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NADERE

PRESISERING

VAN

G .

DIE. TITELOPSKRIF

EN

PRÓBLEEMSTELLING~
t-:

In hierdie verpandeling
die ontwikkeling

oor 'n ondersoek na ;,'

gaan dH

van die religieuse

oordeel by k~nders tussen:9ie

ouderdomme ag en twaalf jaar met die doei om vas te stel Ln
hoeverre die gcdsd lenst.Lge opvoedkundige

doelstelling

verwesenlik

I

.

Om die probleem duideliker te

word in genoemde ktnderf'ase,
formuleer

en uiteindelik

die program vir die onderhá:wige studi?

aan te dui, is dit noodsaaklik

dat die titelopskrif

nader omskryf

sai word.
1.

Nad~ye Presisering

van die Titeiopskrif.

Dit gaan in dié eérste plek oor die begrip ontwikkeling wat 'n proses van verandering
word teweeggebring

impliseer.

deur omgewingsinvloede

Sodanige verand~ring

eh deur' aangebore d:(s....

posisies.

Die spoed van ontwikkeling. hang dus af van aanleg;~n

doelbewuste

beïnvloeding'van

natuurlike

buite;

trouens sonder die nodig~

ryping sal blote leer van buité weinig invloed hê. :;

Die skoolkind gaan deur bepaalde fases van groei en ontwikkeling
:-'

en die onderwyser-opvoeder

oefen'bewustelik

daardie ontwikkelingspotensialiteite

invloed op hom uii{~om
1::

in TI bepáë.Ide rigting te ;:'
.,-!

stuur.

In die hele ontwikkelingsproses

persoonlikheid'-in-wording
verstandelike,

is daar sprake van sy.liggaamlike,

emosionele,

estetiese,

sedelike en religieuse

In hierdie geskrif word 'n ondersoek ingestel

ontwikkeling.
die ontwikkeling
vermoê',

van die kind as 'n

rw.

van een spesifieke funksie naamlik die oordeel-

Onder oordeel suiwer vanuit die standpunt van die

logika gesien; verstaan

ons dit as 'n daad van die gees waarby:!,.

'n bepaalde gedagte of gedagte-verbinding
.
deel daarvan gekonstateer

oor die werklikheid

word deur te bevestig of te onbkenv

óf
~

'l

van begrippe oor die werklikheid of 'n qeel
1)
:.
daarvan aan die hand van bevestiging of ontkenning. il
On te
"Dis die sintetisering

oordeel, veronderstel
iets gekonstateer,
•••

1)

'n voorwerp waaroor

verwerp

iets gesê of beweer word,

of aanvaar word, 'n voorwerp waaraal').

'0'000

Coetzee:

Die Ontwikkeling

van die Sedelike Oordeel, 150

2.
daar waarde toegeken

Om TI gesonde oordeel t~

of ontsê word.

kan vel, is nodig juistheid

en suiwerheid van begrip, skerp wap'2)
van denke.
Dit is oordeel in die

nemipg en vaardigheid
gangbare

sin van die woord, maar dit is slegs die logiese of ver-

st~ndelike

oordeel.

Hieroor gaan dit nie in hierdie studie nie.

D;i.tgaan v~rd.er ook nie oor die sedelike, estetiese
juridiese

oordeel nie, maar oor die rel~ieuse

of selfs dJe

oordeelo

Alhoewei

die skone, die goeie en die ware die pouste verband met mekaar
3)
hou, word in hierdie studie slegs die religieuse betrek, m.a.\(o
"

dit gaan nie hier oor die vermoê' van die mens om die skone in ':
die lewe te waardeer
waardebepalende
laak nieo

nie en ook pie oor die mens as TI sedelik-~

1-TeSewaar hy gesindhede

Al.hoewel, die religieuse

is m~t die intellektuele

oordéel onlosmaaklik

loof of
ver-bonde

en morele funksies Py die mens en dus;ook

by die kind, handel hierdie

st,1JiH.A

uitsluitlik

oor die religieuse
4) ;-;
aange'Leerrtheld,

oordeel as synde 'n supra-intellektuele
Vervolgens

en karaktertrekke

moet daarop gelet werd dat die religie-qsEl'

oordeel van TI bepaalde fase in die kinderontwikkeling
1-lOrden wel dio tussen die jare ag en twaalf.
skakel dus alle middelbare

leerlinge

fase en in die substanderds

uit.

ondersoek

Die onder soek -

asoo~ kinders in die kleuter~

SIngs leerlinge

in standerds 1

tot 5 word hier betrek.
2.
Die doel van die ondersoek
hoeverre die oordeelvermoe

is om vas te stel iri

.~.

van kinders in genoemde fase oOree~-

stemming of afwykinge vertoon van die ideale religieuse oordeel5)
~
vermóê' watvan hulle verwag vord ,
By die skole waar die ondersoek ingestel word, is godsdiensonderrig
die godsdienstig-opvoedkundige
'0

••

2)
3)

4)

CJ.

vak.

Christelijke Faedagogie\k,. 68.
(i) Art Education for children, 3..
(ii) Kohnstamm:
Pers00nlijkheid in Word:lng,
Die wese van die religieuse oordeel word in Hoofstuk II
_nader omskrywe
Die ideale- oordeelvermoë sal bepaa1 word -deur die
religieuse doelstelling wat in parag:raaf J van die
,.inleiding beskryf word.

VgL Husen:
Vg:)...
Stayt:

Oor

oogmerke is daar geen meningsv~r-

0"0'"

0

5)

'n verpligte

skil nie, dit staan opgeteken
in die Woord van God.

in'menige' opvoedkundige

Hierdie doelstelling

geskrif en

met spesiale ver;

wysing na die ideale,godienstige, oordeelvermoë

ten opsigte van

die leerlinge

oor Christus d:i;e

Middelaary

se Godsvoor'st.el Hnge , beskouinge

die Heilige Gees, die gebed, die sondsy die oorsprQpgy
~~
...

wese en bestemming

van die mens, die mens en,sy kerkverband,

sy

..~

I

verhouding
bejeËin.

."

tot die Sabbat en die Woord van God, word as ideale:
Deur onder andere skoolopvoeding

verwesenlik

1,Jnrd. Uit die ondersoek

moet hierdie ideale

sal dan duidelik blyk irt,

watter mate daarin geslaag word om die doelstellinge

verwe sen'[fk'

Om 'n beeld te kry van wat onder die ideale oordeel- ','

te kry.

vermoë by kinders in voorgenoemde
noodsaaklik

dat in die volgende

fase verstaan word, is dit
eers TI uiteensetting,

paragraaf

gegee sal word van die godsdienstig-opvoedkundige

3.

Die~dienstig~

doelstelling

Volgens Christelik-Protestantse
opperste "nAlstelling

,

doelstellin~o

van die opvoedirwo
beskouing

is dïe ~

van alle onderwys om tot die eer en ver..,.

heerliking van God Drieënig mense'van
,
6)
werk volkQme toegerus.

God te vorm vir elke goeie

Die doel van die opvoeding vloei uit die i~houd
van die Heilige Skrif voort, na~mlik om God te ken, te verheerlik
"

en te eer.

Dit is die taak van die opvoeder om te sorg vir ~ie

waaragtige rell i?ip.'J.,se
vorming en ontwikkeling
7).
,
ling.
Aan hierdie fundamentele doelstelling

van die opvoede-s
ontleen ons nad~r'"
"

;

byliggende
alvorens

doelstellinge

wat noodsaaklik

die opperste doelstelling

is om te verwesenlik,

bereik kan word.

Die mens moet God ken wat hom geskape het.

Dit

.is die hoogste goed, warrt om tot Sy eer te lewe moet ons Hom
8)
keno
Uit die Woord van God moet die kind God leer ken as di~
e

Heilige en &.Jige wat TI ontoeganklike

Lig bewoon en nie deur d~e
.~

••

o ••

ei·.

(a)- O~V.S. Leerplan vir Godsd i.ensonderwys , 40
(b) Bavinck:
Th.edagogische Beginselen, 52-530
(c)
2 Tim. 3 vs. 170
.7) Vgl. Coetzee:
Vraagstukke in 'd'i.e
opvoedkundige Politiek, 330
'8) Yglo Oberholzer:
1nl. in die Prin. Opvoedkunde, 1970
6)

Vg.L,

\

4.
sondige mens gesien kan word nie.
9)
regeer oor alles en aIma L,

Hy onderhou die heelal en

Naas die kennis van God die Vader is onafskeidbaar daaraan verbonde die van God die Seun wat na Sy liggaam.

~r

die hemel aan die Regterhand

van God sit vam-mar Hy vir ons bid

en intree by God die Vader;

na Sy' Gees woon Hy in ons.

Sy

koms na die aarde het TI doel gehad nl. om die sonde van die

10)
wêreld te dra en die Heg weer te baan na die Vaderhuis'.
Eindelik
Drieënheid

is daar die derde Persoon van die Goddelike

die Heil:i,g.e_..Qe~§
wat in die ge.Lowi.gekinders van God

woon as vervulling

van Christ.us se belofte dat Hy nie Sy volg~:'"

11)
linge as wese sal agterlaat
Drieënige

Waaragtige

nie.

kenni~'van

die

God betoken kennis van gans die Bybel en die leer

daarin vervat.
Die kind moet ook kennis maak mét dio wese van die
geben soos openbaar in die Ou Testament
voorbeeld

en veral van die verhewe

van die Here Jesus, die volmaakte

'bid:tot God deur' Jesus Christus

Leermeester.

Ons,

om daarmee ons onmag" te' bely

12 )
en TI'beroep op Gods alni.agte maak.

Die kind moet leer dat sy

gebed nie altyd verhoor' word niG, omdat ons verkeerd' bid aang~:sien ons wil nie al tyd :'L:l harmonie met die wil van God is nie ó'
TI Verdere doelstelling

is om die leerlin~e vertrQud

.

13)

te maak-mat die' eise en beg Inse'Ls van Gods lvoord Em wet.
is'alles wat in stryd is met die: wil van God.
Lewensbeskou.ing van Chr i.s'tusis van besondere

~;
Sortde

Dia .positiewe;
belang nL

om G9d
."

en Sy skepsel nl. ons medemens lief te hê.
waardelike

God eis onvoor-

oorgawe en toewydingo

0.0.000

9) Vgl. (a) waterink:
10) Vgl.
11) Vgl.
12) Vgl.
13) Vgl.

Theor'ie der Opvoeding; 561.
(b)" Greyling: "Godsd ip.Yl.s
and erwys in die skool,' 181·
Joh. 3 vs. 16.
Greyling, a.w., 180.
(a) O.V.S. Leerplan vir Godsdiensonderwys,
5..
(b) Oberholzer: a. ·H. , 195.
Greyling, a.w. , 1810

Verder streef die godsdienstige

opvoeding

ook

daarna om by die kind tuis te bring die regte insig oor die 0o.rsprong en bestemming
natuurproduk

Die mens is nie 'n meganie,se

van die mens.

wat deur natuurwetmatighec1e
rondgeslinger
,

word en~

God het die mens I18. ;;Sy

wie se bestaan met die dood eindig nie.

beeld geskape en in hom di.e ewigheid geplaas wat na gelang sy
lewe op aarde rampsalig

of geluksalig

sal wees;

j

Tereg sê

Kennis van deze dirigen is nodig opdat wij als vr-ome
14)
christen kunnen leven.1I

Waterink:

II

By die leerlinge moet die regte gesindheid van E?erbied je~hs God Opgewek word veral t.o.v. die ,onderlinge geestelik,e
byeenkomste

waarvan die erediens'n

besondere

ereplek inneeroo

My huis moet 'n huis van gebed genoem
word," is die gees wat
.
,

II

spreek by alle geestelike
die regte beskouing
stel en watdaarom

Nou verwant .hieraan is

byeenkomste.

oor die' Sabbat, 'n rusdag deur God self ~nge ...

Alleen as genoemde

eer:"

Al die Skrif is deur God inge-

bied moet Sy Woord genader word.
15)
gee.

ondergeskikte

streef word, kan die opperste doelstelling
voeding naamlik die verheerliking
16)
lewe verwesenlik word.

40

M?t dieselfde

aan Hom gewy moet word ,

doelstellings

nage-

van die christelik~

op-

van God op elke terrein van die

Programaankondiging:
In die eerste hoofstuk gaán dit oor die verband

tussen 'n lewensbeskouing

en opvoeding,

van die Christelik-Reformatoriese
'sien dit dien as agtergrond
ligieuse

lewensvisie

vir die wese en maatstaf van die r:e-

die eie ondersoek

en bevindinge,

v:i:erten slotte gaan oor gevolgtrekkings
aanbevelings

opvoedkundige
•

•

o ••

14)
15)
16)

gegee word, aange-

oordeel wat in hoofstuk ,twee bespreek word.

drie handelaar

moontlike

terwyl 'n kort samevatting ,

ter"bevordering

Hoofstt:l.k

ter~Jl hoofs~uk

van die ondersoek
van die godsdienstig-

doelstelling •

D 0

Waterink:
Theorie der Opvoeding, 561Vgl. (a) 2 'I'Im, 3 vs. 16.
(b) 2 Petrus 1 vs. 21.
Vglo' Erasmus:
Die Personalisme van Kohnstamm, '16

0
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..._-~--------

.

LEWENSBESKOUING
I.

Opyoedingsteorie

EN

OPVOEDING.

en - praktyk.

Opvoedings - en onderwyspraktyke

is praktiese aange= :

leenthede wat doelbewus strewe na die verwesenliking van bepaai~e
1)·
,
"
opvoedkundige oogmerke.
Die praktyk word gekenmerk deur sy organisasie, administrasie,

onderwys - en leeraktiwiteite

derwyser en kind respektiewelik,
bepaalde tughandhawings

deur ol'l-

bepaalde metodes en tegnieke en
Hierdie praktyk van o~ "

- prosedures.

voeding en onderwys wat in verband

staan met die daadwerklike

:.

vorming van karakter, die bybring van kennis en die inoefening .van
vaardighede

by die kind, onstaan nie somner vanself nie.

voorveronders~el
opvoedingsteorie,
bepaalde

TI teorie.

Elke opvoedingspraktyk

en wat meer is:

Dit

rus teen TI
iI).'n

elke praktyk is verankerd

teorie wat impliseer dat die beoefenaars

van die

praktyk 'n bepaalde keuse gemaak het en wanneer daar van 'n keus~
sprake is, word verskeidenheid
2)
veronderstel.

v3..npraktyke en dus teorieei

-,

Alhoewel die opvoedingsteorie
onderskei·kan

word, kan dit nooit heeltemal geskei word nieó

Teorie en praktyk hoort bymekaar.
kan beskryf word as die besinning
die eventuele verbetering
3)
praktyke.
2.

en ~ praktyk van meka~

Opvoedingsteorie

Die teorie van die opvoeding
oor die opvoedingspraktyk

met

van die bestaande praktyk en'toekomstige

en lewensopvatting.

Die opvoedingsbedrywighede
bepaalde opvoedingsteorie

onderlê~

in die skool word deur 'n
'Hierdie opvoedingsteorie

qp

.......
1) Vgl. Coetzee:
Inl. tot die Alg. Teo. Opvoedkunde, 88.
2) Vgl. Coet.zee r Inlo,.tbt die Alg •.Praktiese Opvoedkunde , 3-11.
3) ,VgL a) Van IG.inken: Hoofdlijnen en Hoofd punten van de
OpvoedkUnde, 8-9.
b) Ba:vinck: lae dagogische Beginselen, 18.

ey beurt hang nie in die lug nie, maar steun op TI bepaalde
lewensopvatting:

"

Elke levensbeschouwing

theori:~ ert elke opvoedingstheorie
schouwing~
voedkundige

Die teoreties

behelst een opvoedings-

is gebouwd op een levensbe-~

- opvoedkundige

denke van enige op-;

word dus deUr sy lewensopvatting

Daar is geen vrare opvoedingsteorie

bepaal,en

gedra.

en - praktyk moontlik

sonder,

,:5 )
die rigtende en steunende krag van TI bepaalde lewensopvatting

nie.
::'

.Die vraagstuk

aangaande

die opvoedkundige

doelstellinge

word deur TI lewensopvatting

bepaal:

Die skool strewe daarna om

die kind tot gehoorsaamheid

aan die gesag en outoriteit van aari-

vaarde norme te bring.
Die opvoedingsdoel is TI weerkaatsing van
6)
die lewensopvatting.
Ook die leerstofkeuse en selfs die ondeFwys.
7)
metode word deur TI lewensopvatting bepaál.
Ook moet kortliks
vermeld word dat verder die hele terrein van die opvoedingsteorie
soos die beskouing

aangaande

grense van die opvoeding,
kwaliteite

die moontlikheid,

noodsaaklikheid

.en

die probleem van vryheid en gesag, di~

én funksies van die opvoeder van beroep, die pedologie

en selfs die organisasie van TI skool deur TI lewensopvatting daar8)
agter beheer' word.
Al bogenoemde sake betreffende die opvoedingsteorie en - praktyk word bepaal deur TI lewensopvatting
beurt in TI beskouing

oor waar'des , oor die mens, oor slie etiek

die waarheid verankerd

is.

by die volgende vraagstuk

3.

Lewensopvatting

Hierdie laaste ge~gte

kortliks

bring ons d~n

na sy wese.
is gepraat oor TI lewensopvatting'en

met die opvoeding.

In hierdie paragraaf moet

geskets word wat onder TI lewensopvatting

Hieronder word kortliks die volgende viertal

verstaan word.

sake ingesluit •

... .....
4)
5)

eo?

naamlik die wese van TI lewensopvatti~g.

In die voorafgaande
sy verbondenheid

wat op ~y

De Hoovre: Paedagogische Wjjsbegeerte, 5.
Vgl. Coetzee:
Inl. tot'die Alg. Teo. Opvoedkunde,

6) Vgl. Langeveld:
Beknopte Theoretische Paedagogiek,
7 ) VgL Coetzee:
Inl. tot die Alg. Teo • Opv, ~ 29;;.
8) Vgl. Bavinck: Faedagogische Beginselen, l~.

32.
21.

8

0

Tert eerste hang erri.gelëwencsopvattiI_lgten nouste saam met 'n
9)·

beskouing

..

oor waardes in rangorde van waqrdevoorkeur.
Een mens kan byvoorbeeld

voorkeur gee aan religieuse

r

I

•

'rt ander aan sedelike of estetiese of .te.oretiese waardes.

Ooki''n
.(

.

.

persoon se beskouing oor die herkoms, die gesag en die moontli¥heid van waardeverwesehliking

is 'n. kwessie van sy lewepsopvatt~ng.
'.,

.

::"_

Elke mens eh dus elke opvoedkundige

en opvoeder staan
in 'n
..
~ no od~

saaklike verbohdheid

Die waardes wat hy hoog ag.~:

.

met waardes~

hang af van sy wilskeuse

of besluite en wat meer is: .sodanfge;

waardes wat as opperste waardes bejeën word, sal voorgehou wor~
as opvoedkundige

doels~ellinge.

bekend as die sentraliserende

Die opperste waarde staan altyd
waarde en laasgenoemde

bepaal,di~
c'

'n Lewensopvatting

rangorde van al die ander waardes.
altyd 'n waardeaangeleentheid.

Die sentraliserende

op die opvoeder 'n .eis van verpligting
lO'~
eis bevat altyd normerende invloed.

Ten tweede is enige lewensopvatting
bonde met die ~~erig

onlosmaaklik

ver~

0

antropologiese

probleemo

te doen met w~rdende mense in hulle gerigtheid
noodsaaklikheid

waarde pla~s

en sodanige behoorlikhei4s~
•

.

•

is dus

van waardeverwesenliking,

sentrale vraag i.v.m. aile opvoedkundige

Opvoeding he~

,

.

op waardes en die

daarom sal en moet die
probleemkwessies

teru~~i

gevoer word tot die opvoedkundige

se lewensbeskouing

die mens na sy oorsprong, wese en bestemmingo

aangaande':

Mening sver13ki11e
._

t.o~v. die mens oor genoemde
meningsverskille

t.,o, v ,

sake moet noodwendig

opvoedkundige

'n oppervlakkige,

naturalisties

,_

I

lei tot

vraags'tukke ,
u

'.

"_.

'1

'Diegene mét

,~_

- georië'nteerde mensbeskouing

sal
n,

noodwendig 'n ,oppervlakkige opvoedingsbeskouing

daarop nahou,'

terwyl diegene wat die mens sien as skepsel van God 'n verhewe
korresponderende

opvoedingsleer

.saL huldig..

'n Opvoedkundige

s~ beskouing aangaande die mens sal vanselfsprekend
-

9)

::

sy o~

.
Oberholzer··

lO) Vgl.

Inleiding in die Prinsipiële

Opvoedkunde,.49o
,.

a) Oberholzer
.: Inleiding in die Prinsipiê1.e Opvoedkunde, 133-163.
b) Coetzee: Die Ontwikkeling van die Sedelike Oordeel
by leerlinge van die Middelbare Skool, 5 - 140

,voedkundige doelstellinge

bepaal en laasgenoemde

maar dat deur die' opvoeding TI bepaalde
uitsig gestel word.
Il)
TI mensopvatting.

impliseer tog

soort mens in die voor-

Enige lewensopvatting

is dus vanselfspre~end

In die derde plek skakel TI Lewensopvabb i.ngmet TI
12)
sedeleer.

Dit is daardie onderdeel van die wysgerige waardeleer

en antropologie

wat handeloor

die mens as TI sedelike wese.

-

sedelike of etiese waardes en oQr
In hierdie verband word sleg~

:

vermeld dat die Lewensopvat.t.Ing

in verband staan met die be-

skouing oor die mens as die enigste sedelike wese, die voorwerp
,en die voorwaarde

van die sedelike oordeel, die bou en herkoms:'

van die karakter as kern van die persoonlikheid,

menslike ver-.

antwoordelikheid,

en veraloor

sedelike maatstaf

spreek die Lewensopvabt.Lng

op sy duidelikste,

want wat aan die sedelike maatstaf voldoen,

sal vanselfspreken~

minstens
wees.

die sedelike maatstaf.

een .van die doelstellinge

By die'

van die sedelike opvoeding ';

Die maatstaf by sedelike beoordeling, kan of objektief .'

of subjektief wees, dit kan gesoek word :bl die mens of buite d;ie
mens, dit kan verbind word aan die lus - of genotsgevoelens
geluk, aan die nuttige, menslike

cif

perfeksie, aan feite en natuur"

wetmatighede,
waarderyk,

aan die maatskappy,

die ervaring, die objektiewe

die es'te t.Les - bekoorlike,

matige, aan altrulsme,
13)
dte' Gebooie van God

h

die waaragtige,

eerbiedshouding

die plig;:"

teenoor die lewe of aan

o

Laastens moet daarop gewys word dat TI lewensopvatting
14)
ook duidelik spreek uit TI ll~rhGiqsbeskoui~.
Dit wat as die
'"

waarheid beskou en aanvaar word, bepaal vanselfsprekend

Il)

tesame;

Vgl. a) KohnstamM, Ph: Pers. in Wording, XI.
b) Oberholzer: Inl. in die Prins. Opvoedkunde, 104 -{,110"
Vgl. Geesink: Gereformeerde Ethiek, 214 - 241.
Vgl. a) Banning: Typen van Zedeleer. Il - 79, 118 - 135,}
153 - 170.
b) Geesink: Gereformeerde Ethiek, 85 - 212.
!~

12)
13)

c) Schweitzer:
14)

Vgl.

Kohnstamm:

Civilization

and Ethics, 240 - 281.

Het Waarheidsprobleem.

10.
met TI waarde -, TI mens - en TI sedeleer ons'opvoedkundige
merke.

oog~

Diegene wat die waarheid meen te vind in nafewe of

feitelike

kennis wat TI afbeeiing

van dinge is wat gesien, beta~

en geproe kan word, sal in sy opvoedingswerk
dring as die feitelik - waarneembare

ook nie dieper

kennis nie.

'So kan daar'oo~

diegene wees wat die waarheid vind in die deurdenking
peinsing van die sigbaar - waarneembare,
skaplike verstandelike

en be-

wat s'trm-!ena weten-

insig langs die .weg van sistematisering,

eksperimentering en kontrolering van gegewens uit die menslik
. .
~
15)
aanskoubare en logies - bewysbare.
Hierteenéor is daar diegene wat sekerheid van kennis op humane vlak betwyfel en die
volle en absolute waarheid
van God.

Laasgenoemdes

slegs meen te vind by die Persoon

aanvaar dat die volle waarheid die ver-

stand van die mens te bowe gaan en dat die kriterium vir alle
waarheid

4a

slegs in die Woord van God opgesluit

Die A ._ rasionele

karakter van TI lewensopvatting.

