Die debat rondom die
''Frilhkatholizismus''
WC Coetzer
I. ONTSTAAN

EN ONTWIKKELING
VAN
DIE
BEG RIP "FRUHKATHOLIZISMUS"

Die begrip "Frilhkatholizismus" kan
volgens K11semann kortliks gedefinieer
word as die verdedigende reaksie van die
oergemeente teen die bedreiging van
gnostisering. Die veronderstelling is dat
daar 'n lang periode verloop het tussen die
oergemeente en latere geskrifte en
gevolglik het daar 'n gevorderde ontwikkeling van tradisie-oorlewering plaasgevind. Die kerk het tot 'n heilsinstituut
geword wat nie meer die apostoliese
woord as enigste norm aanvaar nie en
deur haar leergesag legitimeer sy die
Woord en die prediking (Kasemann,
1963).
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Dit is nie absoluut duidelik wie verantwoordelik was vir die munt van die
term "Frilhkatholizismus" nie. Stephen
Neill spreek die vermoede uit (1964: 160)
dat W. Heitmuller met sy werk Taufe und
Abendmahl bei Paulus wat in 1903 verskyn
het, moontlik die skepper daarvan kon
wees. Kasemann se aanspraak op die
beslaggewing van die term (1963 :75)
word ondersteun deur Kiimmel (1970 :82)
maar teengestaan deur Neufeld ( 1972 :23 ).
Laasgenoemde is van mening dat 'n
ondersoek na die ontstaan van die begrip
"Frilhkatholizismus" 'n aanvang sal moet
neem by die persoon van Johann Adam
Mohler. In 1825 verskyn sy werk "Die
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Ten opsigte van E. Troeltsch se werk,

Die Soziallehre der christlichen Kirchen und
Gruppen, wat in 1911 verskyn het, merk

Neufeld op dat "soweit zu erkennen ist, ist
er der erste, der im wissenschaftlichen
Bereich den Begriff 'Frilhkatholizismus'
durchgangig
verwendet",
( 1972: 17).
Troeltsch se benadering tot hierdie tema
was egter vanuit 'n sosiologiese oogpunt
en gevolglik het die resultate van sy
ondersoek min weerklank gevind by
beide Protestantse en Katolieke teoloe.
Einheit in der Kirche, oder das Princip des Albert Ehrhard was die eerste teoloog wat
Katholicismus, dargestellt im Geiste der volgens Neufeld die begrip "FriihKirchenvitter der drei ersten Jahrhunderte". katholizismus" nie alleen in die titel van
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Een van die subtitels noem hy "das
Princip des Katholicismus" en volgens
Neufeld bied dit die grondslag en basis vir
die idee van die "Frilhkatholizismus"
( 1972 :4). In sy verdere bespreking van
hierdie tema gee Neufeld ook aandag aan
die standpunte van F.C. Baur, A. Ritschl
en A. Schwegter. In die Harnack-Sohm
debat speel die term "Friihkatholizismus"
ook reeds 'n belangrike rol (Harnack 1910,
Linton 1932). Verder dien die naam van
A. Schweitzer in hierdie verband vermeld
te word. Dit was veral sy "Geschichte der
Leben-Jesu-Forschung" wat in 1906 verskyn het wat teoloe in besonder bewus
gemaak het van die eskatologiese karakter
van die Nuwe Testament. Soos verder uit
hierdie bespreking sal blyk, is dit sy
standpunt van 'n "konsekwente eskatologie" wat 'n besondere rol sou speel in
die debat rondom die "Frilhkatholizismus", (Neill 1964: 191 e.v; J A Lombard
1959:24; Neufeld 1972:22).
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'n boek gebruik het nie maar ook 'n aantal
opmerkings oor die betekenis en gebruik
daarvan gemaak het (Neufeld 1972 :20).
Ongelukkig moet Neufeld egter byvoeg
dat Ehrhard helaas geen definitiewe aanduiding gee van die milieu waarbinne die
gebruik van hierdie term ontstaan het nie
(1972 :21).
Insoverre dit gaan om die bydrae van
Kasemann op hierdie terrein, is Neufeld
van mening dat dit nie oorbeklemtoon
moet word nie. Hy toon aan dat sommige
van Kiisemann se premisse reeds in 1846
figureer in A. Schwegler se werk, Das

nachapostolische Zeitalter in den Hauptmomenten seiner Entwicklung. Nogtans gee
Neufeld toe dat deur die bydrae van
Kasemann, die problematiek rondom die
"Frilhkatholizismus" -gedagte
lewendig
geword het in die bewussyn van die nioderne eksegese.
Reeds in 1941-42 het Kasemann begin
met 'n ondersoek aangaande die
Pauliniese charismata. Hy het gepoog om
'n verklaring te vind op die totaal verskillende beelde van kerklike organisasie soos '
enersyds by Paulus en apdersyds by Lukas
en die Pastorale briewe aangetref word
(Kasemann .1963 :75). Die openbare debat
ten opsigte van die "Friihkatholizismus" is
finaal geinisieer deur 'n voordrag van
Kasemann in 1949 met die tema "Amt
und Gemeinde im Neuen Testament",
waarin hy onder andere die stelling maak
dat Lukas "zum ersten Male die friihund Legitikatholische Traditions mationstheorie propagiert", (Kasemann
1965:132). Verdere bydraes van Kasemann in hierdie verband is gepubliseer en
waarvan die belangrikstes vervat is in die
eerste en tweede volumes van die bundel
Exegetische Versuche und Besinnungen wat
onderskeidelik in 1960 en '64 verskyn het.
Vielhauer se artikel "Zurn 'Paulinismus'
der Apostelgeschichte" verskyn in 1950.
Hy sluit horn by Kasemann ( 1949/50) aan
en kom tot die gevolgtrekking dat "Lukas
steht mit den Voraussetzungen seiner
Geschichtsschreibung nicht im Ur-

