Redaksioneel
Die derde uitgawe van In die Skriflig vir 2008 bevat ’n verskeidenheid artikels wat leesstof in verskillende dissiplines van die
gereformeerde teologiese ensiklopedie verskaf. C.J. Smit verskaf
prikkelende gedagtes oor die verhouding van die kerkorde en die
werk van die Heilige Gees. Dit is in ’n tyd waarin veral die charismatiese teologie die gedagte wek dat enige vorm van ’n kerklike
dokument, soos belydenisskrifte en ’n kerkorde, die werking van die
Heilige Gees strem en die vryheid van gelowiges inperk. Die artikel
van J.L. Helberg vra die aandag vir die relevansie van die buitengewone geboorte van Jesus vir die posisie van die vrou in die
kerk. Hierdie artikel moet gesien word as ’n waardevolle bydrae in
die debat oor die posisie van die vrou wat binnekort weer op die
algemene sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika aan
die orde sal kom. Die boek van Fika Janse van Rensburg, Douw
Breed en Jorrie Jordaan met die tema “Manlik en vroulik in die
Bybel” wat onlangs verskyn het en by die spesiale algemene vergadering van die Gereformeerde Teologiese Vereniging bespreek is,
het wye reaksie uitgelok en een van die reaksies, ’n reaksie deur
P.N. Archbald, word in hierdie uitgawe as ’n fokusartikel geplaas.
Die artikel van Helberg en hierdie boek, met die reaksies daarop,
het vele nuwe insigte oopgemaak en kan dien as prikkelende stof vir
verdere besinning.
J.H. Cilliers behandel die tema “Skrifgetrouheid in die erediens” en
hanteer daarmee eweneens ’n belangrike saak te midde van die talle liturgiese studies en eksperimente wat tans die lig sien. M. Nel is
’n bekende navorser oor die boek Daniël en hy belig Daniël 2 vanuit
’n Pinksterperspektief. Op die gebied van die Christelike etiek skryf
A.L. Rheeder oor stamselnavorsing en -terapie en H.J.G. Zandman
uit Australië oor die etiek van ekonomiese sanksies. Dan lewer die
filosoof B.J. van der Walt ’n waardevolle bydrae oor ’n Reformatoriese samelewingsfilosofie. Al hierdie artikels getuig van goeie en
relevante navorsing wat op die onderskeie vakgebiede met vrug
aangewend kan word.
Intussen het die outobiografie van die wêreldbekende gereformeerde teoloog Jürgen Moltmann in 2008 verskyn. Die titel in Engels is A
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broad place en is uitgegee deur Fortress Press, Minneapolis.
Hierdie lywige studie kombineer hierdie vermaarde teoloog se
lewenservaring met sy teologie en gee die leser ’n goeie blik daarop
hoedat lewenservaring, veral ook die ruheid van die Tweede
Wêreldoorlog, vrae aan die teologie stel en hoe so ’n diskoers ’n
nuwe rigting oopmaak. Moltmann is veral bekend vir sy Theology of
hope waarin hy ruim gebruik gemaak het van die filosoof Ernst
Bloch se filosofiese perspektiewe op die begrip hoop. Met sy teologie van hoop het hy die pessimisme van die teologie van
sekularisasie tersyde gestel en mense geleer dat die teologie hoop
vir die wêreld bring, omdat dit die uitdrukking is van die beloftes van
die lewende God en die opgestane Christus en ’n geskiedenis wat
beweeg na ’n hoopvolle eskatalogie. Teologie het betekenis vir die
mense in hulle nood en die kerk het ’n rol te speel in die bestryding
van nood en uitsigloosheid. So het hy aan die Christelike geloof sy
regmatige plek op die publieke terrein toegeken. Hy het baie ander
boeke geskryf wat in verskillende tale vertaal is en aktuele vrae soos
die ekologiese krisis, die internasional bewapening en die ekonomiese orde aan teologiese kritiek onderwerp en aangedui hoe die
begrip koninkryk van God aan gelowiges perspektief in hierdie
omstandighede bied. Wat veral uitstaan in hierdie outobiografie is sy
lewende geloof, sy liefde vir die geskrewe Woord van God en sy
deernis vir mense in nood. Moltmann het onteenseglik ’n unieke
bydrae gelewer in die ontwikkeling van gereformeerde teologie en
sy naam kan binne hierdie tradisie gevoeg word by Calvyn, Barth,
Kuyper, Bavinck, Van Ruler, Noordmans, Berkhof en Berkhouwer.
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