
22. Help hulle om medelye te hê [2] 

In ons huis het ons dié fase van ons kinders se ontwikkeling onder andere probeer benut deur 
Heidi en Jörg Zink se raad te volg. By huisgodsdiens het ons vir een van die kinders ’n pen en 
papier gegee. Dan het ons gesê elkeen moet aan iemand dink vir wie ons vanaand moet bid. 
Een sou sê ons moet aan die mense dink wat nie mag slaap nie — soos die brandweermanne 
en die verpleegsters. Die ander een sou dink aan ’n vriend wie se hond dood is. Uiteindelik 
sou ons dan die lysie neem en dié mense saam na God toe te neem én vir Hom sê dat ons 
graag wil help waar ons maar kan. Daarmee het ons ons dan almal tot naastediens verbind - 
want die gelykenis van die Samaritaan sê: “Gaan en doen net so”. 

Kinders is egter fyn waarnemers. As ons ’n medelydende lewenstyl by hulle wil tuisbring, sal 
ons eie optrede die waarmerk wees van al ons gepraat. En dit is eg Bybels: “Wys my jou 
geloof uit jou werke” het Jakobus ons uitgedaag. ’n Blote onversigtige opmerking soos: “Ek 
gee nie ’n flenter om wat van hom word nie” of lyftaal wat sê: “Ek gee nie 'n flenter om nie” 
kan al ons preke oor medelye kanselleer. 

Ons kan ook verder gaan. Kinders van agt jaar en ouer begin die vermoë ontwikkel om dinge 
uit iemand anders se oogpunt te beskou. As die kinders hulle plakboeke gemaak het of 
wanneer ons by huisgodsdiens deur 'n tydskrif blaai op soek na berigte oor menslike nood, 
kan ons met mekaar gesels oor die oorsake van mense se nood en oor hoe daardie 
ongelukkige mense self moet voel. 

Ek dink hier aan die verhaal Saggeus, die skelm belastinggaarder, van wie niemand gehou 
het nie. Dis vir hom dat Jesus sê Hy wil die middag by hom kom eet! Watter verskil het dit nie 
aan Saggeus gemaak nie. Standerd-leerlinge sal al na die wêreld van uit Saggeus se 
standpunt kan kyk en daarom aangemoedig kan word om teenoor ander mense op te tree 
soos Jesus teenoor Saggeus. 

Wanneer die kind begin besef watter dinge ander mense leed en pyn aandoen en begin besef 
hoe ander mense voel oor leed wat hulle aangedoen word, kan hy begin leer dat dit ’n 
Christelike kernreël is om nie aan ander mense te doen wat jy nie aan jouself gedaan wil hê 
nie. Hy kan, met sy begrip van oorsaak en gevolg, leer dat sy blote onbedagsaamheid ander 
mense leed en pyn kan aandoen, en dat hy dit daarom kan help voorkom. Kinders van dié 
ouderdom kan juis so venynig op mekaar wees. 

Maar hier eindig dit nie. 

As die kind begin verstaan wat medelye is, word hy ook ryp om te verstaan wat by Kersfees 
en Paasfees gebeur het toe God sy medelye met ons ellende in die openbaar uitgestal het. 
Hy word ook ryp om Skrifgedeeltes te verstaan soos dié in Hosea waar God uitroep: “Hoe 
kan Ek jou prysgee, o Efraim? My hart is omgekeer in My”. Hy sal ook verstaan waarom Jesus 



melaatses genees het en hongeriges gevoed het. Hy sal ook kan verstaan dat onbeskofte 
verontagsaming van ander mense se belange en krenkende opmerkings teenoor andere 
miskien wel vreeslik “macho” mag voorkom, maar nie inpas by Jesus se lewenstyl nie. 

Jesus was die mense se held, nie omdat Hy die hardste vuishoue kon uitdeel nie, maar juis 
omdat Hy vir ander mense omgegee het. 

Hiervandaan kan Jesus se spoor verder gevolg word. Hy het nie net medelye gehad met die 
mense wat weer met Hom simpatie gehad het nie. Hy was jammer vir die Samaritaanse vrou 
by die Sigarput — selfs al het Samaritane niks van Jode gehou nie. Hy was óók jammer vir die 
belastinggaarder vir wie almal gehaat het. En elkeen van die ongelukkige mense wie se pad 
met Jesus s’n gekruis het, het ruimer en vryer mense van Hom af weggegaan. 

So kan die kind agter Jesus aangetrek word. 

Maar daarmee is ons eintlik al by die volgende onderwerp. 


