
15. As ons kinders skepties begin word [2] 

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

Verstaan my goed: ek probeer nie wegskram van die wonderwerke waaroor die Bybel vertel 
nie. As God daar is, is dit vanselfsprekend dat dinge kan gebeur wat in ons 0é wonderwerke 
is. Dit gaan hier oor die vraag of ons die ark-verhaal reg verstaan as ons dit letterlik uitlê. 

Dit gaan by sulke verhale nie vir my oor die vraag of slange en donkies kan praat nie, maar - 
soos dit in verhale is — oor wat die slang en die donkie te sê gehad het en hoe die mense van 
die verhaal daarop gereageer het. En op daardie vlak is die verhaal waar, selfs al kan slange 
en donkies nie “regtig” praat nie.  

Dus, vanuit die opvoedkundige raamwerk is die punt wat ek wil maak eenvoudig: Kinders van 
sewe tot tien jaar is geneig om dinge baie realisties en letterlik te verstaan. Anders as 'n jaar 
of twee tevore wantrou hulle dinge wat nie letterlik voorgestel kan word nie en beskou dit as 
“onwaar”. Hulle is veral geneig om - mede vanweë hulle skoolopleiding - dinge wat nie 
sigbaar en konkreet is nie, as onwerklik af te maak. En ek glo ons moet hulle in ons 
godsdiensopvoeding help om nie in dié jare hulle geloof in die onsigbare dimensie van die 
werklikheid kwyt te raak nie. 

Godsdiens bestaan by grasie van die oortuiging dat die onsigbare wêreld werklik is en op 
grond van die geloof dat die onsigbare God werklik by die sigbare wêreld betrokke is. En in 
die godsdienstige sin van die woord het waarheid minder te make met die vraag of iets 
“regtig” gebeur het en meer met die vraag of ’n mens die boodskap van dit wat vertel word, 
kan vertrou. In die godsdienstige sin beteken waarheid “trou, waaragtigheid, egtheid”.  

So het Genesis 3 se slang-verhaal minder te make met die vraag of die slang regtig gepraat 
het as met die vraag of mense inderdaad, soos Adam en Eva, om die bos gelei kan word om 
God te wil speel. Kyk jy so na die verhaal, vind jy dit is inderdaad lewensgetrou. Georg Fohrer 
sê oor dié verhaal: “... die doel van die verhaal is om te beskryf wat telkens gebeur wanneer 
mense hulle opdrag probeer uitvoer om heerskappy oor die aarde te voer”. Dis ook hoe 
Paulus die verhaal verstaan as hy in Romeine 5 sê ons is almal kinders van Adam omdat ons 
almal gesondig het. Dis ook wat die slang-verhaal wil sê: Ons maak almal soos Adam en Eva. 

Genesis 3 sê daar is 'n onsigbare, maar werklike mag wat jou van die onsigbare, maar werklike 
God af wegrokkel. Daar is situasies wat jou dwing om 'n keuse te maak — soos Adam en Eva 
moes kies tussen die Boom van Kennis en die Boom van Lewe. Genesis 3 waarsku ons om 
erns te maak met dié keuses, want toe Adam en Eva verkeerd kies, was hulle van God en van 
mekaar vervreem, was daar vyandskap tussen mens en dier, en het die aarde dorings en 
distels voortgebring. 



As ’n mens die onsigbare wêreld en God nie ernstig opneem nie, word alles óm jou 
geaffekteer. 

As ons definisies van waarheid “waarheid” met “sigbaarheid” en “regtig gebeur” verwar, kan 
ons dit vir ons kinders later moeilik maak om in die onsigbare God te glo en om die Bybel te 
verstaan, want die Bybel vertel juis oor die onsigbare dimensie van die werklikheid. 

In ‘n artikel in Learning for living maak Hilliard in dié verband ‘n belangrike opmerking: mense 
wat geleer is om die Bybel alte letterlik te lees, het nooit geleer dat die Bybel dikwels in 
beelde en metafore oor die onsigbare wêreld praat nie. En dié gebrek aan opvoeding 
veroorsaak later vir hulle geloofsprobleme. In sy eie woorde: “Those who had the misfortune 
to be educated in their youth, into a literalistic method of understanding the Bible, and have 
later learned, probably with some anguish, to value it rather for the religious truths it 
expresses, can look back and perceive now that the transition has meant, for them, 
something like the cultivation of a symbolic, a poetic appreciation of the Old and New 
Testaments”. 

