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____________________________________________________ 

APOLOGETIEK: WATTER METODE ? 

Die woord apologetiek kom van twee Griekse woorde ‘apo’ (terug) en ‘logos’ 
(woord), wat dus beteken om ‘n (ant)woord terug te gee.   Christelike Apologetiek is 
daarom die verdediging en bevestiging (d.w.s. die antwoord) van die Christelike 
geloof en lewensbeskouing teenoor ander gelowe, filosofieë en wêreldbeskouings.  

Onder Christene is daar egter ‘n verskil oor die spesifieke apologetiese benadering 
(metode) wat gevolg moet word, wat volgens sommige ‘n groot verskil maak oor hoe 
ons die ongelowige (hetsy die liberale teoloog of ateïstiese wetenskaplike) gaan 
benader.  Die een benadering is die ‘evidentiële ’ (bewysende) apologetiese 
benadering,  en die ander die presupposisionele (voorveronderstellende, 
aksiomatiese, basiese aanname) apologetiese benadering, wat ek 
gerieflikheidshalwe afkort as die EAB en die PAB.  

Die EAB probeer die ongelowige oortuig deur hom te wys op al die bewyse wat daar 
is ten gunste van die Christelike geloof, bv. oor God se bestaan of die letterlike 
historiese opstanding van Christus.  Ten einde sal die EAB vir die ongelowige wil 
wys dat die mees sinvolle verduideliking vir die mens en die kosmos se bestaan, die 
Christelike geloof is, soos daarvan getuig word in die Skriftuur en natuur.  

Bekende verteenwoordigers: Thomas Aquinas, BB Warfield, Charles Hodge, Edward 
Carnell, Josh McDowell, , Norman L. Geisler,  RC Sproul, William Lane Craig, JP 
Moreland. 

Sien die volgende kritiek van hierdie benadering: “The Resurrection of Thomism”, by 
http://www.reformed.org/ 
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Die PAB daarteenoor, wil die ongelowige daarop wys dat die lewe alleen sin het, 
omdat die Christelike geloof waar is.  Daar word voorveronderstel dat God bestaan 
en die Bybel waar is, en dat dit die enigste ware verklaring is vir die mens se lewe en 
denke.   Denke, logika, moraliteit kan nie sinvol verduidelik word sonder die bestaan 
van God en sy Openbaring nie. 

Bekende verteenwoordigers: Abraham Kuyper, Herman Bavinck, Cornelius van Til, 
Gordon Clark, Greg Bahnsen, Robert L. Reymond, John Frame. 

Die verskil tussen hierdie twee benaderings kan as volg saamgevat word: 

“Evidentialism reasons for or to Christian truths; presuppositionalism reasons from 
Christian truths.” (HW House & JM Holden, Charts of Apologetics and Christian 
Evidences, Zondervan, 2006, chart 9) 

Sien ook hierdie artikel wat ‘n balans tussen die twee benaderings probeer vind: 

http://www.yutopian.com/religion/theology/Apologetic.html 

Dit blyk dat daar by die evidentialiste ‘n onderliggende ‘voorveronderstelling’ is dat 
as hul genoegsaam en deeglik genoeg die bewyse aan die ongelowige voorhou, dit 
hom sal oortuig.   

Die PAB is meer konfronterend en antiteties.  

Hierdie benadering ontken nie die getuienis van God in die natuur en Skriftuur nie, 
inteendeel, dit begin met daardie voorveronderstelling dat God Hom in die mens, 
natuur en Skrif nie onbetuig gelaat het nie (Ps.19; Rom.1; sien ook NGB artikel 2).   

Maar, baie belangrik, as gevolg van die sondeval (totale verdorwenheid = al die 
mens se gereedskap is aangetas deur die sonde) onderdruk die gevalle mens 
hierdie waarhede, misbruik dit, of verdraai dit, en daarom moet die ongelowige 
daarop gewys word dat ook sy ‘redenasie gereedskap’ deur die sondeval aangetas 
is.  Die sondige gevalle mens gebruik nie meer sy verstand om agter God aan te 
dink soos hy hoort nie (2 Kor.10:4-6), maar juis om God te ontken en te verwerp 
(Rom.1:18-32, veral vers 21), of die verstand as standaard of toetsteen te stel vir wat 
reg of verkeerd, moontlik is of nie, ens. 

