
19. Laat Jesus hulle voorbeeld word [2] 

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. 

Maar dan moet ons ook die ander uiterste vermy. ’n Goeie voorbeeld in dié verband is 
miskien die lied “Stille nag”. Die woorde van die ou “Stille nag” het sonder twyfel sommige 
van die foute (soos romantisering) vertoon waaroor ons so pas gepraat het. Dit is toe 
verander - waarskynlik om dogmatiese redes. Maar het ons kinders regtig by die verandering 
gebaat? 

Het dié lied, wat so geliefd was by kinders, nie nou ontoeganklik en niksseggend geword vir 
hulle nie? Vergelyk maar self: 

Stille nag, heilige nag: 
Alles rus, eensaam wag 
slegs Maria, geseénde vrou, 
by haar Kindjie met Josef so trou. 
Soete, hemelse rus, 
soete hemelse rus. 

Stille nag, heilige nag. 
Jesuskind lank verwag. 
Lig uit lig uit die Vader se ryk 
word uit liefde aan mense gelyk. 
Loof die hemelse kind. 
Loof die hemelse kind. 

Hoewel daar seker in die ou bewoording ook woorde was soos “geseënde” en “trou”, wat die 
kleiner kinders nie altyd presies geweet het wat dit beteken nie, was die verhaal wat die lied 
oorvertel het aan hulle bekend en het hulle redelik goed geweet wat hulle sing. 

Daarenteen wemel die nuwe bewoording van sulke begrippe: “verwag”, “lig uit lig”, “Vader 
se ryk”, “aan mense gelyk word”. Boonop is die verband tussen dié begrippe onduidelik: die 
tweede versreël bevat ’n historiese verwysing (die profete het Jesus se geboorte voorspel en 
mense het lank gewag dat die profesieë vervul moes word), die derde versreël verwoord die 
uitkoms van ’n dogmatiese twispunt uit die tyd van die vroeë kerk (waaroor ons aanstons sal 
praat), terwyl die vierde reël die leer van die goddelike vleeswording besing. Hoewel 
volwassenes die verwysing na die Kind wat “lank verwag” is moontlik sal kan ontrafel as die 



era tussen die profete van die Ou Testament en die geboorte van Jesus, is daar waarskynlik 
heel weinig volwassenes wat die Geloofsbelydenis van Nicea ken waarin die woorde voorkom: 
“Ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor 
al die eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak 
nie, van dieselfde wese met die Vader...” Want dit is die verband waaruit die frase “lig uit lig” 
geneem is. Selfs al ken volwassenes dié verband, wat verstaan die deursnee-lidmaat van 
daardie woorde? En hoe verduidelik jy dit aan 'n kind wat so graag “Stille nag” se pragtige 
melodie sing? 

In dié geval sou ek byvoorbeeld eerder of by die ou woorde hou, òf aan die ou woorde se 
oordrewe romantiek wou skaaf as om kinders ingewikkelde en onverstaanbare dogmas te 
laat sing. 


