n dit vir die kerk dat hy sy eie
sonde en die gevolge daarvan

in

die gesig moet staar; dat hy dit nie op

watter manier ookal, sal probeer ontduik nie, maar dit sal hanteer met die
wete dat God die geknakte riet nie s..il verbreek nie. Tot hierdie moedige
daod 1s die le1ers en lidmate van die Ned Gercf Kerk vandag by uitstek
geroep. Tog bly dit onduidel1k of die kerk a,I daartoe bereid 1s. En d1t laat
vrae oor sy geloofwaardigheid ont!-taan
Noudat ek daarop gewys het dat daar steeds vrae bestaan oor die veranderde rol
van die Ned Geref Kerk in 'n nliwe situasie, kan ek meer positief kyk na moom,;ke
u,cwee uit hierdie dilemma. Wat beslis duideliker geword het, ,s dat as die kerk
sirvol wil vernuwe en werklik 'n kerk vir andore wil word, dit nie op 'n goedkoop
of maklike manier reggekry kan word nie Oor hoe duur die prys, hoe groot die
offer kan wees, het Smit (1984:72) horn

in

1984 reeds soos volg uitgelaat:

"Wat beteken dit? Dit beteken dat as die NGK afstand doen van
apartheid en teen die volksaard van die kerk kies vir die een sigbare
volk van God, waar die spanrnnge en onderlinge verrykende
moontlikhede in een kerkverbar1d opgeneem word, die NGK 'n
wese111ike deel van sy kerklike tradisie en praktyke sal verloor . Die
NGK sal gekonfronteer word met die 'swart ervaring', sal
ondervindinge meemaak wat horn onherroepelik sal verander. "
So 'n vernuwing sal dus radikale keuses impliseer, dit sal veranderinge meebring
waarv,m die kerk nie gedroom het nie, maar wat dit kan bevry om sy ware funksie
in die samelewing te vervul.
Om die radikaliteit van so 'n keuse te beklemtoon, praat Berger selfs van 'n nuwe
bekering wat moet plaasvid. Daaronder bedoel hy nie 'n goedkoop emosionele
ervaring nie, maar 'n radikale keuse - een wat ons met die waarheid van onsself en
ons eie situasie en affilias1es sal konfronteer en ons kan help om met 'n nuwe egte
verantwoordelikheid vir die toekoms te gaan !eef. In sy woorde:
" ... l..hristi.:m conversion also hat a social dimension ... In a culture
where religion is functional both socially and psychologically,
Chr;stia,1 preaching itself ought to call men to 3 cor1frontation with
tl·,e God v,ho stands against the needs of society and the a-:pirations
of the hurr::1n heart . . . a prior decision is called for
that is the
Jccision to follow the truth wherever it may lead, to attempt at all
times to be an authentic human being, to refuse easy consolations,
and to risk the loneliness of saying 'no!' to that which is socially
established ... In the end, Christian truth and human integrity cannot
be contradictory" (Berger 1961 b: 123).
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Cie groot vraag ,n die verband Is hoe die kerk in die weretd, binne sy natuurlike
lew"nsverbandc kan bestaan, sonrJer om sy identite1t te verloor. Hoe kan hy, om
Berger se woorde te gebru1k, sos1aal funks1oneel bly, sonder om sosiaat irrelevant
te word. Ja, hoe kan hy in plaas van sosiale fiks1es te versterk, 'n nuwe droom
bemiddel waardeur diL duidelik word dat God deur horn aan die werk is en dat
hiPrdie werk indcrdaad die: hell van die wereld bedoet? Hierna wit ek graag in die
slotafdeling by wyse van 'n kart toekomsperspektir • kyk.

5.4.2

Kontemplasie en verantwoordelikheid

Een van die heel belangrikste pcrspektiewe wat Bonhoeffer nagelaat het, was dat
die kerk nooit onbetrokke kan wees by die samelewing en sy probleme nie. Of hy
dit w1I weet of n,e, sy plek is in die wcreld. Hier het God horn geplaas. Daar het hy
sy rocping. Vir Bonhoeffer het c.Jit botcken dat die kerk vc.1n huis uit 'n politieke
taak en verantwoordelikheid het (PctNS 1979:94-113). Daaraan kan hy horn nooit
onttrek nie. Vir ons in die Ned Geref Kerk is hierdie waarheid vandag van groot
belang. Behalwe dat dit reeds 'n

!iOOrt

slagspreuk geword het dat die kerk nie veel

met die politieke werklikhede te make het

ni\! ,

Is daar omstandighede wat hierdie

opvattIng vandag versterk . Smit ( 1992:8) wys in di~ verband tereg danrop dat
spes1f1ek die Ned Geref Kerk uit vrees vIr 'n herhahng van sy fr ute uit die verlede
toe hy die sIsteem vw1 apartheid teologies regverdig het, die gevaar loop om as 'n
soort teenreaksie homself totaal aan die pol1t1eke steer te onttrek. Myns insIens Is
so 'n houding oneerlik en onverantwooroehk. Ott ignoreer die basiese insig dat
enige religieuse gemeensknp, bloat vanwee sy

bestaan

in

die samelewing

bewustelik of onbewustelik polities funks1oneer.
Die groat waarde van Bonhoeffer se ekklesiologie 1s egter ook dat hy or.s daaraan
herinner dat die kerk nie sommer op enige manIor by die sosiale en politieke
werklikhcde van die dag betrokko moet wees nie. In 'n groat mate het t3onhoeffer
so stryd met die kerk in Du,tsland juis hierom gedraai: om die kerk vry te maak van
'n verkeerde betrokkenho1d hy die politieke lewe en dit uIl te daag tot 'n beter
keuse . Volgens Bonhoeffer was h1erdie keuse en die betrokkenheid wat daarin
opgesluit is, egter eers moontlik w:1ar die kork homself is. Die kerk kan eers 'n
bydrae lower waar

ry

sy eie identiteit as liggaam en boodskapper van Christus op

aarde ernstig neern. Vir Bonhoeffer was dit 'n funddmentele insig. Daarmee wou
hy verhood dat die kerk aktivisties leef met die onderliggende pretensie dat hy deur
sy optredos on dade die probleme van die woreld kan oplos. V1. Bonhoeffer moe::.
dit n,e die eerste oNweging van die kork by die u1tleof van sy getuienis wees nie.
Wctt voorop r, >et sta.rn, was dcJt hy sy ware identiteit 111 Christus moot ontde~ en
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daaraan getrou bly.
Dis duidelik dat ook hierdie insig van Bonhoeffer vir die Ned Geref Kerk in SuidA frika

van

groot

belang

is.