Die EAB respekteer en aanvaar die ongelowige se neutrale (?) denke, terwyl die 
PAB  in sy benadering nie net fokus op die bewyse/getuienis nie, maar ook op die 
aard, karakter en geestelike toestand van die ongelowige wat gekonfronteer word 
met God se natuur en Skriftuur.  

Die doel met hierdie paar opmerkings, is om mede-gelowiges aan te spoor om 
hierdie baie belangrike terrein en taak van ons Christelike geloof te bestudeer. 

Paulus skryf in Fil.1:7 van sy ‘verdediging en bevestiging van die evangelie’, dat ons 
die geeste moet onderskei (1:10), dat ons moet waak teen ‘wysbegeerte en nietige 
misleiding ‘ wat nie op Christus gebou is nie (Kol.2:8), dat ons elke gedagte wat teen 
God se waarheid ingebring gevange moet neem (2 Kor.10:4-6), en het dit ook 
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konkreet gedoen (bv. Hand.17:15ev – die Areopagus konfrontasie).  Petrus roep ons 
ook om ons geloof te verantwoord (1 Petr.3:15) terwyl Johannes ons oproep om die 
geeste te onderskei (1 Joh.4:1). Met ons SA samelewing wat veral sedert 1994 meer 
oop gegaan het wat ander godsdienste en lewensfilosofieë betref, lê daar ‘n groot 
verantwoordelikheid op gelowiges om hulself en ander gelowiges toe te rus “om 
kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is” (Judas 3), 
en dit op alle terreine van lewe en denke (1 Kor.10:31)       

Daar is baie apologetiese bronne beskikbaar, maar ek beveel die volgende bronne 
(persone, blogs en boeke) aan, as vertrekpunt, vanuit beide apologetiese 
benaderings, alhoewel ek van mening is dat die PAB die beter metode is: 

1. Oorsig oor Apologetiek en Christelike Apologetiek 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apologetics 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_apologetics 

2. Always Ready: Directions for Defending the Faith, en, Pushing the Antithesis, 
Greg L Bahnsen 

http://www.cmfnow.com/apologeticsGregL.Bahnsen.aspx 

3. ‘n Paar apologetiese bronne: 

http://www.monergismbooks.com/home.php?cat=262 

4. Gordon Clark 

http://www.trinityfoundation.org/ 

5. William Lane Craig 

http://www.reasonablefaith.org/site/PageServer 

6. Debat 

http://www.carm.org/apologetics-dialogues 

7. Alpha and Omega Ministries 

http://aomin.org/ 

8. Gereformeerde Apologetiek 

http://www.reformedfellowship.net/articles/vantil_apologetics_aprmay1951_v1_n01.h
tm 

9. Sien ook die reeks van artikels wat wys die band wat daar is tussen Apologetiek 
en die Skepping vs Evolusie debat 
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http://www.answersingenesis.org/articles/2009/02/11/new-web-series-bahnsen-intro 

Hierdie reeks is bemoedigend, aangesien ‘kreasioniste’ baiemaal aangekla word dat 
hul die skepping wil ‘bewys’, terwyl die teenoorgestelde waar is, ten minste wat 
reformatoriese kreasioniste betref.  

10. Die verdediging van die Christelike geloof 

http://www.the-highway.com/defense_VanTil.html 

________________________________________________ 

CHRISTELIKE APOLOGETIEK 

deur Dr. Greg L. Bahnsen1 

1. Beroof deur neutraliteit  

 “... Om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, 

in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dit sê ek, sodat 

niemand julle mag verlei met drogredes nie. ... Pas op dat niemand julle as ‘n 

buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die 

oorlewenng van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en 

nie volgens Christus nie.”2 

Die pleidooi aan Christene om hul oor te gee aan neutraliteit in hul denke, is niks 

buitengewoon nie. Dit is egter nog steeds ‘n aanval op die kern van ons geloof en 

getrouheid aan God. Somtyds word die eis om ‘n neutrale standpunt te handhaaf, ‘n 

geen verbintenis-houding tot die getrouheid en waarheid van die Skrif, ook gehoor 

op die gebied van Christelike geleerdheid (hetsy in geskiedenis, wetenskap, 

letterkunde, filosofie of wat ook al).  

