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Inleiding
In 2013 is die Heidelbergse Kategismus 450 jaar oud.

“Die wát?” hoor ek jou vra. En dit is ’n goeie vraag. Want soos ons – en 
jy waarskynlik ook – lees baie (gereformeerde) Christene selde of  ooit die 
Heidelbergse Kategismus (HK). Mense weet dit is ’n woord wat hulle al in 
die kerk gehoor het. Hulle het ook ’n vae vermoede dat daar al van hulle 
verwag is om te weet wat dit is.

En dit ís so! As jy in enige gereformeerde kerk in Suid-Afrika belydenis 
van geloof  afgelê het, jou kind laat doop het, as ’n kerkraadslid bevestig is, 
of  as ’n teologiese student gelegitimeer is, dan het jy definitief  ’n belófte oor 
die HK (saam met die ander gereformeerde belydenisskrifte1) afgelê. 

“En selfs al is die HK 450 jaar oud, so what?”
Hierdie vraag het ons, die skrywers, ook vir onsself  gevra. En, om  

eerlik te wees, nie een van ons was eintlik aanvanklik te gretig om die 
Heidelbergse Kategismus te lees nie. Maar nou ja, nie alle Duitse2 
dokumente wat 450 jaar oud is, staan in Afrikaans op bykans elkeen van 
ons (of  ten minste dan een naby familielid êrens) se boekrak nie. En, moes 
ons erken, elkeen van ons het al meer as een belofte aangaande dié einste 
dokument in die openbaar afgelê.

Met meer as genoeg voorbehoude het ons toe op reis gegaan met die 
Heidelbergse Kategismus: deur kerke se konsistories, Pretoriase nagklubs 
wat voorbereidings tref  vir DJ Fresh-vertonings, om Sunnyside se straat-
hoeke, deur koffiewinkels, pizza-plekke, bierdrinkbankies, via verdagte 
Portugese en Sjinese restaurante. Dit was amper soos die dae waarvan die 
Duitse filosoof  Jürgen Habermas vertel het: Toe burgers nog in koffie winkels 
en haarkappers bymekaargekom het en sake van die polis – die stad – 
bespreek het om sodoende saam tot mondigheid te groei. 

1 In Suid-Afrika is die ander belydenisskrifte wat in gereformeerde kerke aangetref  word  
die Dordtse Leerreëls, die Nederlandse Geloofsbelydenis, en (in sommige kerke) die 
Belydenis van Belhar. Die volledige teks van die Heidelbergse Kategismus is beskikbaar  
by http://www.ngkerkas.co.za/wp-content/uploads/Heidelbergse_Kategismus.pdf.

2 Die Heidelbergse Kategismus het in 1563 in Heidelberg, Duitsland tot stand gekom.
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Op ons reis en so deur die praatjies wat ons oppad met mekaar gemaak 
het, het ons besef  dat ons elkeen die Heidelbergse Kategismus soos 
moedersmelk ingekry het. Ons het dit van kindsbeen af  noodwendig 
afgesluk. En alhoewel ons met tye gedink het dat ons onsself  van ons 
moeder(s) kon speen, het ons ontdek dat die Heidelbergse Kategismus selfs 
verder versprei het – dit is toe al die tyd ook in ons drinkwater!

In Suid-Afrika is die Heidelbergse Kategismus nie net iets wat ’n mens 
in (gereformeerde) eredienste of  kategeseklasse teëkom nie.3 Dié dokument 
beïnvloed ongesiens die wyse waarop daar oor God gepraat en gedink word 
op veel meer maniere en plekke as waarvan mense bewus is. Vir baie jare 
al. Dit is, op ’n manier, in mense se bloed. Dit beïnvloed die manier waarop 
geloof  in vele kontekste uitgedruk word, en dit word selfs gevind in die 
konstrukte van dié tipe godsdiens (of  die tipe God) waarvan mense hulleself  
wil distansieer.

Die Heidelbergse Kategismus is egter nié deesdae die mees wydgelese 
dokument waaraan ’n mens kan dink nie. En, in alle eerlikheid, soms gril 
mense ’n bietjie daarvoor. Dit is oud, stowwerig, verstok, weird, en dit pas 
nie lekker in die post-alles plekke waarin mense (ook ons) graag uithang nie. 
En regtig, om kennis van die omvang van jou skuld en ellende4 te lys as die 
eerste ding wat ’n Christen behoort te weet, is … neerdrukkend. 

