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HOOFSTUK V 

VERANTWOORDELIKHEID VAN ENKELE LEWENSVERBANDE TEN OPSIGTE VAN 
DIE GEESTELIKE WEERBAARMAKING VAN DIE AFRIKANERJEUG 

1. 	 INLEIDING 

In hierdie proefskrif gaan dit om die taak van die opvoeding 

deur verskillende lewensverbande en die van die sekondere skool 

in besonder ten opsigte van die geestelike weerbaarmaking van 

die blanke sekondere skooljeug in Suid-Afrika. 1 In vorige 

hoofstukke is daar gepoog om aan te toon dat daar wel In taak 

is en waarin die taak gelee is. In die slotparagraaf van 

die vorige hoofstuk word beweer dat hierdie taak die Afrikaner· 

volk opgele word uit hoofde van sy Calvinistiese lewensbeskou

ing en goddelike geroepenheid, nie net om homself te red nie, 

maar ook om leiding te gee aan In wereld van toenemende ont

kerstening. Die aard van die mens like bestaanswyse binne 

'n bepaalde verband vereis dat die jeug so opgevoed word dat 

hulle toenemend bereid word om die leefwyse, die norme, die 

verpligtinge soos deur die besondere samelewing ontwerp en toe

gepas, vir hulle toe te eien, die tradisionele te bewaar en 

deur 'n eie skeppende bydrae te veredel. 2 

1. 	 Dit is die tema van die 'Proef:skrU, . 

2. 	 Van Zyl, P.: ilDie pedagogiese taak wat die samelewing
struktuur stel", Onderwysblad, Oktober 1972" p.7 
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In hierdie hoofstuk sal daar gepoog word om kortliks die 

verantwoordelikheid van ses verskillende opvoedende instan

sies, wat vir die doel van hierdie ondersoek beskou word as 

die instansies wat hoofsaaklik verantwoordelik gehou moet 

word om die jeug van Suid-Afrika geestelikweerbaar te maak, 

aan te toon. Hierdie ses instansies, naamlik gesin, skool 

(waaronder inrigtings vir onderwysersopleiding), kerk, ge

meenskap en staat, het in die verlede in In mindere of meer

dere mate In sterk behoudende rol gespeel ten opsigte van die 

handhawing van die Christelike volkstradisies wat deur die 

eeue In besondere kenmerk van die Afrikaner gebly het. 

Om elk van bogenoemde instansies se funksies vir die toekoms 

aan te dui, al is dit slegs in bree trekke, is geen geringe 

taak nie en vereis diepsinnige insig. Hierdie sogenaamde 

funksies vir die toekoms van die genoemde instansies handel 

oor elkeen se beplanning. Daar wil nie beweer word dat hier

die instansies nie oor versiende toekomsbeplanning beskik nie, 

maar dat die beplannings op hierdie stadium in sistematiese 

vorms gegiet is, word sterk betwyfel. Die gevolg is dat die 

skrywer in hierdie ondersoek hoofsaaklik aangewys is op menings 

wat ongeveer die afgelope vyf jaar in tydskrifartikels uitge

spreek is, In paar volkskongresbesluite, In wye reeks monde

linge onderhoude en skriftelike kommentaar wat deur gesagheb

bendes, op die verskillende terreine, op skrywer se versoek 

gelewer is. Erkende primere bronne sal slegs gebruik kan word 

waar reeds bestaande of erkende beginsels aangehaal en byge

bring word. 
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2. DIE KRISIS VAN DIE CHRISTEN-AFRIKANER 

Voordat die taak van die genoemde opvoedende instansies 

kortliks omlyn word, moet die gevare waarin die opvoedeling 

verkeer, duidelik geskets word. Daar sal getrag word om 

'n formule voor te stel waarvolgens die volk, en veral sy 

jeug, geestelikweerbaar gemaak kan word. Sodra daar sprake 

is van weerbaarheid, veronderstel dit dat daar erens 'n vyand 

is wat beveg moet word en waarteen die mens beskerm moet word. 

Uit vorige hoofstukke blyk dit duidelik dat hierdie vyand 

die Antichristelike mag is wat afstuur op wereldeenheid in 

'n wereldstaat. Die uiteindelike diktator van die were ld

staat sal die Antichris wees, "die hoogste punt van menslike 

ontwikkeling, wat die wetenskap en tegniek betref, die super

mens, maar terselfdertyd die voltooide produk van die sonde 

en daarom ook die dieptepunt van verval, die onmens"l 

die mens sonder God! 

Die mag van die duisternis wat reeds sedert die sondeval 

aktief is, werk tans teen 'n geweldige stroomversnelling en 

die antichristelike mag manifesteer horn vandag in die humanis

me, byvoorbeeld die liberalisme en kommunisme en in vennoot

skap met talle ander vorme van "-ismes". Hierdie gif spoel 

oor die wereld heen en in hul poging om hul duiwelsdoel te be

reik, word geen mens of volk onaangetas gelaat nie. 

1. Jooste, J.J.: Kwartaalbrief - C.K.A., September 1970, p.1 
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Om die wereldstaat te kan vestig, word die volgende vereis: 

(a) nasies (veral Christelike nasies) se eie kulturele 

en godsdienstige identiteit moet afgetakel word sodat 'n 

godsdienslose, vOlklose, identiteitlose, bykans geslagslose 

massamens ontstaan wat as pion op die skaakbord van die 

Antichristelike magtiges rondgeskuif word; 

(b) die beskawings- en kulturele peil moet sover moontlik 

na benede gedruk word om weerstand uit te skakel, want dit 

is die Christelik-nasionale kultuurmens wat hierteen die 

sterkste weerstand kan bied. 

Om hulle doel te bereik word gebruik gemaak van die interna

sionale politiek (V.V.O., UNESCO, ensovoorts), die Wereldraad 

van Kerke, internasionale organisasies (A.F.S., Vrymesselaars, 

en andere), kommunikasiemiddele, die kunste (veral die letter

kunde, beeldende kunste en musiek), die modes, verspreiding 

van dwelmmiddels en pornografie, aftakeling van volksleiers, 

persoonlikheidsaftakeling en be leering van die jeug deur 

minagting van gesag, demoraliserende breinspoeling en die nuwe 

soort seksonderrig,l naamlik die vervaging van die Christelike 

seksnorm deur byvoorbeeld geslagtelike verkeer sonder self 

beheer en gemeenskapsperke, klakkelose aanvaarding van porno

1. 	 Die bewerings wat hier gemaak is, is 'n samevatting van 
uitsprake van verskeie kenners van die kommunistiese 
veroweringsmetodes, soos o.a. gestaaf in "Oorlog om die 
volksiel", uitgegee deur die Nasionale Raad teen Kommu
nisme in Suid-Afrika, deur Madame Suzanne Labin, Luis 
V. Manrara, Nicholas Nyaradi en A.P. Treurnicht; 

300ste, 3.3.: op.cit.~ PP.3 en 4 
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grafie, ensovoorts. (Vgl. hoofstuk Ill, par.3.3.~.) 

(Dikwels is die leidende figure in genoemde instansies on

bewus daarvan dat hulle misbruik word.) 

Die resultaat is, soos vroeer reeds genoem, die godsdiens

lose, volklose, identiteitlose, bykans geslaglose massamens 

wat geen geloof, beginsel of ideaal meer het wat vir horn 

meer werd is as die lewe self nie. Met hierdie mens hoef 

die Antichristelike mag nie rekening te hou nie want hy sal 

geen weerstand bied nie. 1 

In hoofstuk III is daarop gewys hoedat Suid-Afrika reeds 

midde-in hierdie see van wereldeenwording staan. Uit die 

daaropvolgende hoofstuk blyk egter duidelik dat die Christe

like Afrikanervolk weier om gelyk gemaak te word. Hierdie 

volk vorm dus In struikelblok en daarom is dit logies dat hy 

in In besondere sin die skyf van die Antichristelike magte 

sal wees. Weer word verwys na hoofstuk III as beweer word 

dat die Antichristelike magte nie net van buite hul aanslag 

loods nie, maar dat sekere toonaangewende kultuurmense2 sowel 

as die gewone mens en die jeug soms onbewus meegesleur word 

om handlangers van die bose mag te word, met die gevolg dat 

'n gees van permissiwiteit reeds stewig wortel geskiet het in 

Suid-Afrika. 

