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WARE GODSDIENS 

 

Hansie Wolmarans 

 

Skriflesing: Miga 6:1-8 
1Hoor wat die Here sê: Maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te 

sê het. 2Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here 

het. Die Here het ’n saak teen sy volk, Hy het Israel aangekla. 3My volk, wat het Ek jou 

aangedoen? Hoe het Ek jou moeg gemaak? Antwoord My!   
4Ek het jou uit Egipte gebring, Ek het jou uit die plek van slawerny gered, Ek het vir Moses 

gestuur om jou te lei, ook vir Aäron en Mirjam.  
5My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab, en wat Bileam seun van Beor 

hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal, en weet dat die Here julle die 

oorwinning laat behaal het.  
 

6Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet 

ek met offers na Hom toe gaan, met jaaroud kalwers?  
7Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met tien duisende offers van olie? Moet ek 

my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding?  
 

8Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat 

geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. 

 

 

Laas Saterdag het ons middagete saam met my oudste dogter, Kristien, en haar familie geniet. 

Ons het begin gesels oor kosmetiese sjirurgie. My dogter vra my toe of ek gemaklik is met 

dinge soos ’n ‘boob-job’, ’n ‘face-lift’ en ’n ‘tummy-tuck’ vir vroue. My antwoord was dat 

ek geen beginselbesware daarteen het nie. As dit mense beter oor hulleself laat voel, is daar 

sekerlik niks mee verkeerd nie. Tog voel ek dat mense dit soms om die verkeerde redes doen. 

Ek sou dit verkies dat mense eerder aandag gee om karakter te bou en ’n mooi persoonlikheid 

te ontwikkel.  

Sy sê toe dat ek nie ’n benul het van hoe die samelewing daarbuite vroue hanteer nie:  

 

‘Vroue se bevoegdheid en bekwaamheid oor die algemeen word gekoppel aan hulle 

voorkoms. Mense dink vroue wat goed lyk, is slimmer, beter en meer effektief in hulle 

werk.’  

 

Volgens haar kies baie vroue kosmetiese sjirurgie om sukses in hulle loopbane te verseker.  

 Natuurlik reflekteer dit baie swak op ons samelewing dat vroue beoordeel word volgens 

hulle uiterlike en nie volgens hulle innerlike vermoëns nie.  

My dogter maak toe haar skootrekenaar oop en wys my die Twitter rekening van ’n 

anonieme man wat die skuilnaam Man Who Has It All gebruik. Sy tweets is ’n parodie op die 

manier waarop ons samelewing oor vroue dink en praat. Hy het iemand hoor sê,  

 

‘’n suksesvolle loopbaan? Kinders? Goedversorgde hare? Ek weet nie hoe sy dit doen 

nie.’  

 

In sy Twitter rekening verander hy die sin toe na  

‘’n suksesvolle loopbaan? Kinders? Goedversorgde hare? Ek weet nie hoe hy dit doen 

nie.’  
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Ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nooit gehoor dat iemand dit van ’n man sê nie—

dikwels egter van ’n vrou! 

 Dit onderstreep net die waarheid dat ons samelewing nog steeds vooroordele het teenoor 

vroue waar dit kom by die versorging van kinders en die instandhouding van die huis—dit, 

ten spyte van die feit dat in elke vier uit tien huishoudings die vrou die vernaamste 

broodwinner is. Demokrasie by die huis, so lyk dit my, is maar nog steeds ’n illusie.  

 Man Who Has It All het talle voorbeelde van hoe blatante seksisme nog steeds deel is van 

ons alledaagse kultuur. Hy laat Eva, ’n onderwyseres, sê, ‘Die frase, “Moenie so ’n ou 

seuntjie wees nie” sê eenvoudig vir meisies dis heeltemal onaanvaarbaar om soos ’n seun op 

te tree. Wat is verkeerd daarmee?’ Hy dwing ons om twee keer te dink oor die manier 

waaroor mans oor hulle vroue, hulle ma’s, hulle dogters en hulle susters praat.  

 Hy kom met nog ’n hele paar juwele vorendag. Ek gaan ’n paar lees. “Dit verbaas my hoe 

maklik mans kla. Hulle besef nie dat dit baie erger met mans in ander lande gaan nie.” (Sarah, 

LP).  