In die voorafgaande
lewens - opvatting

bespreking

en - beskouing

norm by sedelike beoordeling

heid nie.

te huldigy

waarhede.

oor die mens te hê, om TI

is geen bloot verstandelike

oor

aangeleent-

Dit kom voort uit dieper lae in die menslike

dimensies

TI begrypende
intuitiewe

Om waarde

te aanvaar en om TI beskouing

likheid naamlik uit die a-rasionele
rasionele

word gepraat van TI

"mt aanvaar word.

te heg aan, om TI bepaalde' beskouing

die waarheid

lê.

vat en aanvoeling
TI Lewensopvatting

nie van die verstand

en selfs uit die supra-

van mensli~e bestaan.

en geen verkiarende

persoon-

TI Lewensopvatting

aangeleenth~id\nie,

dit is

of IlEinfUhlung" vaIl:'waardes en

~s

n
"

is eerder TI 'saak van die hart en,!,

nie, dit is dus TI geioofsaangeleentheid

~t

~.

bely en aanvaar word en nooit bewys of verklaar word nie~
aanvaarding

van TI sentraliserende

mens na sy wese, die aanvaarding

waarde, die beskouing

oor di~

van bepaalde norme by sedelike'

.......
15)

Vgl. a)'Niebuhr:
b) Kilpatrick:

The Nature and Destiny
Philosophy

of Man,

of Education,

3 •.

18,19.

il.
beoordeling

Em

die belydenis van die waarheid is sake wat die

verstand van die mens te bowe gaan, want uit die hart is al
die uitgange van die lewe.

In die vorige paragrawe is reeds gepraat van bepaalde

lewensopvattinge

~n - oortuiginge

mense behoort.

Dit impliseer

~~t tot individuele

d~e p:trtikulariteit,

of groepe
eiesoord.g-

heid en uniekhe1d van elke lewG:':1Eopvat.ting. Mense verskil
eenmaal van mekaar~ di,e Ooste verskil

nou

van die vIeste, die een

kont.Lnerrt van 'n ander, volkere en rasse verskil, die vasteland
16)
,
Feit bly daar.is
ver-

n

skeidenheid van le ....
J8::1sopvatt.'Ï.n;8
~ ;;Party is oppervl.A.kkig,
willekeurig,

ondeurdag, wisselvallig,

plat,

vlak en lelik;

andere vieer is diepgaande, welbewus, goed deurdag r onveranderlik,
fyn, godsdienstig,

diep en skoon.

Party daarvan vereng die blik

van die mens, druk homneer, verbitter
oud en dood lyk;

andere verruim.die

die hart en laat
blik,

hef die menS op,

verbly die hart en laat die lewe jonk en fris
daarvan is digterlik;

intuïtief,

die lewe

lyk.

bespiegelend,

Party.

misties;

weer is logies, redenerend, wetenskaplik.
Party 4li~a:n
.
..
17)
heeltemal naIef ; andere WIJsgerigdeurgrond."
Al hierdie
deur-.verskillende

verskeidenheid

andere
is

van lewensopvattinge word

opvoedkundiges in bepaalde groepe ingedeel

soos die idealisme,

die sosialisme, die realisme, die naturalisme,
18)
.
die pragmatLsme, die Calvinisme ens ••
Ookword tot hierdie '
-ismes die volgende toegevoeg:

die evolusionisme,

die

materialisme, die positivisme, die eksperimentalisme en die
19)
FT.0gI::ef,?sivisme. Pilthey was die eerste wat al die verskeio •••••

16)

0

Vgl.

a) Bavtncks .Faedagogische Beginselen,
b) Kohnatamm
r Pers. In \vording, TI.

20 - 23.

17). Coetzee: Inl. tot die Alg. Teo. Opv., 32",
18) Vgl. Coetzee, a.w., 34 - si.
19)

Vg],. a)

Oberholzer:

b)

L~ngeveld:

·Inl. in die Pr in ", Opv., 230 - 257.

Kind en Religie,

52 - 57~

denheid vap lewensopvattinge
die verstand,

tot TI drietal gereduseer het namate

die wil.of die gevoel die bepalende.faktor

.So praat hy van die materialisties

- naturalistiese

iso

stelsels

met die verstand as d i.ebepalende faktor, van die subjektief Ldea.Lf.s'tLe se stelsels waar die ~Til die ander gee st.asf'unkstles

/

oorheers en van die objektief - idealistiese stelsels
waar. die
,
.
.
.
20)
gevoel die bepalend~ faktor is~
Kohnstamm maak ook TI drie~
ledige indeling van alle Lewensopvat.t.Lnge , maar hy beweer dat
die verskeideJ:1.heidberus op die grondhouding

waarin die EK hom

ten opsigte van die Oergrond van alles pla~s.
sy lewensopvattinge

wat hy tuisbring

So kom hy tot

onder die ateïstiese

houdinG. van heers ..,..
oor die werklikheid,

die idealistiese

gropdgr6nd~

houding van opgaan - in en die teïstiese grondhouding van die
21)
.
Liefhê.
In noue aans'luf.tdng by Kohnst.amm onderskei Oberholzer
tussen te1sties - georiËinteerdc, idealisties - georiënteerde,
22)
scientisties - georië'nteerd(:)Lewcnsopvat.t.Lnge ,

en

\

Oor die breë linie gesien, wil dit vir skr~{er hiervan
voorkom.of

al die verskillende

studie van al die indelinge,

levrensopvattinge, na TI sorgv:uldige
ingedeel kan word in twee groot

uiteenlopende

rigtinge naamlik teïstiese

en humanistiese

filosofieë' •

Al die rigtinge wat teos.entries is, kan ondez: een

.

dak tuisgebring

I

word, terwyl al die rigtinge wat antroposentries

is onder TI ander groepering moet val.

So TI indeling is egter

baie wyd wat dan beteken dat ook die Moha~~edanisme,
isme ens~

lewens-

Qy die ,teïstiese geskaar sal moet word.

die Boeddh-

Om hierdie

rede, skyn TI oplossing te wees om vir soverre dit die Westerse
denke betref slegs te praat van Christelike
le1..JensfHcscfieë.
......

20-

0

0

Sover as wat dit die Christelike

betref, kan

0

VgL

21) Vgl.

22)

en Nie-Christelik~

Vgl.

a) Erasmus:
Die Personalisme van Kohnstamm, 7l.
b) KohnstallLrn:Mens en Wereld, 186'- 189.
c) Winl<ler Frins Encycl., Deel 13,493.
d) E.N.S.LE.,
Dee1 I, 493 - 494.
e) Dilthey:
Gesamme1te Schriften, Bd. v, 40i - 404.
Kohnst.amm s (i) Pers. in ltJording;96 - 105.
(ii) Mens en Wereld, 186 - 191.
(iii) E.N.S.LE.,
Deel I, 493 - 497 •.
Oberholzer,

a.w., 179 - 2570

13.
en moet weer onderskei

word veral

en die

ter1tzyl laasgenoemde ook ....
,eer vertak

Protestantisme,.

Anglikaanse,

tussen

die Rooms·- Katolisisme'

die Gr Lcke ~ Ortodokse en die Calvinist:L~sê

In 'n tesis
die religieuse

soos hierdie

by

oordeel

soek SO objektief

waar- ondersoek

kinders

is dit

in die

rigtil1~e.

ingestel

word na

noodsaé.klik dat die onder-

dit is verder ewe ge-

moontlik moet vrees, .maar

.

.

biedend noodsaakkfk

dat t.o.v.

hierdie

houding ingeneem kan word nie.

Dit bly verder

vraag of alie

objeki:.h!Heit

tiewe

van die objektivdteit.

siening

nie.

nie

Volkome objekti\Viteit.

gees nie

saak geen blcite neutrale

subjektief
kan

is nie ~
J

,

die

gedagte word deur baie
die leerstof

Illusion

volliger

ook nie vreemd nioó

word

Dr. Vut Valentin

IfKeine Subjektivitiit

23)

Objektivitiit."

moet Hees.

objektief,

In ons land is

As ons aanvaar

van sy wese uit

vertroue

en geloof

'n a - rasionele

karukter

het,

Die

dat in ons skole

opvoedkundiges uitgespreek

en dus ook Bybelse leerstof

deeId en belangeloos

Die subjek:'

is nie.

nooa.t uitgeskakel

. sê in sy vlerk oor die wêreldgeskiedenis:
als

'n o~

is OI1"loclltlik; omdat die menslike

in oOl'eot'.ste:.mnling
daarmee

",ar gefnhrlJ.cher

ook nog

onbevooroorsa

'n beskouing

dat die mens in die diepste

Lewe en dat 'n Levensopvat.t.Lng

dan moet ons annvaar dat die uit-

gange van die le ....
te en dus ook van al ons werk en dus ook van ons
wetens~illpsb8refej'1ing uit
Christen

navorser

die Christen
preteer.

sy gegevens

- Hetenska.plike

23)

sy gegewens

van d i.e mens self.

meps - wees gegee ..

nie:

onchristelik.

Het sy hele lewe staan

of in diens

jektief

die mens se hart

is.

So sal die nie

interpreteer,
christelik

die mens in diens
Om standpunt

sal

,;Ellc wetenschappellj<: stelsel,

dat hy nooit

inter-

van Christus

in te neem,is met

Hoe die opvoedkundige ook al probeer

te ",ees, moet ons aanvaar

terwyl

neutraal

om obkan staan

dus ook elk pa edagog iek ,

a) Scholtz,

G.D: Dr. Nicolaas Johannes van der Merwe
1888 - 191j-O, Voorwoo:;,"'do
b) Vgl.
Bavi.nck e Pa.Jdagogisc:he Beginsel_en, 20.
c) Vgl~

st;rI':J.1....,ss:
Christelike

HGtenskap>, 15.

.. o./y)
rust

op axioma I s die

zelf

Ook in.hierdie

kan dus nie TI suiwer ob-

verh&ndeling

.

..

j ekt Lewe benadering

gehandhaaf

onderwerp. van so aktuele
uit

Heer wetenschapFel1:'jk ZLjn:~"

niet

die hele

preteer

wor-d nie,

Hard,

word en aanbevelinge

visie

kortliks

obj ekt Lewe gegewens goïnter-

(H.E}

n

.in hierdie

slotte

vanwaar

gemaak '\..Jorel',is die van'n

Re_:fórmatoriese en meer bepaald
rede moet ten

nie omdat die

Die grondhouding

.be Lang is.

saak benader

veral

Christélik-

Om hierdie

Calvinistiese.

die Chr t st.e'Hke lewens-

hoofstuk

nagegaan wor'd ,

7.
Die:_Qhri§j:.~Jj.kc?;...}!Q.?-rdil~1;lQ.§kq~~1-..lliz
as synde TI essensiële

(a)
deel

van 'n Ohristelike'

Levrensf LLosof'Le kan soos v~lg saamgevat

All e vraar des wored kr ag t ens

word:

l"..

verspreid

in die Heilige

Skrif •.

0
l.TO

db'
sopen ar ing

gegee en leA

Waardes is geen produkte

van

25)
menslike

ontvikkeling

trinsieke

nie,.Elaar

het In geskape bestaan.

waardes wa t terwille

of geestelike

van hulleself

wor d , "lord hoór

die relatiewe

of Lnscr'umerrte.Le waardes waar die bruikbaarheids-

ten grondslag

lê.

sedelike;

die estetiese

goedheid,

skoonheid

van voorkeur

erken

en gehoor-saam

motief

in rangorde

Die in-

Anders gestel:

die religieuse,

en die .waarhe~dsHaardes

<In·'·Iaarheid is hoér

geplaas

as

die

soos heiligheid,

in waar-de

as die

ekono-

26)
miese,

sosiale,

biolog:l.e:J-vitale

Gn teorëtiese

waarde s ,

noemde geeste].: ke Haardes s met die z'eligiev.se
waarde,

besit

vir

dwingE_3nde
krag.

..

gesag nie,

ffi.9.ar

Ge-

as sentraliserende

clie Chri.sten~.geJ.m-lige TI gehoorsaamheidHierdie

waardes

spreek

nie op eie of menslike

op gesag van God as die Absolute.

"Die werk-

27)
likheid

as d:r:aer

religieuse
Leuensut+Lnge

van die mens;

24}·· K;hnstanun~
25)
26)
27)

vaardas

·\-.Ta:>.rc1es
by uitstek

van die 'mens', dit

"

V2.J2

bepaal

vertolle

God en openbaar

lê as sodanig
t.rouens dit

sy wiJ.suitinge

beslag

kleur
as synde

HOfie"

Die

op alle

die hele bestaan
verwerplik

Paedagog Lek als ~';i"tG;:.~3;j~::-:p))5 e
Vgl. Ober-ho.Lzor , a .vt : J 153.
Vgl. Era smus. Die Persona.lisme van Kohns'tamm, lOO~
Erasmus, a."I. J 99."

of

L

15.
loflik, edel of gemeeh~

Hier bepaal die Goddelike Wil, ter~Jl

die mens moet gehoorsaam.
waarde is afhanklik
van

ai

Die reiigieuse

as sentraliserende

van God en as sodanig bepaal'dit

diE) ander waardes.

"De B~jbë.1. s ; ~ ••

.

die rangplek

is voi van de gedáohbe ,

dat Gód, als Persoon, in de relatie van 'Liefde tot 7$JDwerelci; .....
;2$)

•••. ~'bro:ri
eh maatstaf

is van ?lile waarden.

In die opvo?ding
waardes

gaan dit om die verWesenliking

in rangorde van voorkeur.

menslike

toedoen,

sy opvoedkundige

hierdie geestelike
word.

II

Die Christen glo dat mE)t sy
bemoeienisse

en veral religieuse

Hy glO dat die mens dew

vah

en ~ns~nfiirige

wéiardes verwesenlik

sy doelbewuste

kan

arbeid verantwoQr(:ie-

likheid aanvaar om hierdie waardes aan die jonger generQ,s:j_edor te
dra, omdat die mens TI opdrag het dm uit te voer.

Dit moet h;y'

doen in vertroue dat hy ten goede deur God gelei ~al word.
(b)

Die C~istelike

mensbeskouing

hou die nouste verband met

voorgenoem?e

waardebeskouing.
Die mens is dan ook hiervolgens by
29)
religieuse wese.
Mensebestaan staan'in verband met die

uitstek'n
Christelike

geloofsaanvaarding

van die volgende vier grondwaar ....
·,

hede te wete skepping en sondeval, verlOssing
(i)
staan:

Skepping.

en eindverwagting.

God is die Skepper van a.l.Ie s wat be-

die mens, die dier en die hele plante en anorganiese

ryk.

Die mens ,,,atna Sy beeld geskape is, is slegs mens in verhouding

30}
tot sy Skepper!

Die mens heers obr die res van die skepping

aan hom toevertrou
likheid dra.

en onderworpe

is en waarvoor

Die mens is dus medewerker

opdrag uit liefde'teenoor

wat

hy verantwoorde-

van God en hy moet sy

God aanvaar en dit, in gehoorsaamheid

ten

uitvoer bring.

Die God - ewebeeldigheid

besorg aan die mens s,y .

uitsonderlikheid

en unieke waardigheid.

Hy alleen

het 'n bestaan-

wyse en op hom alleen is van toepassing

begrippe

soos vryheid,

goedheid,

Alhoewel

die mens sover

verantwoordelikheid

2B)

Kohns'tamms

29)
30)

Vgl.
Vgl.

e.s.m •.

Per so;nalistisch Soc La.LLsme ; 12.

Vollenhoven:
Geschiedenis derw(fÊ~)egeerte I, l7~
a) Kohnstamm:
Mensch en Wereld, 297 ~ 300.
b) Kohnstamm:
De toekomstige taak der N.V.B; 7.
c) Keet: Ons Redelike Godsdiens, 110 - 113.

16.
dit sy liggaamlike
menslike

betref die vergaru<li~~eid van die benede -

in hom dra,

TI trans-aardse

is hy 'n geestelike wese by uitstek;

hy het

bestemming.

(ii)

Sondev.Q.l.

na sy wesensnatuur,

Oorspronklik was die mens goed geskape

maar as gevolg van die ongehoorsaamheid

die eerste mensepaar,

van

i'sdie natuur van die mens sodanig bedorwe

dat almal sedertien in sonde ontvang en gebore word én geneig is
om God en sy medemens te haat.

Deur hierdie $enslike selfverhef-

fing is die beeld van God in die mens verduister en setel die kwaad,
in die mens se hart.

Dat God die mens goed ~emaak het, sluit nie

in dat'hy onveranderlik

goed was nie;

die onveranderlikheid

goeie keuse moes langs die Heg van persoonlike

van

sedelike volharding
\

verkry word, dan sou die mens langs sedelike weg daartoe gekom
het as vrug van sy gehoorsaClffiheid. Ongelukkig h~t hy nie volhard nie, maar-het hom laat verlei en dié verkeerde rigting gekies.
So het die sonde verderf gebring oor die hele mens;
he ld het skuld gewor-d, sy heiligheid onreinheid,
31)
ellende.

sy gerogtig-

sy saligheid

God het Sy geskape kinders nie as
wese in die duisternis agtergelaat' nie.

Die sondaar- mens in sy

gevalle staat is uit die sondebande verlos deur die soenverdienste.
van Jesus Christus "Jat die' sondekl.ocf vtuasen
oorbrug het.

Skepper en skepsel

Die we Ldade "Jat in die gonadeverbond

ons van God s--

weë' geskenk 1;!ord~kom tot ons deur die een Middelaar wat van ewig
heid gekies is om God en mons nie alleen te verenig nie, maar ook
te versoen.

Tereg sê Augustinus:
32)
mogelijk tusschen God on mensch."

"In Christus is we~r'verbinding
Die feit dat God vandag nog

aan die mens in sy gevalle staat. TI taak op:lra, is TI bewys van die
genade van God en Sy moJige bartchar-t
i.gheLd ,
Die mens lewe uit hoop en vertroue
dat die wêreld en die mens Hat eenmaal goed was, uiteindelik weer

31)

Vgl. Keet:

32)

Vglo a)

011S

Redelike Godsdiens, 121.,

Keet, a.w; 140.

b) Q~cr2Sheide: ChristeJjjKe Encyclopaedie,

195.

J

Die doen en late van die mens waarmee hy s.Y ge-

goed sal word.
skiedenis

skrywe, HyS in die rigting van die'eindverwagting

uiteindelike

se

vreugde en vrede.
Die mens se aardsbestaan

is egter ·nie TI blote afwagtende

bestaan nie, dit is 'n geroepe bestaanwyse

omdat die mens pligte

het om te vervlU.

wese moet

As sedelik - dankende

hY

handel,

hy moet vlerk en woeker, kf.e s en

hy moet ingryp in die bestaande,

besluit en vir sy besluite verarrtwoor'de Lfkhe.ld dra. II~Iij'is, en hij

33) -

weet en r..::i;j wil.

li

Die mens se bestaan

maar h verantwoordelikheidsbes-caan
Lig.

Hy soek na 'n vastrapplek

is geen noodlotsbestaan

afhanklik

nie,

van die Bron van alle

en hy kry dit eers wanneer hy weet

34)
Hy is bewus van- sy

dat hy rus in die skoot van die E\.rigeLiefde.
eindigheid,

nietigheid,

moontlikhede.

sondigheid

Deur sy handelinge

en aardsheid,

maar oOk van sy

druk hy sy stempelop

die'

l.Jêreldaf "\oJaar
hy bouend en brekend arbeid aan die eventuele verandering van d~e bestaande,

maar o.ltyd onder die hoop en ver1.JClgting

dat hy deur .Gods leiding die regte dinge sal doen.

sedelike wese is omdat hy alleen kan wil, kies, besluit, handel
en oordele vel, omdat hy TI sedelike bew~ssyn en TI gewete besit.
Die voorwerp van die sedelike oordeel is die oorsaak van die wilshandeling,
gesindheid.

die motief Véln die h'3.rtsoos blyk uit die karakterDie maatstaf

of norm vir goeie of slegte gedrag is

die Woord van God en Sy Gebooie.
en eis van hom gehoorsaamheid
aan deur Sy Woord,

God roep die mens tot goedheid

aan Sy gebooie.

Hy spreek die mens

Die mens moet luister en gehoor$aam

moet God liefhê en sy naaste soos homse'lf.
as dit wat God ei~gehoorsaam

Die goeie word beskou

word, terwyl die verkeerde

word as dit wat teen die Hil van God gEldoen Hord.
beskou as die Bron van alle moraliteit;
Leer st.e.Ll.Lnge
van Christus

33) Vgl.
34) Vgl.

- hy

gesien

·God word

geloof in God en die etiese

is die waar-boz-gvir die morele daad

Grossheide, aovl;·
Oberho.Laer , a. \ol.,

195.

J..I;..4. - 145.

o

18.
en die

aansporing

sosiale

'n goeie

tot

geregtigheid,

naasteliefde

liefde.digheid,

~ eer-b.i ed en respek

waa:rhej_dsliewendheid.>
welwillendheid
Gebooie

motiewe,
vriendelikheid,

v:i_r die medemens, eer-Li.khe Ld en

nederigheid,

God liefhet·

hy

etiese

lief<J.evolle,

pligsgetrouheid

onde:c mense en nasies.

hail cmdaf

verstand,

Lewcnsuyse r

Alleen

en

hy Hat Gods

met sy hele

hy het die Hare sedelikheid

en vrede

hart

en met sy hele

die ware vryheid,

die

goeie

kar-akt.er ,
I
vraar-he id

abso.lut.e

uetenskapJ.ike·
humane vlak

s l.eg s in Cad sete L,

ell logies

en h"
oepe inarng

,

S1 egs

•
lS

Vlaarheid gaan die verst2.nc1 van die

Di t be staan
hUi113!Y3

onaf'hankl.Lk

va.Lk

mens op

1

._... ,;

-;-_

maar berus

.

:1 Ik gespro ke
meris-ra

maak nie.

eindige

waarheid

',':-!:l
.......
-()C.~·
deur-deril
,,~tc<.1.
__ ·~!n
lInz1::' e :n \..l
.c

op in e8!'oiedjge}

in God1 die

eksperi-

mens te bowe.

van mense denke , Hete en kenrri.s op

Hie:~die h.oë:~·eof abso'lut,e

0

mens l i.ke s;n· lJ,
-'lo·rJ''''il''e
l.",J _..,
.

Hat die

en kan :'1oo:l.t op a i.gemeen ., geJ_di.gheid aanspraak

Die volle

l.

-- beY,ryooa:>:'G
kennis

na Iewe ,

kan be:~eilc deur- 1/i8.2.rneming, sistematisering,

..
l'
1"
merrcer-ang
, xonur
o.rer-rng

vaar

D:Le fe i telike,

liefdevolle

i.nz5
_{l

het

as be_ s Ls

aanvaarding

Bron van a LLe waar-he ld , goedheid,'

geen bloot
nli.e ,

van en geloof

skoonhe id en
35)

heil:;,gheid

.- dit. berus op geloof

Die mens ip Sy gebroke
volgens

as h vertrouensaangeleentheid.

st8_a'~',::'nJc.0::;.::::..-etee~:,
Gods waarheid

pcr:Joc'_j.l~}:ê:):i.r.sig en oortuiging

met sJ levrensopvr:rttinQ;o
opgesluit

in jic

.die Lcwe •

Die

kl':)..t(O;x·jum. vir

nouste

alle

lioo:rd van Cod, Hy' is die vleg,

"De Vl8.rile~W Gods " vlees

is een andere

"rat ten

geworden

slegs
saamhang

waar-he Id lê

die 1:Jaarhe:i,d en
in Jesus

Christus,

en d:i..epe:ce. dan de 2.j~~~stot81i3ch - scholast:leke

omschr:::,jïf:.',:ag
van l\iilEj.r~le],ci, dat

ze

ril.,

bestaat

eenvoudig

in

'36)
oor-eens temmfng van onze geest
dan ook die
Persoon

"'5 /\

.)

volle

met de zaak."

':!8.8.:cheic1te ,7~:O'1

3'lt'

in plie a.l le v.faa::cheic1Sate)...

VgL

a)

.El~a,Ei:!u8.7 Ei \V

b)

Kohnscamm s

II

0'

In Christus

is

nie as n J_ee!' nie;; maar as
Hie Christus

in hierdie

"l'):

Hot

(';':£!Their'lsprobleel!1]

93.

36)

VgL

Van der Brtlg~;hen J.J.L.:

37)

Vg1,

de Uilde:
Kohnsbamm en het Per scna lt sme, in Alg.
Neet. 7:'<id:::cho voor v;'<:is:bo.enPsych , , Afl. 3, Febr? 1952,
:L129

Ge'i:;ui:;cmvan Christus,

19.

