
29. Wat van die bokpootman? [1] 

Terwyl ons oor godsdienstige bangmaakstories praat, moet ons ook aandag gee aan 
godsdienstige bangmaakstories oor die duiwel en die hel, omdat dit soms gebeur dat 
kinders, eerder as om deur die liefde van Christus gedring te word, deur vrees vir die duiwel 
en die hel gedwing word om vir Christus te kies. 

As sommige van hulle later begin lag vir hulle eie voorstellings van die bokpootman, verloor 
hulle ook hulle “motivering” om in Jesus te glo. Dis daarom veel beter om kinders van kleins 
af entoesiasties te maak vir die evangelie as om hulle met vrees vir die duiwel daarvoor te 
“motiveer”. Buitendien: bangmaakstories oor die duiwel laat kinders - én volwassenes — aan 
die mag van God twyfel. 

Ek onthou ’n preek wat my kinderhare orent laat staan het. Dit het gegaan oor die brullende 
leeu wat rondloop en soek wie hy kan verslind. Die dominee het 'n prent op die preekstoel 
gehad van 'n swart, harige figuur met ’n Mefistofeles-grynslag op sy dun gesig. Hy het 
horings gehad en bokpote en ’n stert met ’n skerpioenangel aan die punt. 

[Mefistofeles (ook Mephistophilus, Mephostopheles, Mephistophilis, Mephisto, 
Mephastophilis, en ander spellinge) is 'n demoon in die Duitse folkloristiese tradisie ('n Duitse 
volksverhaal). Die karakter het oorspronklik in letterkunde verskyn as die demoon in die 
Faust-legende, en het sedertdien verskyn in ander werke as 'n algemene karakter.] 

Dis dié man, het die dominee ons vertel, van wie die Bybel praat, en sy oë sien fyn. En hy hou 
daarvan om stout kinders in sy vuur te brand ... 

Hy het ons vertel van die lys dinge wat vir jou wys dat die bokpootman se yskoue, sweterige 
hand jou klaar aan die nek beet het: daardie leuen wat jy vertel, daardie stukkie wat jy uit jou 
maat se huiswerkboek afskryf, daardie lekker wat jy uit ouma se lekkergoedblikkie gaps ... 

Miskien het die dominee nog ander dinge ook gesê, miskien selfs mooi dinge. Maar daarvan 
onthou ek niks. 

Ek onthou wel dat ek die aand agter elke deur en in elke kas gekyk het en dat ek “soet” gebly 
het solank dié man se beeld my gejaag het. 

My ma-hulle het seker vir 'n paar dae rus gehad van 'n stout kind, maar nie ék nie. Ek was 
selfs bang om te bid, want sê nou die bokpootman sien my en hy doen iets aan my omdat ek 
bid? 

Ek was bang... 

So begin baie kinders in angs te lewe, in angs vir die bokpootman en sy vuur. 



Maar wat sê die Bybel? 

Die Bybel sê die bose is ‘n feit en versoeking deur die bose is 'n feit. Die Bybel sê ook 
versoeking deur die bose is soos ‘n leeu wat ’n prooi soek. Die Bybel draai nie doekies om die 
bose nie. Maar die Bybel draai ook nie doekies om die krag van God nie. 

Die mense van die Ou Testament se tyd was bang vir die see, want in die see, so het hulle 
geglo, was daar chaosmonsters uit die oertyd, soos die Leviatan en Rahab waarvan Psalm 
104 en Jesaja 51 vertel. Daarom was die immer roerende see vir hulle die simbool van onrus 
en dreigende chaos. 

Maar die godsdiensonderwysers van die tyd wat vir die kinders én die volwassenes moes leer 
wat geloof beteken, het vir hulle vertel: God het Rahab deurboor en Hy speel met die 
Leviatan soos 'n kind met ’n bootjie op 'n poel water speel (Jes. 51; Ps. 104) - amper soos in 
die titel van Pieter de Villiers se boek Leviatan aan ’n lintjie. Meer nog, hulle het die mense 
dié dinge laat sing, sodat dit by hulle kon insink en hulle dit sommer oordags by hulleself kon 
loop en neurie as hulle bang geword het: Psalm 89:11 en 104:25-26. 

Ps. 89 11U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. 
Deur u groot mag het U u vyande uitmekaargejaag. 

Ps. 104 25Daar is die see, groot en wyd, 
wat wemel van diere, klein en groot. 
26Daar vaar die skepe, 
en daar is die Leviatan. 
U het hom gemaak om mee te speel. 