Soos

ek

reeds

aangetoon

het,

word

die

geloofwaardlgheidsprobteem van die kerk juis hierln duidelik dat, ondanks nuwe
insigte en aanpassinge, die Ned Geref Kerk homself steeds a:; 'n volkskerk
verstaan. Wat in die apartheidsera uitgewys is as misplaaste solidariteit is vandag,
hoewel op ander maniere, steeds met ons , Soos destyds verhinder dit die kerk om
· { te kom van homself en werklik vir ander daar te wees . Die belangrike vraag bly
dus

">OOS

destyds vir Bonhoeffer, hoe die kerk sy ware identiteit kan omdek. Hoe

bly hy getrou aan Christus en daarmee ook aan die wereld en selfs die
gemeenskap waarvan hy deet is? Na my mening is twee dinge nodig vir 'n lewe
wat getrou is aan Christus en wat dus geloofwaardig is.
(a)

In die eerste ptek vra dit van die kerk 'n nuwe en selfs 'n skerper bewussyn
van die geloofswaarheid dat hy waarlik die liggaam van Christus op aarde is,
die ruimte waardeur God voortdurend die wereld aan sy liefde in Christus wil
herinner. Oat so 'n bewussyn nie vanselfsprekend bestaan nie,

het

Bonhoeffer se geskiedenis en Berger se analises oorduidelik gemaak. Hieruit
het geblyk dat die kerk se bewussyn, sy visie van homself dikwels sterker
gevorm word deur die belange van 'n kulturele groep of klas, as die wil van
God vir sy lewe.
Wat so 'n bewuc;syn behels, kan op verskillende maniere uitgedruk word .
Ons sou kon praat v1;.n 'n nuwe visie , of "oos Smit van 'n nuwe droom
(Smit 1985:51 -70) . Ander praat van 'n nuwe innerlike konsentrasie op
Christus as 'n daad waarin die kerk die verborge geheim van sy lewe
oord ~. Bonhoeffer praat in die tronk selfs van 'n illuminasie of verligting. In
elk geval dui dit op 'n aktiwiteit waardeur die kerk sy verstaan van homself
as dienskneg van Christus verskerp en voed. lnderwaarheid kan dit eers
waar die kerk op Christus fokus en Hom volg .
.. So gibt es also eine legitieme Sorge um und Aufmerksamkeit fur die
ldentitat der Kirche. Sie besteht - fur diejenigen, die wissen, was sie
damit sagenl - in Christus, lhrem Geber und ihrer Gabe: im
Akzeptieren Christi durch diese Gruppe von Menschen. Hier gibt es
die legitleme Einubung in die ldentitat: Horen, Fragen, Bitten,
Schreien, Einander-annehmen, Mahnen, Zusprechen, loben, Teilen"
(Bethge 1969c: 104}.
Vir Bonhoeffer het dit in die praktyk daarop neergekom dat binne die ruimte
van die geloofsgemeenskop daar groter erns met die bestuderi119 van die

<

'

t\

•

I

I

~

I

.

,

,

•

~

.

'

~

.,

.
~

.

.

.

.

.. .

'

.

'
•,

'

. .

.

.

.

,. •

.. . .

'

.

'

•

'

I

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

277

Woord en die beoefening van die kerk se kultiese handelinge gemaak moes
word . H1erdie oefening of praktyk

was egter nie alleen bedoel om

intellektuele klaarheid te bevorder nie. Dit moes die mens se ganse bestaan,
sy begrip van God, homself en die w~reld be'invloed . Dlt is spesifiek in di~
verband dat ons die belang en rol van die ouer dissiplines soos gebed, stilte
en meditasie in dir '"we en werk van Bonhoeffer moet waardeer. Sy latere
gedagtes oor die c.. ,Jlina arcana wou dieselfde sQ.
Hierdie dissiplines moes volgens Bonhoeffer die kerk help om diaper in te
keer na sy wese. Oit moes horn lei na die diepste geheim vir sy bestaan in
die wGreld. Dit moes die gelowiges help om beter en helderder die waarheid
van die Skrif te verstaan en te internaliseer. Sy meditatiewe omgang met die
Bybel moes die oe ope11 vir God se lydensgang in die geskiedenis en die plek
wat die kerk daarin het. So belangnk was hierdie meer kontemplatiewe styl
van !ewe waarin die kerk voeling met die realiteit van God, homself en die
wl!reld verkry, dat Bonhoeffer by geleentheid in 'n brief aan Barth die
onmisbaarheid daarvan vir die teologiese opleiding noem (GS 11:285). Later
in die tronk keer die gedagtes terug. Uit alles wat tot sover ges~ is, is d1t
helder dat Bonhoeffer se gedagtes hieroor dirqk verband het met sy
gedagtes oor die belangrikheid daarvan dat die kerk homsetf moe: wees.
Die betekenis wat hierdie klem op inkeer en kontemp:nsic1 vir die lewe van
die kerk en gelowiges in die bree het, kan nie onder.;kat w 0rd nie. In 'n tyd
waarin die menslike lewe gedikteer word deur dio i:.poed, waardes en
lewenstyl van 'n moderne samelewing, help dit ons om nader aan die
werklike sin en doel van ons lewe te kom. Oat hierin ook gev~rn vir die kerk
skuil, is gewis. lnkeer wanneer dit nie eg is nie, kan soos Bonhoeffer t .o.v
sekere pietistiese kringe ervaar het, tot isol&sie en 'n soort se,fgenoegsame
ghettobestaan los van die probleme van die wereld lei. Die sorg wat die kerk
dan aan mense bied is, in die woorde van Berger: "a counsel of despair"
(Berger 1961 b: 182). In sy geheel bly die kerk dan nog selfgerig .
" ... eine ldentitat der Kirche, die sich auf sich selber fixiert, wird zum
klerikalen Narzissmus" (Bethge 1969:98).
Hierteen moet ook vandag gewaak word . Veral in onsekere tye, en dit het
snwel Bonhoeffer as Berger herhaaldelik beklemtoon, word godsdlens of
religie maklik 'n middel om van die probleme van die alledaagse lewe weg te
vlug.
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'n Kontemplcltiewe lewo wat nie uitloop op nuwe betrokkenheid in die
wereld ni,,,

1~

v.;ls en vcrvreem die kerk en die gelowige op dit3 fang d"Jur

v~n homse!f un or>der. Deur die kerk te herinner aan die noodsaaklikheid van

oie inkeor, wou E·•:,l;oeffer horn juis inspireor en weerbaar maak vir sy taak
rn die wOreld. In d1~ opsIg was daar vrr horn geen spanning tussen die kerk

as "nova socictas" en die mandaat van sy verkondtging in die wareld nie
"Bonhoeffer vorsucht ... zwischen 'Sein' una 'Funktion' sowohl zu
unterscheid&n als auch sie 2usammenzusehen: nova sociotas und
Mandat der Verkundigung unvormischt und ungetrennt zu erfassen,
Selbstzwecklichkeit und Mitte· zum Zwack fur sich stohen zu lasson
und doch miteinandor "u V.Jrbindan" (Bethge 1969:99).
Mot di~ opmerking van Bethge staan ons by die twcede kenmerk van 'n kerk
wat sy idontiteit in Christus ornstig neem. Dit i~ dat die kerk ook 'n duidehke
sosiale en politieku verantwoordelrkheid hot.
(b)

