
35. Leer hulle om die evangelie te doen 

Dis nie hulle wat “Here, Here” sê wat in die koninkryk ingaan nie, maar hulle wat die wil van 
die Vader doen. So het Jesus gesê. En sy gelykenis van die Barmhartige Samaritaan loop uit 
op: “Gaan jy en doen net so”. “Doen aan ander wat jy aan jouself gedaan wil hê” is die Wet én 
die Profete. 

Ons godsdiensonderrig is oorwegend ingestel op “weet” en “ken”. Natuurlik is dit belangrik 
dat ’n mens ook sekere dinge omtrent die evangelie moet weet en ken. Maar die evangelie 
is minder van ’n kennissisteem as wat dit ’n daad is: God word vlees, God het lief, God 
vergeef, God ontferm Hom: Christus genees, voed, vertroos, sterf en staan op. 

Ons sukkel in ons kerke om dogmaties regdenkende mense so ver te kry dat hulle deelneem 
aan die kerklike praktyk. Daarom bly ’n belangrike deel van die evangelie ongedaan in ons 
gemeentes. 

Lê die fout nie dalk al in die godsdiensonderrig aan ons  laerskoolkinders nie? 

Toe ons oor die ontwikkeling van die laerskoolkind gepraat het, het ons op ’n paar kenmerke 
van kinders gewys waarby praktiese godsdiensonderrig gerieflik kan aansluit om van hulle 
meelewende mense te maak. 

Oor die heel kleintjies het ons gesê hulle help graag en kompeteer graag. Oor die 
middelgroep het ons gesê hulle is sterk groepsgeoriënteerd en stel baie belang in hulle 
omgewing en in mense. Oor die groter kinders het ons gesê hulle hou van spanwerk en haat 
roetine. 

As ons daaraan dink dat laerskoolkinders abstrakte begrippe deur die vorming van konkrete 
voorstellings baasraak, kan die doen van die evangelie juis daardie letterlike voorbeelde 
voorsien wat inhoud sal gee aan die begrippe waaroor ons met hulle praat. 

As ons die kleintjies ’n kans gee om in plaas van hulle gebruiklike Sondagskoolles ’n paar 
Sondae na mekaar iets vir siek en eensame mense in die gemeente te doen — enige siek en 
eensame mens - of om die een of ander gemeenskapsdiens te verrig, en dan op ’n latere 
Sondag vir hulle die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan lees en dit in verband bring 
met die werk wat hulle die afgelope drie Sondae gedoen het, sal hulle ’n beeld kan vorm van 
wat “naasteliefde” beteken. " 

Die kleintjies, so het ons gesê, speel ook graag toneel. ‘n Mens kan ’n klas ’n Bybelverhaal 
laat opvoer en die kinders dan oor die toneeltjie uitvra om te sien wat hulle verstaan het. As 
dit blyk dat hulle die essensie van die verhaal nie begryp nie, kan ’n mens iets konkreets 
bedink wat hulle kan doen om hulle begrip aan te help.  



Kleintjies se kompetisiegees kan in belang van die inoefen van die prakties-beleefde “lesse” 
ingespan word met kort vasvrae of deur hulle te laat kyk wie die meeste kospakkies kan 
insamel vir verspreiding onder hulpbehoewende mense. Dit sal net so goed wees as ’n 
“Bybelles” — solank dit gaan oor entoesiasme vir die evangelie en nie net oor die kompetisie 
nie. 

Die middelgroep se belangstelling in die natuur en hulle omgewing kan aanleiding gee tot ’n 
uitstappie in die dorp of in die veld waar hulle die gevolge van besoedeling of erosie kan sien. 
’n Skeppingsteks soos Genesis 1, waar daar by herhaling gesê word dat God gesien het dat 
dit wat Hy gemaak het goed was, kan aan hulle voorgelees word. Hulle kan dan deur vrae 
gelei word om hulle redelik sterk ontwikkelde logika in te span om self die teenstelling tussen 
God se goeie skepping en die besoedelde of verspoelde aarde te ontdek. 

Kinders van dié ouderdomsgroep kan dan toegelaat word om hulleself in ’n paar spanne op 
te deel (hulle hou van spontane groepvorming - dus moet hulle nie aangesê word om in dié 
of daardie groep te wees nie). Op ’n Saterdag kan hulle dan – in ruil vir die Sondagskoolles - 
die vullis op die terrein wat hulle vroeër besoek het, gaan optel of hulle kan klipkeerwalletjies 
in die verspoelde gebied gaan pak. 

Op die volgende Sondag kan hierdie praktiese ervaring die basis word waarop'n begrip soos 
“herskepping” en ons aandeel daaraan aan hulle verduidelik kan word. So kry alledaagse 
dinge 'n godsdienstige dimensie en word dit duidelik dat godsdiens ’n allesomvattende 
lewensbeskouing verg. 

Miskien kan die betekenis van Paulus se uitspraak: “Die skepping wag daarop dat dit bekend 
moet word wie God se kinders is” so ook konkreet vir kinders sin maak. Die besoedelde aarde 
wag as ’t ware op God se kinders om deel te neem aan die herskepping, sodat God weer alles 
en in almal kan wees. 

Sulke, en groter projekte kan meer gereeld deur die ouer kinders aangepak word, want hulle 
hou van spanwerk. Juis omdat hulle roetine haat, sal die afwisseling tussen praktiese 
dienswerk en meer formele onderrig hulle belangstelling gaande hou. 

Gesinne kan natuurlik iets soortgelyk doen, solank dit prakties bly. 

As ons ore oop is, sal ons die noodkrete uit die natuur en van die mense in ons omgewing 
hoor. Kinders wat geleer word om dit óók te hoor, sal nie alleen gehelp word om ’n wakker 
gewete te ontwikkel nie, maar sal ook gou agterkom dat die evangelie nie net ’n leer of ’n 
houding is nie, maar konkrete, aksie vereis. Per slot van rekening: hoe anders sal hulle ooit 
die Skrif verstaan as dit sê dat ingang in die koninkryk onder andere te make het met ons 
dade teenoor mense wat siek en honger is of in die gevangenis sit? Hoe anders sal hulle 
werklik begryp wat medelye is? 



Godsdiensonderrig het nie net te make met 'n mens se kop (jou verstand) nie. Dit het óók te 
make met jou oë, wat nood raaksien; met jou hart, wat meegevoel het; én met jou hande en 
voete, wat in medelye in beweging gebring word. Godsdiens het met die totale mens te 
make. 

Miskien sal kinders wat só grootgemaak is, eendag verstaan dat samewerking ten grondslag 
lê aan die gemeente van Christus is en sal die kerk weer lewe kry? 