190
lig

aal1n.ee~, doen

p

die Christen-geiowige

lewensk~u$e en verrig
is hierdie

TI geloofsdaad!

l~arheid

waarheid

wat a?tyd was en wat tot

waarheiq

wat belyen

wat is,

in ewigheid

geglo word, eis

dieseifde

sal wees~

d.G

r Igsncex moet wee s vir

handelinge

9P

van die ~ens

sowel

dit

0ië

eis

~ en meetsnoere

Die 1"nre Christelike
die

lig

sosialiteit

van die menslike

lewensuiting

moet tot

verheerliking

persoonlikheid

moet gesien

wor-d in die

van hierdie

sy

wat die mens doen,

van God wees ,

Lewensbeskou lng , moet nou in die volgende

be~opte

Christelike

hoof's tuk nog kortliks

die aandag geskenk word aan die wese en die maatstaf
oordeel.

vitale

Die hele mens met al

onder dj)) Wet, want alles

Teen die agtergrond

relieieus9

van die menso

en ook die biologies

e

staan

met

van naas'te Lfef'de , die e'stetiese,

van die voor-skr i.f'be van Gods \-Ioord

leH6n3uitinge

iei.,reh$visie tc'n op-

van die' Goddelike waarheid,>

van elke

int"lll.e]_c-Guele, die emosionele

aspekte

cis dié toekorrittlge

Hese en sy verbondenheid

waardes en sy aanvaarding

'vorm die rig

,

waarheid

die aarde;

van die mens as sedelike

religieuse

(

dat hierdie

hui~Hge

Hi.erdie Chd.steiik--Refo:tmato:riese
sigte

Hierdie

van die mens gehoorsaamheid
!

en ór..derworpenheid eri wat meer is:

Vir

van 'die

H 0 0 F S TUK

II

DI~ RELIGI~USE OORDEEL
Die chloisten~opvoeder
, deur

die

toedoen

kan word.

nie

medever-arrbvoor-de.l
vril waar Ln die
iSJ

van die mens.as

Die opvoeding

begaan-houding

geldig

i k vir

dat

van die

en toelaatbaar

is

tot

toekoms,

opvoeding

dat ri laat-maar-

nie.

Die mens is

aangesien

die menslike

HaaJ:'deverwesenliking

oOJ:'tuiging

gefundeerd

studie

uitgaan

waardes

van God verwesenlik

blyke

Die sin van hierdie

ons van die

doeleindes

instrQment

religieuse

gee deurgaans

sy eie

handeling

in wese vry Ls ,

daarin

glo dat die

rus

dan ook .

dat waardes

ve I verwesenl.Ikbaar

as die
TI Onder-

is.

£.§.li£,;h~1l9,Q
doe1lli.l=i-j_ng_E?verwe seril.Lk \word, hou dus tred
werklikheid

en is daarom geregverdig

soos sal

met die

blyk'uit

die vrae

1)
en antwoorde
dus

00l~

van die

In, hierdie

sane"

die mens as religieuse

opperste

wese met die

studie

gaan dit

religieuse

as die

"Haarde" ooz-deel.,

Die hele
gesien

proefoer

vanuit

wese , ~oel

en inhoud van die

'Il chz-Lst.e L'i.ke st.andpunt

Hy \.rat B.8.nGod g.l o , sien
gans anders

8,S hy wac nie

opvoeding

word bepaal
die

opvoeding

Ln die bestaan

deur

soos

ons

van die

kind

van die Almagtige

glo

2)
nie.

Die chr-i.st.eu-opvoeder

moet hom noodsaaklikerwyse

he Lder-e de nkbee.Ld van di.e religie
is dan ook e ssene.i.ee'l. 'n nadere

vorm.

Vir hierdie

omskrywing van die

'n
studie

christelike

religieo

Ons ver ki.e s die woord ..:.:el:1,Q:tel!
••

rrgodsdiens:l

aange s ien

Die woord Hgodsdiens,"
slegs

die

fondament
VgL

su iver- letterlik
ir

van die diens

bo die woord

'n veel wyer begrip

d i.er.s van Gody '~E:.:..'wyldie

i~··V;iledige
2;

,lreligie"

"-.J

van God is.

vertolk,
religie"

Lns.Luft.s

beteken
in sy ruimste

vJare diens

sin

van God is

besonderhede
in Hoofstuk III van hierdie
De HO~.Tre~ r~,·.:d.ágogische 1r,!ijsbegeerte,
50

abud.i.e s

21.
a.lLeen moontlik as ons God eers ken , want sonder kennis van die
AlmagtigE;l sou ons Hom nie kan eer of vrees nie.
word deurgaans

studie gebruik'vir
3)
vrese en die diens van die Here~
2.

in hierdie

Die
,

ti

religietl

die kennis, die

Die We se 2 Setel eli Oor spróng van die Religie.
(a)

Die Wese:

'

Die religie is in sy wese die betrekking
ormagt Ige en afhanklike

mens as st.er'f'Lfke
, eindige;
as onsterflike,

oneindige,

magtige en onafhanklike

mens voel homself afhanklik

wese en God
Hese.

Die

van God en daarom is God vir die
mens
,

TI Persoon; TI Lewende tverklikheid.
spes.if'Lekeverhouding

tussen die

Die religieuse

betrekking

is TI

,die mens hom voel staan teenoor 'n

vraar-Ln

hoër Mag wat beskik oor lewe en dood; wat s~ lot op elke terrein
van die lewe vir tyd en ewigheid bepaal •

Die Calvinisme

en

e

derhalwe
verbond

ook die Skrifmatige

wysbegeerte

beskou die religie as TI

wat God met die mens opgerig het en wat:aan die menslike

geslag ook alreeds voor die sondeval bekend was deUr die WoordTI verbond waarin God tot die mens spreek en: (;lié mens

openbarings"

4)
tot God mag spreek:
verhouding

Die Skrif self onderskei

in die religieuse

twee aspekte naamlik dié objektiewe. en die subjektieHe.
Die ob j ekt.Lewe is die openbar-Ing van God aan die mens

en bestaan

in die verbond

wa.t God aan Sy volk gegee het, en vas- ,

gelê is in die verordeninge
goddelike

instelling

van God.

Die religie

en sonder openbaring

moontlik

nie.

menslike

denke en religieuse

D~e religie

is dus TI

is daar geen religie

is dan nie bloot skepping van
gesindheid

nie, ~ar

veronderstel

steeds in dié eerste instansie TI openbaring van \.VieGod is en
hoe Hy geken, gevrees en gedien wil word ,
religie

Die christelike

is nie die uiting en vorm van TI religieuse

gesindheid

5)

nie, maar is TI vrug van die openbaring •
•

'0

....

3)

4)
5)

0

e

Vgl. Coetzee:
1nl. tot die Alg. Teor. Opvk. , 148-150ó
Vgl. (a) Coetzee, a.w., 1490
(b) Vollenhoven:
Het calvinisme en die r ef'ormatde
van die ,Jijsbegeerte, 2l.
Vgl. Coetzee, avw , , 150
0

22.
Die subjektiewe
gesindheid

religie qaarenteen

is die innerlike

en houding van die mens teenoor God en Sy verordeninge.

bie subjektiewe

religie

is absoluut

gegrond op die objektiewe.

hY

God openbaar Hom aan die mens as Skepper en leer die mens dat
slegs skepsel, onderdaan;

die relatiewe

egter ook as die Regverdige,

is.

Genadige en Barmhartige

sondige mens om Hom te nader en te dien.
.likheid en onderworpenheid

God openbaar Hom"
en leer die

Die volslae afhank-

van die mens skakel volgens christelike

beskouing

die vryheid egter nie uit nie, want die mens is·deur
6)
God geskape.as redelike, sedelike weseo

Die religie betrek die hele mens en is nie beperk tot
een of ander van die. mens se vermoëns
.mens op; siel, liggaam, verstand,
al aan Hom gewy word.

nie •

God eis die hele

gevoel en w~l moet geheel en

Die religie kan nie met TI subjeksfunksie

vervang Hord nie, al is hieTdie funksie ook die pisteutiese;

die

hele mens is in hierdie verbond betrokke en nie slegs een van sy
7)
funksies nie.
Eerstens
Daar is TI orde in ons verhouding tot Gód.
die kennis, Vlant ware godsvrug en godsdiens
is nie moontlik

niG~

Hierdie

sonder die ware kennis

studie gaan dan juis om vas te

stel in hoeverre hierdie var-e kennis in ons skoolopvoeding by
,
8)
die kind, tuif".gebringwor-d, Dj:e kennis dring deur tot in die
.
9)
hart.waaruit
die uitgange van die lewe is."
Deur die hart

"

wer-k dit wear op die wil en die geloof' uit hom in die liefde
en ",erke.

Hoof, hart en hind wor-d almal gelyk, maar elk op

10)
sy eie manier opgeroep in die religieuse'verhouding.

Die
/

religie as die mens se diepste verhouding
die verhouding

tot God, beslis ook

van die mens tot al die ander skepsele.

Daarom

val daar niks in die lewe van die mens buite die religie n~e.

6') VgL

POpJ1l..a
: 1nL in die Wijsbegoorte, 102-109.,
Taljaard:
Die mens, die liefde en die sedelike, Ko~rs,
Junie 1956, 299.
8) Vgl. Vraelys in Hfst. III van hierdie studie.
9) Vgl. (a).Spreuke 4 :23.
(b) Strauss:
Christelike Hetenskap, 9-10.
10) Vgl. Coetzee, a.w ~, 151..

7)

VgL

23.
Dit is die grondslag van alle Levenswaardes en bring daarom
Wetenskap;

kuns en sedelik11)
heid vind in die religie hul oorsprong, wese en bestemming.
eenheid in die lewe van die mens.

IIDeur Christus in die hart gegryp; kom die lewensuitgange
onder leiding van die christelike

beginsels,

almal·

en dan gedy die oes

van die .christelike godsdiens, die christelike moraa.ly die
christelike

politiek, die christelike

kuns en die christelike

wetenskap

onder meer - oor die ganse oesland dus die volle
12)
wasdom van'n lewe in Ohr i.sbus;"
Dit wil nou nie sê dat die
religie nie sy eie selfstandigheid
handhaaf nie.

'I'r-ouens

teenoor die menslike kultuur

ons kan die religie met niks anders in

die mens se lewe gelykstel nie.

Dit is totaal en sentraal,

t erwy l die

en kuns parsieel en periferies

is.

we tenska

p, sedelikheid

Die religie het as doelstelling

die ewige saligheid in

gemeenskap met God, terwyl die kuns, "l-Tetenskapen sedelikheid
beoog om die aardse lewe te verryk.
mens nie Lewe nie, vant

Sonder die religie kan die

dan verlaat hy God om Mammon te d Ien,

Dit is geleë' in die openbaring van God, in die verbond
wa t

God in Sy genade met die mens opgerig het.

Die openbaring

is verder sodanig dat dit nie vreemd :lan die menslike natuur is
nie.

God het die mens na Sy beeld geskape en daarom word hy hie

deur opvoeding 'n religieuse
skepping af.

Hese nie, maa:- is hy dit van sy

Dit is hierdie Godskennis wat Calvyn reeds by die
-

kleinkind veronderstel.

Dit is 'n intuïtiewe wete sonder nog
13)
die mens is 'n religieuse wese.
Dié

te kan dink.

In kort:

potensialiteit

tot die war e kennis van God is daar en die vraag

is nou in hoeverre daardie potensialiteit
ontwikkel Hard.

deur ons opvoeding

Dit bring ons midde in die religieuse

oordeel

wat nou nader omskryf sal Hard.
o."oooe

11)
12)
13)

,.

Vgl. Erasmus: Die personalisme van Kahnstamm, lOO •.
Strauss, a.w., 9-10.
VgL (a) Coetzee, a.w., 152.
(b~ Vollenhoven, a.v., 17.
(c) Paragraaf 7 (b) van Hfst. I van hierdie studie.

Jo

Die wese van die religieuse

Uit die voorafgaande
iets eiesoortig
wetenskap~

oordeel:

is dit duidelik dat die religie

is wat hom onderskei van irons, sedelikheid -en

Dit berus op 'n openbaring van God;

die bestáan en kenbaarheid

van Gód waarsonder

godsdiens en opvced i.ngmoontlik

geen christelike

pit

is nie.

dit veronderstel

veronderstel

dat

die mens oor 'rt besondere vermoe' moc t beskik om die cpenbar Lng
van God te kan ontvang náamlik dat God die mens na ~J beeld
geskape hot.
Die religieuse
van geloof.

oordeel is nou'verbondeaan

die kv/essie

Kennis van God, van Christus en van die Heilige

Gees, om enkele aspekte van die christelike
berus nie op verstandelike·bevzyse

nie~

religie.te vermeld,

So is daar genoegsame

besware teen die sogenaamde bevryse vir die bestaan van God:
Van die natuurlike
nie;

is daar geen redelike weg na die bonatuurlike

verder mag ons nie uit die oog verloor nie dat die mens

in sonde ontvang en gebore is en daarom is dit dubbelonmoontlik
vir die mens om met sy sondige, dit w.i I sê natuurlike rede die
14)
,
Goddelikheid te begryp.
Die Skrif eis gehoorsaamheid en
onderwer-p hom nie aan die goed - of afkeuring van die menslike
rede nie.

Die religieuse

op wetenskaplike

oordeel kan dan ook nie van resultate

gebied ber-ei.kafhanklik gemaak tJord nie.

Die

mens het sekerheid nodig in sy lewe en st.rewe en kan daar-om
nie van teoretiese

of t"zyfelagtige waarhede

Die religieuse
insig afhanklik
uiterlike

nie.

oordeel is ook nie van filosofiese

Dit is nie nodig om die waarheid van 'sy

en simboliese ómhulsel soos dit in die dogma verskyn

los te maak om die dieperliggende
TI,oordeel te vel 'nie.
filosofiese

idee daaragter te ontrafel en

Die 'Christendom kan trouens nie tot TI

sisteem gereduseer word niei

die werklikheid

gedagtesisteem
Vgl~ Keet:

Dit is in stryd met

om die hele inhoud van die Woord uit 'n filoso- ,

fiese idee te wil aflei.

14)

leef nie.

Die Christendom

is nie net TI pragtige

nie, maar wel die verkondiging

van die Genadewil

Ons Redelike Godsdiens, 49-500

25.
van God wat nie filosofies verklaar kan word nie, maar alleen
deur die geloof.

Die geleerdste

sowel as die onkimdigste

-

ge-

"

lowige kan die standpunt van die gesag van Gods Woord nie te bbw~
kom nier

as God gespreek het; dan kan ons alleen deur die geloof
15)
Indien die christelike religie van
hoor of glad nie hoor ,hie.li
die filosofie afhanklik
oordeel gegeld hat ~
religieuse

sou wees, sou dit Qok vir die religieuse

Dan sou die religie en daarom

oordeel vir w~~nig volUassenes

kinders toeganklil: gewees het.

dok

laat staan nog vir

Trouens só gesien, sou daar geen

sin in hierdie studie gewees het nie, want filosofiese
nog ni~ by die ag- tot twaalfjarig~
religieuse

d-ie

insig is

kind aanwesig nie.

Die

oordeel kan dus nie van die filosofie afhanklik gemaak

word nie.
Die religieuse
dienstige

oordeel hang egter saam met die gods-

ervaring van die mens.

Sydney Mellone:

Tiperend in hierdie verband is

"No one is entirely without this God conscious-

ness, it is the interpretation

of an experience;

so that the

experience may be expressed

in a more true- or mistaken form, and
16)
also may itself vary in experience."
Hoe groter die religieuse
ervaring hoe sterker is die geloof en hoe dieper gaan die insig
in die kennis van die ware God.
varing in die religieuse

Die plek van die religieuse

er-

oordeel moet egter duidelik bepaal en '

omskryf word.
Enkel deur godsd.i.enst-Lgeervaring soos die wedergeboorte. en die christelike

Lewe self kan die hele inhoud van die

christelik.e religie soos sonde' Em geregtigheid,

die persoonlike

bestaan van die Drieënige God en-die versoening wat deur die
Godmens gebring word, nie afgelei word nie.

Dit is dan ook

moeilik te begryp hoe die ervaring van die wedergeboorte
bekering

sonder die objektiewe

heilswaarhede

kan bestaan en hoe

die vrugte van sodanige ervaring tot volle rypwording

15)
16)

.

Keet, a.w., 51.
Mellone:
Leaders of Heligious Thought, 148 •

'

..

'

.

en

kan

kam.

26.
Trouens liefde en diens sonder kennis van en geloof in die ware.
God Ls ormoont.Lfk , selfs gevaarlik, vant

die heiden wat geen

kennis van en geloof in die ware God het nie, het ook lief en
17)
Die
dien ook, maar dit is nie die ware liefde en diens nie.
18)
ervaringe gaan nooit die geloof vooraf nie, maar volg daarop.
Daarom kan hulle nie die grond van die geloof wees nie, hulle·
Eers kom die dade van God en daar,
Op volg die antwoord ván die mens.
Pragtig word hierdie waar-

is eerder die vrug daarvan.

heid illustreer
like geloof.
n ie ,

in die Twaalf Artikels van die algemene christeil

Ek glo,"

kB;n nie deur

il

Ek ervaar),11 vervang word

Ons kan die krag daarvan ervaar, mé).aras feite ervaar ons

hulle alleen deUI die geloof.

Die geestelike

interpretasie

dié feite en. die geloof in di~ feite vertolk die religieuse
@

van
oor-

deel.

Die geestelike

interpretasie

van die Heilsfeite

waarde wat elke mens persoonlik daaraan toeken.
oordeel weerspieël

is die

Die religielJ,se

dan·ook die persoonlike verhouding

van elke

mens tot die religieuse waardes as die opperste waardes.
8

,Volgens die uitspraak van Hessen naamlik dat,

rr die' hêi-chsten

vlirt~ eind die \<!irtedes Heiligen ader die religiosen Wirto,
weil alle ubrigen Wirte in ihnen fundiort

sind,"

is dit duidelik

19)
hoe suiwer sy oordeeloor

Die religieuse
van die mens.

die religie is.

oordeel is ook afhanklik van die wil

De godsdienst .Ls een deugd.

"

In het hart van
20)

de wil zelf vindt hGt godsdienstig

gevoel zijn oorsprong."

Soos ons reeds gesien het, is geloof TI belangrike
die religieuse

oordeel:

onde~deel van

Om te gLoo in die geestelike

en re-,

ligieuse kennis wat die mens opdoen, hang van elke mens self
af.
•..••

God het die mens In redelike wese gemaak en dus vry om te
0 • O'!,

17)
18)

Vgl. Coetzee, a.w., 95:
Vgl. Keet, a.w., 52.
19) Hossen: Lehrbuch der Philosophie,
20)
langeveld:
Kind en Religie, .95.

75.

27.
glo of te ignoreer wat hy, hoor en leer.

Die geloof is as

funksie by alle mense aanwes Ig , 'maar gee slegs by sommige ag
By die nie - Christene

op die ~..roord
van God.
ip TI antiverhouding

staan die geloof

tot God en Sy Woord en die ,bngelowigesleef
Hy wat nie in die

en sterf by die produk van die eie kultuur.

ware kennis van God wil glo nie; doen dit omdat hy geen waarde
daaraan heg nie en kan as i3'odaniggeen religieuse
nie.

Die religieuse

oordeel vel

ocrdee'l,is dus in kort die waarde wat. die

mens heg aan die noodsae.klikheid van die "rare kennis van God
.soos geopenbaar

in die Heilige Skr if",
I

4.

Die maatstaf van die religieuse

oordeel:

Dit is nie 'n'mensgemaakte of menslik geredusëerde
Die vraag ontstaan

norm nie, maar die Woord van God self.

waarop die. Skrif die vertroue verdien om as die waarheid van
God en dus' as norm van die religieuse

oordeel aanvaar te wordo

Daar is denkers wat die Woord uit TI eties-psigologiese
oogpunt wil verklaar:

Die christelike

godsdiens waarvan in die

Skrif getuig word, bevredig die etiese behoefte van die mens
volkome.
treflike

Sodanige denkers aanvaar die ~~rif omdat dit TI voorsedelike ideaal verkonqig.

onnodig sal wees om oor netafisiese
waargeneem

Hulle meen dat dit dan
vraagstukke

kan werd nie, te ocrdee L,

wat '{Jognie

Al wat dan nodig is;

is' om die sedelike waarde daarvan te bepaal, aangesien die
christelike

godsdiens

sy voortreflikheid

bewys deur die sedelike voortreflikheid
voortreflik

bo all godsdienste
van sy leer... Hoe

hierdie teorie ook is, kan dit nie as eerste grondslag

vir die Goddelikheid

van die Skrif aanvaar word nieo

die sedelike krag van die christelike

Trouens

godsdiens kan nie besef

word as daar nie in die werklike bestaan van sy objektiewe
inhoud geglo word nie.

Tereg sê Keet:

"So sal allo geloof

in die sedelike grootheid van Christus, as dit losgemaak word
van Sy Persoon, geen christelike

geloof meer wee s nie.

het tog nie alleen TI sedelike ideaal verkondig

Hy

nie, maar ook

21)
verrig."

verlossingsdade
psigologiese

vorklaring

gewete afhanklik

slegs van die hart en

sou wees, dan beteken dit dat ons verstand

anders kan dink, t.erwy.lons hart die christelike

So 'n dualisme

bely.

is dat dit skeiding maak tussen ons en

As ons godsdiensoortuiging

ons· geloof.

heeltemal

Die grootse beswaar teen die eties-

iets
ideaal

in die meris.l.Lkelewe is nie moontlik nie.

Dit is eers as iets deur die bewussyn vasstaan dat ons dit sedelik
en andersins

kan waardeer.

Daar is geen nader :bron vir ons kennis van die
Evangelie

as die Skrif self nie.

wyse waarop ons die openbaring
Skrif aangewys.

. Vir die verklaring

deelagtig word, is ons ook op die

Dit wil egter nou nie sê dat ons altyd bewus is
Die feit dat ons kan sien,

van die wyse waar-op dit geskied nie.
is tog nie afhanklik
daad plaasvind

van die

van die voorwaarde

Op die vraag hoe ons weet dat die Heilige

nie.

Slcrif die waarheid

dat ons kan sê hoe die

is, sal die heel eenvoudigste

soos deur Keet aangehaal:

II

antwoord wees

Omdat die Evangelie
.

waarvan die

Skrif getuig hom direk en oI1'1liddelliksonder enige ander grond,
as sodanig by ons aanbeveel,

deur die onmiddellike

erkenning

van ons persoon of ek dat dit die waar'heid van God is vir ons
22)
menslike, sondige best.aar;"
Hierdie persoonlike be.lyderris wat
beslis nie bloot TI verstandsaak

is nie, maar ons hele wese betrek,

noem ons die' geloof in 'ngodsdienstige

sin.

Ons aanvaar die

Woord as van Godgegewe uit geloof, TI geloof as van Godgegewe
aangesien

die Heilige Gees ons nie alleen oorvtu.igvan ons

kindskap nié, maar ook verseker
bokant ons ervaring uitgaan.

Hy ons van die waarheid wat
As ons nie versekerd

Skrif die Woord van God is nie, salons
gee, ons kindskap en verlossing
hele Christelike
moontlik

is.

religie waarsonder

e·

0

21)
22)

•••

die geloof moet prys~
veriaën en daarmee d~e

religieuse

Die maatstaf van die religieuse

vir die religieuse
•

moet

doelstellinge

a

Keet: a.w., 53.
Keet, a.w., 55.

wa's dat die

oorde~l onoordeel net soos

van di~ christelike

opvoeding

,

29.
kan met alle reg daarop aanspraak maak dat dit bo alle menslike
kritiek verhewe iso
God is Sy Woord.

Die enigste bron vir die ware kennis van
Hierdie Woord is dan ook die sentrale uit- '

gangspunt van die christelike
is die maatstaf

reformatoriese

opvoeding.

om te bepaal of die religieuse

.Dit

oordeel juis df

onjuis, suiwer of onsuÏ\,rerLs.,

5.

Die .juistheid en suhrerheid van die religieuse

beteken om 'n korrekte

Juistheid van beoordeling
voorstelling

oordeel:

23)
van die karakter van die bepaalde onderwerp te hê.

Die religieu~e

oordeel is j~is as dit ooreenkom met die voor-

stelling daarvan

soos in die Skrif vervat.

Die kind se voorstelling

van God is alleen juis as dit

ooreenstem met die getuienis van die Skrif:
ooit gesien nie;

die eniggebore

Niemand het God

Seun wat in die boesem van die

Vader is, Die het Hom verklaar naamlik dat God liefde is.
woon in die hemel, 'n ontoeganklike
wat gebroke van hart is;

God

lig, maar Hy woon ook by hulle

Hy is éÏ.lomteenwoordig en onderhou die

heelal en regeer oor alles en almal en is van ewigheid tot ewig24)
heid.
Die kind se voorstelling

van Christus moet om juis te

wees, ooreenstem met die Skrif van God:
een met die Vader.

Na Sy liggaam is

Hy is die Seun van God,

HY

in die qemel en na Sy

Gees woon Hy. in ons en bly met ons tot die voleinding
sit aan die Regterhand

toe.

HY

van God vanwaar Hy Sy gemeente regeer,

vir hulle bid en aan hulle vergewing van sondes, wederopstanding
van die vlees en 'n ewige lewe skenk.

Hy het na die aarde

gekom om te soek en te red wat verlore is en om die weg na die
Vaderhuis weer te baan.