Eintlik spreok t'.'t vunsolf dat 'n kcrk wat sv we~s ,n Christus vind, ook
blywend garig !a'al wees op die w~reld . Die Christus aa n wie hy glo en
diensbaar is, 1s trouens nle 'n Christ11s war opg13slu,t kan word tn die
1

inl"\t,r ikf! lewc van die mens nle. So 'n golc,of rn Hom sou roli Jio weas. Hy is
'n l.:11nstu~ wat, soos Bonhocffer self sl:, "ore Mitte d'Js Lebens" (WE:341)
,:., ':!'• d.iarom sv kerk ook mconeem op sy

'v"1eg ir. die wureld. Sender hierdle

betro~" c,,t,pit.1 ~':' die wllrold sou die kerk nio waarlik k6rk v,eo~ nio. Oor wat

i

dit presic vr..r.o;,g v,r on~ as Ned Gcref kcrk
daar \Bns hec,..,, : dobat gevoP.r en geskryf.

J

Myns insiens

SRI

in

Suid-Afrik,1 hHekon, word

c,t i,11,.,·cors botckcn dat die kcrk sv profetiesA taak teenoor

d. • staat, ook wanr., :r ons 'n ,'uwe bedcling binnegaa11, nie mag

I

ve, •1.iarloos nie. Soos vro,.,,. sal die •• ersooking stark wees om naby die
sentrun1 van mag en aans:,," rn .</ef. Oit is altyd geneflik en hou voordele ,n
om

,;i

91.,ns te wees by die poli!i kc.; i""t8Ahobbers. Maar die gevaar daarvan,

soos ons plaasltk on in Duitsland gcsion hot, is dat die kerk mag en onrog
kan regvordig en self misbruik word. Bonhooffer se aandrang daarop dat die
kerk kritics-solidAr moet wees en nie moet huiwer om die grense van die
staat gedurig aan te wys nie, is baie belangrik. \i\at dit betref, moet die kerk
'n onversteurbare getuic vir die waarheid wees. Oit is sv mandaat.
In rv nadenke oor di

betokonis van Bonhoef fer se politieko teologie van

veran ~woordellkheid wys Lovin ( 1981: 125) baie inter•Jssant dearop dat Bonhoeffer
goleidel,k moes leer dut teenoor 'n staat wat lojulitoit en sanksio vir sy cie projekte
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soek, die opdrag van Romeine 13: 1 vir gehoorsaamheid nie meer van toepassing is
nie. Wat toe nodig geword het, was die praktiese toepassing van Joh.4: 1: " ...
moenie enigeen glo wat s~ dat hy die Gees van God het nic ... , maar ondersoek
elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomst1g is".
Die kcrk se potn,cke taak is om aan te toon dat die staat se aansprake in meer
fundamentole opdragto rus. Set:s al onderdruk of ignorecr hy dit, kan dit nie
g(:cifi~1:neer word

nie.

Hierdie gadagtes is uiteraard baie aktueel vir ons

sametowinij. Dit slu1t verder aan by die breo gedagtegang van Berger wat hierin
een van d1E, heel belangriksto funksies van die christelike geloof ~,en. Die evangelie
herinner nie net aan die ware betekonis van "ns lewo nie; dit ontmasker alles as
vats wat in die pad staan van 'n outcntieke menslike lewe. In di6 opsig kan die
evangelie en ook die kerk n6~ konserwatief, nOg rewolusion~r wees . Ott is in
Bonhoeffor se woorde "jensetts von Aad1kahsmus und Komprom,ss" (Peters
1979:94- 11 ti;E: 115-135).
Ook Berger beklemtoon d1oselfdo gedagto:
"Christian faith ... can never exercise the conservative function
normally :!Ssigned to rolig on ... Christ1an faith takes a far too realistic
view of man to be revolutionary in too many situations. Christian faith
rejects the ideology of t~ f! conservative. because 1t secs through the
fictitiousness by wh ich tt,c status quo rationalizes an J maintains
itself. Christian faith rejects the utopianism of the r Jvolutionary,
because it will not accept the fantastic hopes for th'J futu,e with
which revolutionary activity j11stifies its own existence. ,, 1 bsd faith
to oppress men in the name of conservative principles. It I also bad
faith to engage in the atrocities of the pro1nise of ::i future justice"
(Berger 1961a:203).
Die tailk om die fiktiewc en dikwels vals karakter van sosiale en politieke
konvensies tc ontmasker, is egter nic net icts wat die kerk as 'n profotiese taak
tecnoor die staat moot onderneem nio. D1t ts ook 'n tank wat hy aan die breti
bovolk1ng as pastoral diens vorskuldig is. As daar een ding is wailrvan mense in
Su1d -Afdka moeg geword het, dan is dit dio leuens en valshede, ook d10 politieke
indo~·trinasie waaraan hulle dio afgclope jare blootgestel is. Trouens, oor die wyse
waarop hy die leuon gedlen on vorsterk hf , sy na"iewe geloof in die or,aantasbare
gesog en goedhoid van die leiers - hieroor sal die kerk horn voor God moot
voroctmoedig. Deur gods gonade sal die kerk in di~ tyd meet toruggaan na sy
lidmat6, c,y skuld hioraan moot boly en dio diopc vcrskourdheid, misleiding. pyn,
C\nreg on w r ntrouo wat d1t v roorsrlak het, in die naam van die waarhoid moot
help besweor.
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"The church is called to proclaim the word of God which frees us
from bondage" (Todt :35).
Die sosiale en politieke opdrag van die kerk vra egter nie net die lig van dte Woord
op sake nie. Ott behels ook sekr.re; take en verantwoordelikhede. In 'n artikel wat
onlangs verskyn het, noem Smit (1992:9-20) vyf opdragte wat nou dringend is .
.L-iulle is 1) die diens van versoening, 2) die bring van vrede, 3) die soeke na
geregtighe1d (dtt slutt in: politieke, juridtese, ekonomiese en sosiale geregtigheid),
4) die omsien na die armes en 5) die opdrag om in alles geloofwaardig te wees.
Myns insiens is die laaste opdrag wat Smit as deel van die kerk se pcittieke taak
identifiseer, van kardinale belang . Dit geld spesifiek van ore Ned Geref Kerk. Die
meeste lidmate van die Ned Geret Kerk beset waarskynlik vandag hoe belangrrk en
noodsaaklik die bogenoemde opdragte geword het. Trouens, dte aanduidtngs van
'n nuwe gewllligheid om betrokke te raak, vrede en gereAtrgreid te soek, selfs vir
die armes te sorg, is oral te Sten. Die groot vraag is ot en hoe chni::tene cJit gaan
doen7 . Miskien belangriker nor, is dte vraag : Saam met wie word dit aangepak7
Na my mening sal die Ned

