
31. Is daar goeie en slegte mense? [1] 

Hoe maklik kan ’n mens nie in godsdiensonderrig ’n fout maak wat “in die branding van die 
latere lewe” ’n yslike geestesknoop veroorsaak nie. 

“Ek is darem nie so sleg soos party ander mense nie. Ek slaan nie my vrou nie en ek drink nie 
en ek dobbel nie ... 

Maar bekeer? 

“Hoekom? Ek is nie so sleg nie”. 

Predikante en geestelike werkers ken dié verdedigingsmeganisme teen die evangeliese eis 
van bekering. 

Is dit sommer ’n rookskerm wat iemand opwerp om die dominee van sy lyf af te hou? Of is 
dié soort opmerking dalk dodelike erns? Gaan dit nie hier dalk oor iets wat die volwassene 
uit die godsdiensonderrig van sy kindertyd “oorgehou” het nie? Dis bes moontlik. 

Omdat ons nie ons godsdiensonderrig tematies aanpak nie maar sistematies, raak 
godsdiensonderwysers maklik “uit voorraad”. Hulle word deur die leerplan gedwing om die 
Bybel sistematies van die skepping tot die wederkoms te “behandel”. Die “feite” moet 
ingedril word, want ons skryf toets daaroor. Maar die onderwyser voel tereg: dis tog 
godsdiensonderrig, nie ’n geskiedenis van veldslae en konings nie. Daar móét iewers ’n 
“lessie” wees. 

Dan begin die moralisering. 

Abel was ’n goeie mens, Kain ‘n slegte mens. Noag was goed, die ander wat verdrink het sleg. 
Lot was 'n goeie man, die mense van Sodom sleg. Die Israeliete was goeie mense, die 
Kanaäniete slegte mense. Dit word iets soos “cowboys and crooks”. 

Met dié patroon ingedril, begin die kind vir hom ‘n konkrete voorstelling te maak van 
Christelike moraliteit: slegte mense is mense wat hulle broers vermoor, sodomie pleeg, 
boomstamme en klippe aanbid ... 

“Goeie” mense het nie juis bepaalde kwaliteite nie. Goeie mense word goed gebore en kom 
uit goeie huise, soos slegte mense sleg gebore word en uit slegte huise kom. Want waar het 
hy gehoor van ’n goeie Kanaäniet of Hetiet? Goeie mense ken jy hoofsaaklik aan die dinge 
wat hulle nie doen nie: hulle slaan nie hulle vroue nie, drink nie, dobbel nie ... 

Maar wat 'n vertekening van die evangelie is dit nie! 



“Ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God”. Dis wat die Bybel 
sê. 

Die “goeie” koning Dawid het owerspel en moord gepleeg en moes sy skuld bely. Dis wat die 
Bybel sê. 

Die “goeie” Fariseërs was ver van die koninkryk van God en die “slegte” belastinggaarders 
(tollenaars) en prostitute het in die koninkryk ingegaan. Dis die evangelie. 

’n “Goeie” mens kan hom nie bekeer nie, want hy is nie “sleg” nie. ‘n Goeie mens ly aan die 
Fariseër-sindroom wat hom verhinder om die koninkryk binne te gaan. Hy is mos nie sleg nie, 
want hy pleeg nie owerspel en aanbid nie boomstamme nie en hy slaan nie sy vrou nie of sy 
kul nie haar man nie. 

Ek het al gewonder of die feit dat predikante so baie oor die slegtigheid van die mens en die 
noodsaak van bekering preek, nie gewyt moet word aan ’n moralistiese godsdiensonderrig 
waaraan mense kleintyd onderwerp is nie. Nou neem dit ’n leeftyd om mense te oortuig dat 
hulle regtig verlossing nodig het. En daarom is ons, soos die Hebreër-brief sê, maar altyd 
weer besig om die fondamente van bekering te gooi en by die melkkos van die evangelie te 
bly. 

Kinders behoort te weet dat “goeie” mense hulle óók moet bekeer om in die koninkryk in te 
gaan, dit wil sê dat “goeie” mense óók behoefte het om verlos te word van die bose en deel 
te kry aan die kwaliteite van die ewige lewe. Kinders moet weet dat ’n mens nie uit die 
reserwes van jou eie moraliteit kan lewe nie - ten minste nie Christelik kan lewe nie. 

Kinders moet later kan verstaan dat, om Christelik te lewe, ‘n sterwens- en 
opstandingsproses is, en dat ’n mens dus óók aan jou eie “goedheid” moet sterwe. 

Dis natuurlik alles te veel vir één les — selfs vir ’n jaar of twee se lesse. Dis egter noodsaaklik 
dat ons godsdiensonderrig vir die laerskoolkinders ’n basis lê waarop daar later met ’n 
evangeliese begrippe-apparaat gebou kan word. 


