
7. Die taal wat godsdiens praat [deel 1] 

Nog iets wat my opgeval het in gesprekke met volwassenes is dat hulle nooit regtig tydens hulle 
godsdienstige opvoeding geleer het wat die verskil is tussen die taal waarmee ‘n mens oor die sigbare 
wêreld praat en die taal wat jy gebruik om oor die onsigbare wêreld, en daarmee oor God, te praat nie. 

In die vorige hoofstuk het ons besluit dat die primêre “orgaan” van die geloofservaring die gemoed is, en 
dat die intellek eers daarna aan die orde kom om daardie belewenis en insig te verwoord. Ons het ook 
gesê dat die intellek nie altyd mooi raad weet met die inligting van die gemoed nie, omdat dit daardie 
kennis nie kan klassifiseer soos dit kennis oor die sigbare wêreld kan klassifiseer nie. 

‘n Eenvoudige voorbeeld kan dit illustreer. Wynkenners sê ‘n wyn is “rond” of * glad”. Dit beteken 
allermins dat daar ronde, vierkantige of langwerpige wyne is, of dat ander wyne “skurf” is. As ons sê ‘n 
wyn is “rond”, gebruik ons taal van die verstand — hoe ontoereikend dit ook al is — anders sou ons 
gewoonweg moes stilbly. 

Met kennis van die gemoed is dit nie anders gesteld nie. Ons gebruik woorde en uitdrukkings van ons 
alledaagse taal om iets te probeer sê oor ’n ervaring of ’n stuk kennis wat nie eintlik met gewone woorde 
gesê kan word nie. Dis omdat mense godsdienstige taal net soos gewone taal wil uitlê dat hulle dikwels 
met ernstige geloofsprobleme te doen kry. 

Ons leer ons kinders nie betyds dat godsdienstige taal anders werk as gewone spreektaal of die taal wat 
ons in die wetenskap gebruik nie. Inteendeel, ons leer hulle om “God” op dieselfde manier te verstaan as 
“appel”, en “God is liefde” op dieselfde manier as “die bank is rooi”. 

Soos jy van 'n appel kan sê dat dit rooi of groen of geel is, dat dit 'n soet smaak het, dat dit aan 'n boom 
groei, ensovoorts, so bespreek ons God se “eienskappe”. Ek onthou hoe die volgende tabel vir ons geleer 
is: 

GOD SE DEUGDE 

Hy is die verhewene      Hy is die algoeie 

in sy goedheid   in sy majesteit   in sy majesteit  in sy goedheid 

ewig    eenheid    heiligheid   wil 
onveranderlik  onafhanklikheid  genade   wysheid 
oneindig   onsienlikheid    waarheid   almag 

Dis, met respek gesê, amper soos om in ’n biologie-klas die een of ander diertjie uitmekaar te sny om te 
sien hoe hy lyk en funksioneer. Dis asof ons God met ons blote oë “bekyk” en “beskou”. ’n Tabel soos die 
een hierbo weerspieël ’n intellektuele beskouing van God waar die gemoed geen rol te speel het nie en 
waar daar byna geen ruimte meer is vir verwondering en aanbidding. nie 

En wat beteken al daardie woorde buitendien?  

Dis so anders as wat Jesus oor God gepraat het. Want Jesus het gesê God is soos 'n pa wat twee seuns 
gehad het, of soos ‘n skaapwagter wat één van sy honderd skape vermis; die evangelie soos ’n koekie 
suurdeeg wat in ’n bak meel ingewerk word; naasteliefde soos 'n Samaritaan wat ’n gewonde Jood ophelp 



en versorg; gebed soos 'n vrou wat by ’n onregverdige regter neul; die ewigheid soos ’n banket; die 
vreugde in die hemel as iemand hom bekeer soos ‘n vrou wat haar laaste muntstuk verloor en weer vind 
. 

Die belangrike woord hier is telkens soos. Die taal wat Jesus gebruik as Hy oor God praat, is nie is-taal nie, 
maar soos-taal. Presies daarom beteken is in: 

“Die bank is rooi” 

en in: 

“God is liefde" 

nie dieselfde nie. In “God is liefde” beteken is: God is soos iemand wat iemand anders liefhet. 

Ons gewone taal is ontwerp om oor die sigbare wêreld te praat. As ons oor God praat, praat ons oor ’n 
dimensie van die werklikheid waarvoor ons gewone taal nie meer toereikend is nie. Ons taal oor die ander 
dimensie is soos die taal van “die wyn is rond” - dit sê meer as wat die afsonderlike woorde beteken. 

Batson en Ventis verduidelik godsdienstige taalgebruik so: “Godsdienstige taal ... is ‘n poging ... om oor 
’n ondervinding te praat wat nie in ’n letterlike sin verstaan kan word nie, maar wat jou in staat stel om 
jou probleme in ’n nuwe lig te sien”. 

As ons sê “God is liefde”, gebruik ons ’n beeld, of miskien beter gestel, ‘n metafoor. ’n Metafoor is iets 
soos: “My hart brand vir hom”, waarmee ons sê: “My hart is soos ‘n vuur — my gevoel vir hom maak my 
eintlik seer”. “My hart is soos 'n vuur” is 'n vergelyking, maar “My hart brand” laat die “soos” weg en sê: 
“My hart is ‘n vuur”, is ‘n vergelyking, maar “my hart brand” laat die “soos” weg en sê: “My hart is ‘n vuur”.  

Omdat 'n metafoor die “soos” weglaat, kan dit bedrieglik wees, want as jy dit letterlik opneem, kan jy dit 
heeltemal misverstaan. Dis waarom ons gesê het: as die Bybel sê “God is liefde”, moet ’n mens dit anders 
verstaan a as “die bank is rooi”, want “God is liefde” is ‘n metafoor wat sê: God is soos iemand wat liefhet”. 
En as jy al iemand gesien het wat regtig iemand anders liefhet, sal jy die vergelyking verstaan: God is 
soos 1 Korintiërs 13. Hy hou nie boek van die kwaad nie, Hy is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik 
nie, is bly saam met die waarheid ... God is soos 'n pa wie se seun al sy goed in ’n vreemde land gaan 
deurbring het, maar wat nogtans vir sy seun bly wag het en wat, toe die seun terugkom, vir hom ’n fees 
aangerig het. En Jesus se lewe sê: God is soos iemand wat vir ‘n skelm belastinggaarder sê: “Ek wil vandag 
by jou eet”, of soos iemand wat vir ’n vrou wat op owerspel betrap is, sê: “Ek veroordeel jou ook nie. Gaan 
heen, en sondig nie meer nie”. 