Ernst Kiisemann.

christentum, sondern in der werdenden
friihkatholischen Kirche", (I 950/51: 15 ).
Twee verdere omvangryke werke het op
die bydraes van Kasemann en Vielhauer
gevolg, te wete Conzelmann se Die Mitte
der Zeit (1954) en Haenchen se kommentaar op Handelinge ( 1956). Conzelmann
benadruk veral twee gesigspunte: a) Die
vertraging van die parousia het daartoe
gelei dat Lukas die hoop op 'n spoedige
wederkoms laat vaar het en in die plek
daarvan 'n heilsgeskiedenis ontwerp het
wat uit drie fases bestaan: Israel, Jesus en
di~ kerk. b) Lukas skryf as historikus die
eerste "Leben Jesu" terwyl die heilsgeskiedenis beskou word as 'n fase wat tot
die verlede behoort. In sy kommentaar op
Handelinge sluit Haenchen horn aan by
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die uitgangspunte van Conzelrnann. Lukas
het die !ewe van Jesus as heilsgeskiedenis
beskou en 'n wesentlike onderskeid getref
ten opsigte van die tydperk wat daarop
gevolg het ( 1956: 88).1
Met die arbeid van bogenoernde vier
persone was die diskussie random die
gedagte van die "Friihkatholizisrnus" in
voile swang. Die debat is verder gestirnuleer deur bydraes soos die van
Heinrich Schlier (1955), John Knox
(1955), Willi Marxsen (1958), asook
reaksie wat ontstaan het in Roorns-Katolieke geledere soos byvoorbeeld deur Hans
Kiing ( 1962), Karl Hermann Schelke
(1963) en Franz Mussner (1968). Dat daar
egter nog lank nie tot 'n konsensus betreffende hierdie terna geraak is nie, behoef
geen betoog nie. Uit die verdere bespreking wat volg, sal dit ook duidelik blyk.

2. BASIE SE UITGANGSPUNTE VAN
DIE "FR0HKATHOLIZISMUS" SOOS
UITEENGESIT DEUR KASEMANN
EN ANDERE
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Die basiese uitgangspunt van die konsep
van die "Friihkatholizisrnus" berus op die
gedagte van 'n insinking en 'n wegswaai
wat op 'n stadium sou plaasgevind het
vanaf die Nuwe-Testarnentiese kerk
(Talbert 1976 :391 ). Die vraag wat
gevolglik telkernale aan die orde gestel is,
is wanneer en waar hierdie wegswaai
presies plaasgevind het? Harnack is van
rnening dat die katolisisrne in die tweede
eeu begin opkorn het in die stryd van die
kerk teen die Gnostiek (1910:166). Die
Bultrnannskool daarenteen, het sedert die
veertiger jare die standpunt gehuldig dat
hierdie insinking reeds binne die Nuwe
Testament 'n aanvang geneern het. Die
ontwikkelings wat na Paulus plaasgevind
het, reflekteer volgens Bultmann hierdie
verandering wat ingetree het. Dit irnpliseer dat die Nuwe Testament ten rninste
twee strata bevat te wete (a) 'n kerugrnatiese kern - die ware evangelie, en (b)
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'n stratum wat afstand gedden het van
hierdie kerugrnatiese tradisie. Laasgenoernde word gevolglik as die "Friihkatholizisrnus"
getipeer
(Bultmann
1968:53-63; Floor 1976:82). Kiisernann is
egter nie bereid om die "Friihkatholizisrnus" as 'n element van die Nuwe Testament (soos deur horn gedefinieer) te aanvaar nie en dit noop horn tot 'n beskouing
van 'n kanon binne die kanon. Die leer
van Paulus soos vervat in Rorneine en
Galasiers, staan vir horn sentraal en hy
ontken dat Paulus die auteur van die
Pastorale briewe is. Wat betref die beeld
van die kerk in die Nuwe Testament soos
onderskeidelik vergestalt in die egte
Pauliniese briewe en Handelinge, is daar
vir Kiisernann ook 'n radikale onderskeid
(1960:109-134; Floor 1976:82). Ten
grondslag van hierdie onderskeid le die
redenasie dat charisma en amp teenoor
rnekaar staan en dat elkeen beperk is tot
opeenvolgende periodes. Die hele gerneentestruktuur binne die apostoliese
kerk word gesien as 'n "ordung vorn Charisma aus", en die charisrnatiese is dus die
enigste funksie wat in die gerneente bestaan het. Die charisrnatiese word opgevolg deur 'n tweede periode waarin die
institusionele op die voorgrond tree. Hierdie fase word dan die "Friihkatholizisrnus" genoern. Alles in die Nuwe Testament wat dui op 'n institusionele orde,
word beskryf as 'n terugprojektering
vanuit die "Friihkatholizisrnus" (Roberts
1963:141; Ridderbos 1965:204 e.v.;
Beukes 1980: I ).2 Nuwe-Testarnentiese
geskrifte waarin die "Friihkatholizisrnus" -tendens baie duidelik na vore tree,
is die volgende: dele van Matteus,
Lukas - Handelinge, Efesiers, die Pastorale briewe, 2 Petrus en Judas (Morris
1973: 122; Marshall 1974:224). Paulus
word dus gesien as die prirnere getuie van
die vroee charisrnatiese christendorn
terwyl lg. aantal geskrifte eksponente is
van die insinking of wegswaai wat plaasgevind het en uitgeloop het op die "Friihkatholizisrnus".

