
25. Leer hulle wat vergifnis is [1] 

Die ontwikkeling van ’n eie stel waardes en 'n eie “ideale ek” maak van die kind 'n 
toerekenbare indiwidu, maar dit skep ook vir hom probleme. 

Watter volwassene ken nie die gevoel van mislukking as hy nie daarin kan slaag om te wees 
wat hy weet hy behoort te wees nie? Die kind wat sy eie standaarde begin stel en hom aan 
sy eie waardes begin meet, is baie soos 'n kleintjie wat self leer loop. Dis ’n kwessie van val 
en opstaan, teleurstelling en sukses. 

Dis hier waar ons die kind se hand moet vat. 

Ons moenie vir hom té hemelhoë Christelike ideale stel nie. Selfs geen volwassene kan elke 
dag daardie lewenskwaliteite uitleef nie. ’n Té hoë ideale-toring sal die kind gou moedeloos 
hê en laat besluit dat hy ’n mislukking is of nooit 'n Christen sal kan wees nie. 

Dis ook belangrik hóé ons as volwassenes op ons kinders se mislukkings reageer. As ons, wat 
Christelike waardes aan hom probeer oordra, met woede en vergelding reageer (en wie van 
ons kan hier onskuldig pleit?), kan die kind maklik ons woorde oor Christelike waardes in 
twyfel trek en begin glo ’n mens kan maar (of moet selfs) huigel dat jy ’n Christen is. In ieder 
geval sal hy op dié manier moeilik 'n korrekte voorstelling kan maak van wat 'n begrip soos 
“vergiffenis” beteken. 

Maar ook die omgekeerde is waar. As ons ons kinders se mislukkings deur die vingers sien en 
maak asof niks gebeur het nie, help ons hulle nie. ’n Kind van nege tot twaalf jaar oud weet 
as hy gefouteer het — hy het immers sy eie “ideale ek” – en hy voel hy het misluk. Hy kan 
selfs meer as teleurstelling ervaar en regtig berou toon. As ons nou sou voorgee dat 
mislukking “sommer niks” is nie, voel die kind aan dat ons sy ideale nie ernstig neem nie en 
hom nie verstaan nie. Buitendien is ons saam met die kind teleurgesteld in hom en help dit 
nie om voor te gee dat dit nie saak maak nie. 

Daarom behoort ons vir die kind te sê ons is óók teleurgesteld. Dit sal alreeds ’n stukkie 
medelye van ons kant wees as ons ons teleurstelling op die regte manier wys. 

Ons teleurstelling in ons kind se optrede mag egter nooit ’n teleurstelling om ons eie ontwil 
wees nie. As ons die indruk by die kind skep dat ons om ons eie ontwil teleurgesteld is (“Wat 
gaan die mense nou van ons dink?”; “en dit nogal my kind!”), kan baie dinge skeefloop. 

Die kind is besig om sy eie self te word. Hy is nie meer die kleuter wat van en vir Pa en Ma se 
goedkeuring leef nie. Hy is op weg om sy eie, vrye mens te word. Teleurstelling wat 
teleurstelling om óns ontwil is, laat die kind voel ons besit hom en hy leef om ons ontwil en 
vir ons plesier. Teleurstelling om ons ontwil is ’n seker manier om ons kinders permanent van 
ons te vervreem. 



Maar daar hou dit nie op nie. Die spontane toegang wat ons kind vroeër tot ons gehad het, 
raak op dié manier verstop, want ons is nie saam met hom teleurgesteld nie, maar in hom. 
Hy sal sy mislukkings nooit weer met ons deel nie. 

Erger: die kind is nog aan die leer dat God nie regtig “maar net” soos Pa is nie, en is daarom 
nog geneig om God heel mensvormig “soos Pa” voor te stel. As ons dan op 'n manier reageer 
wat gode-onwaardig is, sal die kind mettertyd ook van God vervreem word en sal sy 
aanvanklike spontane toegang tot God verstop raak en sal God nooit weer saam met hom 
kaskar ry nie. 

Ons sal dus moet leer om ons teleurstelling te wys. Daarmee sal ons vir die kind sy eie gevoel 
van “tekort” bevestig en hom help bou aan sy “ideale ek” en aan sy gewete. Maar dan moet 
ons teleurstelling om sy ontwil en saam met hom wees. 

Dis tog ook hoe God is: Hy het om ons ontwil mens kom word. 