Deur" Sy.hemelvaart

het Hy dye weg

gebaan vir die Heilige Gees om in die harte van die gelowiges
25)
te woon •
• • • o. 00

23)
24)

Vgl. Coetzee: Die Ontw. van die Sedelike Oordeel, 56.
Vgl. (a) Keet, a. \.J ., 66-82.
(b) Vraelys, vraag 1 tot 4 in hoofstuk nl.
25 ) Vgl. (a) Vraag 5-10 van die vraelys.
(b) Keet, a.w., 140-1600

30.
Ook die kind se kennis van die gebed moet om juis van
oordeel te wee s, beantwoord
Woord daaraan gee:

aan die voorstelling

wat God in Sy

Die mans bid om sy oD~ag te belyen

op Gods Almag te maak.

TI beroep

Die mens aanbid God die Vader.

Die

Heilige Gees wek die begeerte in die hart van die geloHige om
dour Christus as die nuwe en lewende weg met God in aanraking
kom.

te

Nie altyd word dia gebed verhoor nie, want baie ~ebede is

26)

.:

me t selfsug besmet en nie in harmonie met die wil God nio.
Die kind

SI.;

oordeeloor

wa t sonde is, is alleen juis

as hy die sonde sien as alles W2.t in stryd met die ,,Jilvan God
soos geopenbaar

in Sy tvoord en Het is.
27 )
kennis van die sonde.

Deur die Wet is·die

Die mens. is volgens die Skrif geskape deur God na Sy
beeld en as hy sterf dan is hy na sy liggaam in die graf tot die
l,olederopstanding,DD sy gees is hy by God mits hy in die bloed
van die Lam geHas is en Christus as sy persoonlike
Sa Lf.gmaker-omhels het.

Verlosser en

Allean as die oorsprong en bestemming

28)
van die mens só gesien word , \.JOerspieê'ldit TI juisto insig.
Die doel van die erodiell2 moet gesien Hard as TI geleenthcicl.OEl meer van God tG leer, om die geloof to·versterk
om openlik vir God to getuig.

en

God is 'n God van orde on eis

daar-om 'n gco s en stamning van wyding dwar-sdeur die erediens .•
So moet ook dj,o Sabbat go si.en word as 'n rusdo.g cleur God ingestel
wa t dan ook tot Sy eer en in Sy diens gebruik moet wor'd,

Die

·sakre.ment van dio doop wa t aan die kleine bedien Hard, maat
hy verstaan as good on reg ot'ldatdit 'n instelling vo.n Christus
is en omda t die kind saan met die vo.Iwassane in die verbond van
God ingesluit is,

want net soos daar 'n gemeen:;;kapis vo..nsond\O)

"
on ellende, so. is daar ook In gemeenskap

29)
van genadc ;"

26) Vgl. Vraag 11-13 van die vraelys.
27) Vgl. Vraag 14-15.
28) Vgl. (a) Vraag 16-18 van die vraelys.
(b) Keet, o..w., 110-113.
•
29) Vgl. (a) Vraag 19-23 van u1 i.e
vraelys.
(b) Keet, a.\.'., 205.

3L
In kort:

Die rellgieuse oordeel bv kinders is juis

as dit in W3se ooreenstem me,t die voorstelling
Christus; die Heilige Gees

2

aangaande God,

die gebed. die son~die

oorsprong__§_U

bestemming van die mens, die geestelike samekomste en die krag v~
Sy Woord soos dit in die Heili2c Skrif openbaar~.

Wanneer

kinderlike onkunde en gebrek aan ervaring die insig beLemmer ,
sodat sy voorstelling nfwyk van die openbaring van die Skrif
dan is die oordeelonjuis.
Die suiwerheid van die oordeel het betrekking op di~

.30)
maatstav~le van beoordeling.
is die S~if

Die religieuse oordeel se maatstaf

self en as sodanig onaantasbaar.

Die kind is tot

TI gr.oot mate op die volwassene aangewys vir sy vertolking van die
Woord, mae.r in die eerste plek vir sy kennismaking met daardie
Woord d.w.s. met die maatstaf van die religi~use oordeel.
Onsuiwere religieuse oordele is te wyte.aan TI gebrekkiE;e kennis van die Skrif, vant geen intorpretasie kan suiwer wee s
as dit nie gegrond is op TI grondige kennis van alle aspekte van
die betrokke saak nie.

Onsuiwere religieuse oordeel is ook te

wyte aan TI gebrekkige geloof.

Dit help nie dat die m~ns elke

tittel en jota van die maatstaf van beoordeling naamlik die
Heilige Skrif in die gevaL van die religieuse oordeel ken as hy
geen waarde aan daardie kennis heg nie.

Vir TI suiwer religieuse

oordeel is nodig TI grondige kennis van.die Woord van God, TI vaste
geloof in daardie kennis en die kor:rekte interpretasie van
daardie kennis wannear

Sy Gees saam met ons gees getuig.

God

het die mens na Sy beeld geskape en dit dus vir die mens moontlik
gemaak om Hom deur Sy Gees te leer ken.

"

Tereg sê Mellone:

On the basis of this direct experience our intelligence works

.as it were by a recónstructive

vision, interpreting it, and SO
31)
producing ideas about God and about things Divine."
Deur Sy

Gee s vord ons gees gerekonstrueer
00

••

30)

31)

om God te leer ken en 'n suiwer

000

Vgl. Coetzee, a.w., 56.
Mellone : Rel'igious Thought, 148.

32.
en juiste oordeel in soverre dit
Goddelikheid
illustreer

en al die aanverwante

op aarde

moontlik

is oor die

aspekte daarvan te velo

Dit

treffend die waarheid dat godsdiens nie bloot TI kennis

v~n Bybelse en Kategetiese

feite is nie.

Tereg .sê Wilson dat.die

doel van godsdiensonderwys
TI godsdienstige

is om die kinders daartoe te bring om
32)
houding teenoor die lewe in te neem.

Die mens is in sy wese TI religieuse wese met die hoogste
waarde die suiwer oordeel van die ware kennis van Gód om sodoende
die hoogste doelstelling

naamlik.alles

na te streef en 'n lewende werklikheid

tot die eer van God opreg
te maak.

In die volgende hoofstuk gaan dit dan ook oor die eie
onder~oek en bevindinge

om te bepaal in hoeverre die hoogste

waarde as synde die ware kennis van God deur ons laerskoolonderwys
verwesenlik

o •••

32)

0

word.

o.

Vgl. Wilson: De Ziel van het kind in haar godsdienstige
ontplo.oiing, vertaal deur Kuiper, 2.

;"

33..
HOOFSTUK
ONTLEDING
l~

EN

BEVINDINGE

III

VAN

DIE

EIE

ONDERSOEK.

Ontleding van die eie ondersoek:
Alvorens tot die bevindinge van die ondersoek oorgegaati

kan word, is dit wenslik om kortliks 'n ui.teeneet.t.Lng 'van die
proefpersóne

in die ondersoek; die metode van die ondersoek, die

vraelys en die kriteriUm gebruik in die ondersoek, te gee.
(a)

Die Proefpersone:
Laat ons nagaan uit watter milieu die proefpersone

in die ondersoek gebruik is, kom.
woonagtig

in Bloemfontein

Die proefpersone

en op die oog almal

II

is almal

stadskánder-s";

.

Ons moet egter verduidelik

.

dat die begrip IIs'tadaki.nd"nie hier

dieselfde betekenis as IIdie" stadskind" van Amerikáanse
selfs die Rand vertolk nie.
Suid-Afrikaanse

wat

Bloemfontein,

stede of

soos die meeste

stede vertoon nog die kenmerke van die pléitteland.

Daarby moet in gedagte gehou word dut verreweg die grootste
persentasie

van geestelike

in Bloemfontein
,is.

loiers en onderwysers

Ln ons stede, en

in besonder, vandag nog uit die plattelQnd afkomstig

Daar is dus weinig .indien enige verskil tussen dié

besondere agtergrond van die proefpersone
persentasie

Afrikaanse

seuns cm dogters van óns land.

Die vrae is beantwoord
vier verskillende

Bloemfonteinse

van elke ouderdomsgroep
honderd twee-en-vyftig

en die van die grootste

deur driehonderd
skole.

kinders uit

Daar was sestig kinders

van ag tot twaalf jaar.

Daar was'

seuns en honderd ag-en-veertig

Hulle was almal Afrik&~ns~sprekend
Christelik-Protestantse

oortuiging.

en afkomstig van ouers van
Op die vraag:

huisgodsdiens;li, het'70 persent van die proefpersone
geantwoord,

Met behulp van die klasonderwysers

dat al die proefpersone

bevestigend

is vasgestel

aan een van die drie erkende HOllands-

kerke hier te lande behoort en dat byna tagtig persent

ten minste een kerkdiens
ontvangalmal

IIHou julle

terwyl 100 persént bevestig het dat hulle die Sondag-:-

skool besoek.

Afrikaanse

dogters.

per Sondag bywoonv

Die proefpersoné

onderwys aan erkende Christelik~Protestantse

skole

waar elke dag in die naam van God begin word en dwarsdeur die

34.
onderwys 'n st_~rk'godsdienstige

inslag weer-spdeó'L word.

Die

proefpersone

om op te som, groei dus op in 'n sterk godsdienstigo

atmosfeer.

Geen besondore

maar'blodt

die verstandelik

(b)

l.K.-groep is spesifiek gebruik nie,
normale en liggaamlik gesonde kind.

Die MetodG van Ondersoek: '
Aan alle ouderdomsgroepe

is dieselfdo vrae gegee.

Die vrae is skriftelik gestel en deur die proefpersone
ouderdomme nege tot twaalf jaar skriftelik beantwoord
leiding van die klasonderwyser
,

tussen dié
onder

by wie hulle hul Bybelse onderrig
"

ontvang en aan wie hulle gewoond is om hul intiemste gedagtes te
openbaar.

Die vrae is in die gewone loop van sake gegee en geen

kind het geweet. dat met die vrae en hul antwoorde daarop n ander
doel as die van'n gewone klastoets

booog word, en dat die

antwoorde aan 'n but te staander getoon sou word nie.
probeer om arrtwoorde te kry wat verteenwoordigend

So is dus
en woer~piege-

lend is van die gedagtes van die kinders aangaande die betrokke
vraagstukke.

Voldoende tyd is aan elke kind gegeeom

so volledig moontlik

en na die beste van sy vermoë ,te beantwoord.

Die vrae is op verskillende
verveling

te voorkom.

tye gestelom

Die antwoorde

vermoeidheid

jariges betref, is dieselfde

op genoemde ouderdom die skryfvaardigheid

Dan is die mondelingse

apart mondelings

Sodoende is probeer voorkom

dat die kind se spontane gedagtes deur gebrekkige
is

0

Alle nasienwerk

asook die verwerking
(c)

nog onvol~

antwoord van die proefpersoon

op elke vraag volledig neergeskryf.

afgetakel

Wat die ag-

prosedure gevolg behalwe dat

doende is, is die vrae aan elke proefpersoon
,gestel.

en

is sorgvuldig gekontroleer

vir geslag en ouderdom in die góval van elke kind.

a~ngesien

die vrae

skryfvaardighoid

is deur die skrywer self verrig

van al die gegewens.

Die Vraelys:
Die oorspronklike

vraelys het uit''n veertigtal vrae

bestaan" ffiQarnadat dit as voortoets aan'n groepie proefpersone
gegee is om te beantwoord,

het dit geblyk dat sommige vrae nie

aan die beoogde doel van die ondersoek beantwoord

nie. ' Toe

35.
tot die workiike ondersoek oor-gogaan Ls , is sodanige vrae weggelaat, sodat die finale vraelys uit die volgende vier-en-twintig
vrae bestaan hot:
1.

Hoe lyk God?

2

Waar woon God?

0

3. Wat doen God?

4.

Hoe oud is God?

Hierdie vier vrae probeor die proefpersoon

se oordeeloor

God

die Vader toets.
5.

'VJieis Jesus?

6.

Waar is Jesus?

7.. \ljatdoen Jesus?
8.

1,Jaaromhet Jesus na die aar-de gekom?

Vraag vyf tqt ag draai om die begrip God dio Seun.
9.

Waar woon die Heilige Gees?

10. vlie se plek neem die Heiligo Gees in? Hierdie twee vrae voltooi die begrip Drieënige,God,

aangesien dit

die kind se oordoeI oor die Heilige Gees wil vasstel.
11. Tot wie bid ons?
12. Waarom bid ons?
13. Waarom word ons-gebede

nie altyd verhoor nic?

Vraag elf tot dertien beoog om die insig in die wese van die gebed
to bopaal..,
14. "Wat is sonde?
15. Wat moet ons doen as ons 1n versooking

kom?

.Hier gaan dit oor die begrip sonde en die verlossing

daarvan.

16. Waar kom die mens vandaan?
17. Wat word van die mens as hy storf?
18. Hie gaan eendag hemel.toe?
Ongetwyfeld

toets hierdio drie vrae die oordeeloor

en bestemming

v~n.die mons.

19. vJaarom gaan ons kerk toe?
20. Waarom moet ons in dio kerk stil sit?

2l. Waarom sing ons in die kerk?
22. Waarom word kinders gedoop?

die oorsprong

36.
2~. Waarom werk ons nic op Sondag nie?
24. Waarom lees ons rd i,e Bybel?
Die laaste vrae van die vraelys handel dus oor die
erediens die Sabbat en die Woord van God.
(d)

Die Y~iterium:
Vir die vasstelling

vier-en-twintig

van die kriterium is die betrokke

vrne aan 'n paneel van vyf predikante

sonderlik voorgelê vir beantwoording.

Uit hulle antwoorde is

dan gepoog om die norm vir elke vraag vas te stelo
kan gemeld word dat al vyf predikante

elk af,..

Terloops

in wese dieselfde antwoorde

gegee het, terwyl sommige antwoor-de selfs woordeliks

ooreengekom

het.
Hier volg dan die puntetoekenning

by elke vraag gebruik

in dio ondersoek:
Vraa_g_1.

Hoe lyk God?
Aan elke attributiewe

beskrywing van God word 'n halwo

punt toegeken, terwyl antwoorde dat God soos TI Goes is en dat
geen mens weet hoe God lyk nie 'n volle punt verdien.
Vraag 2.

Waar Hoon God?
Die antHoorde dat God in die hemol woon en in die harte

van Sy kinders, word as korrek aanvaar en verdien 'n volle punt.
Vraag 3.

Wat doen God?
Hier is die bondigste antwoord dat

en oor alles en a.lrna
L regeer.'

BY

die heelal, onderhou

Alle antwoorde wat hierdie gedag-

te weerspiee'l, word as korrek aanvaar.
Vraag 4.

Hoe oud is God?
Vir die antwoorde

"baie OUq", word'n halwe punt toegeken,

terwyl antwoorde wat die ewigheidsgedagte,bevat

volle krediet kry

naamlik een punt.
Vraag 5.

Wie is Jesus?
Die antwoord wat hier as korrek aanvaar word, is dat

Jesus die Seun van God is.
Vraag 6.

Waar is Jesus?
Die antwoord wa t duidelik

Regterhand

spes_ifiseer dat Jesus aan die

ván God is, lay 'n volle punt, terwyl graduele verskille

37.
soos dat

HY

in die hemel is en in die harte van S,y kinders

n

haiwe punt verdien.
Vraag 7.

Wat dOGn_~esus?
TI Veralgemening

van die taak van Christus soos

HY

help;,

soen 5 bewaar, vergewe sonde s , ,verhoor gebede,' verdien 'n halwe
punt; ten~Jl eeh'plint toegeken. word as die werk van Christus ge,

sien word as Voorspraák

,

en Plekbereider vir die mens in die

Vaderhuis.
Vraag 8.

Waarom het Jesus na die aarde gekom?
As korrek word aanvaar dat Christus gokom het om te

soek .en te red wat verlore is en die weg weer te baan na die
Vaderhuis.
Vraag 9.

Waar woon die Heilige Gees?

HY

woon in die harte van die gelowige kinders.

,Yraag 10., t'liese plek neem die Heilige Gees in?
Die plek van Jesus verdien een punt en die plek van God
'In

halwe punt

0

Vraag 11. Tot wie bid ons?
Ons aanbid God die Vader deur Chr Lsbus .Jesus is beslis
die modelantwoord,

mBar antwoorde met'God, die Vader, Jesus, die

Here as voorwerp van aanbidding moet ook as korrek aanvaar vlord.
Vraag 12. Waarom bid ons?

Om daarmee ons onmag te belyen

'n beroep op Gods Aimag

te maak en alle s Hat dit impli seer, werd a s korrek aanvaar.
Vraag 13. Waarom Hard ons gebedo nie altyd verhoor nie?
Alle antwoorde Hat die fout by die bidder soek , word
as korrek aanvaar en verdien 'n volle punt.
yraag 14. Wai_is sonde?
Vir die opnoem van 'n sonde en vir die beskT~ving dat
dit slegte.dinge

is, word'n halwe punt toegeken; vir verkeerd

doen,een punt en vir verkeerd doen in God se oé~twee punte.
Vraag 15. 11)'at
moet ons doen as ons in versoeking kom?
Die bondigste antHoord

is om te bid.

Alle antwoorde

Hat die gedagte van Christus as die enigste tóevlug en uitredding
weer'spieËil, verdien die volle punt.

\

38.
Vraag 16. Waar kom die mens vandaan? .
Antwoorde

wat Jesus on stof as die oorsprong

verdien 'n halwe punt, terwyl aan die antwoorde
heme L een punt toegeken word ,

sien;

Here, God en die

1,IJanneer
duidelik

spesifiseer word

dat die mens deur God uit stof na $y beeld geskape is, word twee
punte toegeken aangesien

dit die juiste insig openbaar.

Vraag 17. Wat word :van die' mens as h.Y. ster.f.?
Die antwoorde
gaan, verdien'n

dat hy in stof verander

en na die hemel

halwe punt, teTIzyl een punt toegeken word as

gesê word dat die mons na die hemel of hel gaan of dat. sy siel rB
die.hemel

gaan en sy liggaam in stof verander.

Twee punte sal

toegeken word as gesê word dat die liggaam in stof verander,
terwyl die siel na gelang die lewe van die mens na die hemel of
hel gaan.
Vraag 18. Wie gaan eend~K hemel toe?
Alle.antwoorde

Hat die begrip Ildeur Christus tot die

Vader" en vanligereinig in die bloed van dio Iamll weerspieël,
verdien die volle punt.

Vir graduele verskille

soos goeie

mense, die wat hul medemens liefhet, Hard 'n halwe punt toegeken.
Vraag 19. Waélf-omgaan ons kerk toe?
Wanneer as rede aangegee word dat dit goed is vir ons
siele of om God te verheerlik
punt toegeken.

soos dit $y kinders pas, word 'n volle

Slegs'n ha Lwe punt kan toegeken word as as rede

genoem word om te bid of orn die :&Jbel'te lee s,
Vraag 20. Waarom moet ons in die kerk stil sit?
Die eerbiedsgedagte

teenoor God ~s hier die korrekte

antwoord.

"
Vraag.21.

Waarom'sing

ons in die kerk?

As korrek word aanvaar dat die. mens daardeur God
verheerlik

en sy dankbaarheid

betoon vir al Sy weldade b~wys.

Vraag 22. Waarom word kinders gedoop?
Wanneer 'n geestelike

betekenis aan die doop gegee word

en nie bloot om 'n naam te kry nie, word die volle punt toegekeno
Vraag 23. Waarom werk ons nie op Sondag nie?
Hier word alle antwoorde

aanvaar wat as motief weerspieël

39.
dat dit TI instelling

van God is en as sodanig gehuldig moet word.

Vraag 24. Waarom lees ons die Bybel?
Ons moet in Sy Woord bly as ons Sy dissipels wil wees.
Di t is vir ons die wegwyser
bogenoemde

gedagtes weerspioël~

2.. Bevindinge

Antwoorde

op ons Levenspad ,

wat

word as korrek aanvaar.

van die eie ondersoek:

Ons gaan nou oor tot die ontleding" van elke vraag afsonderlik

om dié ontwikkeling

van die religieuse

.stel, want die peil van ontwikkeling
as aanduiding

van die twaalf-jariges

dien in hoeverre die religieuse

ons laeronderwys

verwesenlik

oordeel vas te

doelstellinge

deur

word •.

Vraag I.

Hoe lyk God?

8 jaar:

Van hierdie groep swyg 4570~ terwyl 45~ God mensl~k

voorstel

sal

en Hom op die volgende maniere beskryf:

Hy het lang

har-e, TI '\-lit
lang baard; Hy dra wit klere. 1070 beskryf God se
voorkoms

attributief

sin as die ander.nie.

en vermenslik

dus nie Sy voorkoms

in dieselfde

Hulle beskryf God as mooi en onsigbaar.

Dit is blykens die antwoor-de vir die agjariges TI moeilike vraag.
t

9 jaar:

3010 swyg~ terwyl 3610 God vermenslik

manl.Ik, soos Moses, soos'n vrou.
vind ons ook die beskrywings
klere. 34~ beskryf"God
mooiste.

Net soos by die agjar Lge s

van TI lang baard, lang hare, wit

attributief

Die mensvormige

en Hom beskryf as:

naamlik mooi, almagtig,

voorstelling

oorweeg dus nog steeds,

maar reeds in 'n.mindere mate as by die agjariges.
10 jaar:

2710 SYTYg. 30~ vermenslik

God en noem onder meer dat Hy •

TI blanke is en bruin hare dra. 2710 beskryf Hom attributief:
S00S die son, magtig, heerlik.
hoe God lyk nieJ

1010 verklaar dat niemand vleet

terwyl 610 verklaar dat God soos'n Gees lyk en

nie deur die mens gesien kan word nie.

Die insig dat God 'n

ander Wese as die mens is, begin dus reeds by d~e tienjarig~s
deurskemer •
.ll.jaar:
beskryf

23% SYTYg, 16% vermenslik

God, tenzyl 37% God attributief

soo~ heilig, vol lig, kragtig, gosdo

dat niemand weet hoe God lyk nie, terwyl
'n Gees lyk.

Die menslike

voorstelling

20% verklaar

4% verklaar

lli~tGod soos

begin dus sterk afneem

40.
as gevolg van die verbeterde
12 jaar:

insigo
God, 2710 gee 'n attributiewe

16% swyg, 23~ vermenslik

beskrywing,

terwyl 3410 verklaar dat niemand God ooit gesien het

nie, behalwe Christus.

Die 12 jariges se begrip omtrent God is

dus die gevo:r;-derdste,alhoewel

hul oordeel in hierdie saak nog ,

ver van juis iso
Samevatting:

Ouderdom

I Persentasie

korrek

8

9

10

Il

12 '

5

'17

29

42

47

I

I

Vraag 2. Waar woon God?
8 jaar:,

510

5%

9 .iaar z

Niemand

10 jaar:

77/~ noem die hemel en 23% ,sê in die hemel en in die

swyg, 90% sê in 'die heme~ en

sê in ons harte. '

1310

swyg nie, 87% noem die hemel en

ons harte.

harte van die regv(3rdiges~
Il jaar:

Almal antwoord dat God in die hemel en in die harte van

die regverdiges
12 jaar:

woon.

Weereens antwoord almal dát Hy in die hemel en in die

harte van-diG Godvresendes

woón.

Dit blyk dus duidelik dat die begrip van God se alombeenvoordághedd

by die tienjariges

hoë"r ouderdomsgroepe
beteken vir die-elf

begin posvat. en by die twee

reeds stork ingewortel
en twaalfjariges

is.

,Die hemeL

'n,ander geheimsinnige

plaas, terwyl die ag-:-,nége- en sommige tienjariges

stand-

dit beskou as
I

deel van die aarde, nie te, ver' weg nie, anders hoe sou God dan
kan hoor- en sien wat ons doen?
2ê:..mevatting:

Ouderdom
Persentasie

Korrek

8

9

10

Il

12

95

100

100

100

100

Vraag 3.

Wat doen God?

8 jaar:

5510 sW'Jg, 1-5% sê Hy vergewe

sondes, 10% sê Hy skryf

41.
sondes op, 5% be sbempe.L Hom as hoorder van die gebed; terwyl
1510 Hom sien as Geneesheer

V3.n die siekesó

HY

3010 swyg, 17% sê

vergewe

sondes, 13% sê Hy genees,

13% sê Hy straf en 27% Hy help die mense.

io

13%

jaar:

sw.yg, 20% s~ Hy vergewe

sondes;

10% sê

Hy

en 3Ó% dat Hy help~ Verder antwoord 10% dat

'Il plek berei,

dat Hy wonders verrig en,j1o dat Hy goeie"dinge
Il ,jaar:' Hier mzyg 13%, 10% sê Hy vergewe

3%

gebede;

Hy

straf,

4~

fV

Hy genees, 4%

Hy genees

i4%

dijen~

J70

sondes,

Hy verhoor
10% Hy

doen wonders,

berei'n plek, 3% Hy regeer, 13% Hy soek sondaars en 3710 Hy helpo
12 jaar:

3%

Hier s'W'Yg10%, terwyl

Hy genees,

310 Hy doen wonders,

770

sê Hy vergewe,

Hy straf,

~%

4% Hy doen magt~ge dade, 3% Hy

berei 'Il plek, 30% Hy verlos, 30% Hy help ert 7% Hy hoor' gebede ,
Samevatting:

Ouderdom

8

<

Persentasie

Korrek

9'
70

45

10

Il

12

77

77

87

Hoe ouer die kind word hoe meer uiteenlopend

is die

Dit toon dat die ouer kind r-eed sYi besef begin kry

antwoorde.

van die almag van God, vandaar dat hulle enige daad deur Hom
.
.
moontlik ag.
God as Helper is die gewildste antwoord en dit toon
duidelik die kind se inherente
sluitend hierby is die antwoor-de
en wonders doen.

gevoel van afhanklikheid.
dat Hy gebede verhoor,

Om hierdie rede gee

10%, 10% en 3% van die tien-, elf- en twaalfjariges
da t God n plek berei, wat 'n duidelike

verwarr-Ing

Hoe oud is God?