In die evangelies is dit die duiwels wat Christus om genade smeek, en in die Openbaring-boek 
kry die draak dit nie reg om die vrou te oorwin nie. 

Dit was eers ’n goeie twee dekades na die dominee se preek dat ek agtergekom het hoe 
verkeerd dié welmenende dominee opgetree het en dat hy eintlik — ten minste soos ek die 
preek onthou — die evangelie vervals het. 

Want Kolossense 2 sê die bokpootman is gevang en poedelnakendkaal uitgetrek en aan ’n 
tou vasgemaak. En terwyl duisende mense langs die strate gestaan en juig het, het Christus 
die kaal bokpootman en sy trawante aan die tou deur die strate gelei om vir almal te wys Hy 
het hom oorwin (Kol. 2:15)! Niemand hoef nou meer vir die duiwel bang te wees nie. Die 
vergiffenis-kwitansie vir die lys oortredings wat van sy sweterige hand agter jou nek getuig 
het, is aan die kruis vasgekap (Kol. 2:14). 

Die bokpootman is verslaan. Hy is magteloos. 



Tetelestai! sê die evangelie “dis volbring”. 

Dis waarom Paulus in Romeine 7 en 8 kan jubel dat Christus hom vrygemaak het van die 
“doodsbestaan”, sodat daar nou vir hom geen veroordeling meer moontlik is nie. 

’n Kind wat eers geleer het om met die oorwinnende Christus te identifiseer en dan - of 
terselfdertyd - moet hoor van die bokpootman wat hom as 't ware agter Jesus se rug kan 
“bykom” en vuur toe sleep, is verward. 

Jesus is sterk, dit weet hy. 

Maar die bokpootman ...? 

En sy vuur ...? 

‘n Laerskoolkind besef nie altyd dat daardie bokpootman ‘n kru verpersoonliking is vir die 
“sonde wat in ons woon” nie. Vir hom is dit dikwels ’n soort draak, 'n figuur wat in die nag 
rondsluip en wat jou kan bekruip sonder dat Jesus kan keer. Want onthou: vir hom is ’n 
metafoor soos “Christus in julle” onverstaanbaar — al sê hy vir jou Jesus is in sy hart. Jesus is 
vir hom óók maar ’n konkrete indiwidu wat nie oral kan wees nie en miskien nét te laat kan 
opdaag. 

In ’n onderhoud wat Fowler se span met ene Millie, ’n elfjarige dogter, gevoer het, is sy onder 
andere oor die duiwel uitgevra. Die gesprek het soos volg verloop (ek haal dit woordeliks aan 
uit The stages of faith): 

Interviewer: Well, what if somebody just came up to you and said, I've heard lots about this 
God. Can you tell me what God is? What would you say to them? 

Millie: God is like a saint. He’s good and he like — he like rules the world, but in a good way. 
And — 

Interviewer: How does he rule the world? 

Millie: Well, he — not really rule the world, but um - let’s see, he like — he lives on top of the 
world and he’s always watching over everybody. At least he tries to. And he does what he 
thinks is right ... 

Interviewer: What if people don’t want to or don’t believe in God? Then what happens to 
them? 

Millie: They just go the opposite way. 



Interviewer: And where’s that? 

Millie: Down under the ground where the devil lives. 

Interviewer: Oh, I see, okay. Can you tell what the devil is? 

Millie: Devil is a saint too, but he believes in evil and doing things wrong. Just the opposite of 
God. And he’s always doing things that God doesn’t want people to be doing. 

Interviewer: Does he have power over the world? 

Millie: The devil? Well like, no. God - no. I don’t think ... That’s a hard question. God doesn't 
really have power over the world. He just kind of watches it. And the devil's just like a little 
mouse trying to get cheese. Like he’s trying to get into it, but I guess he just doesn’t. 

Uit dié stukkie onderhoud is dit duidelik dat Millie ’n probleem ervaar met die duiwel. Aan die 
een kant meen sy hy is soos 'n muis wat sy kans afwag om 'n stukkie kaas te steel, maar aan 
die ander kant meen sy God het nie regtig mag oor die wêreld nie. Hy hou die wêreld maar 
net dop om te sien wat gebeur. 

‘n Oorbeklemtoning van die duiwel en bose geeste en dies meer — soos teenswoordig by ons 
dikwels die geval is — laat die kind twyfel aan die mag van God om 'n mens teen die bose te 
bewaar: “That’s a hard question. God doesn’t really have power over the world. He just kind 
of watches it”. So ’n kind het behoefte aan die evangelie van die kruis wat oor die bevryding 
uit die mag van die bose handel en oor die oorwinning oor die bose! 


