
13. Om letterlik of figuurlik oor God te praat [3] 

In ’n soeke na hierdie fyn balans skuil daar ’n opwindende wêreld vir sowel die opvoeder as 
die kind. Die kontrole wat ons moet uitoefen sal ons, eerstens, dwing om werklik na te dink 
oor die betekenis van Bybelse beelde, metafore en verhale wat ons vir ons kinders moet leer. 
Dié nadink-proses kan ouers en ander godsdiensopvoeders se geestelike lewe reeds 
dramaties verryk. Deur die verhaal wat ons gaan vertel vooraf ’n bietjie deur te gaan en mooi 
te let op woorde en begrippe wat daarin voorkom en onsself af te vra wat die verhaal regtig 
wil sê, kan ons self ook tot vars insigte kom. Daarom moet ’n mens nie radeloos hande in die 
lug gooi oor die moontlike foute wat jy kan maak en, soos Jesus se dissipels, vra: “Maar wie 
kan dan gered word?” nie. Jy hoef maar net 'n bietjie versigtiger te wees, ‘n bietjie meer na 
te dink en met ’n bietjie meer aandag voor te berei. Dit maak godsdiensonderrig eers regtig 
'n plesier as jy self ook daardeur verryk word. 

Deur die kinders toe te laat om ook hulle interpretasies te gee en deur met erns daarna te 
luister, kan godsdiensopvoeders, tweedens, dikwels ook heelwat by die kinders leer — juis 
omdat hulle nog nie sisteemdenkers is nie en spontaan reageer op wat hulle hoor. Jesus het 
immers gesê ons moet “soos kinders” word (nêrens in die Bybel staan ons moet glo soos ‘n 
kind nie – Johan Conradie).  

Markus 10 15Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie 
ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” 

Matteus 18 4Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die 
koninkryk van die hemel. 

Voorbereiding vir godsdiensonderrig aan die kleintjies en gesprekke met kleintjies gee ons 
die geleentheid om ’n keer werklik weer met kinderoë na die evangelie te kyk, en om ... verras 
te word! 

Derdens leer die kind uit dié hele proses dat godsdiens nie daaroor gaan dat jy deur ander 
“voorgesê” word en dat jy in bepaalde denkpatrone moet “vasval” nie; maar oor ’n 
persoonlike kommunikasie met God wat altyd kreatief en korrektief, en daarom 
lewensverruimend werk, en dat ons as gelowiges mekaar in daardie soeke onderskraag. 

Die vraag oor wat die kind verstaan van wat hy hoor en lees, bring ons by die vraag na die sin 
van “dogmatiese” Sondagskoolonderrig vir kinders jonger as 14 of selfs 15 jaar (Daarom 
praat ons van Kategese, dis nie nog ‘n skool nie). Maar dit bring ons ook by die vraag na die 
sin van sistematiese “Bybel-onderrig” vir kinders jonger as 10 of 11 jaar oud. 



Wat verstaan kinders jonger as 13 jaar van konsepte soos sondaar, sonde, gelowige, hemel, 
hel, middelaar, verlosser, koning, priester en profeet, en hemelvaart - wat almal in ons 
kategeseboeke vir laerskoolleerlinge voorkom? 

‘n Vriend van my is ’n predikant en hy is geneig om in sy preke baie geykte uitdrukkings uit 
die kerklike woordeskat te gebruik. Ek het begin om tydens sy preke dié uitdrukkings neer te 
skryf. Daar was soms dertig sulke uitdrukkings in een enkele preek. Dit gaan hier oor 
uitdrukkings soos “die bloed van Christus reinig van alle sonde”, “die kosbare bloed van die 
Lam”, “al hoe meer gelykvormig die beeld van Christus” (let op die outydse konstruksie van 
die uitdrukking), “Gods eniggebore Seun”, “die plaasvervangende lyde van Christus” (in sy 
Nederlandistiese vorm), “van ewigheid tot ewigheid”, en dies meer, en oor woorde soos 
“sonde”, “verlossing”, “verlorenheid”, “heiligmaking”, ensovoorts. Ek is met dié lys na hom 
toe om hom te vra om my te help om dié begrippe in “gewone” taal oor te sit, sodat elkeen 
in die gemeente dit kan verstaan. 