,1. Jooste, J.J.: op.cit., pp.3-4 

2. Veral akademiese', kerk- en politieke leiers 
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Hierdie "ideologiese terrorisme is 'n gevaarlike en onsigbare 

vyand wat sy slagoffers onverbiddelik aanval en afmaai, en 

waar is daar 'n belowender slagveld as die jeug?"l 

Uit 	bostaande blyk dit duidelik hoe ernstig die stryd is 

vanwee die demoniese metodes en lewensbree aanvalsfront van 

die vyand. Om die verantwoordelikheid van elk van die ses 

genoemde opvoedende instansies te bepaal, is dus 'n omvattende 

taak. 

3. 	 VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE GESIN 

Die 	doel van hierdie studie is om, aansluitend by wat reeds 

gese is in hoofstuk Ill, par. 3.3.1, kortliks te probeer 

aantoon dat die funksies en struktuur van die gesin saam met 

die hedendaagse samelewing verander het; dat daar veral ge

durende die afgelope dekade gans nuwe probleme in die gesin 

ontwikkel het en dat die verantwoordelikhede van die heden

daagse gesin geheel en al verbreed het en al moeiliker geword 

het. Daar sal vera1 gepoog word om die funksies van die 

gesin van die toekoms te bepaal, dit wil se die funksies van 

die gesin in 'n veranderde wereld. 

Die funksies van die gesin in die opvoeding van die kind is 

van uiters groot belang vir die vorming van die onvolwassene 

1. 	 Alheit, H.K.J.: "Is die jeug van S.A. kerngesond?" Referaat 
gelewer op SABRA-Kongres, 1971 - Hoofstad, 31 Augustus
1971, p.16 
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as mens, maar ook onontbeerlik in die bepaling van die 

karakter en struktuur van die maatskappy.1 Anshen se 

dat die gesin intrinsiek is in die mens like lewe en maatskap

py. Dit is 'n instelling wat ten gevolge van die wette 

van die natuur ontstaan het, wat deur elke maatskappy en 

beskawing ondersteun, deur die wet beskerm, deur kennis 

hooggeskat, deur geloof en wysheid geseen, deur al die vorms 

van die ekonomie begunstig en in sy grootste prestasies deur 

die letterkunde en kuns opgehemel word. 2 

Dr. Andries van der Merwe,3 'n Christengelowige, daarenteen, 

se dat die gesin 'n instelling van God is. Die enigste 

geoorloofde weg tot gesinsvorming is die wettige huwelik 

wat 66k 'n instelling van God is. In die huwelik kan die 

egpaar nie alleen op regte aanspraak maak en voorregte geniet 

nie, maar ook aan die eise van volle verantwoordelikheid 

teenoor mekaar en teenoor hul kinders voldoen. 

Hy beweer, net soos Anshen, dat die gesin die grondliggende 

lewenskring is waaruit die bree volks- en menslikheidslewe in 

al sy verskeidenheid opkom. Die gesin is die kerk, die maat

skappy, die volk in die kleine. Daarom is die godsdienstige, 

1. 	 Garbers, J.G.: Intree in die maatskaplike taak, p.21 
2. 	 Anshen, R.N.: The family: Its function and destiny, p.226 
3. 	 Vander Merwe, Andries: "Huwelik en gesin li 

, Die Kerkbode, 
22 Julie 1970, p.128 
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geestelike en sedelike welsyn van 'n kerk en volk in belang

rike mate van 'n kerngesonde gesinslewe afhanklik. 

As daar dus formules gevind moet word om die jeug van die 

volk geestelikweerbaar te maak~ is die funksionering van die 

gesin in die regte verhouding tot God van beslissende belang. 

Dit is gegrond of op geloof of op ongeloof. Die Christelike 

huwelik en gesin het 'n behoudende waarde vir alle instellings 

en lewensterreine. Prof. dr. H.J. Strauss bevestig hierdie 

stelling en se dat die voorbereidende lewensopvoeding in die 

huisgesin moet begin. 1 Dat die huisgesin 'n sleutelposisie 

in die samelewing beklee~ mag niemand betwyfel nie. As die 

gesin beskou word uit die oogpunt van die opvoeding~ stel dit 

die taak van die vader en die moeder skerp op die voorgrond en 

dit beklemtoon terselfdertyd die onlosmaaklike samehang tussen 

die gesinslewe en die bree samelewing. 

As die gesin in die veranderende maatskappy betrag word, merk 

'n mens 'n veranderende struktuur in die gesin. 2 In die 

hedendaagse huisgesin het daar besondere gemeenskapsprobleme 

ontstaan. Die vertegnisering en organisering ontneem die 

gesinslewe steeds meer van die praktiese geleenthede om die 

1. 	 Strauss, H.J.: "Voorbereidende lewensopvoeding in die 
huisgesin"~ Riglyne~ Maart 1971~ p.1 

2. 	 Barkhuizen, B.P.: Universiteit van Suid-Afrika - Studie
gids, Spesiale Empiriese Opvoedkunde, 1970, p.31 
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sosiale saamwees te beoefen. Perquin1 en Nel 2 praat albei 

van die moeilike taak waarmee die gesin hedendaags gekonfron

teer word, naamlik die sogenaamde tlfunksieverliest!. Dit moet 

'n mens in 'n hoogsontwikkelde en gedifferensieerde samelewing 

ook verwag. Die samelewing of bepaalde instellings van die 

samelewing het sekere funksies van die gesin oorgeneem, soos 

byvoorbeeld die skool, kerk- en jeugverenigings. In die 

verband stel De Klerk3 die vraag of met die verlies van 'n 

bepaalde funksie die eenheid (gesin) nie sodanig vermink word 

dat 	dit sy wesenlike taak nie meer behoorlik kan vervul nie. 

As gevolg van allerlei moderne invloede het daar sulke re

volusionere veranderinge in die gesin plaasgevind, dat daar 

van 	 'n moderne lI gesinskrisis" gepraat word. 4 De Klerk 

verduidelik: "De gezinskrisis van onze tyd is een deel van 

die menselijke tragiek, die o.a. hierin tot uitdrukking komt, 

dat het voor de moderne mens zo moeilijk blijkt aan de over

gebleven resten uit vroegere tijd, temidden van een veranderde 

en snel veranderende maatschappelijke bestuur, de juiste vorm 

1. 	 Perquin, N.: Pedagogiek, bezinning op het opvoedingsver
schijnsel, p.150 

2. 	 Nel, B.F.: 'n Modern-pedagogiese benadering van jeugpro
bleme, p.73 

3. 	 De Klerk, L.: De grondsituasie der puberteitsopvoeding, 
p.58 

4. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.12 
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n1en gestalte te geven. Hy verduidelik dus dat die gesins

krisis nie in die funksieverlies le nie. 

Die gesinskrisis konstitueer dus 'n maatskaplike probleem. 

Dit skep weer In pedagogiese probleem, naamlik om te midde 

van die maatskaplike omstandighede 'n geslag te vorm wat 

in staat sal wees om die gesin in die geheel van die maatskap

like struktuur In gestalte te gee en wat sinvol genoeg is om 

alle funksies van die gesin te kan vervul. 2 

Vir die doel van hierdie studie le die kernvraag hierin opge

sluit, naamlik of die moderne gesin in die totaalkonstellasie 

van die maatskappy sy opvoedingstaak - die geestelike weerbaar

making van die kind - kan volvoer en hoe die gesin moet funk

sioneer in die volbrenging van die taak. 