2.1 Tipiese tendense van die "FrOhkatholizismus" wat volgens voorstanders aangetref word in sekere
Nuwe-Testamentiese geskrifte
Volgens voorstanders van die "Friih·
katholizisrnus" figureer 'n aantal tipiese
kornponente hiervan in sekere geskrifte
van die Nuwe Testament. Die rnees
prorninente hiervan word vervolgens aan
die orde gestel:

2.1.1 Ekklesiologie
In teenstelling tot die charisrnatiese
bediening soos aangetref binne die
Nuwe-Testarnentiese kerk, is die beeld
wat deur die "Friihkatholizisrnus" geprojekteer word die van 'n hierargiese kerklike organisasie. In reaksie op die aanslag
van die Gnostisisrne op die kerk word
daar sterk klern gele nie op die feit dat
elke christen die gawe van die Heilige
Gees ontvang het nie (soos we! volgens
Paulus die geval is), rnaar eerder op die
Heilige Gees wat aan diegene gegee is wat
deur handoplegging in 'n amp georden is
(Hd 6:6; 9:17; I Tm 4:14.; 5 :22; 2 Tm I :6).
Die arnpte staan. dus op die voorgrond
terwyl die gedagte van 'n charisma totaal
verdwyn het. Daar vind 'n ontwikkeling
ten opsigte van die prinsipe van apostoliese opvolging en oorgelewerde outoriteit
plaas. Daar rnoet voorsorg getref word vir
die voortdra van dje tradisie ( I Tm I : IO; 2
Tm 4:3). Prioriteit word verleen aan kerklike eenheid en konsolidasie (Kiisernann
1963; Conzelrnann 1968; Elliot 1969).
2.1.1.1 Die kerk as heilsinstituut

Volgens voorstanders tree die gedagte van
die "Friihkatholizisrnus" veral n!l vore
waar die kerk tot 'n heilsinstituut ("Heilsanstalt") geword het. Hierdie ontwikkeling sou plaasgevind het na die wegswaai vanaf die ap.ostoliese kerk, waarvan
reeds melding gernaak is. Gedurende
hierdie fase word die apostoliese woord
nie rneer as enigste norm aanvaar nie. Die
sakrarnente en die werking van die Gees

Petrus (regs) en Paulus op 'n Romeinse bronsmedalje uit die tweede eeu n.C. Uit Geschiedenis
van de Kerk. red. Van ltterzon, J.H. Kok, N.V.
Kampen, 1963.

het aan die amp gekoppel geraak. Die
kerk, deur sy arnpte en leergesag, legitirneer die Woord en die prediking
(Conzelrnann 1959:139). Die kerk, eerder
as die Woord het nou die rniddel tot
verlossing geword. Vanaf die apostels is
die Woord aan die kerk toevertrou om dit
op 'n outoritere wyse te bewaar en te
onderhou (Kiisernann 1963 :87; Marshall
1974:223).

2.1.2 Soteriologie
2.1.2. l Die dood van Jesus
Binne die konteks van die "Friihkatholizisrnus" sou Lukas nie 'n positiewe leer
daargestel het ten opsigte van die verlossende betekenis van Jesus se lyding ·Of
kruis nie. Hy het dit geensins verbind met
die vergifnis van sonde nie. 'n Begrip van
die dood van Jesus as heilsdaad het dus by
horn ontbreek. Die kruisdood word nie as
soendood verstaan nie maar dit het sy
oorsaak by 'n misverstand onder die Jode
(Vielhauer 1950/51; Kiirnmel 1972).
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'n Ontwikkeling ten opsigte van die
geloofskonsep is volgens voorstanders van
die "Frilhkatholizisrnus" duidelik waarneernbaar binne die Nuwe Testament.
Hierdie ontwikkeling is besonder prominent in 2 Petrus en Judas. Geloof word
hier beskryf in objektiewe eerder as
subjektiewe terrne, in staties eerder as
dinarniese terrne. Geloof word nie beskou
as die Geesgernotiveerde reaksie van die
mens op die selfopenbaring van God in
Christus Jesus nie (soos wel by Paulus die
geval is). Soos in die Pastorale briewe is
hier eerder sprake van geloof as 'n depositum. as 'n objek "wat eenrnaal aan die
heiliges oorgelewer is" (Jd I :3) en wat
"verkry" is (2 Pt I : I). Die geloof is dus
getransforrneer vanaf 'n aksie na 'n objek
(Kasernann 1960:135-157; Elliot 1969:
217; Patzia 1980 :30).
2.1.J

Eskatologie

Die verdwyning van die aanvanklike
verwagting van 'n nabye wederkorns is vir
Kasernann die crux van die "Frilhkatholizisrnus". Dit is hierdie aspek in besonder
wat vir horn tiperend is van die aanbreek
van die tweede en laaste fase binne die
Nuwe Testarnent. 3 Die vrqee .christene het
in 'n voortdurende verwagting gelewe van
die spoedige wederkorns van die Here.
"They had no need of institution and no
interest in church history, for they thought
that their Lord would come back speedily
and bring this whole world system to an
end", (Morris 1973: 12 5). Orndat dit egter
nie plaasgevind het nie, ri10es die vertraging van die wederkorns deur die kerk
teologies verwerk en in hul geloofslewe
verdiskonteer word (Grasser 1957). Lukas
het gevolglik deur sy teologie van die
heilsgeskiedenis hierdie hele probleern
ondervang. Dit is 'n konsep wat deur
Conzelrnan en na horn ook Eduard Lohse
( 1954) uit Lukas se geskrifte ontwerp is. In
die plek van die gespanne verwagting en
gedrewenheid deur die Gees het daar dus
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die begrip van 'n verlossingsgeskiedenis
getree en wat dan Lukas se antwoord op
die teleurstelling en ontnugtering van die
vroee kerk was. Hierdie konsep van die
heilsgeskiedenis ornvat drie fases te wete
(I) die tyd van Israel en die profete tot by
Johannes die Doper, (2) die tyd van Jesus,
en (3) die tyd van die kerk en die Heilige
Gees. Hierdie heilshistoriese konsep is die
rnotief agter en doel van die Evangelie
van Lukas asook Handelinge (Conzelrnann 1954; Kasernann 1965; Talbert
1976).

