
6. Die werklikheid is groter as wat dit lyk [Deel 4] 

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”. 

En dan val alles plat. Want die taal van geskiedenis en wetenskap is ontwerp om oor dinge te 
praat wat gesien en met die verstand ontrafel kan word. Maar daardie taal is ontoereikend 
vir enigiets anders, by uitstek ontoereikend vir godsdienstige gebruik — soos in die volgende 
hoofstuk betoog sal word. 

Ten spyte van ons godsdiensonderrig het ons Christelike onderwysstelsel én ons 
godsdiensonderrig het ons in baie gevalle daarin geslaag om iets wat eers spontaan by 
kinders was, naamlik hulle besef van die groter werklikheid, te versmoor en daarmee ook 
hulle besef — én belewenis — van God. 

Daarom lees baie volwassenes die Kersverhaal en vier baie volwassenes Kersfees hoogstens 
nog “ter wille van die kinders” — omdat dit tog nie “regtig” waar kan wees nie, en soek 
“elders” vir geestelike vervulling. 

Erger nog: die verdringde behoefte aan iets “groters” as hulleself dryf hulle in allerlei kultusse 
in, soos J. B. Priestley lankal en Du Plesssis onlangs uitgewys het. Hulle betoog dat die manier 
waarop ons ons kinders grootmaak, miskien een van die vernaamste redes is waarom so baie 
mense deesdae tot die eienaardigste kultusse, selfs Satanisme, aangetrokke voel. Ons leer 
ons kinders wat “werklik” en “onwerklik” is en moedig hulle op dié manier (onbewustelik) aan 
om die geloof aan die werklikheid van die onsigbare wêreld uit hulle bewussyn te verdring. 

Die onsigbare wêreld bly egter sy prikkels en boodskappe uitstuur. God bly tussen die struike 
van sy tuin aan die soek en aan die roep na die mens wat van die Boom van Kennis van Goed 
en Kwaad geëet het. Omdat die blote verstand nie weet hoe om daardie prikkels en daardie 
stem te verwerk nie, verwerp of ontken hy dit. Dan kompenseer die onderbewuste vir-die 
verlies, want in die onderbewuste bly die behoefte bestaan om daardie seine op die een of 
ander manier te verwerk. Uiteindelik lei dit daartoe dat mense hulle toevlug neem tot 
enigiets wat daardie behoefte bevredig. 

Die hedendaagse belangstelling in die okkulte is dus onder meer ‘n onderbewuste 
kompensasie vir 'n godsbewussyn wat ons deur eensydige intellektuele onderrig uit mense 
se bewussyn verdring het. Moet ons dan regtig verstom staan voor die “boosheid” van die 
tyd? 



As ons hieraan ‘n korreksie wil aanbring, sal ons ernstig moet kyk na die manier waarop ons 
ons kinders godsdienstig opvoed. Ons sal moet sorg dat die kind se bewussyn van ‘n groter 
werklikheid nie verdring word of mettertyd vir hom belaglik voorkom nie. 

Ons sal moet sorg dat ons godsdiensonderrig ons kinders help om oop te bly vir die groter 
werklikheid wat nie minder werklik of minder waar is omdat dit onsigbaar is nie, en om die 
goddelike dimensie in, met en onder die Bybelse verhale én ons geskiedenis te ontdek. Ons 
sal ons kinders moet help om die Christelike lewenskuns - die kuns van die ewige lewe – te 
bemeester. 

Dit kan net geskied as God en die geestelike dimensie van die lewe vir kinders ‘n deurleefde 
werklikheid bly, só dat hulle Hom op ‘n kaskar kan aanspreek. Maar daar gaan blote 
feitekennis hulle nie bring nie. 