Die Suid-Afrikaanse gesin van die verlede het as 'n baie in

tieme groepie geleef en kon as In bloed-, liefdes-, gesags-, 

lots-, godsdiens-, kultuur- en arbeidsgemeenskap gekenskets 

word. Ook hier val die klem op die "gemeenskap ".3 Deur die 

individualisme het hierdie "gemeenskaps"-vorm verdwyn. Dit 

1. 	 De Klerk, L.: op.cit., p.59 

2. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.73 

3. 	 Cronj~, G.: "Die huisgesin in die Afrikaanse kultuurge
meenskap", in C.M. van den Heever en P. de V. Pienaar se: 
Die Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, Deel I, p.326 
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het gebeur as gevo1g van die opneem van e1ke individu van 

die gesin in In afsonder1ike be1angste11ings- en arbeids

'1' 1m1 1eu. 

Die funksies van die gesin moet beskou word as 'n sosiaa1

bio10giese, sosiaa1-ekonomiese, sosiaa1-ku1ture1e en sosiaa1

pedagogiese. Op elk van hierdie terreine het daar} benewens 

'n mate van funksiever1ies, In ingrypende mate van "funksie

verskuiwing" p1aasgevind. 

Primer le die fundamente1e funksiever1ies van die gesin op 

die terrein van die sosiaa1-ku1ture1e en die sosiaa1-pedagogiese 

deurdat, soos reeds genoem, ander inste11ings sy funksies oor

geneem het. Hierdie oorname is nie noodwendig onwens1ik 

nie - vera1 nie in die moderne same1ewingsomstandighede nie 

maar het verreikende gevo1ge vir die gesin en gesinsverhoudinge. 

By ouers bring dit In a1gemene opvoedingsonmag mee, ook as 

gevo1g van die gewe1dige afstand tussen die generasies se onder

vinding in In sne1 veranderende maatskappy en gesin; gesag 

van die ouers, vera1 die van die vader (wat In onvermyde1ike 

en noodsaak1ike voorwaarde vir die opvoeding is) word hierdeur 

ondermyn; die gesin ver100r sy emosione1e 1iefdesbasis as 

gevo1g van die werkende moeder; die kind, en se1fs die he1e 

1. Garbers, J.G.: op.cit., p.23 
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gesin, se vrye tyd word nou buitenshuis deurgebring deurdat 

aanIokkend~ kragte, dikwels met verderfIike invIoede, hul 

beIangsteIIing na buite lok. 1 

Om hier die regte baIans te vind, stel dus aan die ouers hoe 

eise. Daar moet in gesIaag word om In kaIme, rustige en 

geborgde eie tuiste te skep, as die huisgesin sy Godgegewe 

taak tot geesteIike weerbaarmaking van sy kinders wil nakom. 

Die vraag, naamIik in watter mate die moderne gesin sy op

voedingstaak kan vervul, hang af van die diepte en kwaIiteit 

van die opvoeder-opvoedeling-verhoudinge in die gesin. Dat 

die moderne gesin dikwels faal in sy taakvolvoering moet aan

vaar word, maar wat hier van fundamenteIe betekenis is, is 

die feit dat die moontlikheid aanwesig is vir die hoogste taak

volvoering en dit moet net so geredeIik aanvaar word. 2 

Daar moet presies vasgestel word ten opsigte van watter ver

houdinge die moderne gesin faal. Volgens LangeveId is die 

mens 'n wese wat opvoed, wat opgevoed word en op opvoeding 

aangewese is. 3 Omgang en ontmoeting speel hier 'n beIang

rike rol ten opsigte van die grondhouding en die persoonlike 

1. Garbers, J.G.: op.cit., pp.23-25 

2. Nel, B.F.: op.cit., p.75 

3. LangeveId, M.J.: Beknopte Theoretische Paed~gogiek, p.139 
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element in die ontmoeting-situasie (die aanvaarding van die 

kind)~ die wyse waarop die kind aanvaar word en die interpre

tasie wat aan die kinderlike appel om hulp en opvoeding gegee 

word. 1 Dis ten opsigte van die grondhouding en die persoon

like element dat die moderne ouer die meeste te kort skiet. 2 

Daar is nie voldoende ontmoeting- en omgangsituasies tussen 

ouers en kinders nie, met die gevolg dat die kernrelasie geen 

diepte bevat nie, die ouer geen diepere kennis van sy kind 

besit nie en geen duidelike beeld van die bestemming van sy 

eie kind het nie. Die resultaat is enersyds 'n vervlakkende 

opvoeding wat uitloop op onverantwoordelikheid, gebrekkige 

dissipline~ In materialistiese lewenshouding en wangedrag in 

al sy vorme, maar andersyds word innerlike behoeftes by die 

kind nie bevredig nie, behoeftes aan hulp, versorging, liefde 

en opvoeding. 3 Volgens 'n ondersoek van De Klerk~ is dit 

van die grootste pedagogiese betekenis dat daar 'n sterk 

hunkering is na 'n liefdevolle omgang tussen kinders en ouers 

wat gepaard gaan met besliste en konsekwente leiding. Die 

pubessente verwag dat hulle ouers hulle probleme moet begryp. 

Hulle verwag sterk leierskap van die vader en dat hy meer tyd 

1. 	 VgI. Smit, A.J.: Die plek en betekenis van aanvaarding in 
die pedagogiese gebeure. Ongepubliseerde M.Ed.-verhandeling, 
Unisa, 197~ 

2. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.75 
3. 	 Idem.~ p.75 
4. 	 De Klerk, L.: op.cit., p.62 
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aan hulle sal afstaan. Hierdie feite dui op 'n ernstige 

tekortkoming in die struktuur van die pedagogiese situasie 

in die gesin. Die aard van die omgang van die jeug in 

hulle gesinne is totaal verskillend van die aard van hulle 

omgang in ander sosiale groepe. Die pubessent en die 

adolessent het 'n sterk behoefte aan die fundamentele omgang 

in die intieme gesinsituasie en dit is van fundamentele bete

kenis vir die oplossing van jeugprObleme1 en die verskaffing 

van die nodige toerusting vir jeugweerbaarheid. 

'n Belangrike faktor wat hier bykom, is die feit dat die heden

daagse maatskappy die sosialisering van die kind, dit wil se 

die proses van selfstandigwording waardeur hy van ay gesin 

weggroei en leer om horn selfstandig aan te pas, 'n uiters 

moeilike proses maak. 2 

As daar gepraat word van die funksies van die gesin ten opsigte 

van die geestelike weerbaarmaking van die jeug, dan word daar 

enersyds gedink aan die opbouende toerusting wat die gesin moet 

verskaf aan die kind en andersyds aan die afbrekende invloede 

van buite op die siel en karakter van die kind wat afgeweer, 

geneutraliseer en geevalueer moet word. Die invloed van die 

huisgesin moet aan die kind die vermoe verskaf om uiterlike 

1. Nel, B.F.: op.cit., p.78 

2. Garbers, J.G.: op.cit., p.26 
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sosiale situasies en invloede positief te waardeer en hierdie 

invloede ook ten voordele van die ontwikkeling van die eie 

persoonlikheid in gebruik te stel; om tussen positiewe en 

negatiewe sosiale invloede te onderskei en om positief ten 
1opsigte van negatiewe invloede te reageer. 

