
18. Laat Jesus hulle voorbeeld word [1] 

Ek weet van geen Graad 1-juffrou, alias Sub A-juffrou, wat nie heel gou na die kleuter begin 
skoolgaan, sy Ma en Pa se plek as kundige op alle kennisterreine inneem nie. By ouderdom 
tien tot twaalf kom Juffrou en Meneer 'n bietjie op die agtergrond te staan, maar hulle plek 
word dan net ingeneem deur ander gesagsfigure: sportfigure, musiekmakers, filmsterre en 
resiesjaers. Foto’s van dié helde versier ons kinders se kamers. Hulle wil aantrek en stap en 
lag soos dié figure doen.  

Kinders is die wonderlikste dissipels wat daar kan wees. 

Sekere figure in die Bybel - met voorbehoude van wat ons in die hoofstuk Is daar goeie en 
slegte mense? bespreek — sal vir dié kind uit dié ouderdomsgroep aantreklik wees. Ek dink 
aan Josef, wat kleintyd verkoop is en alleen moes regkom; Samuel, wat as kind al uitgestaan 
het bo die ander; Dawid, wat as jong seun heldedade verrig het; koning Josia, wat op 
agtjarige ouderdom koning geword het; Daniël, wat as jong seun by sy beginsels gebly het, 
en diesulkes. 

Maar ons kinders moet nie dissipels van Dawid of Daniël word nie. Die doel van Christelike 
godsdiensonderrig is om ons kinders te help om dissipels van Jesus te word. As ons kinders 
dissipels van Jesus moet word, moet hulle Hom óók op dié ouderdom leer ken as Een wat 
nagevolg kan word - as die timmermanseun wat so groot en belangrik geword het dat die 
jaartelling van die eeue op 'n skaal vóór en ná sy geboorte bereken word, as die Een wat 
hongeriges versorg het, blindes genees het en lammes laat loop het. Trouens, selfs die 
volwassenes van Jesus se tyd — insluitende die priesters wat Hom op twaalfjarige ouderdom 
in die tempel ondervra het - het van Hom gesê: “Wie is Hy tog?” Party mense het gesê Hy is 
Elia en ander dat Hy een van die profete is wat weer opgestaan het. 

En Jesus wou weet: “Wie sê julle is Ek?” 

Verhale van verwondering oor Jesus se krag, insig, wysheid, geduld, verset teen 
wanpraktyke, medelye met die uitgeworpenes, en dies meer is volop in die Bybel. Die kinders 
moet dit hoor. 

Laat Jesus maar hulle held word. Hy leef immers nog. 

As hulle net wil begin doen en leef soos Hy gedoen en geleef het, het ons ver gevorder - bes 
moontlik verder as wat vele volwassenes al gevorder het. 

Sewe- na agtjarige kinders sal egter moeilik ware bewonderaars van Jesus word as hulle Hom 
in hulle kleutertyd op die verkeerde manier leer ken het. Daarom moet ons miskien hier ook 
iets oor kleuteronderrig sê. 



Ons vertel graag vir ons kleuters van die Baba Jesus. En dis reg so, want alle kleuters is dol 
oor babas. Maar die manier waarop ons vir hulle van Jesus vertel, kan dit later vir hulle moeilik 
maak om by Jesus te bly. Ek dink hier aan die manier waarop ons soms die Kersverhaal vertel: 
Die arme Josef en Maria kom teen skemeraand moeg en afgemat in Betlehem aan, maar 
niemand het vir hulle ’n plekkie waar hulle kan gaan slaap nie. Uiteindelik bied iemand darem 
vir hulle sy stal aan. [Nêrens in die Bybel word na ‘n stal verwys met Jesus se geboorte nie, 
wel dat Hy in ‘n krip neergelê is – JC. In Matt. 2:10-11 lees ons:  

Toe hulle (die wyse manne uit die ooste) die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in 
die huis (nie stal nie) ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en 
hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke 
oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre.] 

En daardie nag word Jesus net daar in die stal tussen die diere gebore: ‘n klein, weerlose baba 
in doeke toegedraai in die krip. Die engele van die hemel sing en die skaapwagters en die 
wyse manne kom bring hulde aan Hom, maar die wrede koning Herodus beplan om Hom 
dood te maak ... 

Wanneer die Kersverhaal só vertel word, word die kleine Jesus in sulke romantiese kleure 
geskilder, en die ongasvrye Betlehemmers en die skelm, wrede Herodus in sulke demoniese 
trekke, dat die kleuter hom dadelik aan die kant van die Baba skaar. Hy wil - soos Petrus in 
Getsemane - ook sy plastiekswaard uitpluk om die Baba te beskerm. Intussen is die Baba 
besig om Hom op Kersnag aan die kant van die kleuter te skaar en wil die Baba die kleuter in 
sy sorg neem. 

Op Kersnag gaan dit nie oor ons medelye met God nie, maar oor God se medelye met ons. 
Dis nie ons wat die kleine Jesus op Kersnag te hulp moet snel nie, maar Hy wat óns te hulp 
snel. 

In ons kindertyd het ons ’n Hallelujalied gesing wat min of meer so gelui het: 

Ek wil graag wees soos Jesus 
so nederig en so goed 
sy woorde was so vriendelik, 
sy stem was altyd soet. 

Die bedoeling van die lied was reg: dit wou jou aanspoor om soos Jesus te wil wees. Maar 
die Jesus van die lied was ’n romantiese Jesus. Want hoe sé jy met ’n soet stem: “Julle 
witgepleisterde grafte ...” of: “My Vader se huis is ’n huis van gebed, maar julle het dit 'n 
rowerspelonk gemaak!” Of hoe dryf jy mense vriendelik met ’n sweep uit die tempel en 
keer hulle tafels om? 



Van Niftrik het gelyk: “Jesus is nie die arme Jesus nie. Hy is óók nie die skoonste Jesus van 
een van ons gesange nie — Hy het immers geen gestalte of heerlikheid gehad nie. Hy is nie 
beklaenswaardig nie - Hy vra nie ons trane nie en het dit ook nie nodig nie ...” 

As ons 'n Bybelverhaal romantiseer — dit “mooier” maak as wat dit is - kan ons presies die 
omgekeerde reaksie ontlok as wat die verhaal veronderstel was om te ontlok. So kan ons 
met die Kersverhaal ’n beskermingsdrang by die kleuter ontlok eerder as ’n gevoel van 
afhanklikheid. En as die kleuter Jesus telkens te hulp moes snel en so Jesus se redder geword 
het, sal ons dit later moeilik regkry dat Jesus sy held kan word in wie se voetspore hy wil trap. 


