
14. As ons kinders skepties begin word [1] 

Die kleintjie wat die ander dag nog oopmond na Rooikappie en Sneeuwitjie geluister het, is 
skielik nie meer daarin geïnteresseerd nie. En hy het maar pas sewe geword. Hy begin insien 
dat Rooikappie ’n denkbeeldige verhaal is - want hoe kan ’n wolf praat? En dwergies? Hulle 
sien jy nêrens nie. 

Fowler noem ‘n kind van dié ouderdom ‘n regte klein empiris, en in sy boek Opdat zij licht zien 
verduidelik Waterink: “Die kind van spel en fantasie is aan die verander. Binnekort sal hy ‘n 
werklikheidsfanatikus word ... Hy wil weet hoe dinge werklik is. 

Dis in hierdie fase dat ons alles in ons vermoë moet doen om ons kinders te help om nie hulle 
geloof in die onsigbare wêreld kwyt te raak nie. Hoe meer ons hulle help om aan die 
werklikheid van die vierde dimensie te bly vashou, hoe minder probleme sal hulle in hulle 
latere geloofslewe ondervind. 

Dit kan maklik reggestel word aan die hand van heel klein dingetjies. 

Kom ons kyk na ’n voorbeeld. 

Ons sê maklik vir kinders Rooikappie se verhaal is nie waar nie, omdat ’n wolf “tog” nie kan 
praat nie. Of ons besweer hulle vrese vir die nag deur te sê daar is nie dinge soos spoke nie, 
omdat niemand nog ooit 'n spook “gesien” het nie.  

Wat sê ons daarmee? Ons sê vir hulle dat die dinge wat in Rooikappie se storie vertel word, 
nie “regtig” kan gebeur nie, en dat die storie daarom nie “waar” is nie. Ons knoop “waarheid” 
aan wat na ons oordeel “regtig” kan gebeur. Wat na ons oordeel nie “regtig” kan gebeur nie, 
is ook nie “waar” nie. 

En as ons sê daar is nie spoke nie omdat niemand nog ooit ‘n spook gesien het nie, sê ons: 
wat jy nie kan sien nie, bestaan nie, en is daarom ook nie “waar” nie. 

Met sulke antwoorde skep ons vir hulle ’n beeld van wat moontlik, werklik en waar kan wees. 
In Engels praat mense van 'n “plausibility structure” wat so gevorm word. Laat ons dit maar 
vertaal met ’n waarskynlikheidsraamwerk. 

As ons vir kinders sê: omdat wolwe nie kan praat nie, is Rooikappie nie “waar” nie, of: omdat 
niemand hulle nog ooit gesien het nie, bestaan spoke nie, vorm ons aan hulle 
waarskynlikheidsraamwerk. Kort voor lank gaan hulle iets wat normaalweg nie kan gebeur 
nie of iets wat nie gesien kan word nie, vanselfsprekend vir “onwaar” aansien, omdat hulle 
waarskynlikheidsraamwerk nie ruimte laat vir buitengewone dinge of vir onsigbare 
werklikhede nie. 



Wat is die implikasie vir godsdiensonderrig? 

Die Bybel sê die slang in die paradys en Bileam se donkie het, soos die wolf in Rooikappie se 
storie, gepraat. En die Bybel sê niemand het God nog ooit gesien nie. Kinders kan nou, as 
hulle van die slang in die paradys en van Bileam se pratende donkie hoor, die afleiding maak 
dat daardie verhale ook nie “waar” is nie. Hulle is juis teen dié tyd byna geprogrammeer om 
alles redelik letterlik op te neem en om logiese en oorsaaklike verbande tussen dinge te le. 
Dus: as Rooikappie se verhaal onwaar is omdat wolwe nie kan praat nie, spreek dit vanself 
dat die storie van Adam en Eva of van Bileam se donkie, waarin diere óók praat, eweneens 
onwaar moet wees. En as spoke nie bestaan nie omdat 'n mens hulle nie kan sien nie, hoe 
kan ’n mens dan in God glo as jy Hom óók nie kan sien nie? 

Maar is Rooikappie se verhaal regtig “onwaar”? Illustreer dit nie dalk dat kinders aan hulle 
ouers gehoorsaam moet wees nie? En as dit die boodskap is wat die verhaaltjie wil oordra, 
kan 'n mens nog sê dis “onwaar”? Is dit nie waar dat kinders gehoorsaam moet wees nie? 

Of as ‘n kinderverhaal bloot wil vermaak, is dit daarom “onwaar”? ’n Mens kan tog nie sê ’n 
roman is “onwaar” nie? 