 Dan is daar ook die volgende lewenswysheid. “Wat ook al mans is, en wat ook al hulle 

doen, hulle belangrikste werk is om mooi te lyk en maer te wees.” (Claire, Hoof Uitvoerende 

Bestuurder). Sy maak ook die volgende uitspraak: “As mans wil hê ek moet hulle ernstig 

opneem, moet hulle mooi lyk, mooi praat, en mooi sit. Nare mans gee alle mans ’n slegte 

naam.” 

 

Die vraag is, of probleme soos feminisme iets te doen het met godsdiens in die algemeen, en 

meer spesifiek met die kerk. Party mense sê, “Nee”. Ons moet luister na President Zuma se 

advies dat die kerk uit die politiek moet bly en maar net vir die owerhede moet bid.” Dit is 

natuurlik dieselfde argument wat ons in die apartheidsjare gehoor het. Die kerk moet mense 

vir die hiernamaals voorberei en dominees moet nie politiek preek nie. Geloof het te doen 

met dinge soos wedergeboorte, om Jesus as jou persoonlike saligmaker en verlosser te 

aanvaar, omdat hy aan die kruis vir jou sonde met sy bloed betaal het, sodat jy welgetroos en 

salig kan lewe en kan sterwe. Dan weer is daar teoloë wat redeneer dat sosiale vraagstukke 

deur die kerk aangespreek moet word. 

 Ons skrifgedeelte worstel met dieselfde probleem. Wat is ware godsdiens nou eintlik? Jy 

moet deur die hele Miga lees om sy argument te verstaan. Dis ’n kort boek van net sewe 

hoofstukke. In sy tyd het party mense gesê godsdiens het net te doen met ’n vertikale, of 

opwaartse verhouding tot God. Jy moet die regte taal gebruik as jy met God praat, en die 

regte offers bring. Ons hoor van brandoffers, kalwers, ramme, en selfs die offer van ’n 

eersgeborene soos Abraham wat gedink het hy moet sy seun Isak vir God offer. Wanneer jy 

godsdiens só beoefen, het baie mense gedink, sal daar baie wyn en bier wees (2:11).  

 Ons profeet, Miga, het die teenoorgestelde siening. Hy het waarskynlik in die agste eeu 

voor Christus geleef as ’n jonger tydgenoot van die profeet Jesaja. Hy word as een van die 

twaalf kleiner profete beskou. Volgens Miga het godsdiens alles te doen met die horisontale, 

die sywaartse verhoudings tussen ons en ander mense. Vir hom is die essensie van geloof om 

sosiale vraagstukke aan te spreek. Daarom praat hy oor rykes wat arm mense uitbuit. Hulle 

neem plase met geweld af. Hulle onteien mense se huise. Hulle vat wat nie aan hulle behoort 

nie (2:2). Reisigers en vreemdelinge word van hulle bagasie beroof (2:8) (klink soos OR 

Tambo!). Vroue word uit hulle landelike huise uit verdryf (2:9). Korrupsie het selfs die 

godsdiens binnegedring sodat profete voorspoed belowe as jy vir hale kos gee (3:5). Regters 

verkoop uitsprake vir omkoopgeld. Besigheidsmense gebruik skale wat gedokter is wanneer 

hulle koop en verkoop. Selfs families, die boustene van die samelewing, is besig om in duie 

te stort omdat broer en broer, pa en seun, ma en dogter teen mekaar opstaan, ’n vrou teen haar 

man saamsweer en selfs vriende mekaar nie langer kan vertrou nie (7:5-6). 
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 Die kern van hierdie soort godsdiens is dit net gaan om iets vir God te offer, sodat God 

jou sal bevoordeel selfs as jy oneerlik is. Dit gaan bloot oor vormgodsdiens en huigel-huigel-

amen rituele.  

 

Jammer om te sê, maar in die geskiedenis van die Christendom, het dit male sonder tal meer 

gegaan om die vorm van ons godsdiens as om die inhoud van naasteliefde. In die vierde eeu 

is mense verbrand omdat hulle gesê het die Heilige Gees gaan net uit van God die Vader af 

en nie van God die Seun ook nie. Daar was eindelose debatte oor of jy nou as kind gedoop 

moet word, of as volwassene, of die nagmaal uit een beker bedien moet word, en of jy kelkies 

kan gebruik, of ons net psalms mag sing, of gesange ook, of die aarde plat is en op pilare 

staan, en of dit rond is en om die son wentel. Die lysie is eindeloos.  