Mense (soos ons) skaam hulleself  ook ’n bietjie vir die Heidelbergse 
Kategismus. Dit is darem nou werklik nie die mees aanloklike verkoops foefie 
wat jy kan voorhou as hoofstroomkerke5 begin leegloop nie. Verder: Hierdie 
einste Heidelbergse Kategismus word soms gesien as een van die sonde-
bokke wat ’n voorbok was in die daarstelling van ’n piëtistiese verstaan van 
God en godsdiens wat duisende Christene vir dekades lank blind gemaak 
het vir die onregte van apartheid en die NG Kerk se rol in die instand-
houding van hierdie sisteem.

3 Inteendeel, vir ’n hele ruk lank al kom dit juis nié baie gereeld in eredienste en 
kategeseklasse voor nie!

4 Sien Heidelbergse Kategismus Vraag en antwoord 2.
5 Soos gereformeerde kerke en tradisionele aanhangers van die Heidelbergse Kategismus 

meestal genoem word.
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Die Heidelbergse Kategismus lyk baie dikwels moralisties, piëtisties, 
legalisties, pessimisties. 

Vir baie mense in Suid-Afrika, dié sewe skrywers inkluis, is die godsdiens 
wat hulle deur moedersmelk en drinkwater ingekry het, presies so. Daarvan 
wil en moet ons tereg afstand doen. 

Verder is daar ’n effense paradoks te bespeur in die huidige ge refor-
meerde geheue: In Suid-Afrika het die HK nog tot in die relatief  onlangse 
verlede ’n belangrike en prominente rol in die daaglikse lewe van gerefor-
meerde kerke gespeel. Baie mense om ons het as katkisante die HK se vrae 
en antwoorde6 uit hulle koppe geleer! Hierdie mense sal ook nog die dae 
van Kategismus-preke goed onthou.7

Maar vandag is die HK in ’n groot mate bloot deel van die argief  van 
die gereformeerde tradisie – ’n dokument wat bewaar en oor beloof  word, 
en slegs deur ’n klein groepie geleerdes of  belangstellendes gelees word. Dit 
is steeds teenwoordig in al die formuliere van die amptelike inisiasierites van 
die kerk – daardie geleenthede van plegtige belofte: doop, belydenisaflegging, 
legitimasie, kerkraadsbevestiging – maar tydens hierdie geleenthede kom 
die inhoud van die HK feitlik nooit ter sprake nie.

Ook die groot Suid-Afrikaans teologiese aangeleentheid van die laaste 
kwarteeu – die aanvaarding van die Belydenis van Belhar, al dan nie – blyk 
implisiet beïnvloed te wees deur hierdie paradoks: Belydenisse maak 
skynbaar absolúút saak (vir sowel die voorstanders as die teenstanders van 
Belhar), maar eintlik maak dit glad nie saak nie (albei groepe weer geïmpli-
seer). Daar word voortdurend klem geplaas op die belangrikheid en gesag 
van belydenisskrifte in die kerk ten spyte van ’n groot gebrek aan deurligte, 
kreatiewe interaksie daarmee in die lewe van die kerk. 

Ja, hierdie is die sake (met hulle teenstrydighede) wat ons op ons reis 
bespreek het: sake van die polis. So aan die hand van die Heidelbergse 
Kategismus en die soort godsdiens wat ons daardeur ingekry het, het ons 
gepraat oor geregtigheid, vryheid en vrede; oor sake van die hart, liggaam 

6 Dit is hoe die struktuur van die HK lyk: Daar is 129 vrae met 129 antwoorde. 
7 Gereformeerde kerke in Suid-Afrika het die gebruik gehad om Sondae-aande oor die  

HK te preek. Hiervoor is die HK ook goed gestruktureer. Die 129 vrae is opgedeel in  
52 dele – een vir elke Sondag van die jaar.
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en gees; oor wat dit beteken om mens te wees – ook vir mekaar, saam  
met mekaar.

Dit is hoe ons besluit het om in 2013, tydens hierdie 450-jarige her-
denking van die ontstaan van die HK wat wêreldwyd gevier word, ’n slag 
hierdie dokument uit die argief  te haal en ’n bietjie af  te stof. Verstok soos 
wat dit mag voorkom, is dit immers bra invloedryk, en boonop geskryf  deur 
mense wat ongeveer ons ouderdom was.8

Ons het hierdie boek geskryf  met die veronderstelling dat die Heidel-
bergse Kategismus, soos ander belydenisskrifte, soos ’n stock cube is. Dit is  
’n baie belangrike deel van die geloofstradisie waaraan ons behoort. In  
die middel van die 16de eeu het daar ’n konsentraat ontstaan wat die kern 
van die Christelike evangelie bevat. Maar, soos ’n stock cube kan en behoort 
dit nie as konsentraat ingeneem te word nie. Niemand haal tog ’n stock cube 
uit die pakkie en suig daaraan nie! Nee, mense kook allerlei geurige geregte 
daarmee. Dit is ’n konsentraat van spesifieke geure, maar die bedoeling 
daarvan is dat dit opgelos word, dat daar mee gekook word! 