Die huisgesin moet aan sy lede die vermoe verskaf om op elke 

lewensterrein volgens Christelike norme op te tree en die 

beste belange van hul volksgemeenskap in al sy vertakkinge 

te bevorder. Om dit te bereik moet sekere fundamentele 

onderdele van die jeugdige se wapenrusting deur die gesin 

verskaf word, naamlik: 

(a) Ontwikkelde sowel as onderontwikkelde ouers moet ont

hou dat dit 'n onomstootlike opvoedkundige feit bly dat ouers 

groter vormingsinvloed op hulle kinders uitoefen deur wat hulle 

is en doen as deur wat hulle se. Dade en voorbeelde spreek 

baie meer as woorde. 2 

(b) Die vader moet sy huisgesin in die omgang met die 

Woord van God duidelik lei. Hy moet irnmers leiding neem in 

"die opwekking van 'n Christelike huisgesin in die ware kennis 

en vrees van God". Die kinders moet geleer word om hulle 

kennis van die Woord van God prakties toe te pas en uit te leef. 3 

1. 	 Nel" B.F.: op.cit., p.28 

2. 	 Kotzee, A.L.: "Seksonderrig", Psigorarna, Jaargang 3, 
Deel 2, p.19 

3. 	 Hattingh, D.J.: "Huisgesin en samelewing" - Die Kerkbode, 
21 Julie 1971, p.76 



Die Christelike gesin dra die onderskeidende kenmerk dat die 

gesinshoof Christus bely en die diens van die Here in sy 

huis onderhou. 1 

(c) Daar moet genoegsame omgang- en ontmoetingsituasies 

tussen ouers en kinders geskep word, sodat die grondhouding 

tot 	sy reg kom en die kernrelasie die nodige diepte sal bevat 

en die ouers diepere kennis van hul kinders sal besit sowel 

as 'n duidelike beeld van hul bestemming. 2 Ouers moet leer 

om meer genot uit hul kinders te put, want daardeur verkry 

hulle nie net self groter plesier nie, maar berei hulle die 

kind ook beter voor vir die lewe. 3 

(d) 	 Van alle gesag van mens oor medemens is God die 
4oorsprong. 

Die ouer het van Godswee gesag ontvang om sy kind te lei op die 

regte weg. Dit is nie 'n voorreg wat hy geniet nie, maar 'n 

plig wat horn opgele is om gesag uit te oefen oor sy kinders. 

Die droewige feit van die sondeval het ook meegebring dat die 

ouer sy kind moet tugtig met 'n straf wat deur liefde beheers 

word. Hierdie gesag word beperk en begrens deur die heilige 

5wil 	van God. Die ouer staan self ook onder hoer gesag. 

1. 	 Venter, E.A.: Die gelowige in die samelewing, p.29 
2. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.76 
3. 	 Yvonne Blake: Referaat - Simposium oor ouerskap by Univer

siteit van Suid-Afrika, Hoofstad, 3 Junie 1971, p.6 
4. 	 Strauss, H.J.: Christelike Wetenskap en Christelike Onder

wys, p.44 
Vergelyk ook Romeine 13:1 

5. 	 Venter, E.A.: op.cit., p.30 
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Die 	ouers van more sal meer as ooit tevore moet besef dat 

"gesag is die onvermydelike en noodsaaklike voorwaarde van 

die opvoeding; daarsonder is opvoeding net nie moontlik nie".l 

(e) Ouers moet besef dat kinders In gawe van God is, 

dit is 'n wonderwerk van goddelike skeppingsmag. 2 Om kinders 

te he is 'n wonderlike voorreg, maar dit is ook 'n magtige 

verantwoordelikheid. 3 

(f) Daar sal in die toekoms ernstig gewaak moet word 

teen die wereldverskynsel van gesagsverskuiwing van die man 

d
. 4 na 	 1.e vrou. Die ou patriargaal-outoritere gesinstruktuur 

is besig om plek te maak vir 'n gesinstruktuur waarin daar 

meer kameraadskaplike verhoudings en In toestand van gelyk

beregtiging heers. Dit het die konfliksituasie tussen vader 

en kinders in 'n groot mate laat verdwyn. Met die verdwyning 

van die proteshouding van die jeug gaan ook gepaard die ver

dwyning van die identifikasie-houding van jeugdiges met die 

outoritere vaderfiguur, 'n feit wat pedagogies van die grootste 

belang is omdat die etiologie van jeugontsporings en toekomstige 

pedagogiese optrede hierin gelee is. Waar daar 'n behoefte 

by die jeug aan identifikasie bestaan, soek hulle dan die 

identifikasie buite die huis, onder die massajeug. 5 

1. 	 Gunter, C.F.G.: Opvoedingsfilosofiee, p.6 
2. 	 Psalm 139:13-16 
3. 	 Venter, E.A.: op.cit., p.30 
4. 	 Packard, Vance: The sexual Wilderness, soos aangehaal in 

"Die man is van BY troon", Sarie Marais, 23 September 1970, 
p.41 

5. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.36 



(g) Gepaard met die geleidelike verval van die identi 

fikasiefiguur tree ander probleme na vore. Die werkende 

moeder tree nou op die voorgrond en die uithuisige vader word 

as In stopfiguur beskou. Veral kinders uit die hoer sosiale 

lae kla openlik oor te min gesag en leiding; protesteer 

teen die oorgefunksionaliseerdheid, oorgeorganiseerdheid en 

gejaagdheid van die samelewing en gevolglik ook van die gesin, 

en soek ontvlugting op straat waar hulle besig is om In eie 

lewenshouding~ In eie subkultuur te skep; hulle staan skepties 

teenoor die idealistiese, die romantiese, die verhewene en 

teenoor die "mooi woorde" wat die dinge verkondig; hulle neig 

hulle tot dit wat hulle werklik belewe, naamlik die konkrete, 

die sigbare, tasbare, materiele. 1 

(h) Dwarsdeur die wereld is die seksmonster vandag besig 

om sy slagoffers op groot skaal onder die jeug te eis. Daar 

gaan voortdurend stemme op wat pleit dat beter geslagsonder

rig aan kinders gegee moet word. Gesaghebbendes 2 is dit 

egter met mekaar eens dat daar geen beter manier is om In kind 

te help om tot volwassenheid te kom en ook ten opsigte van 

seksvoorligting, as deur aan horn In persoonlike voorbeeld van 

gebalanseerde volwassenheid te stel nie. Daar word kortliks 

net daarop gewys dat ouers in die toekoms groter verantwoor

delikheid sal moet aanvaar, enersyds in die skep van geleent

hede tot positiewe ontplooiing van die geslagslewe van hul 

1. 	 Ne l, B. F.: op. cit ., p. 36 

2. 	 Kotzee, A.L.: op.cit., p.19; en Theron, J.A.: "Verhou
ding tussen kind en ouer moet reg wees", Hoofstad, 
10 Augustus 1971 
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kinders en andersyds in die voorkoming van gevaarlike ouer

huissituasies as gevolg van swak dissipline en voorbeeld. 

(i) Die verskynsel dat moeders buitenshuis werk, is van 

resente oorsprong. Die gesinslewe moet noodwendig daar

onder ly omdat die moeder noodgedwonge die roeping verwaar

loos waarvoor sy kragtens goddelike ordinansie bestem is. 

Behalwe haar fisiese en psigiese gestel wat in die gedrang 

kom, ly die opvoeding van haar kinders ernstige skade omdat 

die karakter van die gesin bepaal word deur die liefde en nie 

deur ekonomiese faktore nie. 1 Aan 'n moeder met jong 

kinders stel dit hoe eise om 'n verborge sfeer vir 'n gesonde 

persoonlikheidsontwikkeling te skep en te handhaaf. Die 

emansipasie van die vrou het nie alleen in die gesin belang

rike verskuiwings teweeggebring nie, maar ook tot die maat

skappy en beroepslewe deurgewerk. 2 

Om voorskriftelik te wees ten opsigte van die werkende moeder 

is 'n uiters netelige en verantwoordelike taak. Watter argu

mente ookal gebruik mag word om die verskynsel te regverdig, 

bly dit 'n onomstootlike feit dat dit die vrou se primere taak 

is om moeder vir haar kinders te wees en daarom moet dit die 

maatstaf wees waarvolgens elke moeder haar eie gesinsituasie 

moet beoordeel. Niks mag toegelaat word om inbreuk te maak 

1. Venter, E.A.: op.cit., p.31 

2. Garbers, J.G.: op.cit., p.29 
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op die normale ontwikkeling van die kind op-sy-weg-na

volwassenheid nie. Dit bring mee dat ouers kundig moet 

wees ten opsigte van die eise vir sodanige normale ontwik

keling. 

