
36. Terugblik en vooruitskouing 

Christus het gesê:  

“Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie; want aan sulkes behoort 
die koninkryk van die hemele”. 

As ons godsdiensonderrig die pad na die koninkryk vol dorings maak of dit selfs versper — 
soos baie volwassenes oor die godsdiensonderrig van hulle kindertyd getuig — moet ons 
ernstig besin; want dan verhinder ons kinders om in die koninkryk in te gaan. 

As ’n mens sien hoeveel kinders wat “belydenis van geloof” afgelê het, spoedig daarna uit die 
kerk verdwyn, wonder jy of ons godsdiensonderrig nie 'n ernstige struikelblok geword het 
nie. 

As ons ons kinders wil help om ’n positiewe keuse vir Christus en sy kerk te maak, sal ons ten 
minste moet kennis neem van wat Viktor Frankl gesê het: jy kan ’n mens se wil net op één 
manier in beweging bring, en dit is deur genoegsame sin vir hom voor te hou.  

Bring ons dit in verband met godsdiensonderrig beteken dit dat godsdiens vir die kind sinvol 
moet wees, sodat hy sal begeer om daaraan deel te hê. Slegs so ‘n begeerte sal sy wil in 
beweging bring: ’n beweging wat by ‘n werklike toekeer tot God kan uitkom. 

Die feit dat kinders in die branding van die latere lewe uit die kerk wegraak, sê vir my hulle 
wil is nie deur ons godsdiensonderrig in beweging gebring nie. Hulle het nooit regtig ‘n 
selfstandige wilsbesluit in dié verband geneem nie. Sodra hulle die geleentheid kry om hulle 
eie besluite te neem, verlaat hulle die kerk en doen wat vir hulle meer sinvol lyk. 

Meer nog: die feit dat kinders die kerk verlaat sodra hulle “belydenis afgelê” het, sê vir my 
dat hulle belydenisaflegging verkeerd verstaan. Vir baie van hulle is belydenisaflegging nog 
een van daardie ouerlike of samelewingsvoorskrifte wat ’n mens moet nakom as jy vir ‘n 
ordentlike (“goeie”?) mens wil deurgaan. 

Dis nóg ‘n plig wat hulle maar net agter die rug moet kry. 

As dit so is, het ons godsdiensonderrig nie daarin geslaag om die kinders aan die moraliteit 
van die wet te laat ontkom nie, want dan laat ’n mens jou (in hulle oë) “aanneem” omdat die 
volwasse wêreld dit van jou verwag, en nie omdat jy self graag lid van die kerk wil wees nie. 
Dan het ons kinders - elf, twaalf, selfs sestien jaar se godsdiensonderrig ten spyt — nie eers 
sover gevorder dat hulle by die samewerkingsmoraliteit van mede-besluitnemers uitgekom 
het nie — laat staan nog by ’n moraliteit van medelye. 



Natuurlik kan ons daardie instemming en die nodige wilsbeslissing nie meganies aanbring 
nie - net so min as jy vir iemand ’n opdrag kan gee om te lag of te huil. ’n Mens lag of huil 
omdat ’n omstandigheid buite jouself jou laat lag en laat huil. Net so is dit sy 
gefassineerdheid met die goddelike krag buite homself wat die kind se wil in beweging bring 
om vir Christus te kies (Johan Conradie: Ons kies vir Christus omdat Hy ons eerste gekies 
het). Ons kan dit nie laat gebeur nie. 

Wat ons wel kan doen, is om ons kinders so goed ons kan te help om sin te sien in die keuse 
wat hulle moet maak. 

Ek wil beweer dat ons iets aan die saak kan doen en pleit daarom vir vernuwing en 
verandering in ons godsdiensonderrig. 

‘n Mens sou waarskynlik op twee maniere kon reageer op dié pleidooi en voorstelle.  

Aan die een kant sou jy kon sê: “Wil dit dan nou sê dat ons nog al die jare verkeerd gedoen 
het? Hoe het dit dan gekom dat so baie mense aan die einde van ons tradisionele 
godsdiensonderrig inderdaad tot geloof gekom het?”  

Aan die ander kant sou jy half moedeloos kon reageer en soos Jesus se dissipels vra: “Wie kan 
dan in die koninkryk kom?” of: “Hoe sal ons dit alles regkry?” 

In antwoord op die eerste reaksie sou ek twee opmerkings wou maak.  

Eerstens, nie alles wat ons doen, is verkeerd nie. Wat ek wel wil sê, is: dit kan bes 
moontlik beter.  

Tweedens sou ek wyle professor Kolie Kotzé wou aanhaal. Toe hy eendag ernstig met 
ons gepraat het oor vernuwing in die erediens, het een van die studente krities 
opgemerk: “Baie dinge mag verkeerd wees, maar die Here kan tog ’n reguit hou slaan 
met ’n krom stok”. Hierop het professor Kotzé geantwoord: “Dit is so, my broer, die 
Here kán 'n reguit hou slaan met ’n krom stok. Maar as Hy ’n reguit stok gehad het, 
kon Hy ’n beter hou geslaan het”. 

