
24. Help hulle gewete groei [2] 

Omdat Christelike moraliteit nie ’n “leer” is nie, maar ’n konkrete saak wat uit ’n herbore hart 
voortkom, moet kinders nooit die indruk kry dat hulle met ’n stel reëls of ’n stuk abstrakte 
teologie besig is wanneer ons oor hierdie saak praat nie. Jy kan tog nie iemand abstrak of “in 
beginsel” liefhê of “in beginsel” vergewe nie. Christelike moraliteit is konkrete dinge wat deel 
van jou lewenswyse moet word. Daaroor moet daar geen misverstand wees nie. 

Eerder as om abstrakte begrippe in te dril, moet ons daarom liewer alledaagse praktiese 
situasies neem en dan saam met ons kinders gesels oor die vraag hoe ’n mens die gesindheid 
van die Bergrede in elke geval sal toepas. Kinders kan selfs genooi word om hul eie morele 
probleme op die tafel te plaas, sodat almal saam daaroor kan besin. ’n Mens moet net nie 
daarop aandring dat hulle hulle eie probleme moet bespreek nie, omdat kinders van dié 
ouderdom hulle nie graag voor volwassenes “oopmaak” nie. 

Om praktiese situasies te bespreek, sal nie alleen ’n verdieping in hulle Christelike moraliteit 
bring nie, maar hulle ook heel konkreet leer dat morele beslissings nie deur reëls nie, maar 
deur ’n Christusgesindheid van ’n wedergebore hart geneem word. Dit sal hulle ook leer dat 
moraliteit en sedelikheid méér verg as ’n intellektuele argument, naamlik ’n gevoelige 
binnekant wat die egoïsme van die kleinkinderjare afgesterf het. Dit kan hulle ook leer om, 
wanneer hulle ander mense beoordeel, daardie mens se omstandighede in ag te neem. 

Daar is egter nog iets wat ons aan die ontwikkeling van die kind se sedelike besef kan doen. 

Ons het ’n paar hoofstukke vroeër gesê die tyd tussen die ouderdomme nege tot twaalf is die 
tyd dat kinders ’n werklike gewete begin ontwikkel. Nou is dit nie meer — soos by die kleintjie 
—- slegs ouerlike goedkeuring en afkeer wat oor goed en kwaad beslis nie. Die kind ontwikkel 
’n eie “ideale ek”. Die “ideale ek” kry sy vorm aan die hand van ’n voorbeeld, en die voorbeeld 
kom van iemand vir wie die kind ’n bewondering het en wie se karakter-kwaliteite hy deur 
nabootsing sy eie maak. Hy begin homself dan aan die hand van dié “ideale ek” oriënteer en 
meet. 

Ons sien dit by ’n kind wat, sê maar, met wetenskap sukkel totdat daar ’n nuwe, begaafde 
onderwyser vir daardie vak aangestel word. Skielik kom alles reg. Waar die kind wetenskap 
gehaat het, sien hy homself nou as ’n wetenskaplike van beroep - kompleet met wit jas en al. 
Dis belangrik: die kind sien homself as wetenskaplike. 

Ons kan die kind help om aan sy “ideale ek” Christelike inhoud te gee en om homself as ’n 
Christen te sien. 

Die manier waarop Jesus opgetree het, hoe Hy omgegee het vir mense — ook en veral vir dié 
mense vir wie niemand anders omgegee het nie — sy manier van uitreik na ander, sy vermoë 



om vir ander mense ’n nuwe lewenskwaliteit te skep (weinig mense het onveranderd van 
Hom af omgedraai) — al hierdie kwaliteite kan vir die kind sy “ideale ek” help skep. En omdat 
dit die “ideale ek” is wat mettertyd sy gewete word, kan ons die kind op dié manier ook aan 
‘n gewete met ’n Christelike inhoud help. 

Christus-gelykvormigheid is buitendien die doel van heiligmaking. Maar die kinders moet vir 
hulle ‘n voorstelling kan maak van wat “Christus-gelykvormigheid” en “heiligmaking” 
beteken. Daarsonder sal dit maar net begrippe wees wat in die lug sweef en hulle verveel. 
Blote “dogmatiese” onderrig oor dié begrippe sal selfs vir ’n kind in standerd vyf duister wees. 
‘n Meer praktiese manier van doen sal die kind beter en meer sinvol kan inlei in die Christelike 
lewenskuns. 