(j) Dat die huisgesin 'n sleutelposisie in die same

lewing beklee, mag niemand betwyfel nie. In die stryd om 

die eerherstel van die Christelike lewenstyl van die 

Afrikaner word daar telkens 'n beroep op die huisgesin gedoen. 

Die hervormingswerk moet daar begin. 1 'n Kerngesonde 

huislike lewe is die sleutel tot 'n beter en gelukkiger same

lewing. Dit pas dus elke verantwoordelike burger van die 

volk om seker te maak of die lede van sy huisgesin deeglik 

toegerus word vir die eise wat 'n veranderde wereld aan hulle 

ste!. 2 

(k) Vir die Afrikaner het sy huis nog meer waarde as 

vir enige persoon van 'n ander nasionaliteit. Vir die 

Afrikaner is sy huis sy altaar waar hy ongesteurd sy God kan 

dien; dit is vir horn 'n toevlug waar hy ware rus, beskerming 

en geestelike toerusting vind; dit is ook sy ontspanningsoord 

by leunstoel j radio, geurige koffie en die liefde van sy eie 

mense; dit is vir horn die oefenskool vir die lewe wat horn in 

staat stel om sy wortels diep in die sosiale bodem in te 

slaan; dit gee horn sy gesinsgebondenheid, sy vermoe om gesag 

1. 	 Strauss, H.J.: fI'n Christelike lewenstyl" - Hoofstad, 
24 April 1971 

2. 	 Hattingh, D.J.: "Huisgesin en samelewing" - Die Kerkbode, 
Woensdag, 21 Julie 1971, p.76 
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te aanvaar, sy gasvryheid, sy natuurlikheid, sy selfvertroue 

- karaktereienskappe wat in die huisakker opgekom en wortel 

geskiet het; dit is sy rotsvesting met huislike gebondenheid, 

vrede, rykdom, eerbaarheid, stabiliteit, aantreklikheid, open

heid, tradisies en bo alles is dit vir hom nie 'n plek van 

steen en sink nie, maar 'n tempel van liefde, die plek waar 

sy huisaltaar staan, 'n veilige vesting vir sy kinders, die 

more en oormore van sy volk. Die krag van die Afrikaner 

se weerbaarheid setel in sy huis. 1 

(l) Die huisgesin van die toekoms sal dUs moet waak teen 

die verderflike invloede van die veranderde maatskappy op 

die gesinslewe. Die patriargale karakter mag nie verlore 

gaan nie. Die gesin as gesagsgemeenskap, lotsgemeenskap, 

arbeidsgemeenskap en kultuurgemeenskap moet sy bestendigheid 

en eerbaarheid handhaaf. Die verstedelikte huisgesin mag 

nie toelaat dat hierdie gesinstradisies verlore gaan of ver

swak nie. Veral mag die godsdienstige gemeenskap van die 

Afrikaanse gesin nooit sy geloofskrag verloor nie want daar

deur sou ook sy kindertal afneem, sy bestendigheid en kultuur

funksie verdwyn en sy familiale gesindheid verflou. 2 Hierdeur 

sou sy wapenrusting waarmee hy sy kinders moet toerus horn 

ontneem wees. 

(m) Ten slotte word daarop gewys dat die verantwoordelik

hede van ouers en ander opvoeders teenoor hulle kinders 'n 

1. 	 Piek, H.J.: "Die Afrikaner en sy huis" - Handhaaf, Maart 
1970, pp.12-13 

2. 	 Cronj€, G.: "Die Christelike huisgesin in ons volkslewe" -
Handhaaf, Junie 1971, pp.4-5 
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goddelike instelling is wat baie duidelik tot die mens spreek 

. d' SkrlOf . 1 Die etiologie van jeugontsporings le groot-Ult le 

liks opgesluit in wantoestande in die gesin. 2 Elke 

Christen-Afrikanerouer het 'n doopbelofte afgele voor God 

en Sy gemeente, naamlik lIom hierdie kind as dit tot sy ver

stand gekom het, van wie u vader of moeder of getuie is, in 

die 	leer (van die Protestants-Christelike Kerk) te onderrig 

of te laat onderrig". Indien hy hierdie doopbelofte nie 

nakom nie, staan hy skuldig voor die Hoe Gereg, voor sy volk 

en voor sy kind. 'n Ouer is nie in staat om sy kind tot 

geloofsekerheid te lei as hyself in die duister verkeer en 

twyfel aan sy eie sieleheil nie. 

Indien die Afrikanervolk jeugverwildering wil bekamp en sy 

jeug geestelikweerbaar wil maak om in die dag wat kom as 'n 

volk weerbaar te wees teen die demoniese aanslae van die 

Antichris, sal 'n grootskaalse bekering in die huisgesinne 

moet begin. " die huisgesin vorm immers die kern van die 

gemeenskap ... die krag van elke volk is gelee in die kwali

teit van sy gesinne - en die bydrae van elke individu gaan 

~n._ die.~~~r~!'~--E..!~k. ....~l!!~y_?y,=,;rlie .in fSY eie huisgesin. 3 

1. 	 Deuteronomium 11:18-19; Spreuke 22:6; MattheUs 18:5-6; 
Markus 10:14, 16; Spreuke 13:24; Efesiers 6:4; 
1 Samuel 2:12, 17; 1 Samuel 3:11, 13, ensovoorts 

2. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.36 

3. 	 Coetzee, J. Chris: Inleiding tot die Algemene Teoretiese 
Opvoedkunde, p.283 



190. 


4. 	 VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE KERK 

Die 	eerste taak van die kerk is nie om op te voed in dieselfde 

sin as die huisgesin en die skool nie. Die kerk moet waak 

oor die godsdienstige lewe van sy lidmate, moet die sakra

mente bedien en moet veraI sy lidmate tot geloofsekerheid 

lei. As opvoedende instansie moet die kerk afstuur op die 

uiteindelike doel van die opvoeding, naamlik lidie religieuse 

versorging, vorming en ontwikkeling van die opvoedeling. 

Die opvoeder is geroepe om te sorg vir die waaragtige religieuse 

vorming en ontwikkeling van die opvoedeling."l 

Die kerk het egter ook 'n opvoedende taak omdat dit doelgerig 

onderrig gee aan sy kinders en volwassenes, naamlik deur die 

verkondiging van die besondere belydenis aan sy lidmate. 

Deur sy lidmate het die kerk ook 'n aandeel aan die opvoeding 

wat 	 in die huis en skool verrig word. Die uiteindelike 

doel van die mens like opvoeding is soos volg saamgevat in 

die Heilige Skrif: 2 "Kom, kinders, luister na my; ek wil 

julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat Ius 

het 	in die lew~wat: dae liefhet om die goeie te sien? Bewaar 

jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie 

bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat 

goed is; soek die vrede en jaag dit na.,,3 

1. 	 Coetzee, J. Chris: Inleiding tot die AIgemene Teoretiese 
Opvoedkunde, p.283 

2. 	 Idem., p.283 
3. 	 Psalm 34:12-15 
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Omdat daar soveel onderlinge verskille tussen die verskillende 

kerke bestaan, is dit onmoontlik om presies te bepaal watter 

invloed die kerk in die skool het of behoort te he sonder om 

na 'n besondere rigting te verwys. Die kind van ouers 

van 'n bepaalde kerk is deur lidmaatskap van sy ouers ingelyf 

by 'n besondere religieuse gemeenskap. Die kerk kan geen 

ander leer aan sy jongmense en kinders verkondig as dit wat 

sy lidmate bely nie. Die plek en taak van die kerk in die 

opvoeding kan dus slegs bepaal word soos dit geld vir 'n 

bepaalde kerk. 

In hierdie studie gaan dit om die Afrikaanse Calvinistiese 

kerk en sy onderrig aan sy lidmate in die Calvinistiese 

geloof en die Christelike leer ooreenkomstig die Calvinistiese 

lewensopvatting. Die kind ondergaan 'n sekere vorming in 

die kerk en kategese en daar moet deeglik rekening gehou word 

met die aandeel van die kerk as 'n opvoedingsinstansie. 

