
17. Die wydste antwoord [2] 

Maar Genesis 1 gaan verder: die mens is gemaak om God se beeld op aarde te wees. As ons 
God se “beeld” is, hoe kan ons dan anders wees as om, soos God, sorgsame mense te wees? 
En as ons sorgsame mense is wat, soos God, vir lewe moet sorg, hoe kan ons dan die natuur 
verniel, diere mishandel, die lug besoedel, strome vuil maak of mense verdruk? So gelees, 
kan Genesis 1 ons lewens koers en betekenis gee. 

Meer nog: om as “beeld” van ’n Skeppergod te leef, beteken om skeppend te leef. Is die 
prente wat ons teken en die koek wat ons bak en die werkgeleenthede wat ons skep dan nie 
deel van ons beeld-van-God-wees nie? 

Op dié manier kan ons vir die kind ’n konkrete voorstelling gee van wat die metafoor “beeld 
van God” vir sy praktiese lewe beteken. Terselfdertyd kan ons hom help om sy hele lewe in 
’n godsdienstige raamwerk te verstaan en om langs dié weg betekenis in die lewe te vind. 

So kan godsdiensonderrig veel meer word as ’n sessie vir stories en ’n sessie vir feite-
kontrole, en uitmond in die ervaring van die onsigbare kant van die werklikheid, wat 
perspektief gee op ons verantwoordelikheid in die sigbare werklikheid. 

Sover kan ons nog verklaar en koers gee. 

Daar is egter ook veel moeiliker “waarom”-vrae. Waarom is daar mense wat ly? En: waarom 
gaan dit goed met soveel mense wat nie eers glo dat daar ’n God is nie? 

‘n Mens kan die laaste vraag nog beantwoord. God is nie Iemand wat vernietig nie. Hy laat 
lewe. En as Hy sy son oor regverdig en goddeloos laat skyn en dit op almal laat reën, en ons 
sy beelddraers is, behoort ons ook nie onderskeid te tref tussen “goeie” en “slegte” mense 
nie en vir almal te sorg, ongeag wie hulle is. 

Maar waarom is daar dan lyding? Waarom dóén God nie iets daaraan nie? Nie eens aan ’n 
mier wat half verlam lê en spartel nie? Waarom is daar goeie mense wat ly? Die laerskoolkind 
het ’n ontwikkelde sin vir regverdigheid en verstaan “moreel goed” in die sin van “’n oog vir 
’n oog en ’n tand vir ’n tand”. Waarom maak God dan goeie mense seer? 

Om te sê God het wel ’n doel met alles, kan vir mense met ‘n bepaalde geloofsagtergrond en 
baie oefening in geloofsberusting ’n genoegsame antwoord op dié vraag bied. Dit is egter 
nie ‘n antwoord om aan ’n kind te verstrek nie, want dit verg ’n redelik ontwikkelde 
intellektuele vaardigheid én baie Godsvertroue om vanuit ’'n (onbekende goddelike) doel 
terug te redeneer na’n (onverstaanbare goddelike) strategie om dié doel te bereik. En selfs 
al kan die kind die argument volg, moet ons weet dat die “doel”-antwoord nie alle mense 
troos nie en dat talle volwasse gelowiges nog steeds bly vrae vra en twyfel. 



Dis hier waar die ouer en die godsdiensonderwyser meestal ewe verslae staan as die kind. En 
as jy self verslae staan, help dit nie om voor te gee jy verstaan nie. ’n Noodantwoord mag vir 
die oomblik ’n “O!” as reaksie uitlok, maar dit sal nie lank bevredig nie. 

Dis hier waar “Ek weet nie” ’n eerlike, maar ook ’n goeie antwoord is. 

Ons wéét eenvoudig nie alles nie. En ons verstaan nie alles nie. Ons is nie gode nie, net 
mense. 

Rudolf Otto sê in sy boek Das Heilige dat ’n ontmoeting met God twee kante het: aan die een 
kant word jy na Hom toe aangetrek. Aan die ander kant word jy van Hom af weggestoot. 
God, so sê hy, is tegelyk ’n fassinerende én ’n angswekkende misterie. Soms kan jy so naby 
aan Hom kom dat jy voel jy kan aan Hom raak. Maar soms is Hy die misterieus-veraf en 
onbegryplike God. 

Hoewel God nie in lyding verder van ons af weg is as in vreugde nie, en hoewel Hy nie in lyding 
op ‘n ander manier aanwesig is as in die vreugde nie, is Hy in lyding onbegryplik. Die verhaal 
van Job kan ons hier help om die kind iets van die misterie van God te help ervaar. 

Juis die ervaring dat ons God nie kan begryp en verklaar nie, kan die kind leer dat God wel op 
die kaskar saam met Hom ry, maar dat dit nie al is wat daar van God gesê kan word nie. Soms 
is Hy so onverstaanbaar dat dit voel of jy Hom kwyt is. Tog: Hy het nie verander nie. Hy is nog 
Vader. 

Maar meer nog: waar ons én ons kinders almal verslae staan voor die Onbegryplike, kan die 
kinders sien dat daar ook aan ons insig en krag 'n einde is en dat ons óók maar versorg moet 
word. Dit mag so wees dat Pa die bal die verste van almal kan skop en dat Ma wiskunde die 
beste van almal verduidelik, maar aan Pa en Ma is daar óók ’n einde. Daar kom ’n punt waar 
Pa en Ma óo4k maar versorg en getroos moet word. Daar kom ‘npunt waar Dominee ook 
maar net sy kop kan skud - en bly vertrou. En hulle is al grootmense. 

‘n “Ek weet nie” wat nie uit tou-opgooi of sinisme nie, maar uit ’n verbystering voor die 
Misterie gebore is, kan die wysvinger van die ouer of onderwyser af na die Bron van alle lewe 
draai en die kind leer dat geen mens — selfs nie eens sy sterk pa, slim ma of geleerde dominee 
— volkome is nie en dat alle mense troos en vertroue nodig het as hulle begin twyfel. 

Die Heidelbergse Kategismus begin met die vraag: “Wat is jou enigste troos in lewe en in 
sterwe?” Hoe gaan ons die katkisant oortuig dat hy of sy troos nodig het as hulle nie al saam 
met ons voor die labirint van die lewe gestaan het nie? 

“Maar hoekom?” kan 'n goudmyn van temas lewer vir ons godsdiensonderrig, mits ons weet 
wat die kind se eie vrae is en op ’n skeppende manier met hulle vrae én met die Bybel kan 
omgaan. 



Ek meen dus dit sou beter werk as ons kon aansluit by vrae wat uit die kinders se 
skoolleerplanne en uit hulle lewe van dag tot dag ontstaan, en daardie vrae uit die Bybel en 
met verhale uit die Bybel kon belig, as wanneer ons die Bybelverhale maar sistematies 
“deurwerk”. 