2.1. 4 Kanonvraagstuk
Teen die agtergrond van die bespreking
tot dusver rnoet Kasernann se stelling dat
die Nuwe Testament nie alleen verskillende rnaar ook onversoenbare beskouings ten opsigte van die wese van die
Christendom bevat, beoordeel word. Wat
is die doel en funksie van 'n Bybelse
boodskap wat nie eenduidig is nie? Daar
kan nie rneer gesteun word op die
Reforrnatoriese beginsel van Sola Scriptura
nie (versus Skrif en tradisie) orndat die
Skrif met rneer as een stern spreek. Daar
kan ook nie rneer 'n beroep gernaak word
op die Nuwe-Testarnentiese kanon as
konstituerend vir die eenheid van die kerk
nie. Vir Kasernann is die logiese konklusie
die konsep·van 'n kanon binne die kanon
(1960:214-223).
3. ROME-REFORMASIE
Dat die diskussie rondorn die "Frilhkatholizisrnus" betekenisvol is ook vir die
dialoog tussen Rome en die Reforrnasie,
behoef geen betoog nie. In sy bespreking
van Kasernann se standpunte stel die
Roorns-Katolieke teoloog, Hans Kilng, dit
duidelik dat die stellings wat deur
Kasernann gernaak is ten opsigte van die
"Frilhkatholizisrnus", vir die Roorns-Katolieke teoloog nie nuut is nie. Wat egter
wel nuut is, is die feit dat hierdie stellings
deur 'n Protestantse teoloog gernaak is
(1965: 138). Na deeglike oorweging van

die opvattings korn Kilng tot die slotsorn
dat
"The dilemma of the Protestant theologian is obvious: either to accept early
Catholicism as an element of the New
Testament and thereby definitely
embark on the road to 'late Catholicism', or else to reject early Catholicism as an element of the New Testament and correct the canon accordingly", ( 1965: 139).
Van die twee rnoontlikhede wat daar
volgens Kilng vir Protestantse teoloe oop
is, het Heinrich Schlier in 1955 eersgenoernde gekies. Sy ondersoek aangaande die strukturele orde van die kerk
volgens die Pastorale briewe, wat in 1948
verskyn het in 'n bundel ter ere van
Friedrich Gogarten,4 het horn tot die konklusie gebring dat die "Frilhkatholizisrnus" reeds binne die Nuwe Testament
aanwesig is. Jn sy Kurze Rechenschaft meld
Schlier dat die Nuwe Testament horn
daartoe gelei het om die vraag te ondersoek of die Lutherse Belydenis, en rneer
spesifiek die rnoderne Protestantse geloof,
in ooreensternrning is met hul eie getuienis. Gaandeweg het hy tot die oortuiging
geraak dat die kerk waarvan hier sprake
is, die Roorns-Katolieke Kerk is
(1955a:l7e.v.). Die gevolg was dat hy
afgesien het van die Lutherse standpunt
en 'n Roorns-Katoliek geword het.
Andersyds blyk dit duidelik uit die
bespreking tot dusver dat Kasernann
Kilng se tweede alternatief gekies het en
die beginsel van 'n kanon binne die kanon
in hierdie konteks geYrnplernenteer het.
Reaksie ten opsigte van Kilng sowel as
Kasernann se standpunte asook op die
"Frilhkatholizisrnus" in besonder, het nie
uitgebly nie. Vervolgens word kortliks
hieraan aandag gegee.

onderskeid wat deur voorstanders van die
"Frilhkatholizisrnus" getref word tussen
die gerneentelike organisasie binne die
prirnitiewe kerk en die soos weerspieel
deur die Pastorale briewe en Handelinge,
nie altyd verifieerbaar is nie. Ten grondslag van hierdie onderskeid le gewoonlik
die gedagte van 'n teenstelling tussen Gees
en orde, en gevolglik tussen charisma en
amp - wat tans we! as 'n eensydige
standpunt aangedui kan word (Sevenster
1951; Maurer 1956; Roberts 1963; Neill
1964; Ridderbos 1965; Kertelge 1972).
Reeds vir die prirnitiewe kerk het die amp
'n wesenlike betekenis gehad en dit is
duidelik dat amp en charisma rnekaar nie
uitsluit nie rnaar insluit. Vergelyk in hierdie verband Rm l : l ; l Kor I : l ; 11 : l ; 2
Kor 5:18 (Sevenster 1967:33). Die onderskeid tussen die charisrnatiese en
nie-charisrnatiese dienste is onversoenbaar met die Pauliniese begrip van die
charisma (Ridderbos 1965 :205 ). Die
charisma is 'n onontbeerlike voorwaarde
vir die arnpsdraer. Dit is die indikatief van
die Gees, waaraan die irnperatief om die
amp uit te oefen, onlosrnaaklik verbonde
is(Roberts 1963:156).

4.1.1 Die kerk as heilsinstituut

Die beeld van die kerk as heilsinstituut
eerder as die Woord, word deur Marshall
getipeer as "the organizing feature of early
Catholicism". Hierdie beeld is egter
volgens horn afwesig binne die Nuwe
Testament. Wanneer dit we! op 'n later
stadium na die afsluiting van die kanon
tevoorskyn tree, verteenwoordig dit 'n
definitiewe verrekking ten opsigte van die
Nuwe-Testarnentiese boodskap ( 1974:
229). In bierdie verband toon Barrett aan
dat Lukas se klern op die verkondiging
van die Woord (Hd 2:14e.vv; 10:42;
11 :20) juis 'n verifikasie is van die beslissende karakter van die Woord self
4. REAKSIE OP DIE "FR0HKATHO- (1961 :72). Orn die kerk en die WoordLIZISMUS"-IDEE
verkondiging in teenstelling tot rnekaar te
4.1 Ekklesiologie
stel. irnpliseer dat twee bondgenote nou in
Resente studies het aangetoon dat die konkurrensie tot rnekaar staan (Marshall
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1974:227). Kummel stel die vraag of daar

hoegenaamd gediskusseer kan word oor
die vroee katolieke karakter van die
Lukaanse teologie omdat volgens horn
grondliggende aspekte hiervan, soos byvoorbeeld die kerk as heilsinstituut. nie
binne die Lukaanse geskrifte figureer nie
(1978:115).

