
30. Wat van die bokpootman? [2] 

Waarom sal ons dan nie liewer vir ons kinders ’n ander prent teken nie? Waarom sal ons nie 
daardie bokpootman in kettings teken waar Jesus hom deur die strate lei nie? 

Om kinders bang te maak met die hel en die hel se vuur, mag baie “Bybels” klink. Dit is egter 
nie evangelies of heilsaam nie. Begrippe soos “duiwel” en “hel” word vir ’n kind 
vreesaanjaende konkreethede wat hom spontaan aan die krag van Christus laat twyfel. En 
dit gebeur veral wanneer hy grootword en die krag van die bose in die wêreld óm hom en in 
sy eie lewe gewaar. Dan oortuig jy hom moeilik dat hy saam met Christus oorwinnaar is. 

Ek sê nie kinders moenie bewus gemaak word van die bose nie. ‘n Kind moet weet dat hy nie 
“vanself” goed is nie. Hy moet weet dat jy nie “vanself” orent bly op die pad van ingewikkelde 
morele besluite nie. Daaroor het ons reeds gepraat toe ons dit gehad het oor die hantering 
van kinders se gevoel van mislukking, en ons sal in die volgende hoofstuk weer daaraan raak. 
Maar hy moet veral weet dat Christus sterker is as enige twyfel wat in hom mag leef en sterker 
is as enige mag wat sy hand op hom probeer lê, óók sterker as die bose. 

As hy eenmaal vir hom 'n konkrete voorstelling kon maak van die verlossende krag van 
Christus en daardie beeld algaande kan oorgaan in die abstrakte begrip van “in Christus is 
ons meer as oorwinnaars”, is die slag teen die bokpootman gewen en stap die Leviatan aan 
’n lintjie. 

Dis tog per slot van rekening waaroor die evangelie van verlossing gaan? 

Gedagtig aan die ophef wat daar — veral deesdae - tot in die kerk van Satan gemaak word 
en die 50-50-verdeling wat ons dikwels in ons godsdiensonderrig maak tussen die krag van 
die “brullende leeu” en die krag van die Christus aan die kruis, verbaas dit my nie dat daar 
soveel volwassenes is wat nie tot geloofsekerheid kan kom nie. Wat het van die 
geloofsekerheid van Jesaja 44:6-28 geword? En van die jubellied van Romeine 8:38-39? 

Jesaja 44 6So sê die Here, die Koning van Israel, 
sy Verlosser, die Here die Almagtige: 
Ek is die eerste en Ek is die laaste, 
buiten My is daar geen God nie. 
7Wie soos Ek is, laat hom dit sê, 
laat hom sy saak stel en dit aan My voorlê; 
laat hom 'n verklaring gee van wat gebeur het 
vandat Ek my volk lank gelede gemaak het 
en ook van wat sal gebeur; 
laat hy vertel van die dinge wat kom. 
8Moenie skrik nie, moenie bang wees nie! 



Het Ek dit nie van lankal af aan julle verkondig, 
dit vir julle gesê nie? 
Julle is my getuies: is daar 'n God buiten My? 
Daar is geen ander Rots nie; 
Ek weet van geeneen nie. 
9Dié wat afgodsbeelde maak, is self almal niks; 
die dierbare gode van hulle kan nie help nie. 
Dié wat vir hulle moet getuig, kan nie sien nie, 
kan nie verstaan nie; 
dié wat sulke gode het, word teleurgestel. 
10Wie maak nou 'n god, giet 'n beeld 
wat nie kan help nie! 
11Almal wat so 'n god aanhang, word teleurgestel: 
dit is gode wat deur mense gemaak is. 
Wanneer dié wat hulle aanhang, bymekaarkom vir 'n beslissing, 
staan hulle verbyster en verleë. 
12Die ystersmid vat 'n stuk gereedskap 
en werskaf in die gloeiende kole. 
Met hamers vorm hy die beeld, 
met sy gespierde arm maak hy die beeld: 
die smid eet nie en word swak, 
hy drink nie water nie en raak uitgeput. 
13Die ambagsman wat hout gebruik, meet met sy maatlyn 
en merk die beeld se buitelyne af. 
Hy bewerk hom met beitels 
en trek sy mate met 'n passer af. 
Hy maak hom in die vorm van 'n mens, 
'n pragtige mens wat in 'n huis moet woon. 
14Die ambagsman kap vir hom seders af, 
of hy kies sipresse of eike 
en laat hulle groot word in die bos, 
of hy plant 'n lourierboom, 
en die reën laat dit groot word. 
15Dit dien as vuurmaakhout vir die mens; 
iemand vat daarvan en maak hom warm, 
of hy maak 'n vuur om brood te bak, 
of hy maak 'n god en aanbid dit, 
hy maak 'n beeld en buig daarvoor. 
16'n Deel van die hout verbrand hy: 
hy maak kos daarmee gaar, 
hy braai vleis en eet tot hy genoeg het; 



