
Voorwoord 

Om ’n middelste kind te wees is altyd moeilik. Die oudste was vir almal ’n wonderwerk en die jongste 
alte fraai en oulik. Dis die middelste een wat so half op die syspoor is. 

Dis met die laerskoolkind se godsdiensonderrig nie anders gesteld nie. 

Daar word baie geskryf en gepraat oor kleuters en oor godsdiensonderrig aan kleuters. Daar word 
ook boeke vol geskryf oor tieners en hulle spesiale behoeftes, maar die laerskoolkind word so min of 
meer aan sy eie lot oorgelaat. En dit is juis waar baie van die probleme ontstaan wat later in mense 
se godsdienstige lewe woes en wreed te kere gaan. 

Met hierdie boek wil ek ’n paar probleme in huislike en kerklike godsdiensonderrig aan die 
laerskoolkind aan die orde stel wat, as dit opgelos kan word, sal kan voorkom dat kinders, wanneer 
hulle grootmense word, met dieselfde probleme gaan sukkel waarmee talle volwassenes vandag 
stoei. 

Ek sê graag dankie aan Frances Klopper, Magdaleen du Toit en dr C. D. Roux wat die manuskrip gelees 
het en waardevolle wenke gegee en soms substansiële kritiek gelewer het. Vir wat van dié raad en 
wenke geword het, moet ek egter volle verantwoordelikheid aanvaar. 

Ek hoop dat die boek naas leerplanontwerpers ook vir ouers, kategete en predikante van waarde sal 
wees. 

Ferdinand Deist 
Augustus 1990 
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Die rede vir die boek 

Dis nie omdat ek so baie van kinders af weet dat ek graag iets oor die godsdienstige opvoeding van 
kinders wil sê nie, maar om ’n heel ander rede. 

Die Nederlandse opvoedkundige Waterink het gesê: opvoeding is nie wat jy jou kind leer nie, maar 
wat hy oorhou van wat jy hom geleer het. Ook ons kinders se godsdienstige opvoeding is nie wat ons 
hulle omtrent God leer nie, maar wat hulle oorhou van wat ons hulle oor God vertel. 

Ongelukkig kan ’n kind op twee maniere “iets oorhou” van wat ons as ouers of onderwysers hom 
geleer het. 

Hy kan iets positiefs oorhou, iets wat sinvol is en sy lewe verryk, maar hy kan ook iets oorhou wat sy 
geestelike groei demp en vir hom krisisse in sy latere geloofslewe veroorsaak. 

Toe ons in die sestigerjare in Stellenbosch se omgewing Sondae vir bruinmense gaan dienste hou het, 
het ’n seuntjie van Jonkershoek lustig aan “As Hy weer kom” gesing: 

As Hy weer kom, 
As Hy weer kom 
kom haal Hy sy peddels 
al sy peddels 
fraaie peddels 
vir Jesus se kroen. 

Vir Hom was Jesus nie ’n Koning met ’n goue kroon nie, maar Een wat fiets-oor-die-skouer in die 
stofpad aankom om sy “peddels” te kom haal. Miskien was dit juis omdat sy Jesus met die stukkende 
fiets so naby was aan sy eie armoede dat die Jonkerhoekse seuntjie soveel lekkerder oor sy 
wederkoms gesing het as die ander wat sonder begrip die regte woorde gesing het. 

Vir hom het sy misverstand iets positiefs ingehou. 

Ek het egter ook al met baie mense gepraat wat in die negatiewe sin van die woord iets uit hulle 
godsdienstige opvoeding in die ouershuis of die skool “oorgehou” het, mense — volwassenes — wat 
bang is vir God, veral vir God die Vader. 

Ek het al baie volwassenes gesien wat net nie kan glo dat God hulle liefhet of kan vergewe nie. Hulle 
kan jou hele verduideliking van die evangelie van Christus intellektueel meemaak —- hulle ken dit 
trouens by voorbaat uit hulle kop - maar hulle sit met ’n emosionele blokkasie — ’n 
gemoedsverstopping wat hulle op ouderdom sewe tot tien opgedoen het. 

