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Redaksioneel 

Hierdie eerste uitgawe van 2009 bevat ’n verskeidenheid artikels oor 
die breë spektrum van die gereformeerde teologie. Hermeneutiek 
kom weer onder die soeklig in twee artikels. B.J. van der Walt be-
spreek enkele probleme rondom die verklaring van die Bybel in 
gereformeerde teologie en hy doen dit vanuit ’n Christelike filoso-
fiese perspektief. N. Vorster hanteer die genre van Genesis 1-3 en 
wys op die implikasies van die teologies-polemiese gerigtheid van 
hierdie stof vir die gereformeerde leer oor die erfsonde. Albei artikels 
stimuleer die diskussie oor gereformeerde hermeneutiek wat nou al 
vir ’n tyd onder gereformeerdes onder bespreking is. Verdere be-
spreking van die saak op wetenskaplik-teologiese vlak sal deur die 
redaksie verwelkom word, omdat die hermeneutiek vandag essen-
sieel is vir alle ander teologiese besinning. 

J.H. Cilliers lewer ’n prikkelende bydrae oor liturgiese perspektiewe 
op die “toenadering tot God”. Met die soeke na meer ervaring en 
belewing in die hedendaagse Christelike spiritualiteit in gedagte, kan 
hierdie liturgiese besinning menige leser tot verdere nadenke stem. 
Die redaksie plaas graag die bydrae van A.W.G. Raath waarin hy ’n 
regsfilosofiese perspektief op Luther se standpunt oor eienaarskap 
en die natuurlike reg op eiendom aanbied. Hierdie interdissiplinêre 
bydraes is verrykend vir die teologie en hierdie artikel gee bruikbare 
riglyne vir die Christelik-etiese perspektief op grondrestitusie en 
grondhervorming. Ook op die gebied van die etiek bespreek H. 
Zandman uit Australië die etiese konflikte wat die teenswoordige 
Westerse samelewing oor die afgelope dekades gevorm het. Hoe 
moet die gereformeerde etiek antwoord op die “moraliteitsmengsel” 
wat die huidige Westerse samelewing kenmerk? Etici gee tans aan 
hierdie vraag baie aandag. 

’n Welkome bydrae uit Hongarye kom van die Nuwe-Testamentikus 
P. Balla wat ’n aspek van die metafoor van slawerny by Paulus 
ondersoek. Hieroor kan in volgende uitgawes van In die Skriflig nog 
meer gelees word. Ons hoop om meer van hierdie produktiewe ge-
reformeerde teoloog in die toekoms te hoor. Nagraadse studie aan 
die Fakulteit Teologie van die Noordwes-Universiteit floreer en veral 
binne die Praktiese Teologie sien vele verhandelings en proefskrifte 
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die lig. In die Skriflig is bevoorreg om van die vrug van hierdie na-
vorsing te publiseer. In hierdie uitgawe word die ondersoek van Lot-
ter, Putter en Hattingh geplaas oor voortgesette akademiese ontwik-
keling van die AGS-pastoor binne die uitdagings wat die nuwe mil-
lenium stel. Hierdie ondersoek is ook vir ander kerkgemeenskappe 
van belang. Voorts word die artikel van Maree en Janse van Rens-
burg aan die orde gestel wat handel oor pastorale sorg aan gemar-
ginaliseerdes met spesifieke verwysing na kinderhuiskinders. 

Benewens hierdie deeglike akademiese bydraes word ook verskeie 
boekresensies geplaas en ons hartlike dank aan die resensente wat 
lesers op hierdie wyse op hoogte hou met nuwe publikasies. 

Die redaksie werk tans aan ’n uitgawe wat sal handel oor die teo-
logie van Calvyn en die besondere bydrae van hierdie teologie in 
Suid-Afrika. Verskeie skrywers uit die gereformeerde tradisie in 
Suid-Afrika is genooi om aan hierdie projek deel te neem en ons 
hoop om op hierdie wyse die fenomenale werk van dié hervormer in 
herinnering te roep in die jaar waarin die 500e herdenking van sy 
geboortedag wêreldwyd gevier word. 
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