Onderwysers, navorsers en skrywers word dikwels verlei om te dink dat eerlikheid 

van hulle vereis am alle duidelike Christelike standpunte opsy te skuif wanneer hulle 

‘n gebied bestudeer wat nie direk verband hou met sake van Sondag-aanbidding nie. 

Hulle redeneer dat waarheid, waarheid is waar dit ook al gevind word, daarom 

behoort ‘n mens in staat te wees om waarheid te ontdek onder leiding van die 

befaamde Ieiers op hul gebied, selfs al is hul uitgangspunte sekulêr.  

“Is dit werklik nodig om vas te hou aan die leringe van die Bybel, as jy ‘n deeglike 

begrip wil vorm van die oorlog van 1812, die chemiese samestelling van water, die 

dramas van Shakespeare, of die reëls van logika.”  

                                      
1
 Vrylik vertaal vanuit sy werk: Always Ready: Directions for Defending the Faith (Texas, Arkana: 

CMF, 1996), p.3-13. Sien: http://www.monergismbooks.com/Always-Ready-Directions-for-Defending-

the-Faith-p-17156.html. Meer oor dr. Bahnsen: http://en.wikipedia.org/wiki/Greg_Bahnsen. Sien ook: 

http://www.cmfnow.com/bahnsenbio.aspx 
2
 Kol.2:3-8. 
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So klink die retoriese vraag van dié wat geneig is om aan te dring op die neutraliteit 

van Christene wat werk op wetenskaplike terreine. Soms ontstaan die eis vir 

neutraliteit ook op die gebied van apologetiek (die verdediging van die geloof). Ons 

word vertel deur sommige apologete dat hulle alle aanhang (kontak) met die 

ongelowige wêreld sal verloor, as hulle die vraag na die betroubaarheid van die Skrif 

benader met ‘n voorafbepaalde antwoord op die vraag. 

Volgens hierdie benadering moet ons bereid wees om die debat met die 

ongelowiges te benader met ‘n wedersydse houding van neutraliteit - ‘n “niemand 

weet nou al nie” - houding. Ons moet so min as moontlik veronderstel, word aan ons 

vertel, en dit beteken dat ons nie enige Christelike premises (voorveronderstellings) 

of Bybelse leringe mag veronderstel nie. Ander kere kom die pteidooi vir ‘n 

neutratiteit in die denke van die gelowige met verwysing na skole. Sommige 

Christene voel dat Christelike skole nie werklik ‘n dringende noodsaaklikheid is nie, 

dat sekulêre opvoeding goed is en net tuis aangevul moet word met Christelike 

gebed en Bybel lees.  

Die idee is dus dat ‘n mens neutraal kan wees wanneer dit kom by opvoeding 

[onderwys]; dat jou Christelike geloof geen spesifieke sieninge hoef voor te skryf nie 

of ‘n manier van leer oor mens en wêreld te dikteer nie. Ons word vertel dat die feite 

in staatskole dieselfde is as in Christelike skole; so waarom dan daarop aandring dat 

jou kinders onderrig word deur mense met ‘n toegewyde geloof in Jesus Christus? 

So, op bogenoemde en baie ander maniere, kan ons sien dat die Christen opgeroep 

word om afstand te doen van sy onderskeie godsdienstige oortuigings, om dit tydelik 

‘op die rak te sit” [die sogenaamde fenomologiese benadering? - SLC] om in sy 

denke ‘n neutrale posisie in te neem. Satan sal graag wil hê dat dit moet gebeur. 

Meer as enigiets anders, sou dit verhoed dat die wêreld oorwin word om te glo in 

Jesus Christus, as Here. Meer as enigiets anders sou dit belydende Christene 

magteloos maak in hul belydenis, doelloos in hul wandel en hul ontwapen in hul 

stryd teen die magte en heersers van die duisternis in hierdie wêreld. Meer as 

enigiets anders, sou sulke neutraliteit heiligmaking in die Christen se lewe verhinder, 

want Christus sê van sy volgelinge: ‘Heilig (opsy sit, afsonder) hulle in U waarheid”. 

Onmiddellik het Hy voortgegaan en verklaar “U woord is die waarheid” (Joh.17:17).  