Hierdie metafoor help ons om te verstaan dat die HK Christene in Suid-
Afrika op verskeie maniere gevorm het. Dit is in die kos wat ons hier eet. 
Dit is opgeneem in ons verstaan van God en onsself  omdat ons deel is van 
spesifieke gemeenskappe. 

Maar die kokery met dié stock cube, die Heidelbergse Kategismus, is nie 
klaar nie! In hierdie boek het sewe skrywers gekook met die Heidelbergse 
Kategismus en die bestanddele wat hulle in die huis gehad het.

Die hoofstukke volg die breë logika van die Heidelbergse Kategismus 
(inleiding, ellende, verlossing, dankbaarheid) alhoewel nie al die vrae en 
antwoorde aan die orde gestel word nie. Verder is dit hoegenaamd nie  
’n poging om die Heidelbergse Kategismus uit te lê nie, maar eerder om 
aan die hand van spesifieke verhale in 2013 in gesprek te tree met hierdie 
dokument uit 1563. Ons kook eietydse geregte met die bestanddeel waarmee 
daar al vir vier en ’n half  eeue lank gekook word.

8 Die ontstaansgeskiedenis van die HK is nie sonder dispute nie. Tog word dit algemeen 
aanvaar dat Zacharius Ursinus en Caspar Olevianus die hoofrolspelers was. Hulle was 
onderskeidelik 28 en 26 jaar oud toe die HK in Januarie 1563 die eerste keer verskyn het.
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Aan die einde van elke hoofstuk is daar ’n paar vrae waaroor jy verder 
kan dink, of  wat jy saam met ander kan bespreek. Dit is vrae wat jou  
wil uitnooi om ook jou kospotte nader te trek. Die hoofstukke wat volg,  
is ook nie die laaste woorde wat ons hieroor skryf  nie. Kom kuier saam  
op die boek se webtuiste by www.sewestories.co.za of  facebook-blad by  
www.facebook.com/sewestories, en vertel ons ook wat jy na 450 jaar met 
die Heidelbergse Kategismus kook.

Smaaklike ete! 

d i e  s k ry w e r s
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Wat is die mens dan?
Helené van Tonder

’n Paar maande gelede het ek langs ’n vriendin gestaan terwyl haar man 
sterf. Hy is deur ’n motor raakgery en het ernstige hoofbeserings opgedoen. 
Na die ongeluk was hy vir vyf  dae in die hospitaal onder sedasie; sy brein 
nog te geswel weens die besering vir die dokters om te kan bepaal hoe erg 
die skade is. Vir daardie vyf  dae het ons gehoop dat die beserings nie fataal 
is nie. Teen die oggend van die sesde dag het sy toestand egter in so ’n mate 
versleg dat dit duidelik was dat sy brein deur die loop van daardie dag die 
verskillende funksies stelselmatig sou verloor, tot op die punt wat hy 
breindood verklaar sou moes word. Ons het daardie nag by hom gewaak 
en gebly – al het daar niks oorgebly om voor te hoop nie. Op die sewende 
dag het ons die laaste keer rondom sy bed gestaan, hom en mekaar 
vasgehou, hom gegroet en die masjiene wat hom aan die lewe gehou het, 
afgeskakel. Dit was ’n Saterdagoggend, 10:38.

’n Verpleegster het sy toiletsakkie aan ons oorhandig en daarna het ons 
huis toe gegaan. Daar aangekom het ek en sy langs mekaar op die bank 
gaan sit met ons bene reguit en ons voete op die koffietafel. Op daardie 
sewende dag moes ons noodgedwonge rus – sink in die leegheid wat op 
’n mens neersak in die lewe na die dood. Dit het verskriklik hard gereën 
en ons het vir die afgeskakelde televisie gekyk. Ek wou vir haar sê dat ek 
dink die hemele huil uit óns harte uit; saam met ons; vir ons onthalwe; vir 
háár. Maar ek kon dit nie gesê kry nie. Toe vra sy (op die manier waarop 
sy my aanspreek sedert ons kinderdae): Wanneer is hy dood, my maat? Ek 
weet nie wanneer hy dood is nie.

Die begin en die einde van ’n mens se lewe is van die dinge in die lewe 
waaroor ons die sekerste kan wees. Tog is dit daardie oomblikke waarin 
’n lewe tot stand kom en ’n lewe eindig wat ons vul met van die grootste 
huiwering, verwondering, verslaendheid, onbegrip en misterie. Wanneer 
’n mens gebore word en sterf, is dit asof  jy in vrees en met afwagting sien 
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hoe ’n deur na ’n onbekende werklikheid op ’n skrefie oopgaan. Deur 
daar die skrefie ontvang ons iets wonderliks, of  moet ons iets geweldigs 
af staan. Tussen daardie ontvangs en afstaan begryp ons beswaarlik wat 
dít wat ons in daardie tyd besit – die lewe van ’n mens – nou eintlik is.