r..,1 ef Kerk sy sosiale verantwoordelikheid

vandag alleen

sinvol en geloofwaardig kan uitvoer, wanneer hy dit in groat nederigheid aanpak;
oak in die wete dat hy van ander, veral d1~ wat arm en hulpeloos is, moet leer. Die
woord van Bonhoeffer dat die kerk horn met die oog op 'n nuwe toekoms alleen
met twee basiese dingo moot bosig hou, te weto gebed en die doen van
geregtigheid, is hier van groot belang.
Dit la klem daarop dat die l<erk by die uitleef van sy sosiale verantwoordellkheld
horn moet toespIts op die herstel van geregt1gheid . Hrerdie arbeid moet egter
geskied in die gees van verootmoediging en gebed, in die besef dat die kerk hierin
versuim en God gefaal het. Wat dit ,nhou en die probleme wat daaraan vir ons as
~-ark verbonde is, moot kortllks nagegaan word .

5.4.3

Ole onmlsbaarheld en grense van eenheld

Die agtergrond waarteen Bonhoeffer sy woorde oor gebed en dre soeke na
geregtigheid uItgespreek het, hang deals saam met die onhoudbare situas,e van die
Duitse kerk in di~ tyd. Dit was dat die kerk kon dink dat hy rn 'n situ11sie waarvoor
hy deels verantwoordelik was, kon leef en preek asof niks gebeur hat nle. Om dit
reg te stel, so voer Bonhoeffer aan, moes die kerk terugkeer na die bas1ese dlnge
van die geloofslewe. Wat hy nou moes aanpak, was nio langer groot en
lndrukwekkendo dlnge nie . Selfs sy prediklng moes veal meer besadig wees . Vir 'n
kerk wle se lewe sy woorde weerspreek hat, was dit bater om oerder In stllte op
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God te wag en net tc doen wat die situasie gevra het.
Hoe betangrik dit vir die Ned Geret Kerk is om hierdie woordo van Bonhoeffer goed
te hoor, kan byna nie sterk genoeg beklemtoon word nie. Die versoeking 1s immers
groat dat die Ned Geref kerk oornag kan klaarspeel met sy verlede en wil aangaan
asof 111ks gebeur het nie - so asof mense nie weet van sy skuld aan die onreg van
apartheid nie.
Die toets vir die d1epte van die Ned Geref Kerk se smart oor apartheid is myns
insiens vandag gelee in sy bereidheid om, al bring dlt pyn e, . frustrasie mee,
daadwerklik die skade van apartheid te help opruim. Wat nit betref, moet hy
waaksaam wees teen goedkoop uitwee. Hy kan bv. ander projekte aanpak wat
meer gerieflik is en wat sy aansien verhoog. Hy kan groat aksies na die buiteland
onderneem en so bewys dat hy steeds gewillig is om die werk van God te doen,
Hy kan selfs met belangrike evangelisasie-aksies in die swart woongebiede begin
sander om die ware nood van mense te hanteer. Dit alles sou op 'n vlak lofwc.:ardig
kon wees, self na buite indrukwekkend. Die groot vraag is egter of dit beantwoord
aan die gebod van God vir hierdie uur. Bonhoeffer self het nie om dowe neute die
belang van wegbereiding beklemtoon nie.
Wegbereiding is om, voordat jy die evangelic verkondig, eers die omstandighede
wat die hoor en aanname daarvan kan verhinder, uit die weg te ru,m. Dis om die
nood te leer ken voordat jy prl'lek. Meer as baie and&:- dinge word dit vandag
gevra. Die kerk moet geduldig en nederir soos Christus allereers teenwoordig
wees by hulle wat gely het en arm is. Hy moet vanwee sy aandeel ;,., die onreg,
eers die reg verdien om weer te preek. Hy moet God meer leer vert,o\J . God kan
h1erdie weg van boskeidenheid gebruik om self aan die woord te kom . Enige iets
anders wat die kork doen, staan in die teken van selfsoeke en is ongeloofwaardig.

Op hierd1e weg van nederige dlens sal die Ned Geref Kerk egter oak bereid moet
w ees om van ander te gaan leer; selfs van die wat onderontwikkel en arm is.
Trouens, die sltuasie in ons land maak dlt onmoontlik vir die Ned Geref kerk om
self die soeke na geregtigheid en vrede aan te pak. Daa1 voor het hy ander
gelowiges en mense nodig. Hy het hulle hulp, maar veral ook hulle vergifnis nodig.
Wat dit betref, kan die Ned Geref kerk nie !anger die bystand en verryking van die
breer ekumene ontbeer nle. Sander gesprek en gemeenskap met kerke wie se
lidmate gely het onder apartheid, sal die Ned Geref Kerk die omvattende skade van

apartheid nooit verstaan nie. Sander hulle verhale sal hy sy misbruik van die
evangelfe, sy eie skuld, nooit raaksien of beset nie. Sonder hulle sal hy oorweldig
word deur die nood van die uur. Met hulle sal hy egter weet wat om te doen; sal
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hy by die hand geneem, gelei en weer diensbaar gemaak kan word. Wc:.t meer is:
in hierdie gemeenskap met ander gelowiges sal hy die wonder van God se
vergifnis, aanvaarding en liefde kan ervaar wat aanbreek wanneer mense bereid is
om van aangesig tot aangesig skuld te bely; wanneer hulle gewillig is om in
ootmoed rnee te doen aan die herstel van ons bloeiende samelewing. Alleen so,
langs die weg van ware gemeenskap, kan die lkerk bevry word om te doen wat hy
rnoet doen en te wees wat hy moet wees: 'n kerk vir anderel
Hieruit word 'n baie belangrike perspektief duidelik. Dit is dat die kerk sy sosiale en
politieke verantwoordelikheid alleen kan nakom wanneer hy dit vanuit die
gemeenskap met ander gelowiges aanpak. Om 'n kerk vir ander te wees beteken
dat jy eers 'n kerk saam met ander is. Vir die praktyk het dit geweldige implikasies.
Dit beteken o,a. dat die Ned Geref Kerk sy sos,ale verantwoordelikheid nie werklik
sinvol en ge!oofwaardig sal kan uitleef as hy die eenheid van die kerk, sy
gemeenskap met ander gelowiges, nie ernstig opneem nie. Los van and;•• val daar
gewoon 'n skaduwee oor al sy goeie werke . Dit word ontbloot as i,r:.lr•··ug, die
soeke na selfbt:houd ,
Vir Bonhoeffer self was hierdie perspektief so betangr,k dM dit horn ge'inspireer het
om tydens Duitsland se krisisuur die gemeenskap 1n Finkenwatde te stig