As kinders effektief gehelp kan word om die boodskap van ’n verhaal eerder as die “feite” 
van die verhaal hulle eie te maak, sal hulle baie wen. Trouens, talle Bybelse verhale probeer 
juis om abstrakte begrippe aan die hand van verhale te verduidelik. ‘n Verhaal gee konkrete 
gestalte aan so ’n abstrakte begrip, en is daarom uiters geskik vir die godsdienstige 
opvoeding van kinders. Maar dan moet kinders gehelp word om te verstaan wat daardie 
verhale regtig wil doen. 

Dis nie moeilik om kinders in dié opsig te help nie. Dit verg maar net 'n bietjie tyd van ons 
kant. Hieroor wil ek ook graag iets sê. 

Kinders kan soms op die onmoontlikste tye met hulle vrae kom. Terwyl jy besig is om jou 
motor se olie af te tap of om aandete voor te berei, sal Piet maklik vir jou vra: “Pa, het die 
slang in die paradys regtig gepraat?” of: “Ma, het Bileam se donkie regtig gepraat?” Met jou 
gedagtes by wat jy op daardie oomblik aan die doen is, is dit die maklikste om te sê: “Moenie 
laf wees nie”, of: “Maar natuurlik nie”, of: “Dit staan tog so in die Bybel”. Omdat die vraag 
wat Piet stel, nie met so ’n kort antwoord afgemaak kan word nie, is dit veel beter om te sê: 
“Kan ons later vanaand daaroor praat?” en om dan op ’n meer geleë tyd werklik erns te maak 
met die vraag. 

Dit kan sommer die aanknopingspunt word om by huisgodsdiens die verhaal van Bileam se 
donkie te lees of die verhaal in Rigters 9 waar die bome 'n vergadering gehou het om vir hulle 
‘n koning te kies, en om dan te praat oor die verskil tussen “regtig” en “waar”. Jesus se 
gelykenisse kan dieselfde doel dien. 



Wanneer die kind self die vraag oor “regtig” en “waar” stel, gee hy vir jou die teken dat hy 
gereed is om oor dié saak te praat. ’n Bietjie aandag aan sy vraag sal baie latere 
geloofsprobleme help voorkom. 

Ek herinner my ’n gesprek wat my pa en ek 'n jaar of drie voor sy dood gehad het. Hy was om 
en by vyf en sestig jaar oud. Ons het onder andere oor die ark-verhaal gepraat — daardie 
verhaal wat sy kleinkind óók gepla het. Hy het sy lewe lank probleme gehad met die 
“werklikheidsgehalte” van dié soort Bybelse verhaal, maar omdat dit hom wysgemaak is dat 
hy dit of as letterlike - eerder as metaforiese —- werklikhede móét aanvaar, òf as 
“ongelowige” moes deurgaan, het hy aan die kwaliteit van sy geloof bly twyfel. Gevolglik het 
hy tot byna aan die end van sy lewe met ’n voortdurende geloofsonsekerheid rondgeloop. 

Ek onthou sy uitroep in die klein ure van die more: “Maar hoekom het niemand dit ooit vir 
my gesê nie?” 

Om saam te vat: daar kom ’n tyd dat kinders vanself meer skepties word oor wat wel en wat 
nie kan gebeur nie, wat werklikheid en wat fantasie is. Dan vra hulle vrae oor die 
paradysslang en Noag se ark en Bileam se donkie. Eerder as om kinders se skeptiese vrae 
opsy te stoot of met ’n ongeduldige antwoord af te maak, moet ons juis daardie geleentheid 
gebruik om hulle te help verstaan dat daar ’n onsigbare wêreld is wat meestal net in ’n 
verhaalvorm weergegee kan word en dat ’n mens moet probeer vra wat daardie verhale oor 
die onsigbare wêreld te sê het. Dis die tyd wanneer ons hulle kan begin help om 'n onderskeid 
te tref tussen taal wat na sigbare dinge verwys en taal wat deur middel van beelde en 
metafore na onsigbare dinge en waardes verwys. 


