
32. Is daar goeie en slegte mense? [2] 

Moralisme is die doodsteek vir die verlossingsboodskap van die evangelie, want moralisering 
deel mense “van nature” in goeie en slegte groepe. As jy eenmaal aan die “goeie” groep 
behoort (jou pa en ma gaan gereeld kerk toe en lees die Bybel en bid), het jy nie behoefte 
aan verlossing nie; want waarvan moet jy dan nou verlos word? 

Maar nou gebeur die omgekeerde ook soms: in ’n vlugtog weg van “goeie” mense af, bly ons 
soms vir kinders vertel hoe sleg alle mense is. Dit maak nie eens saak of jy al herbore is nie: 
jy bly geneig om God en jou naaste te haat, tot alle kwaad geneig en tot geen goed in staat 
nie. 

Dis óók nie waar nie. Die Kategismus sê jy is van nature geneig om so te wees. Dit wil sê: as 
jy nie van daardie natuur verlos word nie, bly jy soos jy is. Maar die Kategismus bly steek nie 
by daardie morbiede prentjie vas nie. Dit vertel saam met die evangelie dat ’n mens weer 
gebore kan word en dat jy dan ‘n ander natuur kry - die tweede Petrus-brief gebruik die 
metafoor: “’n goddelike natuur”. Dan is jy nie ’n “goeie” mens in die moralistiese sin van die 
woord nie, maar ’n nuwe mens: iemand met ’n ander hart, ’n ander gesindheid en ander 
doelwitte. En die nuwe mens hét die bose oorwin en kan doen wat goed en reg en waar is. 

Die nuwe mens is nie ’n “goeie” mens in die sin dat hy nou ’n stel reëls hou wat hy vroeër nie 
gehou het nie. Die nuwe mens leef nie volgens reëls nie, maar volgens die aandrang van sy 
nuwe “hart”: altyd en onder alle omstandighede op soek na die wil van God. Soms moet hy 
vir “goeie” mense sê: “Julle witgepleisterde grafte!”, en soms moet hy vir “slegte” mense sê: 
“Ek veroordeel jou ook nie”. 

Vir die nuwe mens is daar nie slegte en goeie mense nie. Vir hom is daar net mense vir wie hy 
liefde moet gee. En om lief te hê, is nie ’n morele prestasie nie. Dis iets wat jy nie kan verhelp 
nie, omdat jou nuwe hart in beweging kom soos God se hart in beweging gekom het toe Hy 
die verlore wêreld gesien het en geen moeite ontsien het om die wêreld te red nie. 

As die kinders nie hierdie boodskap hoor nie en dit nie verstaan nie, en daarom altyd maar 
bly glo dat hulle “sleg” is, sal hulle nooit die opwinding van die verlossende evangelie ervaar 
nie en nooit regtig glo dat God hulle vergewe en nuut gemaak het nie. Dan word hulle 
melancholiese Christene wat altyd maar loop en tob oor hulle eie verlorenheid. Meer nog: 
hulle word dadelose Christene, want kyk: hulle kan “tog” niks goed doen nie. 

Dis egter nie die einde van die probleme wat moralisering in die branding van die latere lewe 
veroorsaak nie. 



Die kind wat met die idee van “goeie” en “slegte” mense grootword, kom spoedig te staan 
voor ’n eeue-oue geloofsprobleem: waarom is daar “slegte” mense wat voorspoedig is en 
“goeie” mense wat ly? 

Dié probleem was al die tema van die Job-drama en dit het sedertdien duisende mense se 
geloofslewe aan flarde gebreek: “Goeie” mense moet mos beloon word - of ten minste “wen” 
- en “slegtes” gestraf word. Maar dit werk nie so nie. God laat sy son oor goddeloses én 
regverdiges skyn, rampe tref goddeloses én regverdiges. 

In dié branding moet die kind later kan weet dat geloof nie ‘n ongelukspolis is nie, maar ’n 
lewenskeuse wat jy gedoen het omdat die Vader-god selfs in die lyding ’n genoegsame sin 
is. ’n Mens “bekeer” jou nie om daarmee vir jou iets in die sak te bring nie. Wat jy “in die sak” 
kry, is ’n nuwe hart met nuwe waardes en ’n nuwe verantwoordelikheid. Dis waarom Jy 
“bekeer” word. Maar in dieselfde asem kom jy tuis by “Vader”, by wie jy selfs in die tyd van 
teenspoed en rampe getroos kan wees. 

In die branding van ongeluk en teenspoed het die kind 'n ander anker nodig as ‘n moralistiese 
kruk, want dié blyk in die vuurproef van lydensvrae 'n geknakte riet te wees wat dan ook nog 
die hand wat op hom leun, deurboor. 