4.2 Soteriologie

4.2.1 DiedoodvanJesus
; I

I

Daar word toegegee dat die heilsbetekenis
van die dood van Jesus in 'n mate by
Lukas op die agtergrond tree. Tog moet
die stelling gehandhaaf word dat Lukas
steeds die versoeningsaspek laat geld het,
hoewel in 'n mindere mate. Dit is byvoorbeeld betekenisvol dat by die laaste
avondmaal daar slegs in Lukas se weergawe melding gemaak word van die
brood as die liggaam van Christus wat vir
sy kinders gegee word (22: 19). In die
daaropvolgende woorde aangaande die
beker, word 'n begronding aangetref van
die nuwe verbond deur Jesus se vergote
bloed (22:19 vv.). Hd 20:28 vermeld die
gemeente van God wat Hy deur sy eie
bloed verkry het terwyl Hd 3 :13-15 en
13 :27-29 die dood van Jesus beskryf as 'n
lyde wat in ooreenstemming met die wil
van God geskied het (Kummel 1972: 159).

4.2.2 Geloof
In reaksie op die premis van 'n ontwikkeling van die geloofskonsep binne die
Nuwe Testament vanaf 'n dinamiese na 'n
statiese gegewe, wys Elliot op die gedagte
dat die evangelie dinamies is omdat dit 'n
gebeurtenis is wat telkens herhaal word.
Die klem is voortdurend op die verandering wat deur die evangelie teweeg
gebring word (Lk 4:39; 7:50; Hd 16:30).
Die evangelie is nie 'n statiese dogma
nie - juis dit wat volgens die aanklag van
Kasemann deur die Pastorale briewe, 2
Petrus en Judas gesuggereer wordmaar dit is 'n dinamiese gebeurtenis wat
die resultaat is van die verkondiging van
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die Woord. Juis omdat die evangelie 'n
transformerende en progressiewe a~sie is,
kan Elliot die verdere stelling maak dat
daar geen verifikasie is vir die konsep van
'n "kern-evangelie" hetsy die van
Lukas/Paulus of Jesus - waarvolgens alle
christelike ervarings ge-evalueer moet
word nie. Heel tereg word verder ook 'n
pleidooi gelewer vir 'n histories kritiese
metodologie wat poog om reg te laat
geskied aan die geskiedenis in sy totaliteit
en kontinulteit eerder as aan kompartemente of "kerngedeeltes" daarvan (Elliot
1969:220-222).
4.3 Eskatologie

Conzelmann se drieledige konsep van die
heilsgeskiedenis is nie in alle kringe
sonder meer aanvaar nie. In hierdie
verband word daar byvoorbeeld verwys
na Lk 16: 16, wat die locus classicus ten
opsigte van Conzelmann se skema is, as
konstituerend van slegs twee tydsfases
t.w. die v66r Johannes die Doper en die
na horn - dus nie drie fases SOOS deur
Conzelmann voorgestel nie (Kummel
1972: 158). Volgens Kummel bestaan daar
geen rede waarom die tyd van die kerk
nie ook as heilsgeskiedenis beskou kan
word nie. Die "Mitte der Zeit'' is vir Lukas
nie noodwendig die geskiedenis van Jesus
nie maar we! die tydsfase waarbinne God
in die eerste plek deur Jesus en daarna
deur die apostels die boodskap aangaande
die heil van die eindtyd laat verkondig
het. Met die prediking van Jesus is die
kerugma nie afgehandel nie; dit is nie
beperk tot 'n historiese verlede nie want
die tweede fase van hierdie kerugma het
'n aanvang geneem met die prediking van
die kerk (Kummel 1972: 158 e.v.). 5
Cullmann het aangetoon dat die sogenaamde skema van heilsgeskiedenis wat
volgens Conzelmann die primitiewe
eskatologie met sy nabye wederkomsverwagting sou opgevolg het, alreeds aangetref word aan die begin van die
Nuwe-Testamentiese kerk se bestaan.
Daar was nooit 'n fase waartydens die

vroee Christene meer prominensie SOU
verleen het aan eskatologiese aspekte as
aan die heil wat deur Christus bewerk is
nie. Inherent aan die benadering van die
"Fruhkatholizismus" is die voorveronderstelling dat verlossing vir die vroee kerk
noodwendig 'n aspek was wat futuristies
geinterpreteer moes word. Juis op hierdie
punt verskil Cullmann as hy konstateer
dat die swaartepunt binne die teologie
van die vroee Kerk nie in die toekoms le
nie maar we! in die verlede - in dit wat
teweeg gebring is deur die dood en
opstanding van Jesus (1965:186, 196,
198). Indien hierdie standpunt van Cullmann aanvaar word, dan impliseer dit dat
die stutpilaar van die idee van 'n ontwikkeling vanaf 'n vroeere tipe van Christendom na 'n vroee katolisisme binne die
Nuwe Testament, verwyder is (Marshall
1974:227).6