Ek het al met baie mense te make gekry wat hulle aan skeptisisme oorgegee het. Dikwels is daardie 
skeptisisme die produk van iets wat hulle uit hulle godsdienstige opvoeding “oorgehou” het. 

Dis waarom dit vir my belangrik is dat ons oor die godsdienstige opvoeding van kinders praat. 

Hoewel ek so prakties moontlik wil wees, is dié boek nie ’n “standaardwerk” oor kindergeloof of ’n 
praktiese stap-vir-stap-handleiding vir die godsdienstige opvoeding van kinders nie. 



Dis eerder ‘n soort “terugskouing” vanuit die volwasse wêreld op dinge wat in kinders se 
godsdienstige opvoeding verkeerd loop en wat dit vir hulle in hulle latere lewe moeilik maak om 
gelowige mense te bly. Ek wil dus die gesprek in ’n breë raamwerk plaas en 'n aantal probleme uitlig 
om drie doelwitte tegelyk na te streef. 

Eerstens sal volwassenes wat geloofsprobleme ervaar en die boek lees, hopelik van sommige van die 
oorsake vir hulle probleme bewus word. Op sigself sal dit al ’n stukkie bevryding bring en sal dit kan 
help dat ons nie ons probleme op ons kinders oorplant nie. 

Tweedens kan die boek godsdiensopvoeders, veral ouers en Sondagskoolonderwysers, oftewel 
kategete, bewus maak van probleme wat hulle onderrig kan veroorsaak en hulle aanspoor om in hulle 
voorbereiding ’n aantal dinge nie te doen nie, en ’n aantal dinge wel te doen. 

Derdens hoop ek dat mense wat kundig is oor die “kinderwêreld” meer as vantevore aan die gesprek 
sal deelneem. As dit kan gebeur, het ons beslis gevorder. 

Die ervaring waaruit die boek ontstaan het, is redelik sterk persoonlik en kerklik gekleur. Ek praat in 
die eerste plek uit my persoonlike ervaring as ’n ouer wat baie foute gemaak het, en as iemand wat 
al met heelparty mense gesels het oor hulle geloofsprobleme. Ek praat, tweedens, uit ’n Afrikaanse, 
en meer spesifiek Nederduitse Gereformeerde, agtergrond. Die boek is daarom bedoel as ’n gesprek 
oor godsdiensonderrig in ’n kerklike milieu (ouerhuis en kategese). Godsdiensonderrig op skool het 
sy eie probleme - alreeds omdat daar nie  bepaalde belydenis of dogmatiese hoek uitgegaan mag 
word nie, terwyl dit juis die kenmerk is van kerklike godsdiensonderrig. Ek reken egter dat die 
probleme waaroor dit hier gaan, veel wyer voorkom as slegs in dié beperkte kring, sodat mense uit ‘n 
ander agtergrond en tradisie maklik die nodige verstellings sal kan maak om oor godsdiensonderrig 
in hulle eie kring na te dink. 

Dis nie ’n maklike onderwerp wat ons hier aanroer nie, want ons verstaan maar min van ’n kind se 
gemoed en wat ons dink ons verstaan, verstaan ons via ons grootmens-wêreld. Dis waar- om ons 
soms ten spyte van ons beste bedoelinge skade doen in ons kinders se godsdienstige opvoeding. 

Maar ek is daarvan oortuig dat ons kinders ten spyte van ons onkunde en onbeholpenheid net kan 
baat as ons van die probleme op hulle name noem, want as ons as ouers en onderwysers bewustelik 
te werk gaan in ons kinders se godsdienstige opvoeding, het ons al veel verder gevorder as wanneer 
ons maar “uit gewoonte en bygelowigheid” sou aangeploeter het. 

Meer nog: as ons ons doopbelofte op dié manier ernstig begin opneem, sal die Tweede Party in die 
verbond ons nie in die steek laat nie. 

Daarop kan ons reken. 

Want Hy wat in die stofpad aankom, gee om vir sy peddels, al sy peddels. 