Dit geld ook van godsdiensonderrig. 

Ons is maar almal deur die meul van die “sistematiese” godsdiensonderrig en daar is nog 
steeds ’n kerk en daar is nog steeds wonderlike Christenmense. Dit is waar. Maar daar is ook 
baie wrakke teen die pad, mense wie se geloof op die rotse geloop het omdat die geloof van 
hulle kinderjare die branding van die latere lewe nie kon deurstaan nie. En baie van dié 
wrakke het juis uit die godsdiensonderrig van die kinderjare ’n lekplek in die romp oorgehou 
- om sê in 'n latere stadium tot sink te kom. 



Godsdiensonderrig wat relevant is, godsdiensonderrig wat ’n kind in sy eie konteks en oor sy 
eie probleme aanspreek, kweek mettertyd by die kind ’n godsdienstige kreatiwiteit wat hom 
kan help om nuwe omstandighede die hoof te bied en nuwe vrae telkens op ’n skeppende 
manier nuut en sinvol te beantwoord. 

Op die tweede, moedelose beswaar wil ek met ’n verhaaltjie probeer antwoord. 

Tolstoi vertel die verhaal van die twee monnike wat êrens in ‘n afgesonderde klooster 
gewoon het. Toe hoor hulle dat daar iewers op aarde ’n toring is met ’n massiewe deur. As jy 
deur dié deur gaan, is jy direk in die hemel. 

Hulle het dadelik na dié toring begin soek. Soms wou hulle moedeloos word vanweë die vele 
ontberings, maar dan het hulle hul weer daaraan getroos dat 'n mens juis deur verdrukking 
in die koninkryk van die hemele sal ingaan. 

Uiteindelik het hulle die toring gevind en by die deur ingegaan. 

Toe hulle binne is en hulle oë aan die dowwe lig gewoond geraak het, kom hulle met ’n skok 
agter dat hulle altwee weer terug was in hulle selle in die afgesonderde klooster. 

Die pad na die koninkryk begin in die monnike-sel. 

Daar is ook geen kortpad vir godsdienstige opvoeding nie. 

Georg Moser skryf in dié verband: “Die geloof skenk ons die krag om onsself as Christene te 
bewys in die probleme van ons alledaagse lewe”. 

Waar ons foute raaksien in ons manier van doen, moet ons probeer aanpas en regstel. En dan 
moet ons net daar in die monnike-sel begin en na die beste van ons insig in die geloof handel. 

God het aan die kerk mense gegee wat die siel van ’n kind ken. Daar is talle ondersoeke 
gedoen oor die godsdienstige en morele ontwikkeling van kinders. Dis uit sulke inligting wat 
ons die temas van ons godsdiensonderrig moet gaan haal, en moet leer hoe ons dit moet 
aanpak. 

God het ook aan die kerk mense gegee wat op ’n kreatiewe manier met die boodskap van die 
Bybel kan omgaan én wat daardie boodskap op die vlak van ’n kind kan deurgee. 

Ons moet dié twee gawes net bymekaar uitbring en ons godsdiensopvoeders help om dié 
kennis prakties toe te pas. 

Dié boek wou ’n paar suggesties - miskien selfs voorstelle - aan die hand doen oor hoe ons te 
werk sou kon gaan. Sommige opmerkings mag buite die kol wees — ek is geen 



kindersielkundige nie. Sommige van die voorstelle mag onsinnig wees — ek is geen 
opvoedkundige nie.  

Wat vir my belangrik is, is dat ons sal besin én dat ons die moed moet hê om te verander as 
ons stelsels nie die regte vrugte oplewer nie. 

Omdat die Kindervriend die kinders by Hom wil hê, sal Hy ons help as ons die dorings wil 
optel en die takke uit die pad wil sleep. 

Daarop kan ons reken. 

Want die Kindervriend gee om vir al sy peddels. 

 

 
Hierdie is die laaste aflewering uit hierdie boek deur Ferdinand Deist oor 

Godsdiensonderrig aan Laerskoolkinders.  
Ek hoop jy het iets kon leer.  

Vir my was dit verreikend om die boek deur te werk. 

My wens is dat ons sal leer uit ons foute en so meer reguit “stokke” in die Here se hand sal 
wees sodat die Hy makliker en beter met ons “reguit houe” kan slaan. 

Nie dat Godsdiensonderrig enigiets te doen het met houe slaan nie!!!  

Die literatuurlys wat hierop volg is vir diegene wat dieper wil delf en meer wil lees oor die 
onderwerp. 

Vriendelike groete en seënwense. 

Johan Conradie 
 