Die

bedoeling hiermee was allermins om die spanning en probleme van die oomblik te
011tvlug. Hiermee wou hy die kerk toerus om sy verantwoordelikhede vir die
oomblik na te korn . Dis dan ook in ooreenstemming hiermee dat Day oor
Bonhoeffer se Etiek kan skryf:
"Thus for him, Christian ethics was 'learning to live together' and the
most pressing theological question was 'How are we able to find a
basis for people'~ living rngether?' or (in terms of the biblical
revelation) 'Who is Jesus Chrisc for us today?' " (Day 1975:465).
Wat Day hier by wyse van 'n Vfaag stel, wys nie net heen na die belangrikste
uitdaging wat vandag vir die Ned Geref Kerk voorhande is nie, dit bring ook die
belangrikste probleem vir die realisering daarvan na vore. Die vraag is inderdaad of
daar 'n basis vir gemeenskap met ander christene bestaan? Na my mt3ning het die
vraag nie soseer betrekking op die gesindheid

var, Christene onderling, of dan hulle

gewilligheid om met mekaar te praat en saam te werk nie. Dis duidelik dat die
klimaat vandag so verander het dat die moeste kerke en christene die noodsaak
hiervan beset, Die groot vraag is of daar strukture bestaan waarbinne hierdie

ontmoeting sinvol kan plaasvind. Is daar 'n basis, nie alleen vir sporadiese gesprek
nie, maar vir 'n lewe saam - 'n lewe waaruit duidelik word dat ons een in Christus
is, dat Christus 1nderdaad in en deur ans betrokke is by die nood van die ander?
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Dis my mening dat, hoe lofwaardig ons gesindhede en die inisiatiewe om by
mekaar uit te kom vandag ookal is

en laat ons dit toegee: daar vind inderdaad

elke dag nuwe ontmoetings en nuwe ervaringe plaas waarvan ons die betokenis op
manse se lewens nie \l\'3et of mag onderskat nie - daar nogtans besliste
beperkinge, selfs struikelblokke ls. Dit verhinder egte gemeenskap en maak die
kerk se getuienis in ons samelewing swak.
Hierdie beperkinge hang direk saam •net wat vandag bestempel word as die
ironiese "sukses" van apartheid . Hierdia "sukses" was <.lat mense nie net van
mekaar vervreem, maar ook strul~turec,I qeskei is. Die gevolge hiervan vir ons
kerklike verhoudinge moe~ .-,ie onderskat wor".1 niP . Alhoewel die apartheidswette
opgehef is en daar groter beweging tu .;sen di£. ::>nderske:e gemeenskappe is, woon
ons basies nog apart. Elkeen het steeds :;y ei 1 kerk . D:e kerk is steeds basies
verwortel in die kultuur en belange, dik , vels ook d, ~ probleme van sy gemeenskap.
Dit verg steeds 'n spesiale 9oging om by ,n,1lcaar uit te •·om. Dikwels is dit moeite.
En as dit verby is, keer elkeen terug na

S'y

eie woongeb:ed, sy eie wareld - meesal

verlig, of wrewelrig dat jy dit nie beter het nio.
T.o.v. ons eku'T'lr>nie~e verhoudi,1ge, wat tot du~vN b11pe, k was tot sporadiese
besoeke of gesprekke, wcdersydse uitnodigings, 1nd1viduele vriendskc:Dpe ~n sel~s
gesamenllike projekte, roep hierd1e stand van sake i.v)erdaad die vraag op of ::Ht
genoeg is. Bied dit 'n basis vir egte gemeenskap? Sal d1t op dh, tang duur die kerk,
en hier verwys ek spesifiek na die Ned Ge ref Kerk, so kan verander dat hy
inderdaad 'n kerk vir die ander, 'n kerk sonder vcorregte, 'n kerk vir armes sai
word? Daarrnee bednrl ek dan nie net dat hy 'n kerk sal wees wat armes en
verontregtes help en bystaan nie, maar 'n kerk waar armes ook tuisvoel; 'n
gemeenskap waarin hulle as 'n wesenlike deel van die liggaam onmisbaar geword
het vir die opbou daarvan.
Myns insiens bestaan die basis vir so 'n verandering nog nie werklik nie. Selfs
waar die eenheidproses tussen die Ned Geref kerk en die Ned Geref Sendin;1kerk
struktureel reeds aan die gang is, bly die waarde en invloed daarvan bepmk.
Gewone lidmate van die onderskeie kerke bly steed:, vreemdelinge vir mekaar. !.t s
gelowiges is hulle steeds vas aan die waardes en vooroordele van hulle eie groep
kultuur en sosiale klas. Dit stempel hulle lewe, bepaal hullo byeenkomste saam,
vorm hulle opvatting van God. Wat meer 1s: dit maak hulle traag, onwillig om te
verander. En so bly die lewensgemeenskap van die eerste 0emeente - 'n gemeente
waar gelowiges alles met mekaar gedeel het, 1n eenvoud en blydsk,;p saam geeet
het, God elke dag saam aanbid en geprys h,, t. t!n .n guns was by die hele volkl
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(Hand.2 :44-47) - v11 die meerderheid van lidmate 'n onwerkl1ke droom. Hulle glo
dit nie meer nie .
lntussen is daar wel diegene wat reeds 'n voorsmaak gekry het van hoe dit is om
werklik een in Christus te wees : lidmate wat die bevryding rlaarvan ken om
onvoo~waardelik aanvaar. of deur andere, ook die armes, gedien te word .
Diesulkes versmoor binne die ruimte van 'n volkskerk . Hulle soek God en kry Hom
nie. Hulle vind die kerk kunsmatig, ongeloofwaardit~ - Hullo sien die d1skrepansie
tussen woord en lewensvorm, wt::se en gestalte, belvdenis en lev.·e skerp raak. Vir
hulle skrei dit ten hemele. En hulle wonder of die !\erk ~rnstig is oor homself, oor
Christus en oor c!ie w~reld waarvoor Hy met sy lewe betaal het.
Oat die geloofwaarrligheidprobleom van die kerk in Suid Afnka en met name ,1ie
Ned Geref Kerk inderdaad op die punt s:t, het Jonker reP.ds in 1986 in 'n artikel
oor afsonderl1ke kerke v,r afsonderlike groepe !rcffe.,d aangetoon. Daarin skryf hy
soos volg oop die invloed wat so 'n kerk op sy lid~.iate hct:
"Die afsonderlike kerke bri~Q mee oat wit Chr :.tene min weet van die
lewe en problcme van die ~hri,;tene uit die ander bevolkingsgroepe.
Hulle w ord nooit gekonfronrear met d1t1 werklike w~reld van hulle
medobroeders en -susters aan J ie ander kant van die kleun::lc.9idslyn
nio, Wat dikwels ook die wolvaart~l•;n is. Die gemeenskap va n die
hoiligP word wel elke Sondag bely, maar -=-intlik baie min belewe,
o,,,cl:"Jt die strukture va11 kerklike geskeidcnheid dit prakties onmocrntlik
maak om die medebrcedor en s -:ter teen te kom in 'n kerklike
atmosfeor. Die kontak met an<, ... r . !•ristene is eintlik net 'n kontak
binne die strukture van arbe1d t-, . '.or.omie, nooit binne die konteks
• Geen wonuer dat sporadiese
van die g.1meeritc van ':hrir.t 1•
kontakte wat kerk 11< gornel or
r laat' word, as kunsmatig en
betekenisloos ervaar word rue
gebrek aan egte Christelike
gf'meenskap binne die gerr,t•, ntes van die NGK is rne sender V!)rband
met die onv:,I tot Christellke en kerklike gemeenskap oar die grense
van volk en ras heen nie" {Jonker 1986: 12).
010 vraag wat na Janreiding hiervan beantwoord mo1Jt word, is myns insiens die
volgende: Hoe kan JV 'n ware christelike gemeen$kap, 'n kerk met andere,
institusionaliseer sodat dit as basis vir 'n egte betrokkenhe1d by d,e probleme van
ons samelew ing k,"'r. dien? Hoe kan
Afrika bestaan?
In my beantwoordin 1 ,

