
12. Om letterlik of figuurlik oor God te praat [2] 

Ons kan ook ’n ander voorbeeld gebruik. 

As ons van “God die Vader” praat, wil ons nie sê God is ’n Pa nie. Dis belangrik dat ons aan 
ons kinders probeer verduidelik wat ons bedoel as ons sê dat God ons Vader is. Soms het 
volwassenes met God probleme omdat hulle ’n slegte verhouding met hulle pa’s gehad het 
en omdat hulle “God” en “pa” té nou vereenselwig het. As ons van God as “Vader” praat, wil 
ons sê God is soos ’n pa wat gaan werk, sodat daar geld kan wees om kos te koop; God is soos 
’n pa wat sterk is en wat die kinders teen inbrekers kan beskerm; en God is soos ’n pa op wie 
se skoot ’n mens kan klim. “God is Vader” beteken God sorg, beskerm en troos, en dat ’n 
mens veilig kan voel by Hom. 

Die punt is dit: kleiner kinders is nog nie in staat om metafore spontaan te herken en na 
behore te vertolk nie. Selfs groter kinders sukkel daarmee, het Batson en Ventis bevind. As 
ons hulle nie help nie, kan dit wees dat hulle ’n verkeerde beeld van God begin vorm, ’n beeld 
waarmee hulle later baie moeite kan hê in hulle geloofslewe. Daarom is dit goed om maar 
altyd na ’n Bybelverhaal, of sommer in loop van die vertelling, te vra: “Wat is ‘n koning?” of: 
“Hoe dink jy/julle wat doen ’n herder?” 

Hoewel Ronald Goldman se eksperiment in dié verband miskien eensydige klem gelê het op 
die intellektuele sy van die kind se begrip van ’n verhaal, kan sy bevindinge ons tog ’n idee 
gee waaroor die probleem gaan. 

Hy het die verhaal van Moses by die brandende bos aan kinders vertel presies soos dit in die 
Bybel geskryf staan. 

Daarna het hy onder andere vir hulle gevra: 
(1) Waarom was Moses bang om na God te kyk? 
(2) Hoekom dink jy was die grond waarop Moses gestaan het, heilig? 

Sommige kleiner kinders (sewe tot agt jaar oud) het gesê Moses was bang om na God te kyk 
omdat God ’n “snaakse’” gesig gehad het, waar “snaaks’” vir hulle “afskuwelik” beteken het. 
Natuurlik, want afskuwelike dinge maak 'n mens bang. Ander kleiner kinders het gesê Moses 
was bang omdat God se stem baie hard was. Natuurlik, want harde stemme maak 'n mens 
bang. 

Op die vraag waarom die grond waarop Moses gestaan het, “heilig” was, het een 
geantwoord: “Daar was seker gras op”. Verdere navrae het die kind se afleiding duidelik 
gemaak. In parke is daar altyd bordjies wat ’n mens verbied om op die gras te loop. Moses 
moes dus op die gras getrap het. 'n Ander een het gesê die grond was seker warm en sou sy 
skoene brand. 



Kinders van sewe tot agt jaar oud verstaan woorde en begrippe vanuit hulle eie 
ervaringswêreld. Hulle lê redelik letterlike verbande tussen hulle eie ervaringswêreld en 
nuwe begrippe. 

Ouer kinders (nege tot twaalf jaar oud) het die verhaal anders verstaan. Moses, so het een 
verduidelik, was bang vir God omdat hy skaam was oor die verkeerde dinge wat hy gedoen 
het — byvoorbeeld toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het. ’n Ander kind het gesê God het 
Moses naby sy berg ontmoet. God se blyplek is heilig. Dis waarom die grond daar naby ook 
heilig was. ’n Derde kind het gesê God is seker soos ’n magneet wat ‘n magnetiese veld om 
hom maak. Omdat God heilig is, het die grond naby Hom ook heilig geword. 

Hierdie kinders het duidelik logiese verbande probeer lê tussen die bosverhaal en gegewens 
in die groter uittog-verhaal of tussen die bosverhaal en ander kennis wat hulle besit. Hoewel 
dié antwoorde al meer logiese sin maak, verraai dit nog steeds ’n redelik letterlike 
interpretasie van die verhaal wat nog nie die betekenis daarvan ontsluit nie. 

Die groter kinders (dertien jaar en ouer) het geantwoord dat Moses nie regtig bang was nie, 
maar dat hy ’n gevoel van respek en eerbied ervaar het. Hulle was in staat om “bang” reg te 
vertolk, omdat hulle nie meer uitgelewer was aan letterlike voorstellings nie en die metafoor 
kon herken. Daarom kon hulle ook die brandende bos as ’n metafoor vir “die 
teenwoordigheid van God” vertolk. 

Dié voorbeeld wys hoe noodsaaklik dit is dat ons ons kinders maar altyd moet uitvra hoe hulle 
dink wat die woorde of gebeure in ’n verhaal beteken, sodat ons korreksies kan aanbring 
waar dit nodig is. As ’n kind eenmaal die indruk gekry het dat God ‘n lelike gesig het, sal hy 
baie moeilik van daardie idee ontslae raak. Later, as hy al vergeet het hoe hy kleintyd gedink 
het, kan hy nie verstaan waarom hy ’n vae onrus in hom het as hy aan God dink nie. Dan kan 
hy ook nie verstaan waarom hy nie opreg kan glo en vertrou nie. Wat gebeur het, was dat die 
god met die lelike gesig hom ondertussen in sy onderbewuste tuisgemaak het, vanwaar hy 
die volwassene met ’n naamlose vrees sonder naam vul. 

Dis waarom Waterink pleit dat ons moet konsentreer op die betekenis van stories vir die kind 
se eie lewe, eerder as op die detail van stories. 

Daar is egter ook ’n grens aan die manier waarop ons “korreksies” aan kindervoorstellings 
moet aanbring. Die Gobbels se ondersoek oor kinders se omgang met die Bybel het getoon 
dat hulle ’n merkwaardige vermoë het om tog te verstaan waaroor dit in ’n verhaal of ’n gedig 
gaan. Daardie spontane verstaan van die teks moet nie onderdruk word met ’n voortydige 
verklaring van die verhaal nie, maar eerder aangemoedig word. Ons moenie bloot informasie 
oordra nie, maar die kind help om mettertyd self met die simbole-skat van godsdienstige 
taal reg te kom deur in ’n gesprek op hulle interpretasies in te speel. Berryman waarsku in dié 
verband nie verniet nie: “Wanneer jy óór-kontroleer, word die kind se godsdienstige begrip 



‘n geslote sisteem in plaas van iets wat oop is en lewe”. Dis soms juis ons oorywerigheid om 
te verseker dat die kind iets presies verstaan soos ons dit insien, wat daartoe lei dat hy later 
daardie saak nie meer op ’n ander manier kan verstaan of voorstel nie. 

Dit gaan hier oor ’n delikate balans: aan die een kant moet ons die kind se begrip van Bybelse 
verhale en godsdienstige begrippe begelei, sodat ons kan verhoed dat ’n skewe beeld bly 
vassteek. Aan die ander kant moet ons egter nie die kind se skeppende vermoë onderdruk 
nie, aangesien geloof nie ’n sisteem moet word nie, maar juis die lewenskrag van kreatiwiteit 
moet behou. 


