
Die werklikheid is groter as wat dit lyk [Deel 1] 

In talle gesprekke met volwassenes het één ding my opgeval, naamlik die aantal mense wat 
sukkel om hoegenaamd in God te glo, laat staan nog om dié of daardie kerk se leer te glo. 

Hulle vertel feitlik deurgaans dieselfde storie: kleintyd het hulle wel geglo, maar hulle kan nie 
meer nie, al wil hulle ook. 

Daar is verskillende redes vir dié verlies aan “die geloof van die kinderjare in die branding van 
die latere lewe”, soos Van Niftrik dit genoem het. 

In hierdie hoofstuk wil ek één belangrike faset van godsdiens en godsdienstige opvoeding 
uitlig wat terselfdertyd ‘n raamwerk kan skep vir ons verdere gesprek. Ter wille van 
duidelikheid moet ek ietwat van ’n ompad loop. 

Een van ons kinders het kleintyd twee fantasie-vriende gehad: Kieriek en Ghonjas. Kieriek 
het in die posbus in die voortuin gewoon en Ghonjas net onder die vensterbank buitekant die 
eetkamervenster. 

Elke oggend het hy vir Kieriek in die posbus gaan groet, en wanneer dit gereën het, was hy 
erg bekommerd oor Ghonjas onder die vensterbank. 

Kieriek en Ghonjas was werklikhede. 

Een oggend het dieselfde knapie met sy kaskar op die sementstrook agter die huis gery. Elke 
keer as hy in die kaskar inklim, het hy heeltemal in die regterkantse hoekie van die sitbank 
gaan sit, sodat hy kwalik die stuurwiel kon bykom. 

Na 'n rukkie in dié ongemaklike posisie, raak hy effens vererg. “Ag nee, Liewe Jesus man, sit 
bietjie soontoe!” vermaan hy sy Reisgenoot en skuif nader aan die middel van die bank. 

Jesus was vir hom ’n werklikheid. 

Kleuters het normaalweg nie probleme met figure soos Kieriek en Ghonjas nie. Dwergies en 
feetjies en pampoene wat koetse word of beertjies wat praat, is heeltemal normaal. Ek het 
nog nooit gehoor van 'n kleuter wat vra of ’n pampoen “regtig” 'n koets kan word en of 
beertjies “regtig” kan praat nie. Die storiewêreld en die “werklike” wêreld is vir hulle ewe 
werklik en ewe eg en hulle maak geen onderskeid tussen die twee nie. 

As jy hulle van God vertel, bestaan Hy ewe vanselfsprekend. 

Hierin steek 'n belangrike waarheid: ’n klein kind aanvaar * vanselfsprekend dat die wêreld 
’n ander, onsigbare kant het. Sy wêreld staan spontaan oop na ’n groter werklikheid toe. 



Naas sy stoel en sy bed en sy beker is daar 'n groter wêreld wat net so werklik is as sy stoel 
en sy bed en sy beker. 

God is vir hom óók net so werklik as sy stoel en sy bed en sy beker. 

Mettertyd, teen die tyd dat hulle skool toe gaan, begin hulle spontaan 'n onderskeid tref 
tussen die fantasiewêreld van pampoenkoetse en wat “regtig” kan gebeur. Maar dié besef 
wis nie outomaties die spontaneïteit uit waarmee hulle aanvaar dat die werklikheid groter is 
as wat ons kan sien nie. Kinders van skoolgaande ouderdom het nog steeds nie ’n probleem 
met die werklikheid van die onsigbare wêreld nie, en daarom ook nie met God nie. 

Volwassenes wat geloofsprobleme ervaar, getuig egter dat hulle daardie spontane 
aanvaarding van 'n groter wêreld mettertyd kwytgeraak het. Wat het dan tussen hulle 
kinderwêreld en hulle volwasse wêreld verkeerd geloop? 

Ek wil hier ‘n klip in die bos gooi. 

Dis óns wat kinders mettertyd deur onderrig leer dat slegs dinge soos ’n stoel en ’n bed en ’n 
beker “regtig” bestaan; dat net dit wat sigbaar is, “werklik” is. 

Dis óns wat hulle mettertyd leer dat die werklikheid net één kant het: dit wat ons kan sien en 
ruik en voel en hoor. 

Dis óns onderrig wat hulle wêreld mettertyd kleiner maak as wat dit regtig is. 

Dis óns wat hulle leer dat slegs dinge wat deur die verstand begryp word “regtig” bestaan.  

Dis óns wat hulle verstand ten koste van hulle gemoed oefen en hulle leer dat ’n aandoening 
van die gemoed — in vergelyking, met die insig van die intellek — onder verdenking staan. 