Wat sommige mense ook al mag sê met betrekking tot die eis vir neutratiteit in die 

Christen se denke - die eis dat gelowiges nie uitgesonder word van ander mense 

deur hul getrouheid aan God se waarheid nie - is die feit dat die Skrif skerp verskil 

van hierdie eis. In teenstelling met die eis van neutraliteit, eis God se Woord 

onvoorwaardelike trou aan God en Sy waarheid in al ons denke en wetenskaplike 

strewes. Dit word vir ‘n goeie rede ge-eis. Paulus verklaar onfeilbaar in Kol.2:3-8 dat 

“al die skatte van wysheid en kennis verborge is in Christus.” Let op, hy sê alle 

wysheid en kennis lê in die persoon van Christus - of dit nou gaan oor die oorlog van 

1812, die chemiese samestelling van water, die dramas van Shakespeare, of die 

reëls van logika! Elke akademiese strewe en elke gedagte moet verband hou met 

Jesus Christus, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe (Joh.14:6).  
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Om Christus op enige stadium in jou denke te vermy, is om misleidend, vals en 

geestelik dood te wees. Om jou Christelike oortuigings opsy te skuif wanneer dit kom 

by die verdediging van die geloof of jou kinders na ‘n skool te stuur, is om 

moedswillig weg te beweeg van die enigste weg na wysheid en waarheid wat gevind 

word in Christus. Dit is nie die einde of resultaat van kennis am die Here te vrees 

nie; die vrees van die HERE is die beginsel (d.w.s.die begin) van kennis (Spr.1:7; 

9:10).  

Paulus verklaar dat alle kennis met Christus in verband gebring moet word, volgens 

Kol.2. Hy sê dit vir ons beskerming: dit is baie gevaarlik as ons nie die 

noodsaaklikheid sien van Christus in al ons denke nie. Daarom vestig Paulus ons 

aandag op die onmoonttikheid van neutraliteit “sodat niemand julle mag verlei met 

drogredes nie.” Ons moet eerder, soos Paulus vermaan, standvastig, bevestigend, 

gewortel en opgebou wees in die geloof, soos ons geleer is (v.7). ‘n Mens moet 

voorveronderstellend verbind wees aan Christus, in die wêreld van die denke (eerder 

as neutraal) en stewig verbind wees met die geloof wat ons geleer is, anders sal die 

oorredende argumente van die sekulêre denke ons mislei. 

Daarom is die Christen verplig om die woord van Christus op elke terrein van kennis 

te voorvonderstel: die alternatief is misleiding. In vers 8 van Kol.2 sê Paulus: “Pasop 

dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie.” 

Deur neutraal te probeer wees in jou denke, word jy ‘n eersteklas teiken om beroof 

te word - beroof te word deur ‘nietige fitosofie’ - van al die skatte van wysheid en 

kennis wat alleen in Christus verborge is (v.3). Paulus verduidetik dat nietige filosofie 

dit is wat die wêreld navolg en nie vir Christus nie; dit is denke wat hul onderwerp 

aan die wêreld se eis vir neutraliteit, eerder as om voorveronderstellend toegewy en 

verbind te wees aan Christus in al ons denke.  

Is jy ryk aan kennis op grond van jou verbintenis met Christus in wetenskap, 

apologetiek en opvoeding, of is jy beroof deur die eise van neutraliteit?  

 

2. Die immoraliteit van neutraliteit  

Alle skatte van wysheid en rykdom is te vinde in Christus: as ‘n mens dus sou 

probeer om waarheid te vind sonder om hom te verbind aan die epistemologiese 

(kennisleer) outoriteit van Jesus Christus, sal hy beroof word deur nietige filosofieë 

en mislei word deur drogredes (sien Kol.2:3-8). Wanneer die Christen 

vakgeleerdheid, apologetiek en opvoeding benader, moet hy getrou weier om toe te 

gee aan die foutiewe eise van neutraliteit in sy intellektuele lewe; hy moet nooit 

instem om afstand te doen van sy onderskeidende religieuse opvattings “tot tyd en 

wyl”nie, so asof ‘n mens daardeur “onpartydig” tot ware kennis kan kom. Die begin 

van kennis is die vrees van die HERE (Spr.1 :7). 

‘n Poging om neutraal te wees in jou intellektuele bedrywighede (ongeag of dit 

navorsing, argumentering, redenering of onderwysing is) kom neer op ‘n strewe om 

die antitese tussen gelowige en ongelowige uit te wis. Christus het verklaar dat 
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eersgenoemde van laasgenoemde onderskei word deur die waarheid van God se 

woord (Joh. 17:17). 