My vriendin beklee self  ’n mediese beroep. Sy het baie goed verstaan 
wat die toestand van haar man was terwyl hy daar in die hospitaal gelê 
het. Sy het presies geweet wat sou gebeur as die masjiene afgeskakel word. 
Sy dood was op ’n manier ontsettend gereguleerd. Min mense weet so 
presies wanneer iemand sal sterf  soos wat sy daardie dag geweet het. Tog 
was daar vir haar iets aan die mensheid van iemand wat sy liefgehad het 
wat sy nóg kon koppel aan sy breinfunksies, nóg aan die klop van sy hart, 
en tóg wel daaraan.

Ek kon nog nooit vir myself  uitpluis wat dit nou eintlik is om ’n mens 
te wees nie. En al probeer ek hoe hard, al lees ek hoeveel boeke, al ervaar 
ek hoeveel dinge, al vra ek hoeveel mense – nader aan ’n antwoord op dié 
vraag kom ek nie. En toe my vriendin my daardie reënerige Saterdag op 
die bank daardie vraag vra, het ek wanhopig vrede gemaak daarmee dat 
ek nooit sou verstaan wat dit is om ’n mens te wees nie.

Waarop kom menswees aan?

Is die mens dan (ook) dit? 
Die vraag is nie een wat ’n mens net byval, opval en toeval in tye van 
wanhoop nie. Dit is ook nie soseer ’n vraag wat vra na die sin van die lewe 
nie. Telkens as ek oorval word met hierdie behoefte en drang om te weet en 
te verstaan en te omskryf  wát en hóé dit is om ’n méns te wees, is dit ’n 
vraag wat gebore word uit die ervaring van misterie: ’n Oorweldigende 
verwondering – soms gebore uit ervarings van ekstase en euforie, gewone 
maar geweldige vreugde; ander kere spruit hierdie verwondering uit 
ervarings van verbystering, angs, radeloosheid en rou. Sowel ervarings van 
vreugde (in al haar gedaantes) as verbystering (hoe hy hom ook al vermom) 
noop ’n mens dikwels om te vra: Is ook dít dan deel van menswees? Is dit 
dan moontlik dat as ’n méns, ek, ook só kan voel, dít kan beleef, híér te staan 
kom? Is menswees dan ook dít?
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Die heel eerste keer wat ek sneeu gesien het, was vir my so ’n ver-
wonderingservaring. Ek onthou dit baie goed. Ek sou vir ses maande in  
’n dorp in die noorde van Swede gaan studeer. Toe ek die eerste aand daar 
aankom, was dit al pikdonker, en ek moes ver met my tas deur die sneeu 
stap na die plek waar ek die nag sou slaap. Ek, wat wel goed weet hoe 
diksand in die Kalahari loop, kon in dié geyste wêreld beswaarlik geloop 
kry! Gly-gly en girts-girts het ek en my tas voortgeploeter. Wat ek die beste 
onthou, is hoe die sneeulopery my laat voel het: Asof  iets onsigbaars my 
vasdruk en kielie tot ek wil gek word! Daar het ’n uitbundige en 
onontkombare lag in my opgestoot, maar om een of  ander rede kon ek 
die lag nie uitkry nie, en ek moes gewoon die gekkigheid saam met my tas 
oor die gladde sneeu gedra kry.

Ek het die volgende oggend wakker geword en deur die groot kamer-
venster wat wyd kon oopmaak, gesien waar ek is: in ’n spier wit gesneeude 
wêreld. Die lag wou-wou weer kom.

Die gevoel in die vreemde land het my vir weke bygebly. Dat die 
alledaagse só anders kon word en my só anders kon laat voel, het my 
verstom. Dit was asof  ek gebore word; asof  ek vir die eerste keer bestaan; 
asof  alles nuut is; asof  menswees iets is wat ek nog nooit beleef  het nie. 

Daarna het ek al soveel kere gewens dat ek my eie geboorte kan 
onthou.

Net so presies onthou ek die eerste keer toe ek meer as 20 kilometer 
aaneen gehardloop het. Behalwe vir die ervaring dat jou lyf  en die kilo-
meters tot by die eindstreep saam toegespin is in ’n kokon asof  niks buiten 
dit bestaan nie, sal ek nooit vergeet hoe vreemd (en regtig slég) ek vir 
myself  geruik het aan die einde van daardie wedloop nie! Uit die aard van 
die saak is ek gewoond aan die reuk van my eie sweet, maar dat my 
liggaam súlke reuke kon voortbring, het my tot in die stort vervreem van 
myself  laat voel. 