Soos reeds uit die voorafgaande afgelei
kan word, het d,aar volgens die "Fruhkatholizismus" 'n proses van "ont-eskatologisering" plaasgevind by Lukas en die
Pastorale briewe.7 Hiervolgens sou alle
poglngs dus aangewend gewees het om
enige sinspelings op die nabye wederkoms
te elimineer of te wysig en toon Lukas en
die skrywer van die Pastorale briewe
gevolglik min belangstelling in die
eskatologie. In sy bespreking hiervan wys
Bo Reicke op 'n aantal misopvattings wat
aanleiding gegee het tot so 'n benadering.
Hy beklemtoon veral die tema van
vreugde wat telkens in die Lukaanse
geskrifte figureer. Hierdie tema kom eers
ten voile tot sy reg wanneer dit verstaan
word binne die konteks van die eskatologiese vreugde (vreugde van die verwagting) van die volgelinge van Jesus en
wat gegrond is op die dade van Jesus
(1962 :76-85 ). 8

Oat dit baie moeilik is om te omken dat
daar 'n aantal belangrike eskatologiese
toespelings by veral Lukas aangetref word,
word onomwonde deur 'n aantal navorsers gekonstateer. Volgens Kummel doen
Lukas afstand van die gedagte van 'n

nabye wederkoms slegs in die opsig dat hy
wil waarsku teen 'n onmiddellike wederkoms ( 1972: 156). Bo Reicke is oortuig dat
Lukas hoegenaamd nie die evangelie ont daan het van sy eskatologiese karakter nie
(1962 :87). Volgens Talbert bestaan daar
algemene konsensus onder navorsers ten
opsigte van die standpunt dat "the
Evangelist writes in terms of a salvation
history which includes within it the hope
for an imminent end", (1976:387). Morris
vestig die aandag op 'n aantal prominente
eskatologiese uitsprake wat by Lukas
voorkom (soos bv. 3:9,17; 12:39; 17:20
vv.; 21 :32), asook op 'n aantal verwysings
wat nie by die antler evangeliste aangetref
word nie (soos 10:11; 12:35 vv.; 21:27
vv.). 9 Hy kom tot die gevolgtrekking dat
"Luke should not be regarded as playing
down the question of when Jesus would
come again", (1973: 133 ).
4.4 Kanonvraagstuk
Soos reeds aangetoon, gaan dit vir die
voorstanders van die "Fruhkatholizismus"
onder andere om die identifisering van die
evangelie te midde van die diversiteit van
Nuwe-Testamentiese getuies. Volgens
Kasemann figureer die evangelie baie
duidelik in dokumente soos Galasiers en
Romeine. Die ·1eer van Paulus aangaande
regverdigmaking deur die geloof staan
hier sentraat Die vraag kan egter geopper
word op grond van watter prinsipe word
juis hierdie aspek uitgesonder? Waarom so
eensydig klem le op die Pauliniese
sentrale lyn met verwaarlosing van die
ander lyne wat tog ook tot die Nuwe
Testament behoort? 10 Is dit moontlik of
selfs legitiem om na so 'n kriterium of
sentrum binne die Nuwe Testament te
soek? Was daar nie moontlik 'n ooraksentuering deur die "Fruhkatholizismus" van wat geno~m is die "dominante" tendense, en 'n redusering van die
sg. uitsonderings nie? Wanneer die eenheid as laaste norm gesoek word in die
konsep van 'n kanon in die kanon, dan
dring die moontlikheid homself baie sterk
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op dat die openheid teenoor die res van
die Skrif verlore geraak het (Kung 1964:
154; Sevenster 1967:42; Elliot 1969: 220;
Morris 1973:124).
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5. ALTERNATIEWE OORWEGINGS
Oor die algemeen beskou, is een van die
brandpunte in die reaksie teen die
"Fruhkatholizismus" gele~ in die gebruik
van die term "Fruhkatholizismus".
5.1 In antwoord op Kung se stelling dat
indien die "Fruhkatholizismus" reeds in
die Nuwe Testament aanwesig is (soos
deur K1isemann beweer) daar vir die
Protestantse teoloog geen antler alternatief is as om by die Rooms Katolieke
Kerk aan te sluit nie, toon Sevenster aan
dat vroee katolisisme nie dieselfde is as
laat (rooms) katolisisme nie ( 1967 :37).

!

christocentricity of man's experience and
expression of God's saving activity",
(1969 :223 ).

besondere belangstelling wat
Lukas in sy evangelie sowel as Handelinge
toon in die geskrewe Woord, is volgens
Morris 'n groter aanduiding van "protestantisme" as van "katolisisme". Om Lukas
te karakteriseer as "katoliek", selfs indien
die voorvoegsel "vroeg" verwyder sou
word, is om by die essensie van die saak
verby te gaan. Tiperings soos "katoliek"
en "protestant" is misleidend wanneer dit
toegepas word op die vroee kerk. Indien
Lukas egter deur een hiervan gekarakteriseer moet word, dan kwalifiseer sy
klem op die geskrewe Woord horn beslis
vir laasgenoemde ( 1973: 136).

in die diskussie rondom die "Frilhkatholizismus" nie.

