
20. Laat Jesus hulle voorbeeld word [3] 

Maar terug na ons onderwerp: Jesus moet later vir die kind werklik ’n navolgenswaardige 
figuur word, iemand op wie se lewe hy sy lewe kan modelleer en aan wie hy sy lewe met 
vertroue kan prysgee. Daarom moet ons Jesus vir ons kinders, soos die Hollanders sou sê, 
“uit die verf laat kom”. 

In een van die gemeentes waarin ons gebly het, het 'n vernuftige predikant ’n skare kinders 
eendag aan Jesus se voete gehad terwyl hy die destydse dade van Jesus telkens in 
kontemporêre beelde vertaal het: Jesus as ’n sportman, Jesus as 'n vriend, Jesus as die 
kaptein van die skool se span ... 

Miskien sal mense hulle wenkbroue hieroor lig. Maar hoe sou Jesus wees as Hy vandag geleef 
het? Wat sou vandag se mense laat vra het: “Maar wie is hierdie Man nou eintlik?” Waaraan 
sou ons Jesus se andersheid herken het? Wat sou vandag skares mense agter Hom aangelok 
het? 

Laerskoolkinders het nie altyd ’n baie duidelike begrip van ander kulture en ander tye nie. 
Hulle leer wel oor Eskimo’s en Laplanders en Arabiere, maar hulle interpreteer daardie 
kulture nog steeds via hulle eie kultuur. Wat hulle betref, is die hele wêreld se mense, 
afgesien van ’n paar eienaardighede soos kleredrag, haarstyl en eetgewoontes maar min of 
meer soos “ons”. Net soos “tweeduisend jaar gelede” vir hulle geen begrip is nie, so is die 
uitdrukking “’n Jood van destyds” ook nie vir hulle ‘n begrip waarvan hulle 'n voorstelling kan 
maak nie. Hulle kan Jesus daarom ook nie regtig binne sy eie Joodse kultuuropset interpreteer 
nie. Daarom gaan baie van wat Jesus gesê en gedoen het vir hulle verlore. 

Ons het dus behoefte aan 'n transkulturasie van Bybelse verhale, dit wil sê aan 'n “vertaling” 
van die kultuur waarin Bybelse verhale afspeel na die kultuur van ons tyd toe – amper soos 
die seuntjie van Jonkershoek gedoen het. Dit is nie regtig so moeilik as wat dit klink nie. 

Om die boodskap van die Bybelverhaal vir kinders duidelik te maak, hoef ouers, kategete en 
dominees nie noodwendig te doen wat die dominee in ons gemeente gedoen het nie. Om 
Bybelse verhale “eietyds” oor te vertel én die waarheid te bly praat, verg ’n goeie insig in die 
verhale self én heelwat skeppende vermoëns. Daar is egter eenvoudiger paaie wat selfs meer 
effektief mag wees. Ons kan byvoorbeeld vir ons kinders vertel wat die lewende Heer net 
nou die dag nog vir ons in ons lewe gedoen het en die ooreenkomste met die Bybelse verhaal 
uitwys. Dit is immers hoe die Bybel self ontstaan het: die evangelies het uit die verhale van 
mense gegroei wat bloot vertel het wat Jesus vir hulle gedoen en beteken het. 

Of ons dit nou ook sus of so doen, hoofsaak is dat Jesus as ‘n navolgenswaardige figuur “uit 
die verf’ sal kom. Maar dan moet ons dit ook nie weer so doen dat die kinders, wanneer hulle 
pubers word, nie meer met Jesus kan identifiseer nie. 



Ons het vroeër gesê ons kleutervertellings oor die “arme” Jesus kan dit later vir sewe- tot 
agtjarige kinders moeilik maak om Jesus as “held” te aanvaar. ’n Verkeerde aanbieding van 
Jesus “die held” kan dit ongelukkig óók later vir pubers moeilik maak om Hom te bly vertrou. 

In die puberteitsjare ervaar kinders dinge wat met hulle gebeur besonder intens. Daarom kan 
hulle soms so beangs, hartseer, verlate en van almal verstote voel. As hulle Jesus dan slegs 
as ’n soort “Superman” ken, sal hulle sulke tye God se nabyheid baie moeilik kan ervaar. Dit 
waaraan hulle in dié tyd behoefte het, is die medelye van Jesus wat by Lasarus se graf gehuil 
het en beangs in die tuin van Getsemane gebid het. 

Jesus die held moet daarom nie in ons godsdiensonderrig in ‘n “Superman” ontaard nie. Hy 
moet die mens Jesus bly — dit is immers hoe God Hom in Jesus geopenbaar het. 

Van Niftrik het nog eens gelyk: Jesus is nie die “arme Jesus” nie, maar Hy “is óók nie heroïes 
nie, want in Getsemane het Hy soos ’n wurm op die grond gekruip. Hy is ons Heiland. Dit is 
die evangelie”.  

Die puber moet hom met die worstelende Jesus kan identifiseer, want dis juis in sy 
identifisering met die worstelende Jesus dat Jesus vir hom die Heiland kan word. Die Oud-
Germaanse woord heilan, waaruit ons woord “Heiland” afkomstig is, beteken “heelmaak, 
genees”. As die puber hom kan identifiseer met die worstelende Jesus wat in Getsemane 
getroos word, sal hy in Hom die Weg na die Vader ontdek en weer heelgemaak word; want 
in sy smart en verlatenheid het Jesus tot die Vader geroep, en die Vader het Hom gehoor. 
Langs dié weg sal die puber ook iets begin begryp van “deur sy wonde het daar vir ons 
genesing gekom”. 

Dit is waarheen die kleiner kind nog op pad is. Daarom moet ons dié pad nie vir hom versper 
met ’n Jesus-figuur wat altyd wen, altyd “bo” is en nooit stryd ervaar het nie. 

Selfs al slaag ons nie honderd persent in al die moet’s waaroor ons gepraat het nie en al 
“pleeg” ons soms van die “moenies’”, is dit nog steeds beter om vertellers van die evangelie 
te wees as wat dit is om standerd-vier of standerd-vyfkinders met abstrakte begrippe en 
dogmas oor “sonde, verlossing en dankbaarheid” te peper soos tans dikwels die geval is. 

Op dié ouderdom moet hulle eerder ’n figuur kry om te volg, en dan ’n figuur wat kennelik 
navolgenswaardig is, én wat die evangeliese waardes konkreet verteenwoordig. 

Dis hierdie heldebewondering wat later, veral in die meer sensitiewe puberteitsjare, 
aanbidding kan word - selfs van die Getsemane-Christus. 