hy maak hom ook warm en sê: “Dis lekker! 
Ek is warm, ek geniet die vuur!” 
17Van die hout wat oorbly, maak hy 'n god, 'n beeld, 
hy buig voor hom en aanbid hom, 
hy bid tot hom en sê: “Red my, want jy is my god!” 
18Sulke mense weet nie wat hulle doen nie, 
hulle het nie insig nie, 
hulle oë is toegepleister, hulle sien nie, 
niks dring tot hulle verstand deur nie. 
19Hulle kom nie tot besinning nie, 
hulle het te min kennis en verstand om te sê: 
“'n Gedeelte van die hout het ek verbrand, 
ek het op die kole kos gaar gemaak, 
ek het vleis gebraai en geëet, 
en moet ek nou van wat oor is 'n afskuwelike afgod maak, 
moet ek voor 'n stuk hout buig?” 
20Iemand wat hom met as besig hou, 
laat hom mislei deur sy eie verdraaide opvattings. 
Hy kan homself nie red nie, 
hy vra homself nie af: 
“Is dit nie 'n leuen waarmee ek my besig hou nie?” 
21Dink hieraan, Jakob, 
dink hieraan, Israel, want jy is my dienaar; 
Ek het jou gemaak, jy is my dienaar. 
Ek sal jou nie verlaat nie, Israel. 
22Ek het jou oortredinge, jou sondes, uitgewis, 
hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke. 
Kom terug na My toe, 
want Ek het jou verlos. 
23Juig, hemel, oor wat die Here gedoen het, 
jubel, dieptes van die aarde, 
wees bly en juig, berge en bosse, 
want die Here het vir Jakob, vir Israel, verlos, 
die Here het sy mag laat blyk. 
24So sê die Here jou Verlosser 
wat jou in die moederskoot gevorm het: 
Ek is die Here, Ek het alles geskep, 
Ek alleen het die hemel oopgespan, 
Ek het die aarde gevorm; daar was niemand by nie. 
25Ek stel die toekomsvoorspellers aan die kaak, 
Ek maak die waarsêers belaglik. 



Ek weerlê dié geleerde mense, 
Ek ontmasker hulle kennis as dwaasheid. 
26Ek bevestig die woorde van my dienaar, 
Ek bring wat my boodskappers aangekondig het, tot vervulling. 
Ek sê van Jerusalem: Hy moet weer bewoon word, 
en van die stede van Juda: Hulle moet weer opgebou word, 
en Ek self bou Jerusalem se ruïnes weer op. 
27Ek sê vir die diep waters van Babel: Droog op! 
Ek sal jou riviere laat opdroog. 
28Ek sê vir Kores: Ek het jou as herder aangestel, 
jy moet my wil uitvoer, 
jy moet van Jerusalem sê: 
“Hy moet weer opgebou word 
en die tempel moet herstel word.” 

Rom. 8 38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of 
teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets 
anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in 
Christus Jesus ons Here. 

Waarom moet kinders soos Millie ten spyte van — of danksy? — godsdiensonderrig so 
huiwer?: 

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. 

Is dit regtig vir die evangelie van Christus 'n moeilike vraag? 

Help die duiwelverhale ons kinders om met erns en geloof te kan bid: “En verlos ons van die 
bose; want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid?” 