Samewerking tussen huis, skool en kerk is belangrik omdat dit 

die sinvolle in die norme vir die kind aksentueer. As die 

eenheid nie behoue bly nie en 9Pvoeders mekaar weerspreek, 

is dit uiters verwarrend en ontwrigtend vir die kind, veral 

in sy hoerskooljare. 1 

1. 	 Van Vuuren, J.C.G.J.: Filosofie van die opvoeding - Studie
gids vir die U.O.D.-kursus, 1968-70, unisa, p.85 
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Gedurende die jongste dekades is die vraag dikwels dringend 

beredeneer of die kerk nie reeds so totaal uit pas met die 

omstandighede en behoeftes van die hedendaagse mens in die 

huidige wereld geraak het dat hy geen noemenswaardige invloed 

meer het nie. Die kerk het te doen met In ideologiese 

stryd en In insypeling in die kerk; In vervanging van In 

eerlike toegewyde en gelowige godsdiensbeskouing en -belewenis 

deur die ongelowige wetenskap en deur 'n moderne Skrifver

werpende teologie. 1 Hy het te doen met In wereldwye aan

slag waarin die Bybel gebruik word om In sosialistiese re

volusie in die Westerse wereld te bewerkstellig. In Nuwe 

evangelie wat In internasionale brandpunt onder teoloe geword 

het, word verkondig: die Evangelie van die Revolusie wat 

meen dat daar waar sosiale geregtigheid is, ook die Koninkryk 

van God is. 2 

Met die oog op die kerk as opvoedende instansie in die taak 

van geestelike weerbaarmaking van die jeug is hierdie vraag 

in verband met die huidige invloed van die kerk van primere 

belang. Kerkleiers3 in Suid-Afrika is dit met mekaar eens 

dat die kerke die afgelope dekades v~~r geweldige uitdagings 

geplaas is as gevolg van die toenemende ongeloof en "dooie 

werke n van lidmate van die kerk. 

1. 	 Alheit, H.G.K.: "Is die jeug van S.A. kerngesond?" - Refe
raat gelewer op SABRA-kongres~ JUlie 1971~ Hoofstad, 
3 Augustus 1971, p.16 

2. 	 Floor, L.: "Evangelie van die Revolusie ook in S.A. te sien" 
- Hoofstad, 13 Augustus 1971, p.ll 

3. 	 Dr.J.S. Gericke, Dr.J.D. Vorster, Ds.L.H. Stavast, e.a. -
Kommentaar gelewer op versoek 
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In Leraar1 het sy preek ingerig rondom 1 Korinthiers 3, verse 

12 tot 15 (liEn as iemand op die fondament bou, goud, silwer, 

edelgesteentes, hout, hooi, stoppels - elkeen se werk sal aan 

die 	lig kom ... ") en gese dat aan die fondament, Jesus 

Christus, geen fout te vind is nie, maar dat die mens totaal 

vergeet het dat hy geroepe is om op daardie fondament In 

geestelike gebou tot eer van God op te rig. Die materiaal 

waarmee gebou word, is dikwels hout, hooi, stoppels wat nie 

in staat is om die vuurtoets van God te deurstaan nie. Die 

keuse van hierdie tema is In tipiese voorbeeld van die onrus 

wat daar leef in die harte van predikers en kerkleiers, in 

die breere sin, oor die toenemende mate van onvrugbaarheid, 

passiwiteit en gebrek aan In lewende getuienis by die lidmate 

van die kerk. 

Sedert die dae van die Du Testament kom die eis na die Kerk 

van God: liEn jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek 

as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan le 

en as jy opstaan. u2 Die openbaring aangaande Jahwe, die 

God van Israel, en Sy wette en beginsels en sy belofte aangaande 

In Messias moet van geslag tot geslag oorgedra word. Dit is 

In eis en opdrag van God waaroor met jaloersheid gewaak is 

deur die destydse priesterlikheid van die Verbondsvolk. 

1. 	 Rautenbach, Ds. G.E.: Preek op Sondag, 12 September 1971, 
oggenddiens in die N.G.-Kerk, Wonderboom, Pretoria 

2. 	 Deuteronomium 6:7 
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In Nuwe Testamentiese tye kom weer direkte opdragte van 

Christus, die Koning van die Kerk: "Laat my lammers wei " 
en " .•. julle jongeres moet aan die oueres onderdanig wees;" 

en dit kom ook voor in verskeie ander uitsprake,l almal be

wyse dat die kinders deel van die gemeente en die erediens 

was, en aangesien hierdie briewe voorgelees was. Dwarsdeur 

die eeue het die kerk In taak gehad ten opsigte van die 

Christelike doop wat meegebring het dat die kerk die kind 

moes voorberei vir die belydenis van sy geloof. Dit is 

veral gedoen in die kategese wat dwarsdeur die eeue In 

besondere kerklike karakter gedra het en In onomseilbare 

stadium van feitlik elke jongmens se lewe gevorm het. 

In die Afrikaanse kerke was die katkisasie en belydenisafleg

ging reeds sedert die volksplanting 'n saak van hoe status 

en belang en 'n geleentheid waartydens die kerk, met goed

keuring van die ouers, die kind kon voorlig, onderrig en 
2toets. 

Dit word allerwee besef dat, as die samewerking van die ouers 

nie verkry word nie, die kerk sy jeug moeilik kan bereik. 

As die arbeid van die kerk doeltreffend en vrugbaar is ten 

opsigte van sy leiding tot geloofsekerheid van sy volwasse 

1. 	 Johannes 21:15; 1 Petrus 5:5; 1 Johannes 2:13-14; 
Titus 2:6-1; 1 Timotheus 4:12 

2. 	 Viljoen, D.J.: Kommentaar op versoek, op 18 Augustus 
1911, p.l 
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lidmate, sal die bearbeiding van sy jeug 'n heerlike en 

onbelemmerde werk wees. 

Daar het van skrywer 'n versoek uitgegaan na kerkleiers van 

verskeie Afrikaanse kerke om ernstig te besin oor die ver

antwoordelikheid van die kerk in die program van geestelike 

weerbaarmaking van die blanke jeug van Suid-Afrika en om 

dan hul siening te formuleer vir die doel van hierdie studie. 

Hier volg nou insiggewende bydraes van toonaangewende teoloe 

wat as 'n verteenwoordigende mening oor hierdie vraagstuk 

beskou kan word: 

Die kerk moet horn by sy terrein bepaal waar daar genoeg vir 

horn is om te doen. Behalwe die vanselfsprekende roeping 

van die kerk om die Evangelie suiwer, helder, aktueel en met 

krag te verkondig, moet die volgende gesigspunte na vore 

gebring word: 

1. Daar moet in die huidige tydsomstandighede besondere aan

dag aan verbondsprediking gegee word. Dit sal tot herstel 

en verstewiging van die ouerhuis lei en die gesag van die 

ouers beklemtoon en bewerkstellig. 

2. In die prediking moet tug en dissipline as weg tot die 

lewe teenoor die gees van gesagsverwerping verkondig word, 
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veral ook in die lig van Spreuke 6:23. 1 

3. Patriotisme en handhawing van identiteit en samestelling 

van die Afrikanervolk moet as gehoorsaamheid aan die vyfde 

gebOd2 gesien en aangewakker word. 

4. Die kerk het in reaksie teen die vuur- en swaelprediking 

van vroeer die klem te swaar op die liefde van God laat val. 

Die 	balans moet herstel word want Evangelie is 'n boodskap 

van oordeel en genade, geregtigheid en liefde. Die mens 

vrees nie meer nie, daarom is daar geen bekering of verant

woordelikheid nie. 