Hulle wat waardigheid in die oë van die wêreld se intellektueles wil verkry deur die 

kenteken van neutraliteit te dra, betaal die prys daarvan deur die weiering om deur 

God se waarheid ge-heilig (ge-onderskei) te word. Op intellektuele gebied word hulle 

in die wêreld opgeneem, sodat niemand die verskil kan sien tussen hulle denke en 

beginsels en die van die afvallige denke en beginsels nie. Die lyn tussen die 

gelowige en die ongelowige word verduister. Sulke gebrek aan onderskeiding in ‘n 

mens se lewe sluit nie alleen ware kennis uit nie (Spr.1:7) en waarborg nie alleen 

nietige (sinlose) misleiding nie (Kol.2:3-5), maar is, om dit reguit te stel: immoreel. In 

Efesiërs 4:17-18 vermaan Paulus die volgelinge van Christus dat hulle “nie meer 

moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hul 

gemoed nie - mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe 

van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart.” 

Christengelowiges moet nie wandel, optree of lewe op ‘n manier wat die gedrag van 

die ongelowiges naboots nie. Paulus belet die Christen om die ongelowige se 

dwaasheid van die gemoed na te boots. Christene moet weier om te dink of te 

redeneer volgens ‘n wêreldse gedagte-raamwerk of uitkyk op die lewe. Die 

strafwaardige Agnostisme van die wêreld se intellektueles moet nie in Christene 

gekopieër word as sogenaamde neutraliteit nie: hierdie beskouing, hierdie 

benadering tot die waarheid, hierdie intellektuele metode getuig van ‘n verduisterde 

verstand en ‘n verharde hart. Dit weier om te buig voor die heerskappy van Jesus 

Chnstus oor elke terrein van die lewe, insluitende vakgeleerdheid en die wêreld van 

die denke. 

‘n Mens moet ten opsigte van sy denke hierdie basiese keuse maak: om deur God 

se waarheid geheilig (onderskei) te word, of om vervreem te word van die lewe van 

God. Dit kan nie beide wees nie. ‘n Mens word afgesonder, gekant en, of vervreem 

van die wêreld, of van die woord van God. Hy staan in kontras met daardie 

intellektuele metode wat hy weier om te volg. Hy sal weier om of God se Woord te 

volg, of om die ydele (hoogmoedige) gedagte raamwerk van die heidene te volg. Hy 

onderskei homself en sy denke of deur kontras met die wêreld, of deur kontras met 

God se Woord.  

Die kontras, die antitese, die keuse is duidelik: word afgesonder (geheilig) deur God 

se ware en getroue Woord, of word vervreem van die lewe van God. Kies die “sin 

(gees, gedagte) van Christus” (1 Kor.2:16), of die “verdwaasde gemoed van die 

heidene” (Ef.4:17). “Neem elke gedagte gevange tot die gehoorsaamheid aan 

Christus” (2 Kor.10:5), of bly “vyandig gesind” (Kol.1:21).  

Hulle wat die intellektuele beginsel van neutraliteit en die epistemologiese metode 

van ongelowige vakgeleerdheid navolg, erken nie die heerskappy van God soos 

hulle veronderstel is om te doen nie en as ‘n gevolg daarvan word hulle dwaas en 

verduisterd in hulle redenasies (Rom.1:21). Soos ons in Efesièrs 4 gesien het, belet 

Paulus die Christen om hierdie nietige gedagte-raamwerk na te volg. Paulus leer 
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verder dat die gelowige se denke lynreg in kontras is met die oningeligte en 

verduisterde denke van die heidene. “Maar julle het Christus nie so leer ken 

nie”(vers 20). Terwyl die heidene oningelig (onkundig) is, is “die waarheid in Jesus” 

(vers 21). Anders as die heidene wat vervreem is van die lewe van God, het die 

Christen afstand gedoen van die oue mens en is “vernuwe in die gees van die 

gemoed” (vers 22,23). Hierdie nuwe mens “is onderskeibaar danksy die ‘ware 

geregtigheid en heiligheid” (vers 24). Die Christen verskil totaal van die wêreld 

wanneer dit kom by intellek en wetenskap; hy volg nie die neutrale metodes van die 

ongeloof nie, maar het deur God se genade nuwe oortuigings en nuwe 

voorveronderstellings in sy denke. 