Ons het maar gesukkel. 

Tog kom talle van dié - en soortgelyke - woorde en uitdrukkings in ons kerklike 
godsdiensonderrig voor, veral sodra hulle met die kategismus begin. Wat moet kinders 
daarvan maak? 

Goldman het vir ’n groepie kleiner kinders gevra wat dit beteken dat die Bybel ’n “heilige 
Boek” is. Party het gesê dit beteken dat dit ’n dik boek is. Ander het gesê dit beteken dat die 
letters in die boek so klein is dat ’n mens dit nie kan lees nie. Ander het gesê dit beteken dat 
dit ’n boek is wat ’n mens op Sondae kerk toe neem ... 

As die kleiner kind deur letterlike voorstellings tot begrip kom, waarom dan nie liewer net 
met hulle praat oor God se konkrete gestalte in Jesus Christus nie? Jesus se manier van doen 
is God se manier van doen. Is dit nie waarom God per slot van rekening vlees geword het nie? 
As Hy nie, soos die Johannes-evangelie sê, byna onherkenbaar tussen ons kom tent opslaan 
het nie, sou ons Hom nooit verstaan het nie. Is dit nie waarom Jesus gesê het ’n mens moet 
soos ’n kind word nie? 

Kinders het nie probleme om Jesus met God te identifiseer nie. Daarom hoef ons hulle ook 
nie te vermoei met die geskiedenis van die verwagting van die Messias of die dogma van die 
vleeswording nie — veral nie met “die feite” van die Christologie, soos een Standerd 5-
kategeseboek dit tans doen nie. 

Ek reken dit sal meer waarde hê vir kinders onder 11 jaar as hulle meer op die verhaal van die 
lewe en werk van Jesus konsentreer as om, soos tans die geval is, sistematies deur die 
Bybelverhale en die kategismus te werk. Dis eers as die kind God in Christus leer ken het, dat 
hy later, wanneer hy verbande kan begin lê, die res van die Bybel in daardie lig sal leer begryp. 



Hiermee wil ek nie te kenne gee dat kinders nie die gevorderde godsdienstige terme en 
teologiese begrippe mag hoor nie. Ek sê bloot ons moet hulle eers die betekenisse van die 
begrippe deur middel van verhale leer voordat ons hulle met die begrippe self konfronteer.  

Dit verg beplanning, want dis eers as ons weet wat die behoeftes van ’n bepaalde fase in ’n 
kind se lewe is, wat die presiese begripsvermoë en voorstellings-wêreld van die besondere 
ouderdomsgroep is, en watter metafore en konsepte op ’n bepaalde tydstip in die 
kindergeloof belangrik is, dat ons kan besluit watter verhale of ander Skrifgedeeltes die 
tersaaklike betekenisse kan oordra. En as ons daardie stof behandel het, kan ons die kind 
met die besondere metafoor of term bekendstel. 

En wanneer ons dit gedoen het, moet ons ook nog vir die kinders die geleentheid skep om 
daardie konsepte te gebruik deur hulle byvoorbeeld aan te moedig om hulle eie verhale op 
te maak waarin daardie konsepte gebruik word. So sal ons kinders help om Bybels te dink 
sonder om biblisisties te word, want as hulle die grond-metafore van die Bybel en die Bybelse 
verhaal regtig begryp, sal hulle hul lewens in die lig van die geheel begin verstaan, in plaas 
van aan die hand van enkele geïsoleerde verse. 

In die volgende hoofstukke wil ek ’n bietjie meer konkreet en prakties word en ’n aantal 
onderwerpe aansny wat op verskillende lewensfases vir kinders belangrik is én hier en daar 
probeer aantoon waar foutiewe godsdiensonderrig skade kan berokken. Dis nie die 
bedoeling om volledig te wees nie. Dit gaan hoogstens om ’n aantal willekeurige praktiese 
voorbeelde aan die hand van kinders se sosiale en intellektuele ontwikkeling. 