Is spoke onwerklik net omdat niemand nog ooit een gesien het nie? Of is daar ‘n ander rede 
waarom ons nie in die bestaan van spoke glo nie? Niemand het nog ooit ’n atoom gesien nie. 
Tog glo alle fisici dat daar so iets is, omdat jy kan sien wat daardie onsigbare dinge doen.  

Maar is daar dinge waarna ons kan wys en sê: ’n Spook het dit gedoen? Daar is wel dinge 
waarna ons kan wys en sê: God het dit gedoen. 

Met kinders moet 'n mens jou woorde versigtig kies. 

Ons was een aand na ‘n besoek aan my skoonouers se plaas besig om huisgodsdiens te hou. 
Ek het die verhaal van Noag en die ark voorgelees. 

“Pa, hoe groot was Noag se skip?” het een van die kinders gevra. 

“Omtrent so groot soos ’n rugbyveld”, het ek probeer verduidelik. 

Ek kon die ongeloof in sy oë sien. 

“Hoekom vra jy?” het ek hom probeer aanmoedig. 

“Oupa se Herefordbul en 'n olifant sal hom stukkend getrap het”. 

Hoe nou gemaak? Kinders van sy ouderdom is geneig om logies te redeneer — trouens almal 
moedig hom aan om dit te doen — en om effens skepties te wees. En hy probeer vir hom ‘n 



letterlike voorstelling maak van die werklikheid waarom dit in die verhaal gaan. Hy wil weet 
hoe dit gewerk het. 

Dit sou die maklikste wees om te sê die planke van die ark was dik - maar hoe gemaak as hy 
sou vra: het Pa die ark gesien? Want dis baie moontlik dat hy so kon vra, want vir kleintjies is 
iets soos oertyd en gister en vandag nie juis veel verskillend nie. Vir hulle is tyd en afstand 
baie relatief. Iemand van twintig is vir hulle stokoud. Daarom kon Pa dalk daar gewees het. 

Buitendien, sê nou die volgende vraag was waar Noag in so ’n klein skippie ’n volle jaar lank 
vir al daardie diere kos gekry het? Hy het al gesien ‘n olifant kan sommer so met die verbystap 
‘n hele doringboompie met dorings en al verorber. En 'n jaar is lank om twee olifante van kos 
te voorsien ... 

Ek sou kon sê ek weet nie. Maar daarmee sou ek hom met sy probleem gelaat het, en sou sy 
skeptisisme van die arkverhaal af kon uitkring na ander dele van die Bybel. 

Ek sou ook as verweer kon aanvoer dat God gesorg het dat alles heel gebly het en die gesprek 
daarmee beëindig het. 

En hy sou miskien “O!” gesê het soos Heidi en Jörg Zink se dogtertjie “O!” gesê het toe haar 
tante vir haar verduidelik het dat ’n mens God nie kan sien nie omdat Hy Gees is. Dis ’n “O!” 
wat net ’n tydelike aanvaarding bevestig. Want die volgende vraag is: “Wat is ’n gees?” 

Ek het ’n ander pad gevolg: “Toe ons vir julle die storie van die sewe bokkies vertel het, het 
jy my nie gevra of bokkies dan kan praat nie”. 

“Maar dis ’n storie!” het hy half verbaas gereageer. 

“Hierdie is óók n storie,” het ek probeer verduidelik. “As ons in die aand uitgegaan het, het 
ons altyd vir julle gesê: ‘Onthou die sewe bokkies, en moenie die deur oopmaak as iemand 
klop nie’. Dis wat die storie van die sewe bokkies wil sê. [Die storie gaan in kort daaroor dat 
die 7 bokkies nie die deur moet oopmaak vir vreemdelinge terwyl hul ouers nie tuis is nie. Dit 
is hier te vind: https://www.youtube.com/watch?v=DH2i17nn4v0] 

Die storie van Noag se ark wil vir ons sê: As mense nie na God luister nie, bring hulle ongeluk 
oor baie mense. Die storie wil vir ons sê om liewer God se vriende te wees, soos Noag”. 

Hy het dit so aanvaar, en van daardie dag af het ons die betekenis van die Bybelverhale 
probeer vind. Eerder as om te vra: “Hoe lank het Noag aan die ark gebou?” of: “Hoe hoog en 
lank en breed was die skip?” het ons probeer soek na ‘n antwoord op die vraag: “Wat sê dié 
verhaal vir ons?” 



Kinders wat gewoond is om fantasieverhale aan te hoor het, het ’n verbasende vermoë om 
déúr verhale te sien en hulle boodskap te verstaan. 