Net so presies onthou ek die eerste keer toe ek iemand werklik liefgekry 
het. Ek kon, en kan dalk steeds, die manier waarop daardie liefhê-ervaring 
die eensaamheid deurbreek het waartoe ek gedink het menswees gewoon 
verdoem is, beswaarlik glo. Om ’n mens te wees, was daarna nooit weer 
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vir my dieselfde nie. Om die waarheid te sê, dit het iets totáál anders 
geword. 

Soms gebeur daar goed met jou wat jou laat besef  dat die wêreld gans 
anders is as wat jy gedink het dit is. Daardeur besef  jy ook soms dat jyself  
dalk heel anders is as wat jy gedink het jy is. Daardie ervarings, goed  
of  sleg, verander ons – daarna kan ons nooit weer op dieselfde manier  
’n mens in die wêreld wees en daaraan deelneem nie. 

Gewoon deur die feit dat ons lewe, deur die feit dat ons gewerp is in  
’n werklikheid waarin ons moet klaarkom, word ons bewus van die strek-
king maar ook die beperkings van onsself  en die wêreld waarin ons is. 

Ons word bewus daarvan dat die wêreld veel groter en meer is as wat 
ons ooit self  kan beleef  of  besef. Dít kan ons betower. Maar die bewus-
wording dat dié grote wêreld ook te veel is vir ons om te begryp of  te 
beheer, kan ons oorweldig en lamlê. 

Meer nog: Ons word ook (pynlik) daarvan bewus dat hierdie groot 
wêreld nie net wonders het nie, maar ook beperkings. Dit is ’n plek waarin 
mense seerkry, vasgedruk en ingeperk word; waar alle vrae nie antwoorde 
het nie; waar alle eensaamheid nie opgehef  word nie. 

Dit het te make met die werklikheid self, maar ook met die vorm waarin 
ons deelneem en deel het aan hierdie wêreld: Ons is immers nie bome, 
krieke, koedoes, waterskilpaaie, wolke, rotsformasies of  bloot siele nie, 
maar ménse. As mense in die wêreld het ons wel moontlikhede (baie 
daarvan) en is ons agente, maar ons is ook beperk. Al vertel die samelewing 
ons dat ons bykans enigiets kan wees of  word met die nodige dissipline en 
dryfkrag, is dit gewoon nie waar of  wenslik (of  altyd menslik) nie. En dit 
waartoe ons eie vermoëns en maniere van menswees lei, is nie altyd tot 
ons of  die res van die kosmos se voordeel nie.

Geroep om ’n mens te wees? 
Miskien is hierdie vraag na wat dit nou eintlik is om ’n mens te wees, ’n 
roepingsvraag. En miskien is dit nie so verskillend van vrae na die sin van 
die lewe nie. Om te vra wat en hoe dit is om ’n wérklike mens te wees, is 
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ook om te vra wat dit beteken om ’n méns te wees, waar daardie be tekenis 
vandaan kom, en hoe mense behoort te lewe. 

Maar om die (aanvanklike) vraag in ’n stelling te verander, bied nie 
noodwendig ’n antwoord daarop nie. Dit help ons dalk wel om die 
verskillende kante daarvan te begin omskryf.

Wat sou die kenmerke wees, die dinge wat ek weet, aangaande my eie 
menswees?

In die eerste instansie vind my ganse bestaan in die wêreld plaas in en 
deur ’n spesifieke liggaam – ’n beperkte ruimtetjie; ’n liggaam met funk sies 
en behoeftes; ’n liggaam wat verander en groei, eweneens sterk as swak 
kan wees. Hierdie liggaam is die enigste medium waardeur ek die res van 
die wêreld kan ervaar en daarin en daaraan kan behoort. Om ’n mens te 
wees, is noodwendig om ’n liggaam te wees.

Maar met hierdie liggaam is ek nie nêrens nie. Ek is êrens. Ek is híér, 
op dié aarde! As mense is ons afhanklik van en in verhouding tot die  
aarde waaróp en die heelal waarín ons bestaan. Die aarde gee suurstof, 
kos, water, lig en ’n ontelbare hoeveelheid vorme van lewe wat anders  
is as my eie. Dit is (alleen) deur en saam met die ganse skepping wat ek  
’n mens is.

Hierdie mens – as ’n liggaam, op die aarde – kan ek nie op my eie wees 
nie. Om ’n mens te wees, sluit noodwendig ander mense in. Ek het in  
die eerste instansie ’n mens geword binne-in iemand anders se liggaam. 
En as ek daardie liggaam op my eie moes verlaat het, sou ek waarskynlik 
op my kop geval het en dit nooit tot hier gemaak het nie. Ek is ’n mens 
vanuit iemand anders, en ek kon en kan die wêreld net betree deur die 
hulp van ander.

