
8. Die taal wat godsdiens praat [deel 2] 

As ‘n mens hierdie geloofstaal nie reg verstaan nie, kan dit vir jou baie probleme skep. As iets grusaams 
gebeur, sê mense dikwels: “Hoe kan 'n God van liefde so iets doen?” Maar dan vergeet hulle dat “God is 
liefde” ’n uitdrukking is soos “die wyn is rond”, waaruit jy nie kan aflei dat ander wyne vierkantig is nie. Jy 
kan dié soort taal nie “uitmekaar haal” en allerlei logiese afleidings daaruit maak nie. “God is liefde” 
beteken nie dat God as ’t ware van liefde “aanmekaar gesit” is nie, maar: “Jy kan God vertrou” of: “Jy kan 
selfs in grusame omstandighede op sy steun reken, want Hy is liefde,” of: “Jy kan selfs in grusame op God 
reken, want Hy tree in alle omstandighede op soos iemand wat liefhet. As jy wil weet waar God in die 
lyding is, moet jy jouself afvra waar iemand wat jou liefhet in daardie omstandighede sou wees”. 

Dis goed en wel om ons kinders te leer “God is liefde”, en om vir hulle so ’n muurteks te gee; want ‘n mens 
moet dit onder alle omstandighede weet. Maar dan moet hulle kan ervaar wat daardie woorde wil sê. 

Wat van ’n enkele uitdrukking soos “God is liefde” geld, is ook waar van die Bybel as geheel. 

Omdat die Bybelse verhale God verbeeld, gaan dit in die Bybel nie in die eerste plek om “die feite” nie, 
maar oor die verhaal en die betekenis van die verhaal. Dit gaan nie in die eerste plek oor wie die twaalf 
kinders van Jakob was of hoe lank die Israeliete in Egipte gebly het en oor waar die bitter water soet 
geword het nie, - soos ons Bybelkennistoetse so graag vra — maar oor wat die verhale sê oor die God van 
Jakob en sy twaalf seuns, oor die God wat die verdruktes se gekerm hoor, die God wat bitter water 
drinkbaar maak. Die Bybelse verhale wil die vierde dimensie, die onsigbare dimensie van God in, met en 
onder die Bybelse verhale oor mense aan die orde stel en ons help om met geloofsoë na die wêreld om 
ons te kyk. 

Die Bybelse verhale wil as ‘t ware ’n metafoor wees wat vir ons wil sê: só, soos dié verhaal vertel, is God 
ook in jou geskiedenis teenwoordig. Die Bybelse verhale wil ons gemoed gevoelig maak vir God se 
teenwoordigheid in die onsigbare dimensie waarin ons lewens toegevou is, sodat Hy deel van die 
werklikheid van ons alledaagse lewe sal wees. 

Ons sal in ons verdere bespreking nog dikwels op dié eie aard van godsdienstige taal terugkom, want dis 
op dié terrein waar ons godsdiensonderrig dikwels verkeerd loop en waar mense die spoor byster raak. 
Omdat hulle nie geleer het om die beeld of metafoor te probeer begryp nie, kyk hulle teen die “feite” van 
die verhaal vas. 

“Feite” is dinge wat deur die intellek beoordeel en geklassifiseer word. En as die intellek die “feite” 
ongeloofwaardig vind, verwerp mense ook die geloof. Intussen gaan dit nie in die Bybel oor die is-taal 
van die “feite” nie, maar oor die soos-taal van die metafoor. 

Ek is bevrees dat ons godsdiensonderrig kinders nie juis help om dié onderskeid te verstaan nie. Daarom 
verdwyn die geloof “in die branding van die latere lewe”. Ons kom later weer hierop terug. 


