
33. Help hulle om God te ervaar [1] 

Om en by die ouderdomme van elf tot twaalf jaar begin kinders om dinge óm hulle meer 
intens te ervaar. Party raak op hierdie ouderdom vir die eerste keer reddeloos verlief. Dit 
beteken hulle begin gereed word om hulleself as indiwidue te vind en aan ander te gee. 

Hulle begin hulle eie idees oor sake soos kleredrag en musieksmaak te kry. Hulle begin 
“moeilik” word. Waar hulle vroeër maar gegaan het waar die ouers gegaan het en gemaak 
het soos Pa en Ma wou hê, begin hulle nou protesteer as hulle by vreemde mense moet gaan 
kuier of as hulle gesteur word in wat hulle besig was om te doen - selfs al was hulle besig om 
niks te doen nie. 

Hulle begin die wêreld deur hulle eie oë te sien. En dis asof hulle alles vir die eerste keer 
werklik sien. 

Vroeër het Ma en Pa gesê: “Kyk hoe mooi is die blom”, “Kyk hoe rooi is die son”, “Kyk die 
reënboog”. En hulle het dit mooi gevind oor Ma en Pa so sê. Maar nou is dit asof hulle die 
dinge raaksien vir wat die dinge self is en dit intens ervaar. 

G’n wonder kinders - veral meisies — van dié ouderdom praat in uitroeptekens nie. Luister 
maar na hulle gesprekke, veral die gehalveerde gesprekke oor die telefoon, en jy sal verstom 
staan oor die aantal uitroepe per minuut van: “Ag jitte!”, “Ag shame!”, en “Dit kan nie wees 
nie!” 

Terselfdertyd is kinders van dié ouderdom geneig om, sover dit volwasse geselskap aangaan, 
na binne te keer en om oor hulle ervarings te tob en te broei. Hulle begin oor méér as vandag 
te dink: oor volgende jaar se hoërskool, oor die komende eksamen, oor wat hulle eendag wil 
word, en hoe om daardie vrese en gevoelens vir hulleself te hou. 

Dis in dié tyd dat kinders begin gereed word om die godsdiensopvoeding wat hulle oor die 
jare gekry het, werklik hulle eie te maak en besluite in dié verband te neem. En dis in die tyd 
dat die godsdiensopvoeder besondere takt aan die dag behoort te lê. 

Godsdiensonderrig moet nou ingestel wees op die gemoed eerder as op die verstand, op 
ervaring eerder as op verstaan. 

Die kind se skoolleerplan is volledig op die intellek ingestel — en tereg so. Dis ons as ouers en 
kerk en godsdiensonderwysers se werk om te sorg dat die gebou nie skeef opgetrek word nie 
en wat moet sorg dat die kontak met die groter werklikheid nie afgebreek word nie. 

Jung het gesê: as iemand eensydig verstandelik is, kom daar ’n tekort in sy gevoelslewe, ’n 
tekort wat na die onderbewuste verdring word om dan later op allerlei eienaardige maniere 
weer na die oppervlakte te kom. En J.B. Priestley het gesê:  



“... whatever is built too high, unbalanced or one-sided in consciousness will be 
compensated for in the unconscious, which will produce the opposite in an inferior 
form ...” 

As ons hulle nie reg lei nie en hulle behoefte aan persoonlike (mistieke) ervaring nie help 
bevredig nie, sal hulle dit elders vind: selfs in die vreemdste kultusse. 

Omdat die kind op dié ouderdom juis op persoonlike ervaring ingestel is, moet hy die 
geleentheid gegun word om die mistiek van die groter werklikheid self te beleef. 

Dis tyd vir kampe en wandelings in die natuur, vir die poësie van die skeppingspsalms soos 
19 en 104, en gedigte soos Job 38 en 39. Dis ook tyd vir ervarings van 'n heel persoonlike aard 
aan die hand van persoonlike belydenisse soos dié in Psalm 8, 23, 121 en dies meer. 

Ek reken dat die vroeë puberteit die geleentheid is vir wat die egpaar Gobbels “The Bible: a 
child’s playground” noem: Dis tyd om by huisgodsdiens of in die godsdiensonderrigklas 
poësie-voorlesings uit die Bybel en ander gepaste lektuur te hou en dit sonder kommentaar 
te laat: net ’n Bybelse gedig of twee (wat een van die kinders self kan voordra), sang, ’n gebed 
en ... stilte. Die uitroeptekens sal wel in die hart ontstaan. 

Dis in dié tyd dat die kind moet ervaar dat God nie saam met al die woorde waaraan hy vroeër 
'n letterlike en konkrete betekenis geheg het, ’n abstrakte “idee” word nie, maar Iemand wat 
met hom ‘n verhouding wil aangaan. En dis die regte tyd daarvoor, want op dié ouderdom is 
persoonlike verhoudings, persoonlike vertrouensverhoudings, vir ’n kind belangrik. 

Kinders moet kan beleef dat godsdiens nie 'n intellektuele kennissisteem is waarin hulle 
gedruk word nie, maar ’n ruimte waar hulle in verbinding is met die wêreld wat groter is as 
die sigbare, ’n ruimte waarbinne hulle mens kan wees en veilig kan voel: of hulle nou al in 
ekstase jubel of van die wêreld verstote voel. Hulle moet kan beleef dat God daardie ruimte 
is. 

Om dit te kan bereik, sal ons in dié jare minder bevange moet wees oor die “korrekte leer” as 
oor die kind se persoonlike ervaring. Hawkes en Pease skryf in dié verband:  

“Treating moral concepts (en ons kan byvoeg: dogmatiese begrippe) in such a way 
that they will not confuse the child and at the same time introducing him to highly 
abstract theological concepts may mystify the child more than it guides his behavior”.  

As hy die dinge waaroor ons praat nie persoonlik kan beleef nie, sal sy antwoorde op ons 
dogmatiese vrae in ieder geval bloot verwarde lippetaal wees. 