Om ’n mens te wees, is om in ander mense se hande te wees. Van die 
vroegste dae af  is ons in die hande van ons ouers of  ander versorgers, 
broers en susters, familielede, die gemeenskappe waarin ons behoort, 
vriende op vele plekke. As mense het ons kos nodig, ja, maar ons is ook 
afhanklik van die sorg, liefde, bande van vertroue, kameraadskap, onder-
steuning, hulp, humor, regverdigheid, verdraagsaamheid, goedhartigheid 
van ander mense. Ons het nodig om onsself  te deel met ander, nodig om 
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menswees in ander mense te sien, nodig om onsself  deur ander mense te 
leer ken. 

Menswees is opwindend, maar dit is nie altyd maklik of  voor die hand 
liggend nie. Dit is ook nie oral en altyd dieselfde nie. Vir my om ’n mens 
te wees, moet ek verstaan wat dit is om in die 21ste eeu aan die suidpunt 
van Afrika te wees. Hier waar mense vir geslagte lank al sê dat ’n mens 
net ’n mens is deur ander mense, is ook die plek waar mense vir dekades, 
eintlik eeue lank, deur ander mense van hulle menswees ontneem is en 
steeds ontneem word. My menswees is spesifiek, dit verg spesifieke dinge 
op ’n spesifieke tyd en plek van my. Ek word gevorm, maar ook uit ge daag 
deur die plek waar ek my bevind. Dit speel in op my, maar ek moet ook 
noodwendig daarop reageer.

Mis gemens
Hoe ook al sy, ten spyte van al hierdie dinge aangaande my eie mens wees 
wat ek kan weet, maak dit nie van menswees ’n onwankelbare aan-
geleentheid nie. Al hierdie elemente van menswees kan skeefloop.

Ons verhouding met die aarde is alles behalwe romanties: Vergiftigde 
water, skaars hulpbronne, besoedelde lug, voedseltekorte, ontbossing, 
bedreigde spesies – noem maar op. Dít is die realiteit van hoe ons mense 
met die aarde omgaan!

Ons liggaamlike bestaan is eweneens kompleks. Ons verafgod ons 
liggame, of  skeep dit heeltemal af. Ons misbruik dit, maak dit verslaaf  
aan middels, vergryp ons aan ander mense s’n. En selfs al is ons nie skuldig 
aan enige hiervan nie, raak ons liggaam nogtans oud en siek, of  word dit 
ruimtes van lyding waarvan ons nie kan ontsnap nie. 

Ons verbintenisse aan ander mense is broos. Die hande wat ons moet 
vashou, kan ons laat val. Die mense wat vir ons moet sorg, kan ons seer-
maak. Die verhoudings waarbinne ons moet bestaan, en dié wat ons op 
ons beurt weer moet weef, kan ineenstort. Dit kan vir ons onmoontlik  
raak om daarvan vry te kom. Daar kan bande van ongeregtigheid, haat, 
onmin, onverdraagsaamheid, venyn en wantroue tussen ons en ander ge-
vorm word.
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Ons kan die spesifiekheid van ons menswees mis. Ons kan dit wat van 
ons vereis word, miskyk. Ons kan verkeerd of  ontoereikend deelneem aan 
die wêreld waarin ons ons bevind.

Ek word wakker en die wêreld val weer op my soos ’n blok;
Die verwarde, homogene wêreld.
Die son wandel oor die trap, ek begin ’n alleenspraak,
’n Dialoog van haat.

Regtig, sê Michel toe vir homself, die lewe behoort anders te wees,
Die lewe behoort ’n bietjie lewendiger te wees;
’n Mens behoort nie hierdie dinge te sien nie;
Nóg te sien, nóg te belewe.

Nou beweeg die son deur die wolke,
Sy lig is brutaal;
Sy lig is fel oor ons vertrapte lewe;
Amper middag en die gruwel neem oor.9

So skryf  een van my gunstelingskrywers, die Fransman, Michel Houellebecq. 
Sy werk skok my telkens. Sy galgehumor laat my lag, maar bitter voel. As 
ek iets van hom gelees het, voel ek vuil en besmet. Maar, sê kenners, 
Houelle becq kry dit reg om karakters – mense – te skep in wie die eien-
skappe van die moderne mens op die spits gedryf  word. Om dit so geskets 
te sien, is onstellend: kan menswees dan ook dit wees? So alleen, selfsugtig, 
hard, moeilik en leeg? 