5.4 Die

5.5 Talbert beskryf Lukas as eksponent
van "pro-Protestantisme". Hy doen ook 'n
beroep om onderskeiding van kategoriee
ten opsigte van die situasie binne die
vroee kerk enersyds en latere ontwikkelings wat plaasgevind het andersyds.
Soms word die term "Fruhkatholizismus"
in 'n losse sin gebruik: Lukas-Handelinge
weerspieel 'n kanonkonsep; 'n konsep
wat dui op 'n aantal geloofsuitsprake; 'n
konsep van 'n episkopaat wat daartoe
verbind is om die ware geloof te bewaar.
So beskou, sou Lukas we! as vroeg-katoliek getipeer kan word. Die term word
soms egter gebruik as duidend op 'n
moralisering van die geloof en 'n opvatting van die evangelie as 'n nuwe wet; 'n
neiging tot sakramentalisme; 'n begrip
van die bediening as die outoritere leeramp waardeur die Woord gelegitimeer
word. In sodanige konteks is Lukas nie
vroeg-katoliek nie (Talbert 1970: 191 ;

5.2 Dit wat .deur K1isemann getipeer
word as "Fruhkatholizismus" (die beroep
wat o.a. op die tradisie gemaak word as
die behouder van die waarheid van die
evangelie asook die daarstelling van 'n
gestruktureerde bediening) is volgens
Marshall in werklikheid nie vroeg-katoliek nie, alhoewel dit in 'n vroee katolieke rigting verdraai kan word. Daarenteen is dit egter 'n essensiele konstituerende element van die evangelie.
Marshall verwerp ook die dilemma ten
opsigte van die Protestantse teologie soos
deur Kung getipeer. Dit berus volgens
horn op 'n onkritiese aanvaarding van
Kasemann se Nuwe-Testamentiese eksegese. Daar is 'n derde alternatief (bo en
behalwe die twee van Kung) die feit dat
die sogenaamde vroee katolieke elemente
in die Nuwe Testament nie lei tot
laat-katolisisme nie maar we! tot die 1976:392).
Reformasie (Marshall 1974: 131 ).
5.3 Elliot konstateer dat sekere Nuwe- 6. KONKLUDERENDE OPMERKINGS
Testamentiese geskrifte nie soseer "vroeg In hierdie stuk is daar gepoog om 'n oorsig
katoliek" is nie maar eerder "katoliek", te gee van die debat rondom die "Frilhomdat hiermee bedoel word "evangelies". katholizismus". 'n Aantal aspekte wat in
"They are reflections of and witnesses to die bespreking baie duidelik na vore
the diversity, all-inclusiveness, and getree het, is die volgende:
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6.1 Daar is nog lank nie konsensus bereik

6.2 Die debat rondom die "Fruhkatholi-

zismus" sal deeglik in ag geneem moet
word wanneer daar gepoog word om tot
'n begrip en evaluering te kom van die
Lukaanse teologie.
6.3 Vera! uit par. 5 het duidelik geblyk

dat een van die basiese probleme rondom
die debat gelee is in die dubbelsinnigheid
van die term "Frilhkatholizismus". Dit is
'n ongelukkige en verwarrende term
omdat "katolisisme" (vroeg of klassiek) 'n
spesifieke tegniese en genuanseerde
betekenis dra wat nie altyd korreleer met
Lukas se beeld van die vroee kerk nie. In
hierdie verband kan die beroepe wat
gemaak word ter onderskeiding van
verskillende kategoriee ten opsigte van
die ontstaan en progressie van die vroee
kerkgeskiedenis, beslis ondersteun word.

6.4 'n Baie noue korrelasie bestaan tussen

die basiese uitgangspunte van die "Frilhkatholizismus" en die aanvaarding van 'n
deutero-Pauliniese hipotese. 'n Geldige
vraag bly steeds of die aanvaarding van
laasgenoemde hipotese in enige mate
minder problematies is dan bestaande
teoriee.
6.5 Wanneer daar gepoog word om uit-

sluitsel te verkry oor die basiese uitgangspunte van die "Fruhkatholizismus" dan
lei dit onwillekeurig tot 'n ondersoek wat
strek oor 'n verskeidenheid van teologiese
terreine soos onder andere ekklesiologie,
soteriologie, eskatologie, kanonvraagstuk
en inleidingswetenskap.
6.6 Die "Fruhkatholizismus" moet beskou

word as 'n poging om helderheid te verkry
met betrekking tot die "grys area" binne
die periode van kerkgeskiedenis na Paulus
se dood, toe die kerk in 'n stryd gewikkel
was om orientering ten opsigte van haar
sending en boodskap aan die wereld.

