
11. Om letterlik of figuurlik oor God te praat [1] 

Ons sal verder aan dikwels verwys na die feit dat kinders vir hulle voorstellings maak van wat 
woorde beteken. Ter wille van die gesprek moet ons iets meer hieroor sê. 

Aanvanklik bemeester ’n kind slegs woorde wat na dinge of dade verwys, woorde soos hond, 
stoel en eina. Sy woordeskat brei van hierdie punt af uit. Jare lank leer die kind meer en meer 
woorde wat na konkrete dinge verwys. Dis eers by ouderdom sewe tot agt dat abstrakte 
begrippe deel word van die woordeskat wat hy self gebruik. 

Volwasse taal daarenteen, gebruik veel minder konkreet-verwysende woorde. In ons 
gewone gesprekke, maar veral in spesifieke verbande — soos in die wetenskap, kuns en 
godsdiens — speel verwysende woorde ’n relatief geringe rol. In die volwasse gesprek verwys 
die oorwig van woorde na (abstrakte) begrippe en word taal in fyn nuanses gebruik, 
byvoorbeeld deur sarkasme, ironie, humor en woordspelings. In sulke situasies kan woorde 
soms presies die teenoorgestelde beteken as wat hulle normaalweg beteken. Dink maar aan 
'n sarkastiese: “Dit was nou slim van jou!” 

Dit neem ’n kind ’n goeie vyftien tot agtien jaar om alle fasette van sy moedertaal werklik te 
beheers. Teen daardie tyd is hy dikwels op ’n probeer-en-tref-manier besig om sin te maak 
van nuwe begrippe. 

‘n Ondersoek wat ongeveer ’n dekade gelede in Amerika gedoen is, kan ons ’n meer konkrete 
idee gee waaroor dit hier gaan. Daar is destyds bevind dat Amerikaanse kinders van so om 
en by ses jaar oud die betekenis van ongeveer 17 000 woorde geken het, terwyl hulle self 
maar ongeveer 7 000 woorde in hulle gesprekke gebruik het. Op twaalfjarige ouderdom het 
hulle die betekenisse van ongeveer 32 000 woorde geken en self 18 000 woorde gebruik. 

Dit beteken, eerstens, dat dié kinders meer woorde kon verstaan as wat hulle self gebruik 
het — met ander woorde, ’n mens moet jou nie bloot deur kindertaal laat lei as jy woorde kies 
in jou onderrig nie. Tweedens beteken dit dat ons in ons godsdienstige opvoeding versigtig 
moet wees met ons woordkeuse. Derdens lei ek hieruit af dat ons in ons godsdienstige 
opvoeding so dikwels as moontlik verhale moet gebruik wat die betekenis van abstrakte 
begrippe verduidelik. So kan kinders mettertyd die abstrakte woord of metafoor (soos 
“geregtigheid”, “sonde”, “vergiffenis” en dies meer) reg leer gebruik. 

Dit kan alles implikasies wees van die stukkie navorsing. Wat die resultate egter beslis vir my 
sê, is dat ons minstens behoort vas te stel wat kinders self verstaan van bepaalde woorde wat 
ons gebruik. 

Kom ons neem ’n voorbeeld. 



Ons sê vir ons kinders: “God is Koning”. Kinders wat al in verhale met konings en prente van 
konings te make gekry het, kan, veral solank hulle nog baie mensvormig oor God dink, die 
idee kry van man met ’n kroon op die kop wat op ’n troon sit. 

Maar as ons sê “God is Koning” beteken dit nie dat Hy ‘n politieke magsgebied het, op 'n 
troon sit en ’n kroon dra nie. (Dit sien ’n mens dadelik in as jy die metafoor by ons eie 
omstandighede aanpas en sê: “God is Staatspresident”). As ons sê: “God is Koning”, probeer 
ons iets oor God sê deur Hom met ’n koning te vergelyk. Maar verstaan die kind dit so? Dit 
kan wees dat hy geen benul het waaroor ons praat nie, of dat hy ’n skewe indruk kry van die 
betekenis van die uitdrukking. 

Natuurlik gebruik die Bybel self die beeld van God as Koning en ’n mens kan die begrip 
daarom nie ignoreer nie. Maar dan moet ons seker maak dat die kinders verstaan wat die 
Bybel wil sê. 'n Mens kan hulle byvoorbeeld vra wat 'n koning is — dikwels het hulle ’n goeie 
idee na aanleiding van kinderverhale wat hulle ken. Miskien sê hulle (na aanleiding van 
hierdie verhale) ‘n koning is ’n baie wrede mens wat kan vat wat hy wil hê. Dan moet die rooi 
ligte vir ons aangaan en moet ons verduidelik wat ’n koning is. Miskien weet hulle wat ’n prins 
is en kan ’n mens vir hulle aan die hand daarvan verduidelik wat ‘n koning is. Dit sou ook nie 
verkeerd wees om te sê ’n koning is iemand soos ’n staatspresident nie. Die belangrike ding 
is dat hulle verstaan wat die begrip oor God en sy verhouding met ons wil sê, en dat ons hulle 
nie maar los om self vir hulle ’n prentjie te maak nie. 

Die wagwoord hier is kontrole. In hulle boek The Bible: a child’s playground betoog Roger en 
Gertrude Gobbel dat ’n mens kinders bloot met die Bybelse teks moet bekendstel, sodat 
hulle self hulle eie beelde kan vorm van die sake waaroor dit gaan, en dat ons so min as 
moontlik in dié “spel” moet ingryp om meer “aanvaarbare” volwasse interpretasies daaraan 
te heg. Tereg wys Nicola Slee in haar bespreking van die boek daarop dat dié benadering 
ernstige misverstande tot gevolg kan hê. Ek stem met Slee saam: ons moet invra na die 
voorstellings wat kinders van die woorde in die verhaal maak en seker maak dat die juiste 
betekenis aan die woorde gekoppel word. Só word godsdiensonderrig eerder ’n gesprek as 
'n blote inligtingsessie en sal kinders begin agterkom dat die interpretasie van godsdienstige 
taal nie presies verloop soos die interpretasie van alledaagse taal nie. 

‘n Mens kan byvoorbeeld verduidelik dat met die uitdrukking “God is koning” bedoel word 
God is soos ’n regeerder. En wat doen iemand wat regeer? Hy beskerm sy onderdane. En hy 
maak wette wat hulle help om reg te lewe. Dis wat God ook vir ons doen. 


