
34. Help hulle om God te ervaar [2] 

Kinders moet toegelaat word om oor hulle eie godsdienstige ervarings te vertel. Hulle moet 
toegelaat word om hulle menings te lug oor sake wat godsdiens raak. Ons moet daarom self 
minder aan die woord wees en meestal maar begeleidend aan hulle gesprek deelneem. 

Ek het my verstom aan ‘n katkisasieklas met kinders van twaalf, dertien jaar oud: hoe 
vrymoedig hulle aan gesprekke deelgeneem het, watter gedagtes hulle al op daardie 
ouderdom gedink het. Ons moet hulle net die geleentheid gee. 

En terwyl kinders in dié tyd, soos Faber dit stel, hulleself ervaar as te groot vir ’n servet en te 
klein vir ’n tafeldoek, en daarom “uit” voel, moet hulle verhouding met God hulle hawe word 
— met God wat verstaan, want Jesus was self op 'n keer twaalf jaar oud en sy ouers kon ook 
nie verstaan waarom Hy in die tempel agtergebly het nie. 

Vorentoe in hulle lewe sal hulle nog dikwels alleen en eenkant voel. Dan moet hulle 
godsdienstige lewe hulle anker kan wees. Hulle moet die eerste antwoord in die Kategismus 
kan beleef: “My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek nie aan myself nie, maar aan 
Christus behoort ...” 

Omdat ons godsdiensonderrig dikwels té veel op die intellek ingestel is — met vrae en toetse 
en al — voorsien dit nie die kind van daardie belewenis van die Anderkant nie, en faal God 
hom in die “branding van die latere lewe”. Dis nie kopkennis wat ’n mens deur 'n krisis dra 
nie. Dis die hartsbewussyn van die werklike teenwoordigheid van God, die hartskennis van: 
ek behoort nie aan myself nie, maar aan God. 

Dis ook in dié tyd dat kinders dikwels gepla word deur onverklaarbare skuldgevoelens. Soos 
hulle die goeie in uitroeptekens ervaar, so intens ervaar hulle ook teleurstelling en skuld. As 
God vir hulle in dié tyd ’n Hawe is en nie ’n Afloerder nie, as God vir hulle die Een is wie se hart 
in beweging kom wanneer hulle skuld ervaar, sal hulle selfs in hulle skuldgevoelens nader aan 
Hom getrek word eerder as van Hom af weggestoot word — soos so dikwels gebeur. 

Ek het dikwels gewonder waarom dit juis in dié lewensfase is dat kinders begin teenstribbel 
om katkisasie toe te gaan. Is dit nie dalk omdat hulle nie persoonlik betrokke en persoonlik 
aangespreek voel nie? Dis daardie persoonlike belewenis en die persoonlike konfrontasie 
met God wat die behoefte laat ontstaan om meer van God te wete te kom. 

Dis daarom eers nadat ons tot by die persoonlike godsdienstige ervaring deurgedring het dat 
sistematiese Bybelstudie sin maak. Want dan kan die kind óók die Woord van God verneem 
wanneer hy die Bybel lees. Om die Bybel te ervaar en te aanvaar as die Woord van God, as 
die brief van “Vader” af, veronderstel ‘n lewende en persoonlike geloof in God. Vóór daardie 



tyd ervaar hy die Bybel miskien as ’n boek waarvoor 'n mens respek moet hê, maar nie dat 
dit ’n woord van God vir hom of haar bevat nie. 

Dis ook eers nadat die kind ’n persoonlike verhouding met God aangegaan het dat gesprekke 
oor meer leerstellige sake vir hom sal begin sin maak, want dan kan ons na die beste van ons 
vermoë en sover ons gebrekkige metafore-taal ons toelaat, probeer verduidelik wat met 
hom gebeur het toe hy by God uitgekom het. Dan beweeg ons van die bekende na die 
onbekende, en nie meer van die onbekende verder die onbekende in nie. 

Dit is belangrik. Want as ons met kinders oor dinge van die geloof en die wêreld van God 
praat sonder dat hulle die egtheid van daardie wêreld ervaar het, sal ons met die mure praat. 
Die normale menslike instelling is om eers te weet dat iets bestaan voordat jy die moeite 
gaan doen om uit te vind hoe dit werk. Om met die “hoe” aan te gaan voordat die kind oortuig 
is van die “dat” van God se nabyheid, maak nie sin nie. 

Is dit nie miskien waarom groter kinders soms so verveeld lyk in die Sondagskoolklas nie? 