5. 	 Die kerk moet ook nie skroom om die roeping teenoor die 

volk wat God hier geplant het, saamgestel uit die Calvinisties

en Protestantse elemente van Hollanders, Duitsers en Franse, 

te aksentueer nie. 3 

6. Die kerk is een van die instansies wat die jeugdige die 

langste direk of indirek onder sy sorg het. Hy dra horn van 

sy geboorte tot sy volwassewording, vanuit geestelik

psigologiese gesigspunt gesien. Volwassenheid beteken onder 

meer die stadium van 'n mens se lewe wanneer jy in staat is 

1. 	 Spreuke 6:23: "Want die gebod is 'n lamp en die onderwy
sing In lig en die teregwysinge van die tug 'n weg tot die 
lewe". 

2. 	 Exodus 20:12: "Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae 
verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou 
gee. 1t 

3. 	 Vorster, J.D. (Moderator Synodi, Die Algemene Sinode van 
die Nederduitse Gereformeerde Kerk): paragrawe 1-5 as 
kommentaar gelewer op versoek, 10 Augustus 1911, p.l 
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om die volle verantwoordelikheid as mens op jou te kan neem. 

Daarom sal die kerk dit moet besef dat sy kategetiese of 

lerende verantwoordelikheid 'n lewenstaak ten opsigte van 

sy jeugdiges is. Dit beteken dat die kerk 'n vormende 

bemoeienis en betrokkenheid met die jeug op alle fases van 

die lewe het. Die onweerbaarheid en ontoegerustheid van 

die jeugdige kan derhalwe ook gewyt word aan die verkeerde 

of oppervlakkige optrede van die kerk in die uitvoering van 

sy taak. 

7. Die kerk, veral gesien vanuit Gereformeerde gesigspunt, 

gaan uit van die Verbondsgedagte, naamlik dat God aanspraak 

maak op die kind wat uit 'n Christelike gesin en volk gebore 

is en dat die ouer binne die kerk en vera1 by die doop met 

'n positiewe ingesteldheid die verantwoordelikheid aanvaar 

om die kind in die Verbondsverhouding groot te maak. Dit 

beteken dat die kerk teenoor die ouer en kind 'n wakende verant

woordelikheid dra. Daarom moet die kerk in sy verkondiging, 

dit wil se prediking, en ook in sy onderrig steeds besig 

bly om kind en ouer te herinner aan sy verbondenheid tot God. 

Hierdie wortel van sekerheid moet gevestig raak en gevoed 

word, eerder as om steeds losgewikkel en in sy groei gehinder 

te word. Daar moet aan die kind geleer word om sy doop te 

verstaan. 

8. Die kerk moet derhalwe sy taak om die ouer te begelei 

in sy moeilike opdrag ernstiger aanvaar. Die boodskap van 

die Woord van God is die sterkste begeleidende faktor in 'n 
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tyd van verwarring. Hierin het die kerk tn kragtige wapen 

teen die aanvalstrategie van die Bose om sy fyn beplanning 

te ontmasker en te openbaar. Daar is niks wat vandag gebeur 

wat nie reeds in die Bybel beskryf word nie. As Nebukadneser 

daartoe oorgaan om die jeug op die maat van musiek te laat 

kniel,l dan sien ons daarin die strategie van die Bose om 

ook vandag mense ritmies te verslaaf aan nuwe afgode van mense

persoonlikhede of mense-ideologiee. Die kerk sal in die 

toekoms baie duidelik as tn ligtoring op die rotsige lewenskus 

moet staan. Ook hier word dit beklemtoon dat die bereiking 

van die jeug by die ouer begin. 

9. Wanneer die verantwoordelikheid van die kerk teenoor die 

jeug bepaal word, kan die breere invloed van die gemeenskap 

nie onderskat word nie. In Suid-Afrika het die kerk vir die 

Afrikaner nog tn duidelike beeld. Die mens en veral die 

jeugdige moet aan hierdie beeld van die kerk, wat sterk spreek 

in sy lewe, met aangenaamheid kan dink. Die beeld behoort 

so te wees dat hy diep trots daarop kan wees. Daarom mag 

dit nie toegelaat word dat die kerk 'n duistere, tn onsekere, 

tn vertroebelde, tn dubbelsinnige of tn onGelukkige beeld ver

toon nie. Daar sal ernstig gewaak moet word dat die jeug nie 

tn beeld van die kerk sal kry wat staties, negatief en nutte

loos is nie, maar een wat steeds dinamies, aantreklik en 

"jeugdig" is. 

1. Daniel 3:4-5 
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10. Die krag en waarde van die prediking is uiters belang

rik in die uitoefening van die kerk se taak. Die kerk 

spreek kragtig deur sy preke. As die stem van die kerk dus 

onhoorbaar, onverstaanbaar, onnatuurlik en onaansprekend 

is, sal dit sy doel nie bereik nie - altans nie wat die 

jeug betref nie. 1 Daarom moet die prediking veel meer 

dialogies as deklamerend wees; dit moet nie negatief en 

vraend wees nie, maar meer positief en beantwoordend. Die 

jeug moet voel dat hulle kerk toe gaan om te hoor wat God se. 

Die prediking behoort so duidelik en effektief aangebied te 

word dat dit sal lei tot die inskakeling van sy lidmate in 

die aktiewe werk van die kerk. Die kerk sal dus meer in 

openhartige gesprek moet gaan met die jeug oar hulle behoeftes 

en wense - oak ten opsigte van die prediking wat steeds die 

verkondigde Woord van God moet wees, maar in In verpakking 

wat meer aktueel en prakties gerig is sodat die erediens in 

geheel mense sal trek. 

11. Dit is kenmerkend van die jeug dat hy as enkeling gesien 

wil word, maar oak as groep en daarom wil hy geken word as 

individu, maar oak as gemeenskapsmens. Die persoonlike ver

houding in die kerklike lewe moet dus nooit verbreek word 

nie. Hy wil nie as nommer behandel word nie, maar in sy 

1. 	 Die prediking wat aan die adres van die jeug gerig word, 
is dikwels in 'n idioom wat vir hulle bloat teoreties 
en lewensvreemd is. Dit handel vir hulle oar In ander 
wereld wat vir hulle nie aktueel is nie en wat dUs on
hoorbaar en onverstaanbaar is 
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menslike bestaan 'n wese wees met 'n naam en eie identiteit. 

Hy wil nie noodwendig bo sy groep bevoorreg word nie> maar 

hy wil in sy groep raakgesien wees. Daarom het die kerk 'n 

verantwoordelikheid - wat in die verlede nie altyd aanvaar 

is nie - om in gesprek te tree met die jeugdige, en "gesprek" 

beteken dat twee mense aan die woord is. Daar moet gelei 

word> maar daar moet ook geluister word. Die jeug wil nie 

by die eerste woord in die rede geval word nie. Hulle het 'n 

wil van hulle eie - 'n wil waarmee die kerk rekening moet 

hou en wat gerig moet word volgens die wil van God. 

12. Die kerk sal groter erns moet maak met gesinsbesoek waar

tydens ouers en kinders pastoraal ontmoet word. Dit moet 'n 

intieme ontmoeting wees op grond van die gesinsbestaan. 

Hier ontmoet mense mekaar voor God. Dit is meer as om vir 

die jeugdige te se hy moet kerk toe gaan - dit moet vermanend> 

maar ook bouend en leidend van aard wees. Daar brand dikwels 

in sy hart 'n nood wat erens tot uiting moet kom. Hy soek 

na 'n geskikte kontak en hierdie kontak is vir horn lewensbe

langrik. 

Met die oog op die geestelike nood van ons jeug het die diens 

van die ampte (diaken, ouderling en predikant) hedendaags 'n 

dringender noodsaaklikheid geword as ooit tevore. Gedurende 

die afgelope tyd het die verskynsel van sekularisme sy nood

lottige verskyning in die Westerse wereld gemaak, dit wil se 

die kultuur is ontgoddelik en geestelike waardes in die same

lewing het verlore gegaan. Die neutraliteit in die opvoeding, 
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die openbare godsdienslose skool het 'n gees van totalitere 

heidendom bevorder. 1 Hierdie gees is onmiskenbaar besig 

om ook Suid-Afrika baie sterk te beinvloed. 