NOTAS
Laasgenoemde stelling moet beoordeel word teen die agtergrond van die klemverskuiwing wat
plaasgevind het vanaf Lukas as historikus na Lukas as teoloog. Die wortels hiervan is reeds te
bespeur in Bultmann se Theologie des Neuen Testaments. Hiervolgens sou Lukas die oorspronklike
eskatologiese begrip van Jesus verloor en verder ook die oorspronklike kerugmatiese element
van die Jesustradisie gehistoriseer het. Hy poog nou om as historikus die !ewe van Jesus te
beskryf (1968-240). Volgens Talbert sou Kasemann verantwoordelik wees vir die verdere uitbouing van Bultmann se standpunt dat Lukas-Handelinge tot daardie vroee Christelike geskrifte
behoort waarin 'n duidelike verlies van die oorspronklike kerugmatiese element van die Jesustradisie te bespeur is (Talbert 1976 :382). Kasemann maak die opmerking dat hy reeds gedurende
1941-42 oortuig geraak het van die feit dat Lukas-Handelinge nie as geskiedenis maar as teologie gelees moet word. Vanwee die oorlog is hy egter op daardie stadium van verdere navorsing
op hierdie terrein verhinder (1963 :75).
' Die gedagte van 'n teenstelling tussen die charismatiese en institusionele aspekte het sy wortels
reeds by die filosofie van Hegel in die negentiende eeu. Hiervolgens moes alle historiese progressie in drie stadia verloop te wete tese. antitese en sintese. Sterk onder die invloed van die Hegeliaanse filosofie het F.C. Baur hierdie dialektiese metode van stelling en teenstelling op die geskiedenis van die vroee kerk toegepas. Deur voort te bou op die teenstelling wat reeds deur J .S.
Semler getref is tussen die Juda'istiese Petrus-groep en die anti-Juda'istiese Paulus-groep binne
die vroee kerk, het Baur die oorsprong van die Christendom getipeer as 'n Messiaanse Juda'isme.
Dit was die posisie van al die oorspronklike apostels en word gekonstateer as die tese. Die
onvermydelike antitese het gevolg in die verskyningsvorm van die Pauliniese Christendom.
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Onversoenbare aspekte ten opsigte van die Paulus- en Petrus-groepe was aan die orde tot diep
in die tweede eeu. Binne die Vroee Katolieke Kerk het die sintese egter uiteindelik plaasgevind
binne die konteks van die verering van beide die figure van Paulus en Petrus (Walker 1968:489).
Die gedagte van 'n teenstelling tussen 'n charismatiese en institusionele orde binru: die vroee
kerk, is voongedra deur die Tiibinger-skool. Die naam van K. Holl kan in hierdie verband
genoem word. In 1921 bring hy die konsep van teespraak tussen die oerapostels en Paulus weer
sterk na vore. By Paulus heers die charismata; by die Jerusalernse gerneente is sprake van 'n
organisasie van die ganse kerk op basis van die tradisiebewarende apostolaat (Holl 1928 :44 e. v.;
Robens 1963: 7). In die Sohrn-Harnack-debat figureer die gedagte van tese en antitese ook baie
sterk (Harnack 1910; Sohm 1923). Gedurende die afgelope paar dekades sou hierdie benadering
steeds wye steun geniet en telkens beklerntoon word deur o.a. persone soos Eduard Schweizer
(I 959). H. von Carnpenhausen ( 1963) en E. Kasernann ( 1963 ).
' Kasernann stel dit soos volg: "Als Urchristenheid kann ich nur anerkennen, was seinen
Schwerpunkt noch in der Eschatologie hat. die von der urspriinglichen Naherwartung in deren
Wandlungen bestirnrnt wird. Andert sich dieser Schwerpunkt, muss eine neue Phase konstatiert
werden. Das ist zweifellos bei Lukas und den Pastoralen der Fall,'' ( 1963 :76).
4
Later weer opgeneern in Schlier se bundel. Die Zeit der Kirche, (195 5: I 29-14 7).
' Die "Teologie van die Woord" met sy negatiewe evaluering van die geskiedenis ten opsigte van
die geloof van die oerchristendorn, is na die Tweede W<!reld Oorlog deur Barth en Bultmann
ingelei. Dit kan beskou word as een van die wortels van die negatiewe beoordeling van die
Lukaanse teologie van die heilsgeskiedenis ( Kiirnrnel 1972: 163 ).
• Hier rnoet steeds in gedagte gehou word die basiese uitgangspunt van die "Frilhkatholizisrnus"
soos deur Kasernann geforrnuleer. Vgl. voetnota 3.
7
Bo Reicke dui in hierdie verband aan hoedat daar voor en na die Tweede Wereld Oorlog 'n
woeling binne die Protestantse teologie in Duitsland veroorsaak is deur die begrip van ontrnitologisering. Die invloed hiervan is rnettertyd in Europa asook ander Iande ervaar. Nie lank hierna
het 'n soongelyke begrip oral in swang geraak te wete "ont-eskatologisering". Dit sou irnpliseer
dat Lukas die prirnitiewe eskatologie vernietig het en op hierdie wyse bygedra het tot die
ont-eskatologisering van die evangelie (1962 :75).
• In hierdie verband konstateer Bo Reicke dat Lukas beslis nie bloot 'n toeskouer was vir wie die
lewe van Jesus 'n voltooide hoofstuk van die heilsgeskiedenis was en die kerk 'n onverwant,e
entiteit met geen eskatologiese orientasie nie. Vergelyk ook in hierdie·opsig die standpunt van
P.G.R. de Villiers ( 1976:99).
• Uit 'n verdere vergelyking wat hy tref tussen Lukas en Matteils ten opsigte van eskatologiese
verwysings, blyk dit dat "Luke has not simply taken over some traditions from Matthew or
Matthew's source, but has added some interesting matter peculiar to himself. Plainly he has
interest in the subject", ( 1973: 130).
10
Vgl. die oprnerking deur Kiing: "The bold programme 'canon in the canon' demands nothing
but to be more biblical than the Bible, more New Testamentary than the New testament, more
evangelical than the Evangel and even more Pauline than Paul", ( 1965: 147).
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The Law-Gospel d1
possible basis for a
Prof Klaus Nurnberger
RESUME
I. This approach takes Its point of departure
from God's Word and man's response. 2. In
this approach the relation of the Law to the
Gospel is the major problem. 3. Summary of
the task ahead.
I. THE DIALECTIC BETWEEN GOD'S GIFT

AND GOD'S CLAIM
PERSPECTIVE

IN HISTORICAL

4. We find this dialectic in the covenant
between Yahweh and Israel. 5. The prophets
proclaimed the end of this covenant. 6. But the
Pharisees tried to keep the Law as a way of salvation. 7. Jesus, in contrast, enacted God's new
dispensation of grace. 8. Paul turned from
Pharisaic legalism to discipleship of Christ.
9. But he had to contend with libertinism as
well. 10. James turned Paul's formula around
and stressed works, not grace. 11. During
Reformation times the Law-Gospel dilemma
was the major issue dividing the church.
12. More recently the conflict flared up
between Karl Barth and Lutheran theologians.
13. Today we have found a remarkable degree
of consensus.
II. THE SCHEME OF PROTESTANT ORTHODOXY

14. Calvin, partly .following Luther, distinguished a structure-giving, a sin-exposing
and a guiding use of the Law. 15. This scheme
found its way into Protestant Orthodoxy.
(Detailed explanation). 16. In the conflict,
Lutherans went back to Luther himself to find a
basis for their own position.
IJI. THE POSITION OF LUTHER ACCORDING TO MODERN INTERPRETATIONS
17. For Luther the basis of theology is not the
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