•

'11

kerk vir andere empiries vandag ,n Sui<.1-

an die vraag w1f ek aansluit by Bonhoeffer se begrip van die

kerk as 'n eiesoortigt: ··•meenskap. Uit die aard van die saak is daar geen maklike
antwoord nie. O,e weg

., eenheid, die weg om 'n ware christelike gemeenskap te

realiseer en te institus,01 iseer. is altyd swaar en moelsaam. Daarom is dit wat ek
suggereer bloat 'n rigting· I\'.:",, 'n wenk.

j
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5.4.4

Die waarde van basisgroepe

W1e Bonhoeffer lees, sal ba1e maklik die indruk kan kry dat hy die kerk in die eerste
plek wou 0pjaag om betrokke te raak by die nood van die samelewing Die kerk
moes by u1tstek 'n na buite gerigte kerk vIr ander wees. Bonhoeffer se finale en
gedronge defin1sie van die kerk asook die konteks waarin dit onstaan het, versterk
die gevoel. Hierdie indru!< is egter alleen gedeeltelik waar. Ofskoon die sg.
w~reldhke roeping van die kerk, sy roeping om 'n getuienis van God se sorg en
liefde vir alle mense te wees, vir Bonhoeffer van groot belang was, kon dit volgens
horn alleen gerealiseer word op die basis van 'n hegte gemeenskapslewe. As
middel tot 'n docl, moes die kerk ook doel in homself wees. Voor hy kon
1dent1f1seer, moes hy eers sy eie identite1t ernstig neem en daaraan sigbaar gestalte
gee. Trouens, uIt die feit dat hy 'n doel in hornself is, moes en sou reeds t- yk hoe
nou die kerk by die w~reld en sy nood betrokke Is. Hieruit moes blyk dat hy
indmdaad die nuwe menshe1d Is wat God

in

O ···c;t~s op aarde gereahseer het. Vir

Bonhoeffer was hierdie perspektief van fundamentele belang. Reeds in Sanctorum

Communio kom dit voor .
"Die Gemeinde ist damit aber offenbar auf einen Zwack hin
n, garnsIert, namlich c1uf die Erreichung des Willens Gottes. Dieser
Wille Gottes aber i~: auf sich selbst als Geistgemeinschaft gerichtet,
so dass sie als Zwe .." ,esellschaft zugleich Selbstzweck ist" (SC:181).
In die praktyk het dit vir horn betaken dat die kerk sy struktuur as gemeenskap so
moes inrig dat ~Y besorgdheid oor en solidariteit met die w~reld, veral die wllreld
•;.m die arme en die verontregte, glashelder is. Met name in die tyd van verval toe
dil3 kerk se lewe en werk al meer bepaal en gestempel is deur Hitler se rasse- en
magsideologie, was dit vir Bonhoeffer 'n prioriteit. Sy ervaringe in die weerstand
en die tronk het horn oortuig dat hierdie sorgende gemeenskap ook die gestalte
van die ke:k vlr die toekoms moet wees . Day druk hierdie bale belangrike visie van
Bonhoeffer treffend uit wanneer hy skryf:
"Bonhoeffer's writings are there to remind us that Christ is not about
building successful religious organizations, but informing human
community among the noor and the suffering of the world; and that
faith in Jesus' God mea;is full, activo commitment in human
solidarity" (Day 1975:461 ).
Soos Bethge aantoon, het Bonhoeffo~ 1r, yebreke gebly om duidelik uit te spel wat
so 'n gemeenskap prakties beteken. H1erdie gebrek aan konkreetheid ,s, soos ans
geslen het, die groat swakhaid van sy e11:klesiologie. Vir horn staan die theologia

cruels sentraal. Op basis hiervan spoor hy ans aan tot konkreto gemeenskap met
hulle wat Christus se lyding

in

die wAreld deel. Dit is die enigste vorm wat hy ken
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en suggereer. Maar dit, soos Bethge aantc,on, hou sy ekklesiologie oop (Betnge
1985:790-791 ).
Vanuit 'n bepaalde gesigshoek is dit natuurlik 'n nadeel. Tog open dit na 'n ander
kant die moontlikheid om selfstandig binne 'n eie konteks die praktiese implikasies
van Bonhoeffer se gedagtes self te beproef. Soos Day dit stel: "We have not to
preserve them, but to try them" (Day 1975:464). Wat dit betref, is daar reeds
heelwat mense en Christelike groepe wat direk of minder direk deur Bonhoeffer tot
so 'n vorm van Christendom geYnspireer is.
In hulle bespreking van Bonhoeffer se

"Gemeinsames Leben"

wat sy eie

eksperiment hierin was - dis trouens vandag nog een van die beste voorbeelde van
'n gemeenskapsmodel in die Gereformeerde wereld - melcJ Muller en Schonherr
(GL: 143)

dat

die

vriendskapskringe,

uitwerking
familiegroepe

hiervan
en

die

op

die

stiltetyd

spirituallteit
van

van

individue,

ontelbare
wyd

en

onoorsieribaar is. Selfs die invloed wat dit op Katolieke priesterseminare en die
vernuwing van hulle ordes het, kan aangetoon word.
Hieruit blyk dat Bonhoeffer se ekklesiologie spesifiek as wegwyser gebruik word
deur baie wat na 'n egte \/Orm van die christelike lewe verlang. Dit bevestig oak
dat die opdrag om 'n christen vir andere te wees, alleen gerealiseer word waar die
kerk as gemeenskap van broers en susters nuut vanuit die Woord van Chrlstus
gebore en daardeur gedra word .
Een van die belangrikste verskynsels in die veroand is ongetwyfeld die opkoms van
die Rooms-Katolieke basisgemeenskappe in Suid-Amerika. Hierdie gemeenskappe is
gebore uit konfrontasie met die probleme van die Derde W~reld. 5 Dit is 'n reaksie
teen die burgerlike waardes van ons samelewing en die wyse waarop dit die ware
karakter van die kerk aantas. Dit probeer om in ooreenstemming met die evangelie
'n nuwe lewende kerk te wees - een wat die essensie van die evangelie probeer
uitleef. Hierdie essensie, so skryt Baff (1986:4) bestaan in die universele
Vaderskap van God, die gemeenskap met alle mense, die navolging van die
gekruisigde en opgestane Here, die viering van sy opstanding en eucharistie, en
die opbou van God se koninkryk as bevryding vir die hele mens.
5

