
21. Help hulle om medelye te hê [1] 

‘n Paar hoofstukke vroeër het ons gesê die laerskoolkind word al hoe minder ek-gesentreerd 
namate sy maats vir hom belangrik word en hy - anders as voorheen — werklik vir hulle begin 
omgee. Dis die tyd dat hy die vermoë ontwikkel om nood raak te sien en om werklik ’n ander 
se vreugde of smart te deel. 

“Die kleuter se egosentrisme”, skryf Carl Lohann, “is in werklikheid vir hom 'n struikelblok. 
Die Christelike godsdiens verg selfverloëning, die negering van die eie belange, en liefde en 
toegewydheid aan die medemens en aan God. Sy egosentrisme is egter ‘n natuurlike en 
onvermybare deel van sy ontwikkeling en dit kan nie verander word nie ...” 

Die kleintjie neem 'n ruk om uit dié fase te groei. Daarom is dit nutteloos om op ‘n té vroeë 
ouderdom in die kind se godsdiensonderrig met hom te begin praat oor medelye en 
naasteliefde en dies meer. Natuurlik moet ’n mens ’n kleintjie gaandeweg leer om wat hy 
het, met ander te deel, maar dis fataal om hom, wanneer hy as kleuter ek-gesentreerd 
optree, die idee te gee dat God sulke mense nie kan duld nie of om by hom ’n skuldgevoel op 
te wek oor sy optrede. ’n Mens behoort jou kleuter dus wel mettertyd tot beter sosiale gedrag 
aan te moedig, maar dan nie met dreigemente oor sonde en straf nie. Slegte maniere en 
“sonde” is nie een en dieselfde nie. 

Maar wanneer die kleintjie ’n “standerdleerling” word en deel word van groepe maats, gee 
hy vir ons die teken dat hy besig is om sy selfgesentreerdheid te ontgroei en dat hy gereed 
word om werklik in te neem wat ons vir hom in godsdienstige verband oor naasteliefde 
vertel. 

Kinders kan werklik meegevoer raak deur ’n maat se ellende of pyn. 

Ek onthou hoe ons eie kinders destyds meegevoer geraak het met die kinders van die 
Laingsburgse vloedramp en hoe hulle saans by huisgodsdiens spontaan vir daardie kinders 
begin bid het en wou weet of ’n mens dan nie iets vir hulle kan doen nie. 

‘n Mens kan in dié fase baie doen om kinders op te wek tot werklike meelewing en medelye. 
Hoewel hulle vanaf ongeveer agtjarige ouderdom reeds ’n woord soos “medelye” sal 
verstaan, kan ons die Christelike betekenis van die woord vir hulle help uitbrei. En hier sal 
visuele materiaal ’n groter indruk maak as woorde. Tydskrif- en koerantberigte wat 
geïllustreer is en wat sonder melodrama mense wys wat in armoede leef of die een of ander 
nood het, sal die kind tot medelye beweeg. Berigte oor dinge wat in die onmiddellike 
omgewing gebeur, kan met nog groter effek gebruik word. Selfs nog beter: kinders van dié 
ouderdom is versamelaars. Hulle kan vir ’n Sondagskooltaak aangemoedig word om ’n 
plakboek te maak van tonele en berigte wat hulle medelye opgewek het en dan in die klas 
daaroor vertel. 



Wanneer hul hulle plakboeke gemaak het, het dit egter nog net oor meegevoel gegaan. 
Medelye is iets anders. Medelye vra: wat kan ’n mens doen aan ’n situasie wat jou meegevoel 
opwek? Dis waar die Christelike inhoud van die woord “medelye” ter sprake kom. 

Die Jakobus-brief sê dit help nie om “siestog” te sê en om te draai en weg te stap nie. Dit help 
nie om vir iemand wat koud kry, te sê hy moet warm kry of om vir iemand wat honger is te 
sê hy moet versadig word nie. 

Verhale uit die Bybel wat die kind voorlig oor hoe meegevoel medelye word, dit wil sê: wat 
’n mens in sulke omstandighede behoort te doen, sal hom in dié fase sterk aanspreek, en 
hom aanmoedig om daardie lewenstyl na te volg. 

Die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan kan byvoorbeeld die model vorm vir 
meegevoel én hoe meegevoel medelye kan word. ’n Paar kinders in ’n gesin of ’n klas kan 
selfs die verhaal opvoer om dit nog konkreter te maak. In so ’n stuk kan ‘n dominee-karakter 
die priester vervang, ’n ouderling-karakter die Leviet en iemand wat in daardie omgewing as 
'n sosiaal uitgeworpene beskou word, kan die Samaritaan wees. ’n Gesprek na die opvoering 
kan die boodskap van die verhaal tuisbring, naamlik: elkeen met wie ek te doene kry, elkeen 
wat my hulp nodig het, is my naaste, en: meegevoel alleen is nie genoeg nie. Daar moet iets 
aan die situasie gedoen word. 

Daarom moet die voordrag of opvoering van die “Barmhartige Samaritaan” aangevul word 
met iets daadwerkliks, soos dat die kind betrek word by noodlenigingswerk. Al is dit net dat 
hy as lid van die gesin toegelaat word om vir die bedelaar in die straat ‘n Rand in sy blikkie te 
gooi of dat hy vir die bedelaar by die voorhek 'n bord kos aangee, of dat die Sondagskoolklas 
almal saam 'n ruikertjie of geskenkie maak wat ’n paar van hulle dan aan 'n vriendjie in die 
hospitaal gaan gee. Hulle sou ook betrek kon word om tuis klere en kos in te samel vir 
minderbevoorregtes, sodat hulle op ’n Sondag in plaas van 'n “les” pakkies kan maak vir 
straatkinders of kinders in weeshuise. Daardie konkrete dade sal reeds ’n “les” wees. 