Daarom is die Christen wat streef na neutraliteit in sy denke, in werklikheid besig om 

hom te beywer vir die uitwissing van die feit dat hy ‘n Christen is !  

Deur die ontkenning van sy onderskeidende religieuse oortuigings, word hy ingekort 

tot afvallige denkpatrone en geabsorbeer in die wêreld van ongeloof. Die poging om 

‘n kompromie te tref tussen die eise van die wêreldse neutraliteit (agnostisme) en die 

leerstellings van Christus se woord, lei tot die verwerping van Christus se unieke 

heerskappy deur die uitwissing van die groot kloof tussen die denke van die ou mens 

en die denke van die nuwe mens. 

So ‘n kompromie is nooit moontlik nie. “Niemand kan twee here dien nie” (Matt.6:24). 

Dit behoort geen verrasing te wees dat, in ‘n wêreld waar alle dinge deur Christus 

geskep is (Kol.1:16) en deur die woord van Sy krag gedra word (Heb.1:3), en waar 

alle kennis dus verborge is in Hom wat die Waarheid is (Kol.2:3, Joh.14:6), en Hy 

Heer moet wees oor alle denke (2 Kor.1 0:5), neutraliteit niks anders is as 

immoraliteit nie  

“Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God.” (Jak.4:4). 

Het jy die moed van jou Christelike oortuigings in vakgeleerdheid, apoloqetiek en 

onderwys, of probeer jy die kontras tussen Christelike denke en afvallige denke 

uitwis deur die eise van neutraliteit te volg?  

In ‘n Bybelse perspektief gestel, kan hierdie vraag so geformuleer word: Werk jou 

denke onder die heerskappy van Jesus Christus of het jy ‘n vyand van God 

geword deur neutrale, agnostiese en ongelowige denke? Kies vandag wie julle 

wil dien ! 

 

3. Die karaktertrekke van ongelowige denke  

In dele een en twee van hierdie studie het die diskussie van die ‘eis vir neutraliteit’ in 

ons wetenskaplike, apologetiese of opvoedkundige strewes, gewys dat dit tot 

rampspoedige gevolge lei. Dit beroof ‘n mens van al die rykdom van wysheid wat 

daar is. Tweedens, is daar gewys dat dit immoreel van karakter is om n neutrale 

posisie in te neem teenoor kennis, om toe te Iaat dat jou Christelike kenmerke 

afgewater, en dan finaal geïntegreer word in die rebelse wyses van die ongelowige 
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denke. Laastens is daarop gewys dat dit in werklikheid vir die ware Christen 

onmoontlik is om neutraal te wees in sy intellektuele lewe, want so ‘n neutraliteit in ‘n 

Christen vereis ‘n dualistiese verbintenis: aan die eenkant tot sekulêre agnostisme 

en aan die anderkant tot reddende geloof (‘om twee here te dien”). 

Om terug te keer na Efesiërs 4 en Kolossense 2, laat ons vra wat die ware karakter 

van neutralistiese denke is. Watter soort van denke is dit wat homself nie fundeer op 

die leringe van God se Seun nie, en wat hom weerhou om die leringe van Christus 

voor te veronderstel?  

In Efesiërs 4 vertel Paulus ons dat -om die metodes te volg wat gedikteer word deur 

die intebbektuele siening van hulle wat nie in ‘n reddende verhouding met God staan 

nie dieselfde is om ‘n verdwaasde gemoed en ‘n verduisterde verstand te hê 

(v.17,18). Neutralistiese denke word gekenmerk deur intellektuele nutteloosheid en 

onkunde.  

In God se lig is dit vir ons moontlik om die lig te sien (Ps.36:10). Om weg te draai 

van die intellektuele afhanklikheid van God se lig, die waarheid oor en van God, is 

om weg te draai van kennis na die duisternis van onkunde. Dus, wanneer ‘n Christen 

sy wetenskaplike beoefening wil begin vanuit ‘n posisie van neutraliteit, dan wil hy 

eintlik begin met sy denke vanuit n posisie in die duisternis. Hy wil nie toelaat dat 

God se woord ‘n lig op sy pad is nie (Ps.119:105). Om te wandel in neutraliteit, is om 

aan te struikel in die duisternis. God word sekerlik nie vereer deur sulke denke, soos 

wat Hy veronderstel is om vereer te word nie, en gevolglik maak God sulke 

redenasies dwaas (Rom.1:12b).  