8 jaar:

Hier S\vyg meer as die helfte naamlik 55%.

30;10 'n bepaalde getal jare soos vyf-en~vyftig,
oud soos die wêreld.

pan verklaar

Verder noem

drie-en-sewentig,

of

God baie, baie oud is.

groepie besef dat God voor alles daar was, maar

verstaan die ewigheidsbegrip

9 .iaar:

15% dat

die antwoord

met Christus t.oon;

Vraag 4:

Laasgenoemde

genees

Verder blyk dit dat,daar nog groot verwarring

tussen God die Vader en God die Seun iso

<

Aan-

beslis nog nieo

57%, s'vryg,27%' noem 'Il aantal jare soos nege-en-vyftig,

42,.

;1010

sesduisend;

sê dat niemand die ouderdom van God kan bepaal

nie; terwyl 610 verklaar dat Hy ewi.g is en nooit oud word rd.e,
Daar is dus reeds ontwikkeling
betref die oordeelsvermoë
10 .iaar ;

Nou swyg

2310,

van. dr.i9'" tot agduisend

van die ag- na die negejariges

oor die onverganklikheid

wat

van God.

terwyl 53% ~ aantal jare.noem wat wissel

710

jaar.

s~ dat ~od baie, baie oud is,

1010 dat niemand ooit die ouderdom van God kan be~~al nie, terwyl
7.% sê dat Hy eyrig Ls ,

3310

Il jaar:

negetienhonderd

3710

sw,Yg, terwyl
ses-eh~vyftig

TI aantal jare noem soos eeue of

j~ar wat duidelik weereens verwarring
r

toon oor die 'begrip God die Vader en God die Seun, aangesien
negentienhonderd

710

ses-en-vyftig

wys op die geboorte van Christus.

sê dat God nooit oud word nie en.

3010

12 jaaI:

2310

dat Hy ewig d s,

swyg, '24% noem TI aantal jare en

4610

sê 'dat God ewig

iso
Samevatting:
I

Ouderdom

8

9

10

Il

'12

7

16

20

JO

46

.
Persentasie

Korrek

Hierd,ie vraag toon TI noue verband met die Vraag,

"

Hoe lyk Godf"

Net soos die Godsbegrip

ook gebeur met die ouderdomsbegrip:

vermenslik

510 van die agjarlges antwoord

vraag een korrek teenoor 7~ op vraag vier, terwYl
twaalfjariges

4710

van die

vraag een en 46% vraag vier korrek beantwoord.

die kind ouer word, ontwikkel
Onverganklike.

is, so het dit

sy oordeeloor

Namate

God as die Ewige en .

Dat die oordeel van die twaalfjarige

ook nog ver

van juis is, blyk daaruit dat slegs 46% die ewigheidsgedagte
verstaan.
Vraag 5~

Hie is -I~J;t.§.?

8 Jaar:

Hier s'~'Yg1010, terwyl 510 sê Hy:is il erg81 'en 3010 da,t It';Jc5éf

en Maria se seun is.
Hom bestempel
Weereen§

2010

verklaar dat Hy God self is,.terwyl151o

as die Seun van God, 5% as Christus en 15% as Here,

oorweeg die menslike

voorst~lling

as TI kind van Josef en Maria gesien.
van God val nog buite dieobestek

en word Jesus maar net

.Die begrip eniggebore

van die agjarige

Seun

se religieuse'

,.

43~
oordeelo

2710

swyg , 3% sê Hy is 'TI engel,

Hy is 11. man, 3% Hy is die
is die

Seun van God.

groter

persentasie

is dat hierdie
mens is' nie,

reeds

gr-oep.ie

die

710

Josef

tussen

hulle

wat nie kan onderskei

af,

die

juis
o

sê Hy

,

lS

n mens,

I

I

--_

Persentasie

r..

Nf.emand
soos:

Hy is in die

TI Jood,

L!.fo, bestempel

Hom

Weereens die verwarring

610

Vader,

Nog is daar

God die Vader en God die

~-~

S81.1::1
VC,l1 God:r

J

8

9 ·10

noem Hom.

TI groepie
Seun nie.

Il

12

Ln

O~8

3'/0,

t.._
iBrte,

15

I 47

70·

75

78

verkeerde

10% sê Hy is in ons harte;

I·~.y is dood.

Hier swyg

I

maar 15% gee heeltemal

s\.iyg nie,

herne L en 5% Hy' is

13"~P sê Hy is

Hy is

.--' I

.

i

antwoorde

310

Seun.

~d~~~

alhoewel

is nie.

Seun van God.

tussen

is die

neem steeds

Seun van God.

teri·;yl 78'/0 sê die

HY

3~

Seun van

is 'n Oee s , 13% Hy is die
Heiland,

pr of'eets,

Homas 'ti groot

die'benruming

310

el1 God die

'n

dan,

se seun en 12% ~Iy is die Vader.

God die Vader

nie bloot

Seun van God begryp rd,e ,

bestempel

nie altyd

en 75% ·as die

as Verlosser

TI

70% gebruik

voor-sbe'lLing

Niemand Sl/rygnie"
Hy is

Hy

Jesus

Gees, 3% ny is 'n Chr~sten,

ngeesteJ.:i.kell voorstelling

310

4710

Die rede hiervoor

het dat

svyg

'n Salig1nakel'o

Die menal.i.ke

710

Hy is die Here en

begrip

te vermenslik,

1010 sê HY is die Heilige

God.

insig

maar tog nog nie die

Hy is

ons Vader,

Ons kry snaaks genoeg by die negejariges

Niemand S'j.ryg Eie"

710

is

1,vat s...
ryg as' by die agjariges.

Liewer as om Jesus

Here en

310

Saligmaker,

HY

10%

orals

.e

teI'1.ryl dieselfde

aantal

verkeerd

6'7<1.
p Hy is in die hemel en

Niemand ;:,\.;ygnie",

70'/0

14p<1

antwoord.
sê.

17% sê Hy ...
loon in ons harte,

in die hemel eri 20'/0 sê Hy vertoef

aan Gods Regterhand.

HY

63%

44.
Il ,jaar:

10% sê Hy is in ons harte,

63%'in die

hemel en 29'/0aan

God se Regterhande
12 ;aar:

17% sê Hy woón ih ons harte,

aan d.i.e Regt.er-hand

46% in die hemel en 37%

van Gode

1
t-~-_.
I

8

cn:;er~om:

.voor-bee Id :
Hy skryf

Hy gee die

stout

as hoorder

kinders

engele

kos.'

I

60

60% S".'Yg en 1010gee heeltemal

64

.69

verkeerde

antwoorde

by-

5%

10% sê Hy bewaar ons,"

se name op, dieselfde

van die gebed,

12

Il

10

±4

Korrek :

Persentasie

9

persentasie

te:,:vyl 10% verklaár

dat

sien

Sy taak

Hom

is om

die mense se sondes te vergewe~

a ;aar:

50% mzyg en 20% gee 'n verkeerde

.6.~-=-

bewaar,

10% Hy helps

antwoord.

. 7% sê

HY

310 Hy bid en 710Hy vergewe

3% Hy straf,

sondes.

3710 swyg en 20% gee verkeerde
bewaar

Sy kf.nder-s ,

Hy pleit

Hy ver-gewe

vj.r ons en JO% Hy berei

24%

11 jaa:r::

'3;1:Hy vergewe,

12 ;aar:
'~--.--

7~ Ey verhoor

verkeerd.

gebede,,3;;

3% Si·ryg, 'i:.erwyl 7% verkeerd

persentasie

en l4%'

30% sê ,Hy bewaar ,

Hy pleit

vir

ons en 20%

Hy by God vir

Dit· is.duidelik
betekenis

27% verklaar
die

,

van Jesus

,

slegs'n

die

insig

dat Hy 'n plek

pleit.

persentasie

se hemelvaart

Veralgemening

groepie

sondaars

dat 'il groot

van God begryp nieo
klein

arrtwoor d ,

6e;, Hy seón , 7% Hy hoor gebede en dieselfde

Hy vel"ge1.,Jesondaar-a,

en 1310dat

Christus

3% Hy seón

'n plek.

mrJ'g en 13% antwoor-d

vaar , 1010.Hy help?

liggende

hul sondes,

1310 sê Hy

om 'n plek te berei.

Hy is' besig

berei

3%

antwoorde.

,
nie die dieper-

en Sy taak

as die

kom d Lkwe Ls voor,

terwyl

t.oon dat afgesien

daarvan

Seun

dat-

ons gebede verhoor , ons see'n en ons sondes vergewe, Sy

45.
hooftaak

is om vir ons by God om genade te pleit en om vir elkeen

wat Hom liefhet 'n plek in die Vaderhuis

te berei.

Samevatting:
,
)

S

Ouderdom.

9

'

~ol

Il

12

33

43

65

I
I

Persentasie

Vraag 8.

Korrek.

15

I

15

WaatQm het Jesus na die aarde ~ekom?
30% s'vzyg,-Cervzyl·40'/o
TI heeltemal verkeerde

byvoorbeeld:

antwoord

gee

om vir Josef te help, om op die aarde te woon,

3010 besef dat die koms van Jesus'n dieperliggende

betekenis

moet

hê en sê dat Hy gekom het om ons sondes te vergewe.
'I

9 .iaar

t

verkeerde

Daar swyg 10%, ter\.;yldié hoe persentasie
antwoord

a(lrde te skap~.

gee by~oorbee1d:

van 40"/0'n

Christus het gekom om die'

1310 so dat Hy gekom het om ons sondes te vergewe,

teTI.;yl37'10 so dat dit vas om vir die mense se sondes te sterf.
Die idee van die groot Verlossingsplan

van God begin dus reeds.

deurskemer.
10 lê:.p.r:.310 SW'Jg

j

ten.;yl 2010 verkeerd

antwoord

en ook hier word

genoem dat Jesus na' die aarde gekom het om dit te skape, wat
duidelik 'n verwarr i.ng met God die Skepper toon.
was om ons sondes te vergewe,

dieselfde

persentasie

.om vir ons sondes te sterf, terwyl 1710 verklaar
I

0

30% sê dat dit'
dat dit was

dat dit was om die

mens van sy so~des te verlos.
Niemand

swyg nie en slegs lJl:' ant~oord

foutief.

/

noem om ons sondes te ver-gewe, 23% om vir ons sondes te sterf, 1710
om ons" te verlos en 710 antwoord
en tot bekering .te lei.

dat dit was om sondaars te verlos

'Vir die eerste maal het óns hier die

begrip bekering.
3"/0swyg en dieselfde
13% noem vergiffenis

van sonde,

pers.entasie antwoor-d verkeerd,
3010 om vir die. sondes van die

wêreld te sterf, 47% om sondaars van die straf van die sonde te
verlos en 410 noem dat Hy gekom het om te soek en te r'ed wat verlore

46.
is.
Namate die kind ouer word,
oordeel
aarde

ontwikkel

sy religieuse

en daáran word die rede vir die koms van Christus

steeds duideliker

soos duidelik

na die

blyk uit die samevatting.

Samevatting:
!I

8

OUderdom
Persentasie

Korrek.

I

i

9
I

30

I

50

la

t
i
i

12

Il

'77

I

.

,I

I

87

94

.;..V.;:;.r,:;;,;;8.;;:;a,;;,;:,p':_·"",9;:o.
~....;~~J['=:;.ar
woon die Heilige Gees?

45%

8 jaar:
of by God.

swyg, terwyl

30%

van'n gest.orvene

15%

10% as

Heilige

verwar

of spook vandaar

sê dat die Heilige

antwoord

gee:

in die hemel

Gees met gees in die betekenis
die antwoord:

in die graf.

Gees in ons harte woons

Daar sWlJg 14%, terwyl 30% 'n verkeerde
dLkve Ls met die foutiewe

antwoord

van die agjariges

antwoorde

gee wat

ooreenkom.

1310 sê Hy woon in ons li,ggaam en 43% Hy woon in ons harte.
7% s\-!yg,36% gee f'out.Lewe antwoorde

en

57'/0 sê dat die

, Gee s in ons harte woon,
Daar s~yg 7%, terwyl 27% verkeerd
ons die byna cngeJooflike
duiwel woonagtig

6%

skerper

is,

insig verraai

harte van die kinders

en verklaar

foutief

se plek.

en 83:70 sê die

0

§.a!!!§Y§.tt:iJlg:
I

I

9

la

11

12

125~6

57

66

83

I

Kor-r-ek;

8

I

5070 swyg, 10% gee 'n verkeerde
die dooies

Gees in die

vnn God woon.

Ouderdom
Persentasie

Gees by die

dat die Heilige

Gees woon in die harte van Gods kinders

.~

Hier vind

die Gees woon in ons harte, te~l

swyg nie, 17'/0 antwoord

Niemand
Heilige

dat die Heilige

antwoord

60% SG

antwoord.

antwoord

40% S6 die plek van Jesus.

byvoorbeeld

33t ~g,
die duiwel.
10 jaar:

20% antwoord

verkeerd

3% sê die plek van God en

en noem:

4410

die dooies,

die plek van Jesus.

37% swyg, 7% sê die duiwel, 3% Maria, 10% God en 43%

Jesus.
Jl

jaar:

7% swyg, 23% antwoord

verkeerd waarvan 13% sê die duiwel.

30% sê God en 40% noem Jesus.
12 ,jaar: 7~ s'wyg, 20;1:antwoor-d
en 4% die predikant

noem.

verkeerd waarvan

10% sê God en 63% Jesus.

Daar is dus groot onsekerheid
vir die meeste kinders

3fo die duiwel

oor die Heilige Gees en

is die begrip uiters vaag en onontwikkeld.

Die idee van die Trooster

en dat die Heilige Gees die geestelike

Jesus is, is nog nie by die laerskooJ.kiIi·,~aanwesig

nie.

Samev1',Ltting:

I

Ouderdom

Persentasie

Korrek.

8

9

10

Il

12

40

45

48

55

68

Vraag Ilo Tot ..li.._:i£_bid
on§.?
8 .laar r

10% swyg, 25% sê God, 20% die Here en 45% Jesus.

9 jaa!::

7% swyg, 30% sê God, 50;1,die Here en 13% Jesus.

10 jaar:

56% sê God, 17% Here, 16% Jesus, 8;1:die Heilige Gees

en 3% Jesus en God.
Il ,jaar: 60% se'" God, 131o°Here, 17% Jesus en 10% Jesus en Godo
12 jaar:

50;1:se'" God, 20% Her-e, ],3% Jesus,

7'10

die Vader, 6% God

en Jesus en 410 tot God in d Ie J1BB.mvan Jesus.
Die agjarige
Kindervriend

voel hom ~og meer aangetrokke

vandaar dat die grootste

werp van aanbidding

bo God verkies.

persentasie

tot Jesus die

Hom as die voor-

Nama te hy ouer word, word

God die voorwerp

en TI klein groepie nader God deur Jesus soos

beveel het: deur

~W tot

die Vader.

ay

48.
Samevatting:

Persentasie

I

9

I I

93

8

I
Korre~

I

I

I
.Oudendom ,

90

I

la

Il

12

100

100

100
\

Vraag 12.. l.[aarombid ons?
8 iaar:
Dieselfde

3510

S\zyg, 5% sê uit liefde en 5% om God te dd.env.

persentasie

doen dit uit dankbaarheid,

vra en 36% om vergiffenis
9 jaar_:

15% om hulp te

van sonde te vra.

30% swyg, 3% doen dit uit dankbaarheid,

3% uit geloof, .

van sondes te vra en 7% om 'n .

27% om hulp te vra, 30% om vergiffenis
rein hart te bekom.
10 .iaar ;

dankbaarheid,

3% om God te eer, dieselfde

ewige lewe, 7% vra verlossing
en Om vergiffenis
Il jaar:

vir die

van sondes te verkry.

1370 swyg, 23% vra hulp,

410

bid uit dankbaarheid,

10% hulp en vergiffenis

bid om God te dank en vergiffenis

7'/0

persentasie

uit

en 10% doen dit uit dankbaarheid

uit geloof, 33% vra vergiffenis,

12 jaar:

7'/0

13% S\.fYg,17% vra hulp, 1310 bid uit geloof,

en 10%

te vra.

s\.fYg,1010 vra hulp, 7% bid om genade,

dank, 53% bid om vergiffenis,

7%

17% vra vergiffenis

310

om God te

en hulp en 3%

bid om hulp en om God te danke
Die gebed is vir die kind 'n magtige werklikheid
hy het groot vrymoedigheid

om sy hart uit te stort.

en

Namate hy

ouer word, besef hy dat vader en moeder nie in al sy behoeftes
kan voorsien

nie eh daarom soek hy al meer toenadering

Hemelse Vadero

Die i~~oud is oorwegend

Hy bid om .die vervulling
uit persoonlike

by sy

egoisties ·en egosentries.

van sy. node en· behoeftes,·om

uitredding

gevaar soos blyk uit die groot' persentasie

hulp in die een of ander vorm , vra.

wat

Hoe ouer die kind word, hoe

sterker word sy besef van sonde soos daaruit blyk dat 35% van
die agjariges

teenoor 70% van die twaalfjariges

midde~ sien om vergiffenis

van sonde te verkry.

die gebed a"s
Namate die

kind se insig oor die krag van die gebed toeneem, word sy gebede

49.
gebed aan moeder-sknae

spontaner en verdwyn die ,tradisionele
geleer Lansamerhand ,

.,----

£g]levatting:

i

I

i

I,I 8! 9110 I; 11 12
r-----------~"_··----~~r·--~~i--~----~--~--~
Ouderdom

Persentasie
..

8 ,jaar:

J

Korrek

•

65

1

87

70

~-_I_...:.,_..._....L

__

93
_'__,

Hier swyg 35%, terwyl 15% verkeerde

...... _

_"

antwoorde

die hemel is te hoog, daar is te veel "Jat bid.

gee soos:

4.5% sê dat ons

gebede nie altyd verhoor word nie, omdat ons te veel sondig,
terwyl 5% dit daaraan toeskryf dat ons vra wat ons nie, nodig het
nie en dat God dit vee t,

.2

.taar .

antwooi-do gee soos:

37% swyg, terwyl 3% verkeerde

bid te vinnig.

40% wyt dit aan so~de en 20% aan ongeloof:

ons
Ruim

6010 het reeds die insig bekom dat die fout by die bidder lê.
23% swyg, 30% wyt dit aan sonde, l3/~ ann ons ongelooi'•
Verder verklaar

1710 dat ons nie reg bid nie, 7% sê God weet dat

ons nie alles nodig het nie, teniYl 10% verklaar dat God beter
weet dat alles 'iJ['.t ons vra n.io goed is nie"
11 jaar:
verkeerde

Nou g1,;Jyg
20%" -i:.er"iYJ.
30% dit wyt aan sonde, 13% aan
gebede, 27% sê ons het nie alles nodig nie, terwyl

10% ons ongeloof die skuld geeo
Slegs 3% sv.iYg,terwyl 33% sê ons sondig te veel, 30%
dit wyt aan verkeerde

gebede, 17;; aan ongeloof en 3% sê dat dit

so is, omdat God beter weet.
Ons sien hiel' h c1uidelike orrtwfkke'l ing van die kind se
oordeel soos daaruit blyk dat die twaalfjnriges
redes kan aanvoer'

meer grondige

as die ag jar-Lges vaar-om die mens nie altyd TI
o

dire~Ge antwoord van God op die gebed ontvang nie •
.§am~vatting:

._-~---,-~,-----~._--_,_-

II

Ouderdom

r

.~tasie

~'-t
~orrel:

8

150

19

Tlo
77

11

12

80

97

1010 swyg, 10% sê dat dit
is

5%

om kwaad te doen,

persentasie

noem om afgode

vloek.

Die agjarige

wat nie mag nie,

Fat nie

so is nie.

9 iaar:
...._.,~

2010

ongehoors~amheid,

Hier is dus reeds

en 40% sê dat

verkeerd

insig

dat

sonde iets

om te

sonde iets

is

nog nie

1010 sê dit

dinge,

van die gebooie

dieselfde

sonde is

self

doen,

1010 noem slegte

.3010 dat dit

te doen,

in TI mate dat

noem dit

oortreding

die

om verkeerd

reeds

27% vloek,

en 3% sê dat dit

goed is,

pas nie al weet hulle

2T/o

S1<l'Yg,

is

te dien

besef

waarom dit

lieg

sê dit

lelike

Ls

3% steel

en

van God ·is.

is wat God nie behaag

nie.
770 mvyg,

doen] 107~ sê dit

verkeerd

ongehoorsaam te
die

37% sê dit

Tees, ter,.jyl

dinge,

23% sê sonde is

6% om te lieg,

steel,

10% om

7'/0 sonde noem as TI oortreding

TI Groter

groepie

besef

reeds

dat

2310 sê dit

si,zygJ

ongehoor saamheid ,

T/o

steel,

10% TI oortreding

duiwel~

in God se

20% verkeerd

10% sê dit

doen,

is vloek,

doen

3%

steel,

die

dinge,

20% die misbruik

van

van die Tien

22%
~ ver-koer-d doen in God se r5é'"
kind word hoe minder word bloot

voor bee ld van sonde genoem.
TI g:coo-c oortreding

aangesien

tervzyl die

tien-en

elfjariges

belangrike

oortreding

van drank

310 werke van
1310 verkeerd

3% afgode dien,

7% wer-ke van die du.iwe.I, 8% TI verbreking

Hoe ouer die

verkeerd

noem moord, 14%

van God se Gebooie en

ongehoors~amheid,? 17% lelike

Gebooie,

pas nie.

08.

T;~SWJg,

drank,

3/0

is vloek,

van

sonde

is weet God verbf.od het en daarom nie by Sy kinders

7'10

310

on te

r..

Gebooie van God,

dinge

is

is lelike

ag.

(20%) il groot
iso

onderskeidelik

ongehoorsaamheid
Die tvlaal£'jari;:;es

(10% en

sonde nie,

verkeerd

II

en tereg
vandaar

noem,

14%) TI

noem die misbruik

sonde en toon hul wyer insig

huloordeel
juis

die ag~en negejariges

40'), en 20% dit

Nie meer bloot

n~o, want volgens
gedoen ':1Orc1nie

Vloek is vir

TI

in wat

doen" , word sonde genoem
ook, is alles.wat

verkeerd

dat 23% van die twaalf-

51.
ja.riges

duidelik

spesifiseer

~ IIverkeerd

doen in God sé oéo.1I

1-.-- ,.-_._._
OuderdaD.

91

8

I'

l

Persentasie
,.._

Kor-r-ek

9,1

24

loT

I
I

l~

12

48

51

i
34

2

1

3010 van clie groep svryg va t 'n bewys is dat die groepie.
nog nie die

begrip

versoeking

begryp nie •.

5% sê die mens boet

"nee sê" en 25% dat 'n mens n i.e na. die du iweL noet
Ruim 30% besef

dus de.t versoeking

ons nie mag nie

in verband

swak is om die drang

na die verkeerde

nie.

met. iets

is.

wat

40% sê dat

dus dat in eie krng alleen

Daar S1,~rg 37%, teri·TY:'..7%
en

staan

en wat van die du.iwe L afkomstig

die mens moet bid en besef

luister

die mens te

te ",eerstaano

sê ons moet nie luister

nie

56~~ver k.Iaar dat die mens noet bid.
20%

m.e
o

SV.'Yg.?

lOt
DJ.S er m,e
0

en

6% sê die mens moet "nee sê,"

60~
, '''. ons
/0 da
L

mOGtu bOd
l .•

Il iaaT':
.
.... -,'

10% .m·rygJ en die selfde

die

luister

_"

."_,,..-

duiwel

'1'/0
Hoe ouer die
heid

ni.e , terwyl

m,yg en

14% ons moet

per sentasie

80% die

SG ons moet nie na

:~oevlug tot

die

9370 sien die gebed as die enic~ste uitkoms.

kind HOTd hoe skerper

wor-d sy insig

'in die

en hu.Lpe.LooeheLd van d.Le mens om in eie krag die

hoof te bied.

