
28. Hoe kyk God na jou kind? [2] 

Miskien is dit dan beter om Paulus se uitleg van “Vader” in Efesiërs 3:15 te volg.  

14Daarom kniel ek in gebed voor die Vader 15aan wie die hele gemeenskap van 
gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. [1983/1992] 

14Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,15van 
wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, [1933/1953] 

14Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus, 15van 
wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, [2020] 

Paulus sê alle mense op aarde het God as Vader — want elke geslag op aarde het sy “naam” 
van die Vader van Jesus Christus ontvang. ’n Vroeër Skrifverklaarder, Severinus, het dié vers 
só opgesom: “Die naam ‘vader’ het nie van ons af óp gegaan nie, maar van bo af na ons toe 
gekom”. 

Miskien moet ons pa’s dan maar ons vaderskap aan die hand van God se vaderskap 
modelleer. Miskien kan ons, deur ook ons mislukkings as vaders teenoor ons kinders te bely, 
hulle help verstaan dat God nie soos ons pa’s is nie, maar dat ons probeer om soos ons Vader 
te wees. 

Die skade wat vaders se optrede en die waarskuwing oor die “alsiende God” aan kinders se 
Godsbeeld aanrig, is nie te beskryf nie. Dit beteken egter nie dat ons ons kinders se 
oortreding daarom deur die vingers moet sien nie. Daaroor het ons reeds in die vorige 
hoofstuk gepraat. Die Bybel — veral die Ou Testament — herinner mense inderdaad daaraan 
dat God die verkeerde wat hulle doen, raaksien. ’n Kind móét leer dat berou en belydenis 
voor God nodig is. Maar ons moet hier twee dinge onthou. 

Eerstens het ’n laerskoolkind nog nie regtig “berou” — in die sin van berou voor God - nie. Hy 
kan wel sy skuld erken, maar hy soek nog alibi’s en wil weet wie “eerste begin” het. Daarom 
moet hy liewer geleer word dat ’n God wat “sien” nie “sien” om te straf nie, maar “sien” om 
te red, sodat hy nie hoef bang te wees om te erken as hy gefouteer het nie. Hy moet leer dat, 
wanneer hy die dag egte berou het, hy nie vir God se oog hoef bang te wees nie. 

Ons mag dink dat ons ’n kind se skuldbewussyn aanhelp deur hom te vertel dat God “sien”. 
Maar ons moet onthou dat ‘n kleiner kind eerder sal lieg as om te bieg teenoor iemand vir 
wie hy bang is. Daarom help die “siende” God nie ’n skuldbewussyn en 'n behoefte aan 
belydenis by kinders aan nie — dit help hulle eerder om hulle natuurlike 
verdedigingsmeganismes uit te bou, of om die kuns te vervolmaak van die skuld op iemand 
anders te pak. 



Tweedens: godsdiensonderrig wil die kind by God bring, nie van Hom af laat wegvlug nie. 
Daarom sal die “alsiende oog” ons nie vorentoe help in ons godsdiensonderrig nie. 

Die evangelie slaan nie iemand met ’n sambok in die hemel in nie. Die evangelie nooi mense 
om in te kom. Die evangelie stoot mense nie die ewige lewe in nie. Dit trek hulle in. 

‘n Mens moet onthou dat bekering — wat op berou volg — aan die mens se kant ’n wilsbesluit 
verg. En 'n besluit van die wil kan jy nie “aanbring” en ryp druk nie. Jy bring ’n mens se wil net 
op één manier in beweging, sê Viktor Frankl, en dit is deur ‘n genoegsame sin voor hom op te 
hang. Dit moet dus vir die kind sinvol wees om met sy mislukking na God te gaan. Meer nog: 
dit moet vir hom sinvol wees om te weet God sien hom op ‘n goddelike manier raak. 

Hy moet weet: as God hom “sien” verkeerd doen, haal Hy nie die rottang uit nie. Inteendeel, 
as God hom “sien” verkeerd doen, kom sy hart in beweging. Dan plant Hy ’n kruis en gaan 
dra die straf wat moes volg. Dan stel Hy die reddende krag van die hemel ter wille van die kind 
in werking. As God hom “sien”, sit Hy nie die soekligte aan om alles oop te vlek nie, maar 
skakel Hy die Lig aan wat in die duisternis skyn, sodat die kind weer die pad na God toe terug 
kan vind. 

Ja, God sien die kind. Maar God sien hom as sy Vader, sy regtige Vader. Want by die 
doopvont het God belowe om sy Vader te wees en na hom om te sien. 