Neutraliteit lei tot nutteloosheid (sinloosheid) in God se aangesig. Daardie “filosofie” 

wat nie sy vertrekpunt en rigting vind in Christus nie, word verder beskryf deur 

Paulus in Kolossense 2:8. Hierdie gedeelte is al baiekeer verkeerdelik gesien, as 

sou dit enige en alle filosofieë veroordeel, dat ‘n Christen sonder enige kwalifikasie, 

filosofiese denke soos n plaag moet vermy. 

‘n Deeglike lees van hierdie gedeelte sal egter anders bewys. Paulus het nie ‘n 

afkeur van filosofie in sy totaliteit nie, want hy maak sekere kwalifikasies. Dit blyk dat 

daar ‘n spesifieke soort filosofiese denke is wat Paulus verag. Paulus is nie teen “die 

liefde vir wysheid” per se nie (d.i. “filosofie” van die Grieks). Filosofie is goed solank 

‘n mens ware wysheid kan vind, en dit beteken vir Paulus: om dit te vind in Christus 

(Kol.2:3). Daar is egter ‘n soort “filosofie” wat nie met die waarheid van God, die 

leringe van Christus, begin nie. Hierdie filosofie neem sy rigting en vind sy oorsprong 

in die aanvaarde beginsels van die wêreld se intellektueles - in die oorleweringe van 

mense. Sulke filosofie is vir Paulus die voorwerp van afkeur in Kolossense 2:8. 

Dit is leersaam vir ons om, veral as ons neig om die eise van neutraliteit in ons 

denke te aanvaar, die karaktertrekke van hierdie soort van filosofie te ondersoek. 

Paulus sê dit is ‘nietige misleiding.’ Watter soort van denke is dit wat gekarakteriseer 

kan word as ‘nietig”?  
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‘n Antwoord kan gevind word in die vergelyking van Skrifgedeeltes wat praat van 

nietigheid (Deut.32:47; FiI.2:16; Hand.4:25; 2 Kor.3:20; 2 Tim.1:6; 6:20; 2 Tim.2:15-

18; Tit.1:9,10). Nietige denke is dit wat nie volgens God se woord is nie. ‘n 

Soortgelyke studie sal wys dat “misleidende” denke, denke is wat in stryd is met God 

se woord (Heb.3:12-15; Ef.4:22; 2 Tess.2:10-12; 2 Petr.2:13). Die ‘nietige misleiding” 

waarteen Paulus waarsku, is die filosofie wat sonder en teen die waarheid van 

Christus plaasvind.  

Let op die opdrag van Ef.5:6, “Laat niemand julle met ydele woorde verlei nie.” In 

Kolossense 2:8 word ons vertel om daarop te let dat ons nie as buit weggevoer word 

deur nietige misleiding” nie. Paulus karakteriseer hierdie soort van filosofie verder as 

“volgens die oorleweringe van die mense, volgens die eerste beginsels van hierdie 

wêreld.” 

Hierdie filosofie sit God se woord eenkant en maak dit kragteIoos (Mk.7:8-13), deur 

te begin met die eerste beginsels van die wêreld (“gebooie en leringe van mense” 

Kol.2:20,22). Die filosofie wat Paulus verwerp is daardie redenasies wat die 

voorveronderstellings (die gebooie en leringe van mense) van die wêreld volg, en 

daardeur “nie volgens Christus (is) nie.” 

Uit bogenoemde punte volg dit dat die Christen wat daarna strewe om neutraal te 

wees in die wêreld van die denke, eerstens glad nie neutraal is nie, en daarom 

tweedens, in gevaar is om onwetend vertrekpunte te ondersteun wat vyandig is 

teenoor die Christelike geloof. Terwyl so ‘n persoon hom verbeel dat sy intellektuele 

neutraliteit verenigbaar is met sy Christelike belydenis, is so ‘n gelowige eintlik besig 

om in terme van ongeloof te werk !   

As hy weier om die waarheid van Christus voor te veronderstel, eindig hy sonder 

uitsondering daarin om die sienings van die wêreld te vooronderstel. Alle mense het 

hul voorveronderstellings, niemand is neutraal nie.  

Sal jou voorveronderstellings die leringe van Christus wees of die nietige 

misleiding waarteen Paulus gewaarsku het? Daarom: Kies vandag wie julle wil 

dien ! 
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