Hy besef

,,'-vant deurdat,
wat versoek

Hyself

gebed 'neemo

dat

by daarom na Christus

onder versoeking

gely

het,

sonde die

moet gaan,

kan Hy die

wcrd , lt (HebreÉ.irs 2: 18) .

.
I

8

40
'.

4411.11.1

I

_--I

9

I

i

11)6

I -'

!

bedorven-

10

Il

121

60

80

93

help

52.
VrSJ"êK
__l6. ,,' Waar ~9.m....£i.emens vandaan?
,

5% S\.zygj 4510 sê die mens kom van die hemel,

8 jaêJ.:.:
van die

stof,

<;:la~ die

mens

15% van die Here,
deur God uit' stof

5fo~ahGod; 20% Yrn ~8~~~~h ~10 ~~
gemaak is ..

1010 Svrygj' 3;1, sê die

mens is van stof,

hemel , 10% hy kom van die Here,

die
klaar

die mens is'deur

oorsprong

5% hy kom

17%

God van st0f

van die mens verkeerd

ny

37%

l{om van

byvoorbee~d

ver~

God; 20~

3% verkiaar

geskape.

deur

sé hy ~orri v!,in

Noag

as

diE?

bfón

sy

Q

te noem.
l_0_.:Ï§._£...r..:
13% swyg, 10% sê die
hy kom van die
en

mens is van stof

heme.l, 10% van die

36% verklaar

dat

Here,

die mens deur

33i~vorlrln,ar dat

8%

die

antwoord

dat

l?"'~g.r.: - 10"/0

7'10

17%

sé

van Jesus

is.

7"/0 die hemel, 3% die Here, 20"/0
die mens deur

God geskape

is

en

mens .:;'ebore word.'

S'vryg~ 10% noem stof ~

10% God as die oor-spr-ong ,
en

van God,

God geskape

6% swyg, 1310 noem stof,
God, 1070 Jesus,

710

gemaak;

27% die Here; 3% die hemel; en

34% sê die mens is deur God geskape

3% sê dat die mens gebore word.
Beha Iwe vir

deursnee
oorsprong

kind

reeds

het

'n klein

tot

die

groepie
slotsom

by elke
geraak

naam.li.l; do.t hy deur

r'1ak~r t.e noem,
daa; ... G':l.t hul

stof

And8~.:'het. die

is,

byvoorbeeld

Bybelfiguur

'n ver.hew(3

dat d:i.e meps

God go skape

grnadver skj.Ll.e natuur'Lfk voor-kom deur

ouderdom het die

alhoewel
Jesus

as die

Adam in gedagte

van-

noem 'Vlat in ,..rer kl.Lkhe Ld ook tog

af. S,;I oorsprong

Ewolusionisme
nog iets

van 'n ander

'fiT,'Tfél ontstaan

eer-s

uêreld,
op

n

want hy glo nog onvoorwaardelik.'

later

ouderdom.

I~~~~omo-

Persentasie

---".,_.~~,.

8

Korrek

43

9

,52

'

Die ki.nd lewe vir

oombl i.k en kousa Id.te i.t én wetmat.Lghe Ld bestaan

nog nie

vir

10

Il

12

57

58

9~

is

die

hom rri,e,

530

8 .jaar:

maar 2510 antwoord verkeerd

Niemand sWIJgnie,

voorbeeld"te

noem:

hy word

TI geraamte,

TI engel,

word

5010 sê die mens gaan na die heme l , terwyl

grawe.

deur byword be-

25% besef

dat

nie almal hemel t.oe gaan nie en"daarom sê hulle:

hemel of hel

na gelang sy lewe.

is nog wat

hierdie

Die oordeel

saak betref

uiters

is daar van skeiding

relatief

tussen

1//0 s"\'ryg,terwyl

2.....:i~a[.:

engel tj ie wa t duidelik

van die agjarige
en onorrtwfkke.ld

liggaam en siel

die begrip

,

Daarom

nog nie

J.6~ ver kecr-d antwoord

sprake nie.

en sê hy word In

van die kleuter jare

weer spieël.

7%

3310 sê die mens gaan na die hemel, 27% die hemel of hel,
liggaam irord
hy stof

at of en sy siel

770 verkeerd

swyg, tervryl

gaan ne. die hemel ,

die

gaan 11adie heme l , terwyl

sê sy

13% sê dat

word ,

7%

stof

0

47'/0 na die hemel of die hel,

J.31o sê die liggaam ver-gaan tot

en

hemel of hel gaan.

16% sê hy

antwoord.

stof,

1010 sê hy ..rord

tenryl

L.1.11[!SaIT':8rhand
ontplooi

die

die

na

siel

insig

van die

kind oor die bestemrning van die meris ,
r

101. antwoord verkeerd,
37% die hemel of hel,
stof

en die

terwyl

die

siel
siel

6~ noem die hemel as bestemming;

2310 sê hy wor-d stof,

gaan hemel toe.

710 die liggaam word

17% sê die liggaam word stof

na die hemel of heI toe gaano

31~antwoord

ver keer-d,

:1J"% sa die mens gaan na die heme.l,

43'/0 noem die hemel of hel as die eindbestem~uing van die mens,
terYryl

7%

10% sê die liggaam" word stof en'die

sê die mens word stof,

ter1.Jyl. 23% sê die

hemel of hel en sy liggaam werd stof.
reeds
daar

dat die mens nie
sy Leve op aarde

wat eers

begin,

slegs
slegs

siel

gaan na die hemel,
gaan na die

Die ouer kind verstaan

v:l"r die onmiddellike

TI voorspel

is tot

vlanneer die mens sterf.

die lewe van" die mens op aarde

kan lewe nie,

die werklike

Hulle besef

lewe

reeds

dat

die bestemming van die mens bepaal.

TI oomblik dat hy eendag

Die ag- en negejarige

tYryfel nie vir

hemel toe gaan nie.

Die liggaam - siel

oordeelsvermoë'

siel

begrip

van die meeste laerskoolkinders.

val nog buite

die

~=--~-_.[s[91
8

I

t

!'I Per sent.aaf,e
,

}~orrel(e

L-, _'__._~

te

noem ~ enigeen,

soet

I

25

"L

I

46

I

55

I

I

antwoord

deur

byvoorbeeld

'n mens. se pa .

710

3% gereinigdes,

2Q% sê
is.

die

wat glo,

-, S 8.\'1 rod
,. re watG'" Ou La.e
l' f he lJ.
se ..
Elr>r:r;;:~
(/0 o
.L

13% s....
·ryg.;o 3%

4%

3% sê gehoor-same s ,

e.nl:;pïCOr(~

die

2410 die regv0wii_Ces,

glo,

43

t

en - 5% die 1.Ja
t gehoorsaam

2'3% gehoor,'3élJ[ies~ .310 regverdiges,
7'"/0 d ile Here

!

29

die Esre.9 die dooies,

5% die \'Tut bid,

mense,

12

Il

'ó

I

6070 verkéerd

101~ sI-ry-g.!ten.Jyl

Lini1!:_:

!

10

1410 sê gOeie mense,

verkeerd,

26% die wat

wat sy medemens liefhet,

6% die Here se k.inders

en

7'/0

die Hat God

liefhet.
8%
gehoor sames ,

dio

GodVI'eS611('3.e~)
en 3j: die

3etl0 se heiliges;

","",C'!

A

die

.),1-:>

'i·lat

7'/0

verkeerd,

sê goeie

23% die wat gl~,

regverdi.:;e8y

]_3/~ die '\-!e:s bekeef_' is,

liefhet)

3%

J.o;1o

n.:I.lG1.'IOOl'd

10% die

7'/0

die

Hat ki.nder-s

wat hul sondes

goe Le wer-ke doen,

bely

mense,

10%

Hat God

van God is,

het

e

d.ie se.lf'de persen t a sf,o

"-

se gehoor same s e,
hul.Le Tdat

JeSïJ_S (j.allge~1,e;)m

noem diegene

net)

Vader-"

GD

Hat nooit

mens87

ge sondig

dan weI op aarde
van die

die

van IJdeur Christus

begrip

van Ii:S"';T'oi.Eig.Ln d i.e b.Loed van die

be tr-ekl.Lk Laaf deurgaan goeie

is die

bekeerdes

1,;C.tglo.
D:U~is áu5.d.oJ.:lk dat

die

en 20%

17% sê dit

tot

lam" eers

Hard.

.Om hierdie

20at mense en gehoorsámes'

hemel·toC;3.

Die

mens is vir

diegene

(~:i_e

het

kind

n.i.e~

verstaan

Die volmaakte

'ce -;::.'_ndeFa'(, bewys dat. hulle

sond Lgo meT,.FiJ.ikerrrtuur- begryp

rri,e,

rede

nog nie die

insig

55.
S2.mevatting:
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l<:orrek I 15

Persentasie

9

8

12

77

r .88

I

I.

I 45

11

Ii

74

.----I"'--J-!--~i-~_I

.ê....j_a.ê:,r.: 10/~ sW'Jg, tel~\-lyl 25% verkeerd
nan te gee:
10% sê dit

omdat dit
is

Sondag is)

om God te dien,

aanb ld en dieselfde

om na die

san~ te luister~

25% om te bid,

persentasie

s~ dit

deuf a s rede

antwoord

is

15% om God te

om die Woord van God

te hoor.
6% S1,zyg, 11% antwoord
3% om die Bybel

te lees,

30%

verkeerd,

7'/0 sê dit

God te aanbid,

OI!l

is om te bid,

37% om die vloord

te hoor en·6f" om God te eer.
10"i
/0 swyg,
7'/0antwoord

10 Iaar ;

__

, .... .a.; ••• -..

te aanb id , 30% om die Woord te hoor;
. God te dien

en 7'/0 om. uit

Tlo
aanbid,

antwoord

17% uit

om God te dien
\.

A

is

om God

11% om Ood te dank,

12% om

23'/0 se dit

verkeerd,

_

~_

die vioord te leer.
verkeerd,

laf" sê om te bid,

13% om God te

37'/0 om die Woord te hoor,

die l-.ioord te leer"
en 3% om God te eer.

4'/0 51·ryg, 7/~ sê ons gaan kerk toe om te bid,
woord te hoor;

13%

23% om dLe Woord te leor,

7% om God te d:i..en,

}"O% om ons siele

33% om die

13/0 om God te aanbid,

t.o spysig

310

en

omd~t 'n bevel

van God is.
Volgens die
die

Huis van die

Here,

te ver'heer'Ld.k soos dit
duee]

~iervall

oordeel

vall die meerderheid

omdat dit

goed is vir

Sy k.lnder s pa s ,

af deur as doel

besoek

ons siele

'n Klein

te noem om te bid

en die

Samevabt.Ina :

II
I

8

10uderdom
!

I

r-;-e-r-s-e-n-tasieKorrek

L_

~_.
__ Jr

65

.

9

la

11

12

83

83 ' 93

I 96

1

en om God

gro.epie wyk gra-

leeso

I

ons

Bybel te

56.
2raag 2b~

Waarom moet ons in die kerk stil 'sit?
15~ swyg , tervTYl 6010 verkeerd

8 Jaar:

as rede aan te voer:

antwoord deur byvoorbeeld

om die dominee t~ kan hoor~

1010 sê elitis

die huis van God en 15% sê daGr word met Jesus gepraat~
7~ swyg, terWyl 337~verkeerd

2...je..ar:

of meer korrekte antwoord:
10 jaar:

Ook hier swyg

antwoord.

6010 gee 'n min

die Here is daar, uit eerbied vir God.

7%,

~Bar minder antwoorel verkeerd
gee 70% 'n goeie antwoord:

naamlik 231o~ ~ In oor-éenst.enmring

uit

eerbied vir God.
Il jaar:

Niemand

s~Jg nie, dog

27%

gee 'n verkeerde

antwoord.

\

Reeds 73% gee In korrekte antwoord'.
3'/o"i3wyg,20% antwoord verkeerd

12 jaé,]£:
Gods

dit is

en 77% korrek:

die \.Joordvan God word daar gepred.lk,

Huis;

Die agjariges

besef dat

paslik is, maar die grootste

n

stemmige gedrag in die kerk

persentasie

naamlik 7510 weet nie

hoekom nie en doen dit uit vrees vir straf van pa en ma of uit
Dit geld vir nege- en tien- en in 'n

\~ees vir die predikant.

mindere mate vir elf= en twaalfjariges.

Hoe ouer die kind word,

hoe beter kan hy oordeel Haarom hy homself moet dissiplineer
in die huis van God.

Lat er Leer .hy om die selfdissipline

te voer en 'selfs sy gedagtes

in
verder

in toom b hou.

Samevatting:

-

-

i

I

_._-'_--==t-I

Ouderdom

Persentasie

Korrek

8

9

10

Il

12

25

60

70

73

77

40% swyg, terwyl 6010 die korreki;ieantwoord verskaf
naamlik

om God daardeur

betoono

te verheerlik

en ons darikbaarheid te

Hierdie gedagte word weerspieël

die agjariges:

in die antwoord

van

Ons sing vir die Here.

"~1goeie

2 .jaar:

Hier svryg

10 ,jaar:

Nou svryg 27~, tervryl 73'10 korrek antwoord.

37%,

terwyl 6310

antwoord

gee.

57.
11_.iaB£:
,12 .iaar :

Daar swyg 2310 en 77% antwoord korrek.
Net soos by die eLf jar-Lges swyg 23% en 77% antwoord

~.

korrek.
Dit is dus duidelik dat daar nog talle laerskoolkinders is.wat lustig saam met die, gemeente
diepere betekenis

sing sondar

om die'

van die daad te verstaan •
.§.§.mevatting:

Ouderdom

8

9

10

Il

12

60

63

.73

77

'77

-.Persentasie

Korrek.

..
Vr8~g 22.

Waa~~ord

~ .iaa;::

25% swyg, tervlYl 70% verkeerd arrtwocrd

naam te kry.

kinders gedoop?
naamlik om 'n

Die orige 5% antwoord dat kinders gedoop word

om na die Here te gaan.

laasgenoemde

groepie oordeel reeds dat

die doop iets meer is as om net 'n naam te kry.
43%

S'..ryg,40%

beter oordeel verraai:
wor-d ,

sê dit is om 'n naam te kry, tervlYl17%
om ge

seén J,e vor-d , om God se kind te

om die Gee s te ontvang, om oorgegee te word aan die Here.
Nou S1,lYg30%, terwyl 47'f, sê dit is om n naam te kry.

23% sien in die doop 'n geestelike
aan waarom kinders gedoop Hord:

doel en voer die volgende redes
om hulle aan God te gee;

om in

Jesus se bloed g8i-.13S
te wcrd , om die Heilige seen te ontvang, om
hlu name in die boek van die Lewe te laat slcryf.

lJ-

je.ar:

10% swyg, 53% sê dit is om 'n naam te kry en 37% voel

die dieper bet.ekerri.saan en noem onder meer:
by die ge~eente;

om ingelyf te word

om hulle na die Here te bring.

Daar ·swyg 4Y/o en 7% sê dit is om 'n naam te kry.
verklaar

die bediening

van die doop min of meer korrek deur onder

meer aan te voer: . om gereinig te word3
ontvang en gebore word;
Opmerklik

omdat die mens .in sonde

om aan die Here gegee te word ,

is die feit dat die persentasie

hierdie vraag reËiJ.ll1..atig
verminder

"Jat swyg oor

tot by die elfjariges

van 25% tot 10%, maar dan by die twaalfjariges

naamlik

die hoogte inskiet

,

tot 43"/0. Dit is daaraan te wyte dat die groep twaalfjariges
reeds besef dat die doop meer is as om net TI naam te kry, maar
/

wat dit is, val nog buite hul oordeel.
Samevattinf?;:

I
8'

OudGrdom~

I. Per senta sie Korrek
.Vraag 23.

9

5

17

I -

la i Il,
23

I
12

50

37

1

I

"I

I

Waarom werk ons nie OP Sondag nie?
3010 antwoord verkeerd,

8 jaar:

terwyl 70~ korrekte antwoorde

gee wat egter gradueel verskil:
dag;

I

!

God het gerus;

.2.....iili!r..:

dit is sonde,

dit is TI heilige

God verbied dit in Sy Het.

30"/0gee TI verkeerdé antwoord byvoorbeeld

kerk toe kan gaan.

dat ons

70"/0antwoord korrek en VOer soortgelyke

redes as die agjariges aan.
la jaar:

9% antwoord verkeerd,

810

terwyl 91% goeie antwoorde gee ,

gee verkeerde antwoorde teenoor 9210 goeie antwoorde.

Die rede da~ God werk op Sondag in Sy geboo~e verbie~kom'meer
dikwels voor as by die vorige ouderdomsgroepe.
Hier is geen verkeerde antwoorde en 10010 gee elk
TI aanvaarbare

antwoord.

Namate die kind ouer word, word die ware betekenis
van die Rusdag steeds duideliker.
Sameva tj;.iJig_:
.00

I

\

Ouderdom

8

9

la

il

12

70

70

91

92

100

-'

Persentasie

Korrek

Vraag 24.

Waar~m lees ons die Bybel?

8 jaar:

TI Besonder groot groep van

vraag nic.

10% gee onaanneemQ~re

'geskiedenis te ken.

5010 het reeds

min of meer goeie antwoorde:
(7

40% reageer

~ie op die

antwoorde byvoorbeeld

om die

'n beter insig bekom en gee

om van God, van Jesus te leer en

\

om die weg na saligheid te leer ken.

2

Weereens

jaar:

SW"Jg 40"/0; ter\-zyl3% nou verkeerd antwoord,

Die ander 57% antwoord op onder meer die volgende maniere:

om

van God te leer, om op die regte pad te bly, uit liefde vir God,
om gered te wcrd , omdat ons Sy kinders

is.

I1'f, sW'Jg, ter\.zyl8370' goeie antwoorde gee soos by-

10 jaar:
voorbeeld:

God beveel dit, dit is die 1,{oordvan God en om die

weg te ken.
Nou SW"Jg 13% en 81'/0 voer goeie redes! aan:' God beveel

Il .jaar:

dit, om Geloofsver:sterking te kry, om die weg te ken en omdat
dit die Woord van God is~
12 jnar:

S1tzyg13%, tenzyl 87'70 TI

Net soos by die elfjariges

goeie antwoord wat van insig getuig, verskaf:
Die ouer ouderdomsgroepe

om die weg te ken.

begin reeds die waarde van die

Bybe.L besef en sien dit, as 'n lig op ons weg en 'n lamp vir ons
voet.

As ons daarin nie bly nie, kan ons Sy dissipels nie

wee s nie.,

.$amevatting:

---~,---_.Ouderdom

.:: ,

8

9

10

Il

50

57

83

87

/

I Persentasie'
i

Kor-r-ek

, Om die ontw ikke'Lfng van die religieuse
te bepaal, sal dit nodig ,wees om 'n algehele
bevindinge

te gee.

12

.

87

oordeel nader

samevatttng van die

Hierdie samevatting wat sal dien as maat-

staf om die verve seril.Lkfngvan die religieuse doelstellinge

te

bepaal, sal saam met die probleme wat daaruit vloei met die
moontlike
word.

oplossing daarvoor in die volgende hoofstuk bespreek

60.:
HOOFSTUK

GEVOLGTREKKINGS

EN

IV

AANBEVELINGS.

In die vorige hoofstuk is elke vraag afsonderlik

In hierdie hoofstuk word TI samevatting van groepe vrae

leed.

bespreek om sodoende die ontwikkeling

van.die verskillende

van die religieuse -oordeel te ontleed met die doelom

I

ont-

beeld van pie religieuse

'n geheel-

oordeel te kry om sodoende vas te 'stel

in hoeverre die religieuse
ondervzys verwesenlik

aspekte

doelstellings

deur die laerskool ...

Verder sal aanbevelings

word.

oor wat gedoen kan wor'd om die religieuse

gemaak word

doelstellings

te

bevorder.
Die oordeel'van

1.

(a)

die kind oor God Drieënig:'

God die Vader.
Die kind is in staat om bewus van godsdienstige-ge-

voelens teword

voordat hy in staat is om oor godsdiens te dink
Die vraag ontstaan op watter leeftyd

dit wil sê te oordeel.

die kind begin om vir hom 'n voorstelling
sê" om oor God te dink.

van God te maak dit wil

Dit.begin min of meer wanneer die kind

begin .om vrae te stel, naamlik vanaf omstreeks die derde lewensjaar~

Ons moet onthou dat· die kleuter geen ander kenbeelde as

die uit die alledaagse

l~we het nie.

daarom sinlik e~ mensvormig.
kleuter nie 'n intellegente
kan hê nie.

oordeel van God is

Tereg sê Oppenheim dat die"

waardasie van godsdienstige

,His religious

begrippe

insight is limited and the depth of

.01.

religious receptivity

$y

1)

is notably small.

Ii

Hierdie uitspraak

geld soos uit die ondersoek blyk nog tot TI groot mate. vir die
ag-, nege en tienjariges,

aangesien minder as vyftig persent

van hierdie proefpersone

TI suiwer begrip van God die Vader het.

Die menslike voorsteliing

oorweeg nog sterk, alhoewel dit tot

'n mate oorheers word deur 'n attributiewe

beskr~"ing van God

naamlik dat Hy heilig, almagtig en vol Lig is.

1)

Oppenheim:

The Development

Die kind begin

of the Child, 133.

6L
Dit is eers die elf- en

reeds insien dat God 'n ander Wese Ls,
twaalfjariges

wat besef dat niemand God ooit gesien het nie

behalwe die Eniggebore

Seun van God wat Hom verklaar

Dit is vir die jong kind moeilik
waardig

is.

het as Liefde.

om te begryp dat God alomteen-

'Trouens op dié vraag waar God Hom bevind, bind TI

groot persentasie

van die proefpersone

Hom aan 'rt v:asteplek

Die elf-. en tvlaalfjariges begryp -reeds dat

naamlik die hemel.
God alomteenwoordig

Dit is die

is al is Hy nie sigbaar nie.

vrug van die selfstandige

deurdenking

van ",at hulle omtrent God

van die vo.lwaasene geleer het.

God die Ewige is'h moeilike

begrip daar slegs ses-en-veertig

persent" van die f,waalfjariges hierdie

insig openbaar.

Die ideale toestand

soos vervat in die religieuse
2)

doe-l sbe Ll.Lng is dat die kind God in al Sy eienskappe

m0et ken.

Trouens dit is wat van die kind vcrwag kan word as hy die
Die "ondersoek toon dat daar dan ook wel

laerskool verlaat.

kinders is wat tot hierdie peil kom.
daar nog talle laerskoolleerlinge
laerskooljare

is wat aan die einde van hul

nog ·geen duidelike

die Ewige, die Alomteenwordige,
ganse heelal het nie.

Dit blyk egter ook dat

beeld van God as die Almagtige,
die Skepper en Bewaarder van die

Die volgende

dd e ont\..rikkelingvan die Godsbegrip

samegestelde

syfers toon

aan, en' in watter mate die

kind tot die ware kennis van God gekom het:

8

Ouderdom:
Persentasie

38

Juiste Insig:
I

.Alle naderbyliggende

I

10

9

I 50.7
I

56.2

Il

I 62.2

12

70

I

doe.l.st.e
Ll.Lnge lê op dd,e weg na

die einddoel naamlik om God Driee·nig-te eer.

Die kennis van God

en die eer wat Hom betoon moet word , is nie van mekaar ta skei
nie, maar een daad.

Sonder waar'agtd.ge kennis van God kan Hy. nie

ten volle geëer word nieo
meegedeel

Die kennis van God moet dan ook so

1.-TOrd
dat dit deur die bevrugting

sal strek tot die eer van God.

2)

Vgl. Greyling:

van die Heilige Gees

Eerbied teenoor God by die

God Lensonderwys

'in die Skool, 179.

62.
kleuter en die kind' in sy middelkfndsdae
drang tot selfbeskerming

is die gevolg van TI
DeUr godsdiensonderrig

en beveiliging.

moet hy egter daartoe gebring word om God te eerbiedig nie uit
vree s nie, I'll€tar
terwille van Sy Almag en wonde rlike liefde
o

.teenoor die Lnd.ividuele mens, soos in sy t~oord geopenbaar v'9rd•
Hoe duideliker

die kind se begrip van God as die almagtige en

ew ige Vader is, hoe iptenser sal sy strewe wees om God te behaag.
Watter Honderlike

geleentheid,

maar ook ontsettende verantwoorde-

likheid hou dit nie vir die godsdienstige

(b)

opvoeding in nie.

God die Seun:
As ons die tweede naderbyliggende

die godsdiensonderwys

in die skoolomskryf,

God te ken en te eer.

doe.lstelling van
dan sê ons dit is om

Dit veronderstel. ook waaragtige

kennis

van die tweede Persoon in die Dr Icenhedd naamlik. God die
eniggebore

Die kind moet Jesus ken as die eniggebore

Seun.

