
26. Leer hulle wat vergifnis is [2] 

“Om jou ontwil” behoort die deurlopende leuse van ons opvoeding te wees. As die kind na ’n 
plek toe wil gaan wat nie ons goedkeuring wegdra nie, is dit verkeerd om te sê: “Ek wil nie hê 
jy moet gaan nie”, of: “’n Kind van my moet nie daar gesien word nie”. Dis veel verstandiger 
én korrek om opreg te sê: “Jou lewe is te kosbaar om dié risiko te loop. Dis jou lewe wat op 
die spel is. Ons soek saam na wat die beste vir jou is”. So bou ons aan die kind se “ideale ek” 
en aan sy gewete. 

Maar terug by ons onderwerp: as die kind verbrou, moet ons ons teleurstelling wys. Ons kan 
hom egter ook help verstaan wat met hom gebeur het toe hy misluk het deur hom te vertel 
dat daar in ons almal ‘n onsigbare mag werk wat dit vir ons moeilik maak — en ons soms selfs 
verhoed — om die goeie te doen wat ons graag wil doen. Die kind moet weet dat boosheid 
bestaan en dat ons daardie boosheid moet beveg. Praat ons nooit met hom oor die boosheid 
wat in hom skuil nie, sal ons ook nooit met hom oor die Saligmaker en oor verlossing kan 
praat nie. En dit is dan juis ons enigste troos dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan 
Jesus Christus, wat die bose in ons oorwin! 

Maar dan moet ons terselfdertyd vir die kind wys dat, hoewel hy én ons teleurgesteld is, óns 
hom nie daarom verwerp nie. Kry hy die gevoel dat ons hom wel verwerp of verstoot, hoe sal 
ons ooit met hom kan praat oor vergiffenis? Hoe anders as deur ons ware vergiffenis sal ons 
vir hom 'n voorstelling kan laat maak van wat dit beteken dat God ons eerste liefgehad het, 
en liefgehad het toe ons nog sondaars was? En hoe sal hy anders verstaan wat dit beteken 
dat die liefde alles bedek, alles glo en alles hoop? 

Dis deur ervarings van teleurstelling dat godsdiensonderrig gemaklik kan aansluit om die 
kind te help om ‘n konkrete voorstelling te maak van abstrakte begrippe soos sonde, berou, 
vergiffenis, verlossing, liefde, erbarming en “om jou ontwil”. 

Die korrekte hantering van die “ideale ek” sal die kind help om ‘n wakker gewete te ontwikkel 
en die regte hantering van mislukking sal hom help om sy lewe lank met vertroue te kan sê: 
“Ek sal opstaan en na my Vader gaan”. 

Heidi en Jörg Zink vertel dat hulle die opvoeding van vergiffenis ook 'n stap verder geneem 
het. Hulle het die gebruik by huisgodsdiens gehad dat die kinders vir mekaar én vir hulle 
ouers kon sê as die ander se optrede hulle daardie dag seergemaak het, en dat die ouers óók 
kon sê watter optrede van die kinders hulle daardie dag ongelukkig gemaak het. Dan het dié 
wat so gevoel het, vir die ander om verskoning gevra vir hulle verkeerde optrede en kon hulle 
mekaar vergewe. Daarna het hulle almal saam gebid om God ook te vra om hulle hul 
onbedagsaamheid te vergewe. En daarmee was dit dan “oor en uit”: oor dinge wat bely en 
vergewe is, is daar nooit weer in die huis gepraat nie. 



Dit sal baie openheid en oefening verg om dit alles te kan doen; maar op die keper beskou, is 
dit ‘n konkrete oefening in belydenis en vergiffenis, wat kernsake in die evangelie van 
Christus is. 