Die vrae en probleme van die Oerde WAreld het die kerk gedwing tot selfondersoek. Die vraag
wat sv ware identiteit is en hoe hy daaraan vorm moet gee, moes nuut oorweeg word.
"Precisely through this entry of the third world into our own horizon of consciousness, we artt

experiencing with even greater clarity that these so-called underdeveloped peoples arft very
often the victims of our European expansion. With increasing urgency, their misery is becoming
a practical question interrogating our own bourgeois and Christian identity. It is becoming a
challenge to judge ourselves - politically and as a church through the eyes of these victims of

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

287

Ons kry egter ook in Europa vandag die groeI van soortgelyke gemeenskappe.
Alhoewel dit nie sy ontstaan onder die armes het nie, openbaar dit dieselfde ems
om eg kerk te wees. Hierdie egtheid openbaar horn in 'n nuwe en verbeeldingryke
betrokkenheid

by

die

probleme

van

onreg,

armoede,

geweld

en

selfs

omgewingsvraagstukke. Van die belangrikste netwerke in die verband is Church
and Peace. Die netwerk wat in 1986 amptelik gestig is, slu1t vandag gemeentes,
gemeenskappe, kerke en groepe oor die hele Europa in . Hulle sien die getuienis vir
vrede en versoening ::is essens1ele kenmerke van die kerk van Jesus Christus. In
die u1tleef daarvan probeer hulle doelbewus alle nasionale en internas,onale grcnse
oorskry (Warneck 1986:85)
Die aktuele vraag is nou natuurlik hoe belangrik hierdie vorm van kerkwees vir ons
in Su1d-Afrika vandag is. Is d1t die m'leite werd en reahst1es om met die oog op
kerkvernuwing in die rigting te soek? Is dit u1tvoerbaar?
In 'n r-o 1iende art1kel oar die christelike gemeenskap in 'n moderne samelewing
(1960a.19-29) ga.:in Berger op die vraag in tot watter mate die agape, die liefde
van God wel e1s beginsel vir die InrIg van emp1riese gemeenskappe geld . Anders
gestel: Kan Iets wat ten d1epste God se werk :s, werkhk ge"inst1tus1onaliseer word?
Berger wys in die veI band op pogings in die verlede en kom, bloat empmes
beoordeel, tot die slotsom:
"Die Agape kann nicht zum Grundsatz soz1aler Struktur oder zum
Massstab fur soz1ale Gestaltung werden. Die Agape ist das Wunder
des Handeln Gottes, das in die Welt der Menschen einbricht" (Berger
1960a:27).
Dit alles t.Jeteken vIr Berger egter nic dat ons moet afsien van die paging om God
se liefde in die w~reld aan te wys en selfs na te leef nie. Trouens, God se liefde,
so s~ hy, is deur Christus in, met e,, onder die strukture van die w~reld aanwesig.
As

God

ons

eenmaal

bevry

het

van

die

ideaal

om,

soos

hy dit stel,

perfeksionistiese huise op die dryfsand van die geskiedenis te bou, kan ons ook
begin om die liefde van God in die strukture van ons lewe te soek. Ons kan s13lfs
inisiatiewe neem om daaraan gestalte te gee. Dit moet egter beskeie en met klein
treetjies geskied. Die pretensie dat ons daarmee self 'n outentieke christelike
geineenskap kan opbou, moet laat vaar word. Soos Bonhoeffer moet ons weet:
ons leef nog in die voorlaaste. In so 'n tyd word die kerk van Jesus Christus deur
sondaars en heiliges saam opgebou . Trouens, hierdie twee groepe leef nie net
fisiek naas mekaar in die kerk n,e. As twee kragte van ons natuur leef die
ours~ (Metz 1981 :90).
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regverdige en die sondaar tegelyk in elkeen van ans - s,mul iustus et peccator.
"Wir konnen jetzt auf diesen 'niedrigen' Niveau fragen, welche
vernunftigen Schritte zu tun sind, damit die Kirche ihre Mission in der
modernen Gesellschaft durchfuhrt" (Berger 1960a:28).
Hierdie vermaning om beskeie te wees in die aanpak van sod;rnige inisiatiewe word
vandag ook in die geledere van die basisgemeenskaope gehoor. Daar word veral
gewaarsku dat sulke gemeenskappe nie ge'idealiseer moet word nie. In die praktyk
is die avontuur om saam met ander christene te leef, d1kwels swaar en veeleisend.
Hieroor skryf Baff (1982:5) treffend:
"Realistically, one can only struggle for a type of sociability in which
love will be less difficult, and where power and participation will have
better distribution. Community must be understood as a spirit to be
created, as an inspiration to bend one's constant efforts to overcome
barriers between persons and to generate a relationship of sulidarity
and reciprocity".
Ten spyte van c.11 hierdie waarsk.uwings moet ons myns insiens die belang en
noodsaaklikhe1d van al hierdie inisiatic-.ve om meer konkrete beslag aan Bonhoeffer
se ideaal van kerkwees te gee, nie onderskat nie. Daar is trouens goeie redes
waarom ons va,, da~ ueegliker daarna moet kyk. Dis allereers duidelik dat ons nie
langer hier m,Jt 'n geisoleerde en vorl>ygaande verskynsel te make het nie. Vir
iemand soos Baff (1986:37) is dit bv. die kerk self, die kerk onder die mense, die

kerk soos hy hasies behoort te lyk. Die gemeenskappe, so s~ hy, is die antwoord
op die vraag hoe die gemeenskapservaring van die apostoliese geloof beliggaam er,
gostruktureer kan wmd in omstondighede waar mense onderdruk word, maar
steeds godsdienstig Is. Vir ons wat in Su1d -Afrika met soortgelyko omstand19hede
sit, is die belar1g hiervan voor die hand liggend.
Belangrikor egter 1s die feit dat ons in hierdie inisiatiewe nie net 'n strewe na grater
egthoid kry n10. Die erns waarmee, asook die wyse waarop baie van hierd1e
gemeenskappo loot on

in

d10 vorlcdo gelecf het, oortuI9 mense dat hulle in hulle

doel geslaag hot. Baie ervaar dit as 'n egte er. geloofwaard1ge vorm van
Christendom. So maak biskop Scharf in die tagtigerjare in 'n toespraak oar die
aktualiteit van Luther se s1ening van die bergpredikcsie 'n terloopse opmerkmg wat
h1erdie aanname staaf. Hy s~:

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

289

"Martin Luthers Verstandnis der Bergpredigt darzulegen scheint mir
wichtig fur die gegenwartige offentliche Diskus$i0n, obwohl ich der
Meinung bin - um dies sogleich zu beginn deutlich zu sagen -, dass
die kleinen Freikirchen, die sogenannten klassischen Friedenslcirchen,
die Mennoniten, die Quaker, die Bogomilen, Waldenser, im ubrigen
auch die Bruderunitat gegenuber dem spaten Luther und Zwingli und
gegeniiber den Grosskirchen, der romisch-katholischen und der
reformatorischen, das Recht und rias Evangelium auf 1hrer Seito
haben" (Brinkel 1990:51 ).
Dit Is egter nie net Scharf wat die belang van die vrye en informele groepe en
kerke insien nie. Ander kerkleiers en lidmate weet dit ook. Bergor self stel bv. voor
dat ons, terwyl on3 moet aanneem dat die kerk altyd 'n burokratiese struktuur sal
h~. nie mag toelaat dat dit daarmee geidentifiseer word nie. In die opsig speel
kleiner groepe, of dan basis-inisiatiewe 'n onmisbara rol (Berger 1960a:29). Hierdio
waarheid word vandag bevestig deur Konrad Raiser, die huidige SekretarisGeneraal van die Wereldraad van Kerke (Raiser 1989: 150-170).
In antwoord op die vraag hoe d1~ volkskerk in DuitslanG 'n Belydende Kerk kan
word, hoe die kerk die verstikkende greep en invloed van die groat ekonomiese en
politiese magte op sy lewe kan afskud en kerk van Christus kan wees, gee
0uchrow antwoorde wat ook in die rigting wys. Volgens horn is dit nie genoeg nie,
en werk dit selfs kontraproduktief om net die s1tuasie te ontleed en die
gevangenisskap van die kerk aan die kaak te stel. D•e kerk moet d1t waag met
nuwe konkrete vormc van gemeenskap. En hiervan bestaan daar reeds voorbeelde.
"V1olmehr bedart es sichtbarer, le1bhcher Erfahrungen des Gcistes
Christi in i=ormen neuer Gemeinschaft. Die grossen Zeichen der
Hoffnung sind die neu erwachten Komrnunitaten in der Tradition des
Monchtums, denn sie sagen am radikc1lsten Nein zum Geist der Mehrhaben-wollens. In dcr kathohschen und orthodoxen Kirche nie
erloschen, wurden sie nach dem 2. Weltkrieg auch im
Protestantismus zu eir1or Ouelle der Erneuorung" (Duchrow
1987:232).
Gegee die geloofwaardigheidsprobleme waarmee ans vandag in die Ned Geref
Kerke te make het, kan dit groat nut he om nuut te kyk na sekere van hierdie
InIsIatIewe soos 'hat uIt Bonhoeffer se teologie voortvloei. Daar bestaan geen
riglyn of k1tsrosep oar hoe so 'n inisiatief in ans eie konteks moet lyk nie. Miskien
sal ons wot dit betref, eers van and or vvat die weg reeds verken, moet gaan leer.
Selfs dan sal ans probleme nis oornag verdwyn nie. Tog kan 'n stap in hierdio
rigting op 'n beskeie vlak bydra dat die gaping tussen wese en gestalte, tussen dit
wat ans bely en wat ans in die praktyk is, nouer raak. Die ems van die kerk om
Christus rad1kaal te volg, kan

hierdeur meer sigbaar word. Die deugde wat

Boni;oeffer vir 'n nuwe Duitsland gevisualiseer het en wat ons vandag so nod1g het
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- die deugde van eenvoud, vertroue, geduld, nedengheid, eerltkhe1d en dissipline kan hierdeur meer konkreet gemaok word. Op die manier kan dit 'n belangrike
teken van hoop en van ons daadwerkl1ke betro· ~enheid by ander word. Dit kan, in
die woorde van Berger, h1J!p dat die kerk, in plaas van 'n magstruktuur, 'n
luisterende kerk word (Berger 1961 b: 152); een wat weerloos en sonder mag is
soos sy Heer en daarom oop vir alle mense. Kortweg gestel: di! sou ons kon help
om die wonderlike visie wat Bonhoeffer vir sy kerk gehad het, eerstehands te gaan
beproef.
"His immediate concer,, was the structuring of a new Christian church
as a paradigmatic human community whose coming together is in
response to a call from beyond itself, and whose conviviality is open
to others, indeed, to all mankind ... In place of the ideologies which
divide the hL1man race and compartmentalize human life he proposed
the church as a body of Christ including all of humanity, a co:nmunity
which bursts all spatial and temporal boundaries, a place where
people of all tongues would find some common language so that all
be understood. The church as the heart of human sympathy would be
the starting point to winning free space in the world for art and
education, for free friendship, play, the whole of what Kierkegaard
called 'esthetic existence', a place where everything serves the
community and community serves others" (Day 1975:466-467).
Ek w1I afsluit deur in die gees van wat Bonhoeffer vir die kerk gevisualisecr hat, die
woorde van die Nigeriese skrywer Bon Okri aan te hai'!I. Myns insiens vertolk dit
die d1ep versugting van Bonhocffer se werk en lewe vir ons almal - die sug om
eerli1< en geloofwaardig te leef in die gemeenskap met ander:
"You have to leave home as part of your development At home you
can be pompous, stupid, arrogant and not particularly sensitive. When
you leave home you are in a state of grace, at the mercy of strangers,
and you see the sensitivity of the human condition".

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

291

BRONNELVS

1· .

1.

PRIMARE BRONNE

6onhoeffor s~ eie publikasies, soo dit in dio proefskrif gob,uik i • word in hierdilll
afdeling in k; <'no:ogiose volgorde weergegoe. Dio afkorting waarna in die teks na
'n betrokke pu1-:,!-.nsie verwys Is, word eerste gep,aas. Alhoewel die heru,tgowe
van al Bonhoeffor .e wnrke nog nie voltooi was by die af handeling van die studio
nie, kon ek weI van cit<: mceste gebruik maak. Ongelukkig was dio nuwe
Etiekuitgawe by uie voltooing van hierdie studie nie beskiktiaar nie. Ek het wel van
Pref. W. Huber Cira o(Ukproowe bekorn. My verwysings in die teks Is daarna. Wear
anocr vertaings en t ,tgawes van die oorspronkltko bestaon en ek daarvan gebru1k
gemaak hot, word d1t by die betrokke werk aangodui
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Ilse Todt. Munchen: Kaiser Verlc1g, 1991 .
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