Is menswees nie dalk ten diepste só nie? Hoe weet ek dat Michel Houelle-
becq nie reg is nie? Hoe ís dit, behoort dit te wees, om ’n mens te wees? Hoe 
sal ek weet as ek dit mis? Hoe sal ek dit regkry om dit nié te mis nie?

Menswees is wonderlik en broos en moeilik. Dit is ’n idee waarmee ek 
kan saamleef. Maar daar is ook ’n tweeledige oorweldigende kant aan 
menswees: 

9 Houllebecq Michel, Tagtig gedigte en twee essays (2012:169) uitgegee deur Hond Uitgewers 
2012.
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Aan die een kant kan die uitdaging van menswees ’n mens disoriënteer 
– dit kan jou laat voel alles is net ’n gespartel. ’n Mens kan oorweldig word 
deur die oënskynlik oneindige moontlikhede van menswees. Die wonder 
van menswees kan omskakel in druk om konstant meer en meer en meer 
te beleef  – meer sneeu, meer sweet, meer ekstase – ten einde te verseker 
(of  dalk angstig te hoop) dat ek die wat en die hoe van menswees sal vind. 
Dat ons dit sal vind of  bereik, is nooit seker nie. En menswees word iets 
wat gekenmerk word deur kompetisie, stres, en afguns. 

Aan die ander kant kan juis die kante van menswees wat ons rééds 
ervaar het, ons oorweldig. Nie alle ervarings maak ons méér mens nie. 
Daar gebeur ook dinge met en om ons wat ons menswees verskraal en 
skade berokken. Sulke ervarings kan ons bang maak, lamlê, en ontneem 
van die moed en die wil om mens te wees. So word menswees gekenmerk 
deur sinloosheid, leegheid, depressie en angs.

Is ek in my soeke na hóé en wát dit is om ’n werklike mens te wees dan 
totaal op myself  aangewese? Of  is ek uitgelewer aan omstandighede, 
toeval, onbekende magte en kringlope, die tydsgees? Is dít die dinge wat 
bepaal wat ’n mens is en word?

’n Mens wat aan ’n Mens behoort
Die skrywers van die Heidelbergse Kategismus moes die kante, die druk, 
die angs, die vreemdheid, die ondefinieerbaarheid, die vrae van mens wees 
goed geken het. Dit is daarom dat, toe hulle vir die mense van die tyd wou 
verduidelik het wat die nuus, die góéíe nuus, is wat hulle verkondig, hulle só 
begin het:

“Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?”10 Ja jy, vir wie die 
masjinerie van die lewe in die steek laat. Jy, wat ellendig wakker word in 
’n wêreld wat soos ’n blok op jou val. 

En die antwoord? “Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie 
aan myself  nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort. 
Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit 

10 Vraag 1 van die Heidelbergse Kategismus.
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alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so ’n wyse dat, 
sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. 
Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker Hy my ook 
deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig 
en bereid om voortaan vir Hom te lewe.” 11

In die beskrywing van die kante van menswees hierbo, is daar een 
belangrike aspek wat uitgelaat is: My menswees speel ook af  in ’n ge-
meenskap waar ek heel gereeld sien hoe ’n baba na ’n doopvont gedra 
word, en almal dan sing: “my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan 
Jesus Christus behoort … die doop is die seël dat die Heilige Gees my ’n 
kind van God die Vader laat wees.”

In dié sin is die Heidelbergse Kategismus nie (net) ’n dokument wat ek 
uit my kop geleer het of  een of  ander stadium (on)nadenkend gelees het 
nie. Dit is iets, dit bring en verduidelik nuus, waarin ek, met my hele 
menswees, gedompel is. Dit is die nuus dat ek as ’n mens nie ’n koue, 
biologiese feitlikheid is nie, maar om ’n mens te wees beteken dat ek 
onlosmaaklik verbind is aan die God-Mens, die Mens-God. 

Van al die baie dinge wat waar is van my menswees, is ook dít waar. 
Of  dit nou vir my iets beteken of  nie, of  ek dit verstaan of  nie, of  ek dit 
onthou of  nie, of  ek dit aanvaar of  nie, dit bly waar van my. En dit is ook 
waar van miljoene ander mense. 

Ook dít, die doop, is iets wat met my gebeur het: Daardeur is wát en 
hóé dit vir my is om ’n mens te wees vir ewig verander. Dit het my 
verander omdat dit iets is wat ek fisiek deurgemaak het (soos daai eerste 
halfmaraton), en ook omdat ek daarmee saam nuus ontvang het wat my 
lewe ten diepste verander het (so diep soos die nuus dat iemand wat ons 
baie liefhet, dood is).

Wat beteken dit om gedoop te wees? Watter troos hou dit in om aan 
Jesus Christus te behoort, en die Heilige Gees doenig te hê in my?