 Ek onthou toe ek in 1975 afstudeer het as predikant, het my tuisgemeente, Crosby, my 

gevra om te kom preek. My verloofde en later my vrou, Hester, het Bybelkunde as ’n 

hoofvak gehad. Sy vra my toe of dit regtig nodig is om ’n hoed kerk toe te dra. Ons het saam 

besluit dat dit niks met ware godsdiens te doen het nie. Die aand het sy toe daar aangekom 

sonder ’n hoed. Daar was groot ontsteltenis in die kerk en ons familie. My pa het vir my gesê: 

“Die grootste sondes word deur dominees se vroue die kerk ingedra.” Nouja, ’n paar jaar later 

het selfs my ma sonder ’n hoed kerk toe gegaan.  

 Toe my pa oorlede is kom ek af op korrespondensie van my oorlede oupa. Dit het gegaan 

oor manelpakke. Miskien onthou van julle nog dat die ouderlinge tot en met die vyftigerjare 

manelpakke gedra het. Dit was baadjies waarvan die agterpante byna tot op jou knieë gekom 

het. Daar is nog begrafnisondernemers vandag wat dit dra. Die Hervormde Kerk het toe 

besluit dat hierdie ampsdrag nie langer voorgeskryf word vir ouderlinge nie. Dit het my oupa 

hewig ontstel. Hy skryf toe ’n brief aan die redakteur van Die Hervormer en haal iets aan uit 

Levitikus wat gaan oor kleredrag voorskrifte vir priesters. In die Levitikus hoofstuk word 

daar ook gepraat van “ewige insettinge”. Sy slotargument was dat as jy met God se ewige 

insettinge peuter, dan peuter jy met jou ewige saligheid! (Anders gestel, as ouderlinge ophou 

om manelpakke te dra, gaan hulle hel toe!) 

 Vormgodsiens is nie onskuldig nie. Agter dit lê verskuil die aanvaarding van slawerny, 

die uitsluiting van homoseksuele, die minderwaardigheid van vroue, rassisme, en die 

veroordeling van ander gelowe.  

 

Miga het ’n toekomsvisie gehad waar alle nasies van hulle swaarde ploegskare sou smee, en 

van hulle spiese snoeiskêre (4:1-3). Hy het ook verwag dat daar ’n messias sou kom, gebore 

in Bethlehem (5:2). As Christen glo ek dat sy verwagting in Jesus vervul is. Jesus het 

gepreek dat God se koninkryk aangebreek het. En wat was die ideale van hierdie koninkryk? 

Dat Jesus se volgelinge minstens God se visie van sosiale geregtigheid sal uitleef. Dit is 

dieselfde as dié van Miga, die Klein Profeet:  

 

“Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat 

geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.” 

 

Dit hou in dat ons ons in die skoene plaas van ander mense. Dit is reg dat ons selfs dele van 

die Bybel parodieer. Wat van ’n satiriese lesing van 1 Timoteus 2:11-14: 

 

’n Man moet in die erediens stil en onderdanig wees en hom laat leer. Ek laat hom nie toe 

om daar onderrig te gee of oor die vrou gesag uit te oefen nie; hy moet stil wees. Eva, die 

moeder, is immers eerste gemaak, Adam daarna. Geskryf deur Paula. 
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Dit hou sekerlik in dat ons solidariteit sal hê met die families van die 94 psigiatriese pasiënte 

wat deur Gauteng se gesondheidsdienste na privaatinrigtings oorgeplaas is, en daar gesterf 

het. Die oorsake was wanvoeding, mishandeling, en medikasie wat nie toegedien is nie. Ons 

behoort dit te doen met alle mense wat deur ons samelewing na die rand verskuif word. As 

ons nie hieroor protesteer nie, wie gaan? As ons dit nie nou doen nie, wanneer? As ons nie in 

die kerk ’n voorbeeld stel nie, waar gaan dit gedoen word? Want dit is wat ware godsdiens is. 
 


