
23. Help hulle gewete groei [1] 

Kinders van agt jaar en ouer, so het ons gesê, begin groepe vorm en daardie groepe maak 
hulle eie reëls. Ons het ook gesê dat dit die ouderdom is waarop die kind in die tweede fase 
in die ontwikkeling van sy moraliteit is. 

Dis baie interessant om groepe kinders dop te hou as hulle speel. Hulle spel het sy reëls en as 
een van hulle so ’n reël oortree, sal hulle baie gou sê daardie een “crook”. Of as die groep naar 
optree deur hulle reëls skielik aan te pas met die doel om 'n lid wat presteer, hok te slaan, sal 
daardie een gou-gou sê: “Dis nie ‘fair’ nie”. 

Godsdiensonderwys kan by hierdie regverdigheidsin aanknoop deur die verhouding tussen 
Jesus en sy groep dissipels in dié lig te teken. Jesus het reëls gemaak vir sy groep vriende — 
en daarmee vir almal wat met Hom vriende wil wees. Daardie reëls staan in die Bergrede. 

As jy ingestem het om 'n lid van sy groep te wees is dit nie “fair” om sommer jou eie reëls te 
maak of te “crook” nie. 

Dis natuurlik nog glad nie die gees van die Bergrede nie. Daarom moet die kind se Christelike 
moraliteit van hierdie punt af ontwikkel word. Reg gehanteer, kan juis die Bergrede die kind 
help om uit sy vorige fase van moraliteit in ’n nuwe fase oor te stap. Kleiner kinders, so het 
ons gesê, werk eintlik maar net volgens die “reëlboek”. As ’n mens die Bergrede met aandag 
lees, vind jy egter gou uit dat Jesus wil wegkom van reëls af en wil hê dat Christelike 
moraliteit iets moet wees wat uit jou hart kom. 

Die Jode het die gebooie van God heel konkreet opgeneem en dit soos 'n reëlboek verstaan. 
En daardie wette het net al hoe meer geword. Maar Jesus sê sy “reëls” werk anders. Dis nie 
soos ’n las wat op jou gesit word nie. In die Bergrede vra Jesus - soos die portuurgroep — jou 
instemming om jou by bepaalde “reëls” te hou: “As iemand agter My aan wil kom ...” 

Daar is talle volwassenes wat godsdienstig nooit hulle “reël-fase” ontgroei het nie. Vir hulle 
is ’n gebod ’n gebod. Hulle bly in die Bybel soek na “voorskrifte” vir hulle lewe. En as hulle op 
‘n vers afkom wat vir hulle soos ’n reël lyk, staan hulle daarby en forseer dit ook op ander af. 
Wanneer die nakom van die reël egter 'n bietjie te na aan hulle eie vel of beursie kom, kry 
hulle allerhande behendige maniere om dié kant of daardie kant van die gebod verby te kom. 
Dis per slot van rekening wat die skrifgeleerde gemaak het toe hy Jesus vir ’n presiese 
omskrywing gevra het van die term “naaste”. Vir hom was “Jy moet jou naaste liefhê soos 
jouself’ ’n reël wat soms probleme veroorsaak. Daarom wou hy “naaste” omskryf soos dit 
hom gepas het. 

Solank ’n mens God se wil as ’n stel reëls beskou, kom jy nooit sover om God se wil te verstaan 
as iets waartoe jy moet instem, en wat jy dus uit vrye wil behoort na te kom nie. 



Jesus gaan egter ook in die Bergrede teen die kindermoraliteit-van-afspraak in en vra ’n 
moraliteit van deernis - ’n moraliteit waarin Hy ons voorgegaan het. Die kind van 11 tot 13 
jaar sal daarom nog meer insig uit die Bergrede kan verkry, want by hulle vervang ’n 
meelewende billikheidsin die vroeëre onverbiddelike regverdigheidsin. En dis wat die 
Bergrede eintlik met ons beoog. Christus wil hê dat jou moraliteit billik moet wees — ongeag 
of die ander persoon hom aan die “reëls” hou. 

Volwasse Christelike moraliteit berus uiteindelik op ’n gesindheid van die hart wat ruimte 
maak vir mense se omstandighede. Dis waarom Jesus die godsdienstige Fariseërs skerp 
aanvat, maar die owerspelige vrou vergewe; skynheiligheid veroordeel, maar saam met die 
tollenaar eet. Dis dié empatiese en diskriminerende moraliteit wat die Fariseërs met hulle 
reël-mentaliteit nie kon verstaan nie. 


