
5. Die werklikheid is groter as wat dit lyk [Deel 3] 

Die verstand en die gemoed (“hart” of “niere”) reageer verskillend op dinge waarvan hulle 
bewus word. Die verstand klassifiseer gewaarwordinge byvoorbeeld in lengte en breedte en 
hoogte — die afmetings van die sigbare wêreld.  

Maar die gemoed interpreteer dieselfde prikkels as “mooi” of “lelik”, “roerend” of 
“afstootlik”. Dink maar aan ’n mooi skildery of ‘n aangrypende stuk musiek. Jy “reageer” 
daarop sonder dat jy kan sê waarom jy so reageer. Dis die “hart en die niere” se intuïtiewe 
reaksie op jou gewaarwordinge. 

Terwyl die verstand nog raad weet met die sigbare wêreld, staan dit ‘n bietjie verleë teenoor 
die onsigbare wêreld van estetiese en geestelike waardes — en ook teenoor God; want 
daardie  

koud, hard en sag, oorsaak en gevolg geïnterpreteer word nie. Daarom is die intellek se 
eerste reaksie op prikkels uit die onsigbare wêreld dié van onbegrip. 

Dis egter anders met die gemoed. Die gemoed kan, sonder om regtig te begryp en sonder 
om regtig te kan sê waarom dit so reageer, aangetrek of afgestoot word. Dit kan reageer. 
Met verwondering of afgryse, aanbidding of afsku. Daarom kan dit ook met oorgawe op die 
Onsigbare reageer of met 'n vlugreaksie van Hom af weg beweeg. 

Dat ’n mens tot geloof in en aanbidding van God kan kom, is dus geen intellektuele prestasie 
nie, maar die resultaat van ‘n geheimsinnige betowering van die gemoed deur Hom wat in 
die vierde dimensie woon. 

As ons dan ons kinders v voorsê dat slegs dinge waarmee die verstand raad weet “werklik” 
is, raak hulle gemoed stomp en verloor hulle mettertyd die vermoë om hulle te kan 
verwonder. En die uiteinde daarvan is dat hulle nie meer die werklikheid van die onsigbare 
dimensie werklikheid van God kan aanvaar nie. 

As die aanvaarding dat die onsigbare wêreld werklik is, en die spontane reaksies van die 
gemoed op die onsigbare wêreld eers onderdruk is, kos dit baie geestelike inspanning – selfs 
trauma - om weer tot geloof te kom. 

Dit beteken nie dat 'n mens jou verstand by godsdiens moet “afskakel” nie. Ons het ons 
verstand nodig om daardie oer-gewaarwordinge van die gemoed onder woorde te bring en 
vorm daaraan te gee. As dit nie moontlik was nie, sou ons nooit met mekaar oor ons 
godsdienstige belewenisse en ons godsdienstige kennis kon praat nie. Dis net dat die 
verstand nie die primêre invalspoort van godsdienstige kennis is nie, en dat ons klem op 
intellektuele kennis mettertyd ander soorte kennis verdag maak. 



Dis egter nie net ons onderwysstelsel wat fouteer nie. Dis dikwels ook die manier waarop ons 
ons godsdiensonderrig aanbied wat die kind se antenne breek waarmee hy die seine van God 
en die groter werklikheid opvang. Ek noem maar net een voorbeeld. 

Ons maak van die Bybel 'n feiteboek, ’n boek wat ’n mens — nes 'n geskiedenis- of 
aardrykskundeboek - moet “leer”: net soos jy moet weet wat die hoofstad van Zambië is, 
moet jy weet wie Jakob se seuns was. Daarom bevat ons kategese-boeke soveel invul-vragies 
en blokkiesraaisels. Ons peper hulle met intellektuele informasie, en mettertyd aanvaar hulle 
dat ‘n mens godsdiens óók net (of primêr) van dié verstand se kant moet benader. En dan 
staan ons verbaas as volwassenes dikwels geen godsdienstige ervaring meer kán hê nie. 

Die Christelike godsdiens is egter nie in die eerste plek ‘n stel feite of ‘n leerststuk nie. ’n 
Leerstuk is maar die intellektuele uiteensetting van i iets wat sy oorsprong buite die intellek 
het. Godsdiens gaan - van die mens se kant af bekyk — in die eerste plek oor ‘n openheid na 
die onsigbare kant van die werklikheid, oor ‘n intuïsie wat die stem van die onsigbare wêreld 
kan verneem. Dis oor daardie “oerbelewenis” en die gevolge daarvan vir ‘n mens se 
lewensbeskouing en lewenshouding wat die Bybelse verhale getuig. 

Christene is getuies wat vertel wat hulle uit die onsigbare dimensie van die werklikheid van 
God ervaar, gehoor én gesien het, en die Bybel is die verhale oor dit wat gehoor en gesien is. 
Bybelse verhale wil nie in die eerste instansie “feite” oordra nie, maar die dieper dimensie 
van die werklikheid oopsluit en die anderkant van die sigbare wêreld vir ons toeganklik maak. 

Bybelse verhale wil ons in staat stel om óók deel te hê aan die onsigbare wêreld van God en 
om so ‘n nuwe lewenskwaliteit te verkry -‘n lewens kwaliteit, wat Bybelse getuies “die ewige 
lewe” noem.  

Dis nie die “feite” van die verhale wat so belangrik is nie. Wat belangrik is, is die goddelike 
werklikheidsdimensie  wat deur die verhaal ontsluit word en die lewensmoontlikhede wat uit 
‘n ontmoeting met God ontstaan. 

Daarom vermoor ons feite- benadering meer as maar net die pret van na verhale te luister, 
en betaal ons uiteindelik ‘n prys daarvoor, want op die lang duur wil mense die Bybel “feitelik” 
— soos ’n geskiedenisboek of ' in wetenskaphandboek – lees. Erger, hulle wil hulle godsdiens 
bloot intellektueel “beleef”. 