Die troos is dat menswees nie op dié mens, ek, aangewese is nie. Om 
’n mens te wees, is nie om uitgelewer te wees, oorgelaat te word, aan 

11 Antwoord 1 van die Heidelbergse Kategismus.
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myself  – my eie liggaam, my eie verhoudings, my eie verstaan van die 
wêreld, die tydsgees – nie. As ’n mens is ek altyd, vir ewig, gebind aan die 
God wat self  ’n mens geword het, en daardeur menswees aangeneem het, 
bevestig het, gedefinieer het as iets wat met Homself  verband hou.

As híérdie mens, ek, vergaan, is dit nie menswees wat ophou bestaan 
nie. As ek, hierdie mens, sukkel om te bestaan, bang is om te bestaan, nie 
weet hoe om te bestaan nie, is menswees self  nie in ’n krisis nie. Dít is my 
troos, dít gee my die moed en ook die vryheid om te bestaan: Die wete dat 
ek, al is die kanse dat ek sal misluk hoe groot, dit mag waag om ’n mens 
te wees. Al kan ek menswees nie kleinkry nie, mag en moet ek ’n poging 
aanwend. Die Heidelbergse Kategismus bevestig immers: My poging is 
nie futiel nie. 

Ek is nié op myself  aangewese nie. Ek behoort aan Jesus – die Mens 
wat ook God is. God gee Homself  vir mense. Hy is al die kante van 
menswees ter wille. Menswees is nie uitgelewer aan omstandighede, magte, 
kringlope en die tydsgees nie. Daarvan is ek verlos en bevry; dit is aan 
Jesus Christus aan wie ek (onlosmaaklik!) verbind is. Hy bewaar my.12 En 
die verdere troos: Deur die Heilige Gees word die Godgegewe, God be-
paalde, Godgedefinieerde menswees in mý bewerk.

Dit is ’n mooi gebruik wat ons in Suid-Afrika het – om die Heidel-
bergse Kategismus te sing as mense gedoop word.13 Die verskillende doop-
vonte wat in die tyd van die vroeë kerk gebruik is, maak hierdie ritueel 
soveel meer betekenisvol. Soos baie Christene vandag, is Christene tóé in 
’n groot bad water gedoop. ’n Mens het verskillende vonte gekry: Party 
was reghoekig en het die vorm van ’n doodskis nageboots – asof  die doop 
ons wil herinner dat dié menswees wat in sonde vasgevang is, tydens die 
doop sterf, en dat ons bevry word daarvan;14 ander doopvonte was rond, 
soos die vorm van ’n baarmoeder – asof  die doop ons ons eie geboorte 
wil laat onthou, die feit dat die Heilige Gees ons nuutgebore mense 

12 Sien Helgard Pretorius se bydrae in die verband. (Bl 35)
13 Sien Vraag en antwoord 65-74 as jy geïnteresseerd is in hoe die Heidelbergse Kategismus 

die doop verduidelik.
14 Sien Vraag en antwoord 43.
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maak,15 en party doopvonte het die vorm van ’n oktagon gehad – dit 
herinner ons aan die Christelike tradisie van die agste skeppingsdag. Dit 
is asof  die doop dit by ons wil inprent dat God nie klaar is met ons nie. 
God het nog nie klaar geskep nie. Hy gaan voort – die nuwe hemel en die 
nuwe aarde is in wording, en hierdie skepping word ook in my bewerk. 

Na ek op daardie doodse sewende dag langs my vriendin op die bank 
gesit het, het ek die Heidelbergse Kategismus weer ’n slag gelees. Ek het 
steeds nie geweet nie, maar ek het tog verstaan wanneer dit was wat haar 
man gesterf  het. 

My beste wense ten spyt, kan ek steeds nie my geboorte onthou nie. 
Nes my doop. Dat ek ’n mens is, ’n nuwe mens, bly vir my ’n misterie. 
Maar dát ek lewe, daaraan twyfel ek nooit nie.

Want ek het ’n stem hoor sê: Kyk, dáár, só, dít is die Mens!

Vrae
1) Onder die vele belewenisse van menswees, verhelder die skrywer  

ook vir ons die werklikheid dat ons “mis gemens” kan word. Hoe laat 
haar insigte jou anders dink of  voel oor dit wat jou menswording 
tans die meeste bedreig?

2) “Om ’n mens te wees, is om in ander mense se hande te wees.”  
Wie is die individue of  groepe mense “in wie se hande” jy jouself  
meestal bevind? Op watter maniere vorm hulle jou menswees?  
Hoe het jy deel aan die vorming van hulle menswees?

3) Het jy nodig om getroos te word? 

15 Sien Vraag en antwoord 45.