Seun van God die Vader; as Jesus wat ons salig maak en van al
ons sondes verlos;
gekoop hot;
hemelvaart

as Godmens Hat ons met Sy dierbare bloed

as Koning wat deur Sy verhoging,

opstanding en

sit aan die Regterhand van God 'laar Hy vir ons as
. 3)
intree by God.
Uit die ondersoek blyk dit dat die

voorspraak

begrip eniggebore

Seun vir die agjariges nog iets onwerkliks

Hulle sien Jesus bloot as die seun van Josef en'V~ria
geva~le as God die Vader.

is.

~n ip.~p~ele

Vir hul.Le bevind Jesus Hom in doie

hemel en Sy taak is om gebede te verhoor en Sy kinders.te
bewaar.

Vir die agjarige het Hy na die aarde gekom om sondes

te verge",e

4

Selfs ondor die hoogste ouderdomsgroep

nog geen duidelike

is daar

insig oor Christus as dio Seun van God nie,

want nie minder nie as "dertien persent sê·dat Jesus die Vader
is, terwyl byna twintig persent verklaar dat Hy die Heilige
Gees Ls ,

Die begrip aan Gods Regterhand begin by die nege-

jariges P?svat waar veertien
gering aangesien

~ersent dit noem.

slegs Se1tle-:en- dertig persent van die twaalf-

jariges hierdie antwoord verstreko
•••••

e •

3)

Vgl.

Dit styg 'baie

Greyling:

\Christus se taak as

Godsdiensonderwys

in die Skool, 180.

63~
voorspraak

en plekbereider

tienjarigos

vir die mens by God slaan eers by die

in waar TI geringe persentasie

Ooreenstemmend

met

.
die persentasie

aan Gods Regterhand

dio insig openbaar •

twaalfjariges

,.,rat
die begrip

openbaar, vcr-staan slegs veertig persent van

hierdie ouderdomsgroep

die dieperliggende

betekenis van Jesus se

koms na die aarde, Sy hemelvaart

en Sy taak aan die regterhand

van God.

samevattende

Vergelyk die volgende

terselftertyd

die ontwikkeling

voorstelling

van dia kind se oordeeloor

wat
God

.1
/

die Seun uitbeeld.

I

8

Ouderdom:

I

Persentasie

·9

25.5

Juiste Insig:

41.5

10

11

12

60

67.2

76.5

Dit is dus duidelik dat die laerskoolkind

and. die einde

van sy loopbaa~ veel suiwor der' kennis van God die Seun en·Sy
taak openbaar as van God dia Vader.
(c)

God die Heilige Gees.
Waaragtige

kennis van God veronderstelook

king die derde Persoon in die Drieënheid
Gees moet ken.

dat die

naamlik God die Heilige

Hy moe t tot die kennis gebring wor-d dat die

Hailige Gees die gerogtigheid

in Christus Jesus in $y·hart plant;

dat Hy gekom het in die plek van Christus na Sy hemelvaart;
dat Hy ewig by hom.bly en hom in staat stelom

TI Godgerigte

lewe

4)
van waaragtige

en gedurige

oor-gawe en dankbaarheid

Uit die ondersoek

te voer.

blyk dit dat daar by die kind

tussen ag en t'.Jaalfgroot onsekerheid

oor die Heilige Gees is

en dat vir die meeste kinders, die begrip uiters vaag en onontvlikkelc1is •

D:i,.e
Heilige Gees word deur 'n verbasende

.proefpersone

met gees in die betekenis van gestorwene

SCi gee dertig persent van die agjariges
·Absolute

4) Vgl.

getal
verwar.

hierdie antwoord.

o~~unde word verraai as vyf persent van-die nege-,

Greyling:

Godsdien~onderwys

in die ~kool, 180.

séwe persent van die tien-, dertien persent van die elf- en
drie persent van die twaalfjariges

antwoord dat die Heilige Gees
Die godsdienstige

die plek van die duiwel inneem.

doelstelling

van kennis van die Heilige Gees word tot 'n groot mate in die
skool vervaar Loos , soos blyk uit die €;ebrekkigo oordeel van d Le
kind oor die derde Persoon van die Dr-LeenheId wat duidelik
waarneembaar

uit die samevattende

syfers van die ondersoek

oor die Heilige Gees is.
I

I

OUd-e-r-d-o-m-:
--------8--'

-9---:--1-0-' -:--1-1---:---12~~"

32.5

Persentasie" Juiste Insig:
I

50.5,

60.5

52.5

75.5

"

Om die kind tot waaragtige

bring, is nodig TI juiste, omvattende

kenrris van God Drieé'nig te
suiwer kennis van die feite

van die Bybel soos dit ons God Dr-Lcórri.g

laat ken in geskiedenis

en in lofsang,' in profesie en in Evangelie,

in Wet ~n in Send\

Om die kind tot hierdie

brief.

kennis te bring, is 'die plig

van die skool tot 'n baie groot mate.

Die Provinsiale

kommd ss i,evan 'I'ransvac.Llaat hom baie duidelik

hieroor uit:

"Die feite en leer van die Bybel sal die vernaamste
die onderwyser

bly by godsdiensonderrig

Onderwys-

werktui~ van

on die volk hot die reg

om te eis dat hul kinders hierdie kennis op skool moet opdoen en
dat hierdie kennis op 'n eerbiedige
,5)
word.
Die volgendo

oen simpatieke manier meegedeel

samevattende,syfers

die kind oor God Dr i.eerri.g toon duidelik

oor die oordeel van

hae die kind se oordeel

orrtwLkke.L en in welke mate die naderby liggende doelstelling
God Driecinig te ken, verwesenlik

word ,

Die persentasie

om

korrekte

antwoor-de word gegee.
r--'

8'

Ouderdom:

10

9

11

12

r,

"

God die Vader.:
God die Seun:
God die Heilige Gees £,

-

God Dr Leerrl.g s

".

38

50.7

56.2

62~2

70

25.5

41.5

60

67.2

76.5

32.5

50.5

52.5

60~5

75~5

56.2

63.3

74

_ ..

..

32

47.5

5) Verslag Tv1. Prov. Ondw', Kom. 1937., 158, 159.

--

2.

Die oordeel van die kind oor die gebed:
In die leerplan vir godsdiensondervzys van die Oranje
/

Vrystaat word 1ie naderbyliggendo
saamg~vat:

doelstellings

soos volg

Waaragtige

kennis van God Drieënig, waaragtige
6)
7
geloof in God en vaaragt Ige dankbaarheid.
Waaragtige kennis
van God is reeds bespreek en vervolgens'gaan

ons oor tot die

l.Jaaragt
ige dank baar he id be staan

van Ha:'=1.ragtige
dankbaarheid.

eerstens daarin dat die kind hom voortdurend

tot God keer)

berou to hê oor sondes en sy 18\"e Godgerig ?p die nou pad te hou.
Tweedens bestaan dankbaarheid
trekke en uit goeie dade.
waaragtige

uit goeie gesindhede en karakterDerdens vIord

(Later meer hieroor).

dankbaar-hei.ddeur die kind jeê'ns God betoon deur

die beoefening van die gebed.

Hy moet die Onse Vader ken, maar

moet ook-aangemoed i.gword om self die gebed volgens die ~voord van
Dit is oor' die beoefening van die

q.od en sy Hil te beoefen.
gebed. waar-by stilgestaan

moet word ,

Die religieuse doelstelling

sluit dus in dat d:i,ekind die Haarde en wese van die gebed moet
besef!

Hoever strek die kind

In hoeverre word daarin geslaag?
u

se oordeeloor
waaromhy

dio gebed?

Weet die kind tot vlie hy moet bid,

bid en waarom sy gebede nie altyd suksesvol'is

Uit die ondersoek blyk dit dat alle kinders, uitgesonderd
persent van die ag-:-en sewe persent van die negejariges,

nie?
tien
almal

.óf' God óf Jesus óf d.i.e- Heilige G~es óf die Here as die voorwerp

van aanbidding

sien~

Die agjar~ge voel m.eer aangetrokke

Christus die Kindervriend

aangesien vyf-en-veertig

.as voorwerp van aanbidding' s.ieri,
op die voorgrond,

-

tot

persent Hom

Hierna tree God, die Vader sterk

t.erwy l, reeds dr-Le persent van die tien- en tien

persent van d i.e elfjariges

God en Jesus saam noem.

Die gedagte

dat Christus en God albei genader moet word, begin reeds deurskemer en :vier'persent van die twaalfjariges
in die raam van Je sus genader moet word.
laerskoolleerlinge

6)

verstaan dus die begrip

sê dan ook c1.atGOd
Be.ie min van. die
I!

deur My tot die Vader.1!

Vgl. O.V.S, Leerplan vir Godsdiensonder~~s,

4-5.

66

~)
0

Op die vraag:

"

woorde gegee.

.Dat TI stork sondebesef aanwesig

die groot persentasie
houd ·van die.gebede
I

Waarom bid ons?," word velerlei ant-

wat vergiffenis

is, blyk uit

van sonde vra.

openbaar TI sterk egolstiese

.Die in-

inslRg en die

.

beskorming

en bevoordeling

inhoud van die kindergeped..

",:andie.eie persoon vorm die hoofDankbaa.rheád

jeËfriiGod as motief

vir die gebed kom reeds by vyf persent van die agjariges
ter~zyl by tien persent van die tienjariges
van die olfjariges
gesamentlike

en veertien

voor,
persent

9.o.nkbaatheid en belydenis van sonde die

motief van die ~ebed is.

Gebrek aan dankbaarheid

teenoor God vir Sy groot liefde wat in die koms van Christus
geopenbaar

is, vir Sy versorgende

en bewarende

verksynsel .wat nog by· al die proefpersone
eenvoudig

Genade, is TI

voorkom.

Alles word

aanvaar dat dit maar so moet wees en die kind besef

nog nie ten volle nie, dat alles deur die Genade van God moontlik
gemaak word.
erkentlikheid

As ons godsdiensonderrig

by die kind teenoor God kan kweek, dan het dit

reeds ver gevorder
eindelike

dankbaar-he i.d ell

op dio weg van verwesenliking

religieuse

doelstelling

van die uit-

naamlik om God te eer.

HY

vat die wonder van Gods genade en liefde leer ken het, kan nie
anders nie as om Hom deur dankbare
té eer.

Vergelyk die volgende

kind se oordeeloor
antwoorde

toewyding van die eie lewe

samevattende

die gebed.·

tabeloor

Die persentasie

die

korrekte

word gegee.

Ouderdom:

8

9

10

Voorwerp van áanbidding:

90

93

100 100

100

Motief vir aanbidding:

65

70

87

87

93

50

60

77

80

97

68.3

74.3

88

89

93.3

Rede vir onverhoorde

gebede:

Samevatting:

-

11

12

o

3. Die oordeel van die kind oor die sonde.
Waaragtige

dankbaarheid

bestaan verder in die onder-

houding van die T~en Gebooie, wat duidelik bepaal hoe die mens

67.
moet wandelom

tot die eer van God te lewe.

God en die sonde

gaan nie saam nie en daar-om moet die kind om 'Ham te eer, woet wat
sonde is, anders hoe kan hy God behaag?

Die \.vetdien as maat-

staf vir wat sonde is. "Ek sou die sonde nie ander-s as deur die
7)
wet geken het nie."
Op d i.evraag watonder
sonde ver staan word,_
blyk dit dat die Std. I kind d.H.S. clie agjarige reods besef dat
Daarom noem hy dit, "le1ike goed,"

dit iets is wat nie mag nie.
"dl
"kwaa

Dieselfde

8.s.m.

c oen. "

geld vir die nege- en tien-

jariges waar reeds drie en sewe persent onderskeidelik

sonde oorDie

deol as iets \-latnie mag nie, omdat dit God nie behaag nie.
elf- en twaalfjarigos,

onderskeidelik

dertig persent, openbaar reeds'n

ses-en-twintig

sufwerder oordeel.

en sewe-enSonde is vir

hulle nie bloot om ~ets verkeerd to qoen nie, maar vorkeerd te
doen in God se oe', met ander woorde alles wat nie volgens d ie
Vergolyk die

,Wet "van God is en tot Sy eer gedoen word nie.
volgende

tabel.

Ouderdomo

Persentasie

juis geoordeel:

.8

9

10

11

12

24

29

.34

48

51

Die vraag ontstaan of die onderwyser met dio leer van
sonde hom nic op 'n baie glibberige
dogmatiek

Dit gaan hier oor \'Jatonder dogmatiek

begewe nie.

Dit behols beslis nie die inprenting van die

verstaan word.
leerstellings

terrein naamlik die van di~

van een of ander kerkgenootskap

Soiets wor-d uitdruklik
nansie verbied.

of sekte nie.

deur die Oranje Vrystaat

Religieuse

opvoeding

se onderwyscndon-

sonder dat die kind tot die
"I

kennis van die geloofswaarhede

wat ge!!leenskaplik met die naam
8)
Dogmatiese
dogma ae.ngedui Hord, kom, is nie !!loontliknie.
ondorv~s bestaan

in die eerste instansie nie in clie leer van

sekere reë1s wat by die kinders
dan stuur die religieuse
0 ••

7)
8)

ingeprent moet word nie, want

opvoeding af op die skematiscring

000_

Romeine 7:7.
Vgl. \tJater;J,.nk

Theorie der Opvoeding,

574.

en

(

68.
verintellektualisering

van die godsdienstige

~ie 'n v;etsartik~l 'of notariê'le aantekening
moet' glo nie.
'n

lewe.

Dogma is

van dinge wat ons

Die dogma is in die woorde van Waterink' soos

brief van die Vader wat die kind nie ongelees kan laat nie.

Hy wat die Woord van God aanvaar as die enigste en waaragtige
ppenbaring van God kan nie anders nie as om dogmatiese
as 'n wesonlike
sion.

bestanddeel

van die godsdienstige

onderwys

opvoeding te

Die diens van God beteken dat ons God leer liefkry het

en Hom in liefde ken.

Maar hy wat God leer ken. en liefkry het

en wie met Hom- gemeenskap

in geloof het,· rig hom spontaan tot

diegene wat deur God aan sy sorg toevertrou

is..

Die gelowige

hart moot 'n gelowige bewussyn ontdek -- dit kom net eenvoudig
nie anders 'nie.

Wanne~r vir die onderwyser die geloofswaarhede

slegs inhoude is wat gememoriseer

moet word dan doen hy 'n uiters

gevaarlike werk as ware opvoeder.

Dit lei tot 'n toestand van

kennis van God. en Christus gelykstaande

aan historiese figure,

iets wat net eenvoudig nie mag nie, want dan word die karakter.
9)

van God, t.rouens van die hele christelike

godsdiens ver Loen ,

Wat sonde werklik is, begryp nie hy wat dit alleen intellektueel
kan uitlê as 'n privatio activa, as 'n misloop van die geregtig~
heid nie, maar wel hy wat sy deur-sonde-gebroke
voete van God uitstort.

hart aan die

Alleen die opvoeder kan die kind

'n blik gee in wa t sonde in der waar he id is.
dan ook behoefte om volgens·die

Die opvoeder het

Woord van God die kind ·te vertel

va t sonde is en hoe die mens die versoekings

kan bekamp,

Daar moet onthou word dat die godsdiens - onderwysveral met die kind se ~ils- en streweingslewe

te doen het'en

dat dit daarna moet streef om die wil van die kind meer en
.meer konstant Godgerig te maak,
met die ontwikkeling
religieuse
geê'is word.

"

Dit staan in noue verband

van die Christelike

deugde wat deur dio

opvoeding beoog en van die religieuse
Die Onderwysordonnansie

opvoeding

verklaar uitdruklik:

Die publiek het die reg om te eis dat die skool alles moet

9) Vgl. Waterink:

Theorie der'Opvoeding,

575.

69.
doon om die Christelike deugde te ontwikkel nQamlik waarheid,
10)
Dit sou onmoontlik Hees om die ware Christelike
eerbied e.d.m."
deugde aan te kweek QS die kind nie wa~rlik TI kind van God is
nie.

Kennis van die Wet van God is noodsaaklik, want, daarin

lê opgesluit die kennis van God en die ideale van die sedelik11)
heid.
Dit bring ons by die vraag wat dan die karakter van
gehoorsaamheid

aan die sedelike norm is.

Dit blyk dat

wanneer TI norm gehoorsaam Hard, dan word dit gedoen,
objektief gesien, omdat aan die norm geldigheid toegeken word,
t.erwyL uit 'n subjektiewe oogpunt benader, geskied die gehoorsaamheid aan die norm omdat daar 'n eerbiedshouding

teenoor die

norm bestaan as gevolg waarvan die norm beskou word as magtig,
sterk, vorhewe , as goed selfs wanneer 'n mens terwillo van die
12)
norm'n offer moet bring.
TOG mQg die geSQg van die norm
sonder die innerlike gebondenheid daaraan en dio liefde daarvoor nie fungeer nie, want dan word die norm TI koue, dor,
,

aaklige skema waaraan die mens hom gevange gee.

Net so kan

die subjekt.Iewe genee'rrthe
Ld tot die norm sonder die objektiewe
gesag daarvan nie be sbaan nie, warrt dan bestaan dd e gevaar dat
die gesag van die norm sal afhang van die liefde vir die normatiewe~

Dan word voor mij dus in de diepste zin de norm

"

13)

slechts de genegenheid van mijzelf."
alleen moontlik deur die voortduronde

Die sede~ik? lewe is
wisselwerking

tussen die

obj ekt i.ewe ge sag skar'akt.crvan die norm en die subjektiewe belewing van gebondenheid aan die norm, 'n gebondenheid wat dan
die gebondenhe.id deur liefde is.

Hierdie gebondenheid van

die liefde aan die norm het TI religieuse karakter.
word die norm oor die eie Lewe erken?

Waarom

Bloot om die nuttigheid

daarvan soos d i.o Pragmatis wil beweer" is dit beslis nie', want
dit sou beteken dat die norm waaraan die mons hom onderwer~

.......
10) Verslag Onderwys Kommissie van Transvaal, 158-9.
11) Vgl. Greyling: Godsdiensonderwys in die Skool, 155.
12)

Vgl. Haterink:
Theorie der Opvoeding, 582.
13) Waterink: a.\ol.,582.
I

die produk van sy eie hande iso

Selfs die primitiefste volk

ken nie aan hul eie skepping goddelike waarde toe nie, as hulle
nie ten volle oortuig is dat die godheid bereid is om dit as
sodanig te aanvaar nieo

Die pedagogiek van die pragmatisme

lei dan ook tot 'n norm Lose opvoed Lng ,
Die Christelike godsdiens moet as middel tot sedelike
opvoeding voorop geplaas word.

Daar vind ons die suiwerste

weergawe van sedelike waardes in lewende konkrete vorm.
die openbare godsdiensoefeninge;

die huisgodsdiens

wat die ouers en veralonderwysers

Van

en die aandag

aan die godsdienstige

opt-

wikkeling van die kind gee, gaan 'n ;:;eweldigesuggererende drang
tot eerbiediging

Deur middel van

van die sedelike waar'des uit.

die godsdiensonderrig

ware. vir die kind TI konkrete lewende voor-

beeld van die regte waardering van die sedelik - goeie en - kwade
gegee waardeur hy in staat gestel \-lordom sy .eie innerlike en
gevolglik sy Lewensbe skou'i.nggesond te ontwikkel en aldus waar-ag»
tige dankbaarheid

jeëns God te betoon.

Hier geld die positiewe

optrede van Christus veral waar Hy vir ons deur die samevatting
van die we t TI positiewe lewensbeskouing
bo alles lief te hê en ons medemens
is die sedelik-volmaakte

voorhou naamlik om God

soos onsselfo

persoonlikheid

pt)l1t_vanalle ware sedelike opvoedingo

Christus self

en is daarom die uitgangsElke bevel,

Hoet dit

"

nie doen nie, Goc:1.
verbied clit,1I sonder dat die bevel deur die
liefde van Christus gedra word, is nie alleen TImislukte poging
om die kind sedelik op te voed nie, maar ook TI growwe misbruik
van sowel die gesag van die norm as van die gesag van die opvoeder.

Alleen as in ons godsdiensonderrig

die 'positiewe

voorbeeld van Christus aan die kind voorgehou word, sal die kind
nie alleen besef wat
versoeking

"

sonde" is nic, maar ook leer dat in die

Christus, wat self onder versoeking

enigste redmiddel

is.

gely het, die

Dan sal dit nie gebeur soos uit die onder-

soek blyk dat dertig persent van die ag-, sewe-en-dertig

persent

van die nege-, twir.tig persent van die t Len+, tien persent van
die e.Lf'«:
en se1,.Je
persent van die t\-J8.alfjarigesgeen arrtwoor-dweet
op die vraag wat om in versoeking

te doen nie.

D8.n sal soos

uit die ondersoek blyk nie 14.6 persent van die laerskqolleerlinge in eie krag die .versoeking wil weerstaan

Onder 'n

nie.

positiewe optrede word beslis nie bedoel dat daar nie sterk
Soms kan

opgetree mag word in gevalle waar dit nodig is nie.

die kind nie verstaan waarem sekere dinge nie mag nie en dit
lei dikwels tot verset teen die gesag oor hom gestel.
wysers moet aan die kind probeer verduidelik
aan gesag onderworpe

"

enforcement

dat aile mense

that their authority

isy

of their mm irresponsible

Onder-

is not arbitrary.

will, but of laws which

God Himself has ordained and to which ~hey are themselves
14)
submissive."
Die rede vir sekere dinge kan dikwels nie verduidelik word nie en Haar die onderwyser ditdeur

die geloof aan-

vaar , geld vir die kind dikwels die gulde reEil: .Command and

"

obedience must precede reason."

Tot watter mate is die ag- tot twaalfjarige

kind nou

ei.nt.Lfkdaartoe in staat om to onderskei tussen sedelik goed
Havenga in sy ondersoek na die orrtwi.kke
Lf.ng van d i e

en kwaad?·

sedelike oordeel van die ag- en twaalfjarige
dat hierdie ouderdomsgroepe
voorstellings

dra.

kindy

is van mening

reeds kennis van deug- en ondeug-

Hulle oordeel strek so ver dat hulle die
)

handeling

of gedrag as laakbaar of lo:lik hm beoordeelomdat

dit van die laakbare of lofHaardige
getuig.

gesindheid van dio dader

AlhoeHel die kind Goed kan onderskei tussen goed en

kwaad , bevind hy hom egter nog in die fase van die naïefsedelike bewyssyn en Hord hy nog verblind deur die uitwendige
omstandighede

van die dao.d.

nou gedeeltelik

toerekenbaary

.

Die ag- tot twaalfjarige

kind is

omdat hy geringer impulsiwiteit

het en oor groter kennis en geskikter uitc1rukkingsmiddele
beskik.

In kort die goeie is vir hom nog dit wat werk en

bydra om die situasie te beheers

o

Dis dan ook geen spesifieke

sedelike oordeel nie, maar 'n utilisties-progmatiese.
duidelike

ontwikkeling

Daar is

te bespeur wat betref die juistheid van

die sedelike oordeel vanaf die ag- tot tvaa lf'jar-Igesnaamlik

14)

Wilson:

Child Psychology and Rel. Educ; 4.

7.2.
van ag-en-veertig

persent by die agjarige tot vyf-en-Se\'lentig
15)
Die noue verband tussen religieuse
persent by die twaalfjarice.
I
~
oórdeel en die sedelike oordeel "lord dan verder deur die eie
ondersoek geÏllustreer

deurdat ook hier ontvlikkeling te bespeur

was naamlik van vyf-euo·veertig

persent by die ag- tot drie-en-

.

16)

sewentig persent by die t,.,aalfJarige.,

Het reg kan dus ge-

konstateer word d2.t alleen deur die regte religieuse onderrig,
Hoe juister die

kan die sedelike oordeel bevorder wor-d ,
religieuse

40

oordeel hoe juister sal clie sedelike oordeel wees.

Die oordeel van dio kind oor die herkoms en bestemming
van die mens:
Soos -vcrvag

kan word van kindors met 'n godsdienstige

openbaar die proefpersone TI besonder suiwer oordeel

agtergrond,

TI Biologiese of ewolusionistiese

oor die herkoms van die mens.
verklaring

oor die oorsprong van die mens kom nie in TI enkele

geval voor nie.

Daar is we.I grnadver-skf.Ll.e

in die oordele

deur byvoorbeeld

Jesus as iVbker te noem, maar alle arrtvoorde

dra 'n religieuse

stempel.

ver-klaar

ALhoewe

L nie direk in die leerplan

wor-d dat die kind deur die opvoeding tot die regte

beskouing oor die oorsprong van die mens gelei moet word nie,
word dit tog ingesluit in die naderby liggende doelstellings
van die war'e kennis van God en die wanragtige dankbaarheid
oor God.

t ecn-

Die wnre kennis van Gael sluit tog in kennis van God

as die Formeerder van die mens en' ook in hierdie opsig moet
dankbaarheid

teenoor God betoon word.

Hy het die mens bo alle

skeppinge verhef deur hom na Sy beeld te skape.
In teenstelling met die sekerheid oor die oorsprong
van die mens, is char by d.io ag ....
tot tvIaalfjarige nog geen
juiste insig oor die. be st.emml.ng van clie mens nie.
agjariges gee vyf-en-twintig

Van die

persent totaal verkeerde antwoorde,

terwyl die helfte die henel as bestemming noem.

Slegs een

kwart van die agjariges besef dat die bestermning van die mens

15)

Vgl. Coetzee:

Die ontuikkeling van die sedelike oordeel, 76.

16) Sien later in die hoofstuk

o

bepaal word deur sy Lewe op aarde, ter1..JYl
drie-en-tagtig
die twaalfjariges

hierdie insig openbaar.

van

Die liggaam-siel

begrip val nog buite die oordeel van c;l.ie
grootste persentasie
laerskoolleerlinge.
Die Provinsiale Onderwyskommissie

van Transvaal

verklaar dat die onderwyser nie daarna moet streef om die kind na
17)
God te lei nie.
Die kommissie is blykbaar gekant teen die

.

sentimentele

opsHeping en 'n onoordeelkundige

As die onderwyser egter d i.edoelom

aandrang op bekering.

die kind se \-Jils- en

strewingslewe

meer en meer Godgerig te finak, laat vaar, dan
18)
oeperk hy sy terrein'tot sy eie nadeel.
Die ware Christelike
deugde

kan tog nie by 'n ongeredderde aangekweek 1-,ordnie.

Beveel Christus nie duidelik dat ons vrugte moet dra wat by die
bekering pas nie.

Elke boom word tog aan sy vrugte geken.

Die

Leer pl.an vir god sdáensondervy s van die Oranje Vrystaat verklaar

dat by

uitdruklik as een van die naderby liggende doelstellinge
die kind 'n waaragti~e

geloof in God, in Jesus Christus as die

Verlosser

en Salic;maker van die sondaars deur t-Jiese verdienste
19)
Geloof
ook hy die sá li.gheid kan beê'rwe, aangekueek moet word.
in God en Christus sonder Haaragtige

kwessie.

bekering is tog buite die

Die saad van ~eloof kan tog alleen in In voorbereide

akker ge saai vord ,

Uit die ondersoek blyk dit dat die begrip

deur Christus tot die Vader" eers betreklik laat deur die kind
II
verstaan Hard.

Die volgende

saamgestelde

syfers toon duidelik

die ontHikkeling van die kind se oordeeloor

die oorsprong en

, bestemming van die ~ens aan, en in Helke mate die religieuse
doelstelling
verwesenlik

van die Hare kennis van God en die geloof in God
word:

Ouderdom.

I

8

Persento.sie Juiste ins:i:g: 34

9
40.5

I

10

11

12

50

52

58.5·

17) VgL Tvl. Onderwys Kommissie se Verslag 1937, 158-9.
18) Vgl. Greyling: Godsdiensonderwys in die Skool, 155.
19) Vgl. O.V.S. Leerplan, 4-5.

74.
Ruimte vir verbetering

is daar dus beslis nog en die

opvoeding moet dan ook strewe om by die kind die regt.e be-.
skouing oor die oorsprong en beste~ming van die mens aan te
kweek, aangesien mensbeskouing
20)
lewensbeskouing is.

50'

GOU

van die r~gsn.oere van'n

Die oordeel van die kind oor die diens en aanbidding van
God Drieë·ni~.

\I!aaragtigedankbaarhe id as naderby liggende doelstelling bestaan beha Lwe uit die onderhouding van die Tien Gebooie
en die gemeenskap Bet God deur die gebed ook in d.ie doen van
goeie werke, nie OB diG salighoid daardeur te verdien nie, maar
sodat ons met ons ganse lewe dankbaarheid aan God sal bewys vir
21) .
al Sy we Ldade •
Goeie dade sluit onder meer in die diens en
22)
aanbidding van God Drieënig en die eerbiediging van Sy Naam.
Die aanbidding van 'God impliseer die' hou van die geestelike byeenkomste waarvan die erediens die belangrikste en sentrale uitgangspunt is.

Ons noet duidelik verstaan dat .ons nie hier be-

doel dat die onderwyser propaganda sal maak vir die byworring
die dienste van oen of ander kerkgenootskap
word uitdruklik deur die onderwJs-ordonnansie
provinsies verbied.

nie.

van

Trouens soiets

van al vier

ltJatwe I van die onderwyser verwag word , is

dat hy by die kind die doel en strekking van die geestelike by-«
eenkomste .sowe I binno as buite die skoc'll.eve sal tuisbring.
Weet die kind vaar-om hy hierdie byeenkomste moet byvoon , waarom
daar In eer-biedshoud.ing by hierdie "byeenkomste" van hom verwag
word, waar-om daar by hierdie byeenkomste psalms en ge sange dit
w i.L sê .liedere van n geestelike strekking ge sing word?
Uit die ondersoek blyk clit dat die kind die motief
vir die bywoon van die erediens soos volg sien:

om God te ver-

heerlik .soos dit Sy kinders pas en omdat dit goed is vir die
Geestelike Lewe van die mens.

Die kind besef dat In stemmige

gedrag vereis word by alle geestelike byeenkomste, maar Vlaarom
OO

••

OQO

20) Vgl. Oberholzer: a.w., 103~125.
21) Vgl. Greyling: Godsd.lorisonder'wy s in die Skool, 181.
22) Vgl. O.V.S. Leerplan, 4-5.

·75.
dit so moet wees, word nie deur almal begryp nie.
vyf~en-sewentig

Trouens

persen~ van die ag-, veertig persent van die

noge-, dertig persent van die tien-, sElwe-en-twintig persent van
die elf- en drie~en-twintig

persent van die t1,.laalfjarigesver-

strek verkeerde antwoorde· of swyg.

Hulle besef nog nie dat

alles tot die-eer van God moet geskied nie.

Hierdie waarheid

\-JOrdtreffend geïllustreer deur die ondersoek Hat toon dat nie
minder nié as dertig persent van die leerlinge van ~tandord I tot
V· nie l...reetHaarOI:1daar by die geestelike byeenkomste
telike liedere ~esing word nie.

juis gees-

Deur die opvoeding moet die

kind daartoe gebring wor-d dat hy sal besef dat die lied 'n middel
is om sy dankbaarheid

teenoor God op TI treffende wyse te openbaar.

oordeel van die kind oor die geestelike byeenkomste

en in watter

mate daar te kort geskied word in die religieuse opvoeding van
ons kinder-s ten opsigte van die geestelike byeenkomste •
. r

I

'_,_-':t:..~.

Ouderdom:

ti

Persentasie Korrek:

I

I

8

9

10

11

12

41.2

62.2

75

80

84.5

As die kind van jongshf die Herklike doel van die
geestelike byeenkomste

en die erediens in besonder besef,

daik help om die bywon.ingsyfer. van hierdie byeenkomste
opsigte van die Sondagskool

op te stoot nie?

sal dit nie
ook ten

Alleen as die

innerlike drang by die kind aanwe sLg is om waaragtige dankbaar he Ld teehoor God te betoon vir al Sy we Ldade aan die mens
bewys soos ons dit in die Skrif en in die eie lowe leor ken
het, sal hy die waarde van die geestelike byeenkomste

besef.

As hy die kerk en Sondagskool uit dwang besoek en nie as gevolg
van TI innerlike drang nie, dan sal hy sodra die ge~ag nie meer
daar is nie die geestelike byeenkomste nie meer bywoon nie.
Hierdie innerlike drang sal daar wee s as die kind die wer kl.Lke
doel cm waarde van die geestelike byeenkomste verstaan.

76.
Dieselfde eerbiedshouding

moet ook by die kind van
Deur die opvoeding

kleinsaf aangekweek word teenoor die Sondag.
Not die Bybel'a~ uitgangspunt

Noet die kind leer dat dit TI dag van

God is, deur hom ingestel en daarom moet dit tot Sy eer gebruik
word.

Die houding van die .nens teenoor die Sabbat dien as

barometer vir sy verhouding

tot God.

Oranje Vrystaat vir godsdiensonderwys
uitstekende

geleonthede

08

wesenlike

bied aan die onder-oyser

deur die Skrif die betekenis van die
Indien d i.eregte gebruik van

Sabbat by die kind in te skerp.
hierdie geleenthede

Die leerplan van die

gemaak vord , sal die kind se oordoel oor die

betekenis van die Sondag bepaald suiHerder en jl.lister

Hees as Hat deur die ondorsoek openbaar die geval is.
laerskoolleerlinge

Van die'

het gemiddeld 16.2 persent TI,absolute ver-

keerde opvatting omtrent die Sabbat geopenbaar.

As dio jeug

vandag die regte houdinG teenoor die Dag van die Here kan ontHikkel,

sal die volgende geslag se geestelike

leiers sekerlik

minder to doen hê met dio eUHel van SabbatsonthoiliGing.

As die

kind wa t die vo lwa asene van raêr c is, nie die betekenis van die
Sondag be sef nie, hoe kan vervag word dat hy, vanneer- hy nie meer
onder gesag staan nie die Sondag in ere sal hou?

6e

Die kind en sv Bvbel •.
In die leerplan vir godsd.ionsonderwys van die Oranje

Vrystaat werd ,onder die aankweking
naderby liggende doelstelling
kweek moet word ,

'n waar-agt.Lgo

van die HaaragtiE;e geloof as

verklaar ekt by die kind aangeseioof aan die Bybel as die on-

"

feilbare Woord VGn God Dr Leórrig Hat v~r hom die rigsnoer moet
23 )
Hees van sy geloof en Lewe ,Ii
Die Bybel':"vcrhaal as die verhaal
van God se hande Lsvy se met die mens moet die vernaamste vJ8rk•
24)
tuig van die ondenvyser by godsdiensonderrig wees.
Die kind
moet leer dat die Skrif deur God gegee is en om Sy kind to
Vlees,moet ons in Sy Woord bly, oradat.dit 'n lamp vir ons voe+.
en 'n lig op ons pad is.
gemiddeld
o~oo

23)
24)

••

Uit die ondersoek blyk d,it dati.rlaar'

27.2 persent laerskoolloerlinge

is VIat nie ueet Haarom

o

O.V.S. Lecrplo.n, 4-5.
Vgl. Transvaal Leerplan 1937, 158-59.

77 ..
die By?el gelees Boet word nie en dus nie die waarde en
betekenis van die Woord Van God vir die Benslike bestann begryp
nie.

Deur die regte religieuse

ge stdmul.eer7.

opvoeding, moet die kind sodanig

word dat hy op sy eie in d i.ei:Joordvan Gael sal vors.

Samevatting;
Uit die onderstaande

tabel gegrond op die ondersoek
wm die religieuse oorqeel

blyk dit dat daar dus welontwikkeling
by kinders van ag- tot twaalf jaar is.

"Die per senbas ie

korrekte antwoorde word "gegee:

--Ouderdom.

8

9

God Dr Leerrlg ,

32

Die Gebed.

12

10

11

47.5

56.2

63.3

74

68.3

74.3

88

89

93.3

Die Sonde.

24

29

34

48

51

Die Mens.

34

40.5-

50

52

58.5

41.2

62.2

75

80

84.5

70-

70

91

92

100

50

57

83

87

87

73.0

73.)

Geestelike

ByeenkoElste.

Die Sabbo.t.

I
I

Die Bybel.

tarneva ttenC .•

,

45.6 154•3
.z.

68.1

i

1.

I

,

Uit~ clie ondersoek blyk dit dus dat daar nie genoeg
klem op die naderby liggende religieuse doelstellings
word nie.

gelê kan

Alleen deur d i.ewc.o.ra[:;tij;e
kennis ~ geloof en dank-

baarheid en-die Horking van die Heilige Gees is dit moontlik de..t
die einddoel manlik

om

werk volkone toegerus,"
verwesenlik

'Il mens vo.n God te wees vir elke goeie

"

met TI kons tant.e, goeie, Godgerigte vIil,

Y~n word in soverre dit tydens die aardse bestaan

van d;i..e
Bens moontlik

is.

Uit die ondersoek blyk dit verder dat die religieuse
ontHikkelinG

geen onderdeel uitmaak van die kind se psigologiese

ontwikkeling

in die algemeen nie.

Dit word bewys uit die feit

78.
dat sewe- en agjariges
elf- en twaalfjariges

soms die regte antwoorde verstrek; terwyl
daardie insig nog nie 'toon nie.

Die re-

ligieuse oordeel is dus (in stryd mot die ga~~baar psigologiese
standpunt) 'n sielservaring wa t andersoortig
giese gevoelens of emosies.
en aanleg, na tuuz-Lfke

is as die psigolo-

Dit is 'n be Lewene s wa t bo verstand

ryping en die

11

natuur vari die mens" uitgaan;

want dit is TI geloofsaangelecntheii.

In hierdie verband moet

verder afgelei werd dat ongeloof TI orrtwikke.Hng sbcor'rri
s is.

Alhoe1rrelselfs die twaalfjariges
religieuse doelstellingseise

nie voldoen aan die

nie, moet in gedagte gehou word dat

daar deurgaans 'n positiewe groei en ontwikkeling by die religieuse
oordeel is wa t die hoop laat ontstaan dat, die kinders soos hulle
ouer word onder diQ regte leiding tot beter insigte sal kom.
8.

Finale Aanbevelings:
Ten slotte slegs TI paar aartbevelings oor wat gedoen

kan wor-d om die religieuse oordeel van die laerskoolkind
beter om sodoende die religieuse'doelstellings

te ver-

te bevorder.

Oor

die metodiek van die godsdiensonderwys is daar reeds baie geskryf
25 ),
en daarmee kan dan ook volstaan ,"orde Hier gaan dit kortliks
oor die onderwyser as instrument om die religieuse doelstellings
te bevorder.

(a)

Die Onderwyser en die Onden,rysordonnansie.
Daar is in die eerste pl.ek d ic kwe ssLe van die gowetens-

klousule waaroor daar TI mate van verskil in dio ordonnansies van
die vier provinsies bestaan.

In Kaapland mag onderwysers' aan-

'gestol word wat gewetensbesware

teen die' gee van godsdiensonder-

wys het en sodanige leerkragte ,"ord duidelik deur die ordonnansie
beskerm.

Dit verbied skoolrade en - komm.iasi.es om by die

aanstelling

van onderwysers

applikante

se godsdienstige

openlik pavraag te doen na die
26)
gesindheid.
In die Oranje Vrystaat
0

mag geen onderwyser wat vir die algemene we Lsyn van 'n klas van TI

.......
25 )
26)

Vgl. (a) Greyling: God sd Lenaonder-iry s in die SkooL
(b) Joubert:
Godsdiensonderwys in die Laer Skool.
Vgl. (a) Ar-tikel 15 van Wat No. 20 van lq17 in die Wetboek
van ons Innél.
'
"
(b) HysiE;ingsordonnansie" No.10 lS45, art. 5· (ii).

79.
openbare skool verantwoordelik

is, as 'n lid van die onderwye-

personeel van dié skool aangestelof

aangehou word nie, tensy

hy ber eid is om sonder gewet ensbeswaar- godsdiensonderrig

soos by

hierdie artikel vereis, te gee, of tensy hy van sodanige verplig27)
ting deur die Direkteur vrygestel is."

Die nadeel van die posisie in KQapland is dat dit diê
christelike

stenpel aan die skoolontneem,

terwyl daar ook

skeiding gemaak word tussen die eees en die riGting van die godsd lenaonder-wy sk.las en die res van die vakke in die skool.
is nou die posisie in die ~£anje Vrystaat?
of die hele onderwys-stelseI

Hat
lyk dit

Oê'nskynl.fk

deur en deur christelik iso

Reg

genoeg ook, ~Bar hoelank sal dit so bly as die ~kuiwergat van
geHetensbeswaar

tog aanwesig is?

gewetensklousule

Han11eer 'n pleidooi vir die

gelewer word, is dit maar net

te maak dat 'n Christen-gelowige

0;;1

applilmnt voorkeur moet geniet

bokant een wat die christelike geloof verwer-p,
vir'enige Verbondsouer

'TI argument uit

Dit is sekerlik

in die uitvoering van sy doopsbelofte van

die grootste belang dat hy ook die onderwyser va t aan sy kind
onderwys en meer bepaald godsdiensonderwys

moet gee, sal kan keur

en wel volgens sy geloofsoortuiging.

Dit brLng ons by die kwessie of daar nie spesialiste
vir die onderrig van godsd.lerisonder-cys
.noet wees nie.
van die deeglikheid
sal bewerkstellig,

Ter wille

en die mate van keur van onderwYsers wat dit
is dit heeltemal wenslik, maar die argumente

daarteen weeg beslis swaarder.

GodsdiensonderHYS

deur elke

onderwyser self skep die reGte gees in die klas vir die res van
die dag, ter1..zyl
..
:"spesialiste" 'n verskil in die geesteskoers van
die skool mag bring, aangesien dit godsdiens skei van die ander
vakke.

Elke Christenonderwyser

sy plig om godsdiensonderwys

het die reg, maar dit is ook

te gee.

Ons moet steeds in gedagte

hou dat dit hier veral gaan oor die laerskoolleerkragte

en die

.ideale toestand sal dan ook wees as elke laerskoolkind .en veral
die groep van ag- tot tvaalfjaar godsdiensonderrig
"·0

0

27)

van sy eie

0 0 0 0

Ordonnansie No ~ 16 van 1954 van die Provinsie Oranj e
Vrystaat.

80.
klasonderHyser

kind se godsdienstige
ondepvyser

Dit is nie alleen wenslik vir die

salontvang.

vorming nie, maar dit beteken veel vir die

self om godsd i.ensonderwya . te gee vir die vorming van

sy eie karakter en lewensbeskouing.
Die onderwyser.mag
kerk loer nie.

geen d()gma spesifiek eie aan sy

Hieroor is die onQerwysordonnansie

van die vier

28)
Dit wor-d dus van die onderwyser verwag om

provinsies dit eens.

neutrael te staan ton opsigto van El eie kerluike belydenis.
Dit beteken nou nie dat die onderwyser ten opsigte van die
christelike

godsdiens'n

neutrale houding moet inneem rri,e ,

trouens is ook nio·moonUik

Dit

nie, want deur die hele optrede van

die onderwyser word sy lewensbeskouing

weer spi.ee'L. Tereg sê

NUI1Jldat die onderwyser hom net so min :onsigbaar kan maak as wat
He cannot
II

kan voorkom dat hy sy léerlinge opvoedend belnvloed.
bind the directive

influences that flow from the prestige of age,
29)
of superior knovl.edge and experience of the wor-Ld;" TI Lewende

mens kan nooit werklik neutraal teenoor die wêreld en lewe staan,
30)
sonder om sy identiteit as lewende wese prys te gee nie.
Die
onder\vysordonnansie van die Vrystaat eis slegs neutraliteit
opsigte van die propagering

ten

vir een of ander kerklike belydenis

en nie ten opsigte van die Levensbe skouf.ng van die onderwyser nie.
Trouens die ordonnansie

van die O.V.S. eis 'n Christelike

beskouing van sy leerkragte

lewens-

daarom eis dit dat daar geen onder-

wyser wat 'n gevet.ensbesvaar teen die onderrig van godsdiensonderwy s het, aange stel mag "lord nie.
teitll teenoor lewensbeskouings
oppervlakkige,

egoïstiese

Die sogenaamde Ilneutrali-

- vraagstukke

lewensbeskouing

lei dan ook tot

by die jong kind.

help nie dat die onderwyser die religieuse doelstellings
waaragtige

kennis van God, dankbaarheid

In

Dit

van

teenoor God en geloof

in God by sy leerlinge probeer tuisbring as hy nie self die
»

draer daarvan is nie.
van die voorbeeld:

I

28) Vgl. Greyling:

~

29)
30)

l

[

Tereg sê Emerson in verband met die mag
IIv/atjy is tuit so hard in my ore dat ek

a.w., 265.
Nunn: Education, Its Data and First Principles,
Vgl. Keyter: Opvoeding en Onderwys, 120.

100.

8l.
gladnie kan hoor
en be~~stelik

1tJ8.

31)
t jy sê nie. I!

Elke onderwyser is onbewus

besig om impressies op die sensitiewe goheueplaat

van sy leorlinge af te druk.

Hierdie invloed moet sodanig wees

dat dit die leerlinge gehelp het tot 'n disposisie wat godsdiens
as iets belangriks;

iets 1Vaardevols beskou, sodat die gemaakte

indruk die leerlinge later in een of ander versoeking
tot steun en hulp kan wees.

of krisis

As die leerlinge deur die onverskil-

lige of neutrale Lewenshoud Ing van die onderwyser met weersin of
neutraliteit

teen die godsdiens vervul word sal hulle disposisie

woes om die godsdier..sas 'n waarde Lose iets oorboord te gooi.
Treffend is die volgende brief aangehaal deur Albertyn iov.mo
godsdiensonderwys~

Wat my onderwyseres my alles in daardie
il

vroeë jare oor godsdiens geleer het, daarvan het·ek baie vergeet,
maar die invloed van haar liefde en die edelheid van haar karakter
het gemaak dat sy my ideaal geword hot, en daardie begrip het
32)
my bygobly en Has my'n gedurige inspirasie.1!
Die lewe van die
onder-cysor dien vir die kind as maat.staf Hatter waarde hy aan
die godsdienstige
(b)

kennis wat hy hulle meedeel heg.

Die regte houding teenoor godsdiensonder"ltZYs.
Die Skrif is die uitgangspunt

van alle godsdiensonder-

wys en die onderwyser moot sy eie geloofslewe daarop grond op
sodanige wyse dat die leerlinge ae.n sy sorg toevertrou van sy
gedrag kan aflei dat sy verhouding

teenoor die Bybel eon is van

ontsag en eerbied do.arvoor en algehele gehoorsaamheid
worpenheid

daaraan~

die religieuse

en onder-

Alleen dan kan die onderwyser verwag dat

ocrdeel van sy leerlinge na wense sal orrtvfkkeL.

Die onderwyser kan alleen vrug op sy ver k vcrwag as
hy 'n gebedslewe ly.
godsdiensonderwys

-'

Die onderHyser is van vrug op sy werk in

in besonder van God geheel en al afhanklik

en moot daarom gedurig bid dat God die werk vo.n sy hande sal
33)
bevestig.
Godsdiensondorwys is 'n vak wert hOG' eise aan die
31)
32)
33)

Albertyn:
Godsdiensonderwys
Albertyn:
a.w., 55.
Vgl, Psalm 90 vs. 17.

in ons Skole, 1.

82.
onderwyser

steL.

Ander vakke het te doen met die skepping

van God naamlik die natuur en die mens, terwyl godsdiensonderwys
met Gael self en die verhouding van die mens tot God te doen het.
Die onderwyser

moot besef dat hy dit nooit in eie naam , in eie

krag, en in e Ls geregtigheid

kan onderwys nie.

Hy moet weet

dat elke kind 'n skepsel van God is en dat hy aan God vir hom
verantVloordol::f.k
is,

Elkeen wat een van hierdie kleintjies

"

wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n
meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte

34)
van die see."

Elke kind moet benader word

as

Christus en daarom kan clio godsdiensondorrig

eiendom van

slegs in die naam

van God en deur Sy krag suksesvolonderwys

word,

is so hoog dat die onderwyser

die gebed God om

leiding moet nader

1

gedurig deur

Die eise

sodat die kinders die ideaal wa t hy aan

hulle voorhou in Lewende werking in die persoon van die onderwyser

sien.

Dan alleen sal dié ideaal hulle ideaal Vlord, omdat

hulle self oortuig is.
Daar bestaan die gedagte do.t opvoedkundige

bekwaam-

heid nie nodi,~:is by gcd sdiensonder-eys nie 1 solank die hart en
die bedoeling van die onderv~ser reg en good is.

Goeie be-

doelinge is essensieel, maar dit kan rii.e ten volle benut word as
dit nie gerugsteun word deur deeg.l i.ke kennis en metodes nie.
Dit is beslis noodsaaklik

vir die patriot om afrigting as rekruut

te ontvang indien hy in die tyd van oorlog werklik van waarde
vir sy land wil wees.
onderwyser

is dit dat die godvrugtige

onderrig sal Vlees in die kennis van God en die beginsels

van die opvoedkunde,
gcdsd

Ewe noodsaaklik

iensonderwys

Deeglike opleiding in die metodiek van

is beslis nood saakl.Lk, want daar is geen

gewigter doel as die van die godsdiensonderwys
wyser hom besi~ hou met die onsterflike
van die kind nie

waar die onder-

siel en volgsame karakter

Alleen deur die onderwys van'n godvrugtige:

onderwyser Vlat ten volle in die metodiek van godsdiensonderwys
onderrig is en met die seé'nende medewerking van die Heilige Gees

34) Vgl.

Vntt. 18 vs. 16.

83.
is die
van die
en eer

moont.Lfkheid daar

cm die

opperste

religieuse

doelstelling

onderwys naaml.Lk om mense te vorm '-IQt God Drieé'nig
en

verwesenlik.

II

vir

elke

goeie

vlerk vo.Lkomet.ocger-us is,

lf

te

ken
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