Die kerk sal sy huisbesoek in alle erns moet herstel. Die 

diaken moet sy priesterlike werk (armversorging, vertroosting 

van siekes en ander behoeftiges, ens.) verrig. Hy is nie 

as kollektant geroep nie, maar " •.. om armes, weeskinders, 

oues van dae, siekes en baie ander ongelukkiges te help".2 

Die ouderling moet as opsiener getroue huisbesoek doen. 

Hy het 'n groot en godgegewe verantwoordelikheid omdat hy 

deur Christus self gekies is. Hy word uit die agterste 

linies na vore geroep vir aktiewe diens deur die Koning van 

diekerk. Hy word deur Jesus geroep en as Sy persoonlike 

verteenwoordiger die wye wereld ingestuur. 3 Hy moet sy 

taak uitvoer ~nder die bewussyn dat hy « onder hoer bevel 

wandel as ouderling tussen die kudde van die Here as 'n man 

van GOd".4 Wat die predikant se pastorale bediening betref, 

moet die pastorale gespreksontmoeting die sentrale plek inneem. 

De Klerk se: "Pastoraal is die diens van God deur middel van 

die gesprek as intermenslike relasie, veral van die kerklike 

ampsdraers met die gemeente as enkelinge en in groepsverband, 

1. Du Toit, H.D.A.: Olie op die wonde, p.12 
2. Idem., p.127 
3. De Klerk, W.J.: Die Herder-ouderling, p.7 
4 . Idem., p. 8 

QQ 
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waardeur die volle mens in sy konkrete situasie op profetiese, 

priesterlike en koninklike wyse ontmoet word, om middellik 

in die mens die lewensvernuwing in Christus te bewerkstellig, 

te lei en te onderhou, tot eer van die Here en tot opbouing 

van die ware geloof in al sy gestaltes."l 

13. Die kerk moet baie beslis meer doelbewus gebruik maak 

van sy kategese lokaal om die jeug deur die ganse lewe in alle 

fases te begelei op pad na mondigheid (ook kerklike mondig

heid), deur onderrig uit die Woord, en die belydenis, vir hulle 

lewe in die kerk en die werklikheidsituasie. Deur die kate

gese word die jeug gehelp met die ordening van en die aanvul

ling by dit wat die huis gedoen het en in aansluiting by die 

skool om so tn dieper dimensie aan die lewe te gee. Kategese 

is om liefde te kweek en te wek vir Jesus Christus en sy 

Kerkj dit is om liefde te wek vir Sy werk ook deur die daelikse 

nakoming van die mens like arbeid; dit is om liefde te wek vir 

ander, veral deur jou eie te waardeer; dit is besonderlik 'n 

geleentheid om in te lig en voor te lig vir die ganse lewe 

in die hedendaagse wereld. As daar gedink word in terme van 

geestelike weerbaarmaking, sou mens kon se dat kategese 2 tege

lykertyd kontoerwalle bou, brandpaaie maak en loopgrawe graaf. 

1. 	 De Klerk, W.J.: Wending, p.161 

2. 	 Van Rensburg, W.L.J.: Die pedagogiese verantwoordelikheid 
van kategetiese onderrig in die drie reformatoriese 
Afrikaanse kerke in Suid-Afrika. Ongepubliseerde 
proefskrif, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., p.l -
Kategese word beskryf as "diens wat die kerk aan die jeug
(dooplidmate) verrig met die bedoeling om die jeug in te lei 
in die inhoud van die Heilige Skrif en die belydenisskrifte 
en om die kinders van die verbond, van die sakrament van die 
doop op te lei tot die sakrament van die nagmaal". Indien 'n 
leser meer wil weet van die kategetiese onderrig word boge
noemde proefskrif sterk aanbeveel. 
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14. Die kerk moet meer aktief wees in sy aanvoorwerk om 

projekte van geestelike ontwikkelingshulp in die veranderende 

wereld op alle terreine te skep. Die statiese toestand van 

die kerk moet plek maak vir In aktiewe bestaan waarin die 

jeug sinvol en met vreugde diens kan lewer. Hulle salop die 

"markpleine" gehaal moet word om aktief in die "wingerd" van 

God ingeskakel te word sodat hulle verlos kan raak van hulle 

gevoel van ledigheid en ondiensbaarheid. 

15. Die program van die kerklike en godsdienstige jeugver

enigings moet drastiese vernuwing ondergaan sodat daar dieper

trefkrag sal wees waardeur In groter persentasie van die ge

meentelike jeug in groepsverband en in verenigingsverantwoorde

likheid betrek sal kan word. 

16. Daar sal in toenemender mate met die jeug gekommunikeer 

moet word deur die film, radio, televisie en geskrif. Daar 

sal programme en artikels met In korrekte inslag, met die regte 

kommunikatiewe moontlikhede en die nodige positiewe leiding 

geskep moet word. Die kerklike kommunikasie moet altyd 

"stereo" wees, dit wil se In weergawe van die juiste ruimte

like klanke, maar dan altyd met die hoogstaande inhoudsgehalte 

van harmonie en musikaliteit. 1 

Prof. dr. Jac J. Muller, ook verbonde aan die Fakulteit van 

Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch, se dat die 

kerk se verantwoordelikheid vir horn in die volgende le: 

1. 	 De Villiers, D.W.: Kommentaar gelewer op versoek, in para
grawe 6-16 op 16 Augustus 1971, pp.1-5 (behalwe waar tussen
in na ander outeurs verwys is) 
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17. Primer - die bereiking van die jeug deur die reddende 

Evangelie 	en die lewensvernuwende krag van Jesus Christus 

(deur prediking, kategese, Christelike verenigings en inten

siewer jeugsorg en evangelisasie). Die geredde mens is die 

vernieude en weerbare mens. 

18. Sekonder - deur die verkondiging van die gesag wat in 

gesin en skool en staat In Bybelse imperatief is en wat opge

sluit le in die gebod: "Eer jou vader en jou moeder"l (ten 

opsigte van gesagsverwerping en bandeloosheid); 

deur die bestryding van alle wyses van geestelike afbraak 

deur vreemde ideologiese leringe, pornografiese geskrifte, 

ensovoorts; 

- deur die daarstelling van organisasies waarlangs die jeugdige 

energie op konstruktiewe wyse gelei en benut kan word, In 

alternatief vir verydeling en kwaaddoen; 

- deur In grondige en volgehoue onderrig aan die hele gemeente 

(groot en klein) in die grondwaarhede van die Christelike ge

loof en die waarde van die Christelike sedes en Bybelse norme 

vir geloof en lewe. 2 

Prof. dr. J.A. Heyns, tans verbonde aan die Ned. Geref. Kerk 

se Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria, 

meen dat die taak van die kerk in die geestelike weerbaarmaking 

van die jeug in die toekoms die volgende sal wees: 

1. 	 Exodus 20:12 
2. 	 Muller, Jac J.: Paragrawe 17 en 18 in kommentaar gelewer 

op versoek, 14 Augustus 1971, p.l 
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19. Die kerk sal die jeug bewus moet maak van die nuwe wereld 

waarin Suid-Afrika sedert enkele dekades horn bevind. Voor

ligting in verband met nuwe strominge op die gebied van die 

teologiese denke1 is noodsaaklik. Hy le ook nadruk op die 

belangrikheid van die kategese as 'n geleentheid tot onderrig 

van die jeug ten opsigte van hierdie voorligting en ook met 

betrekking tot die wyse waarop die jongmens Christen is, nie 

net in die kerk nie, maar in die wereld en veral in die heden

daagse wereld van die laaste dekades van die twintigste eeu. 

Die kerk sal sy aandag veel meer moet toespits op die nuwe 

wereld en nie net op die nuwe houding ten opsigte van die nuwe 

wereld nie. 

20. Die kerk sal aandag moet gee aan die dringende vraag of 

dit voldoende is om eenvoudig net ou formuleringe en geykte 

frases te herhaal in 'n nuwe wereld met nuwe mense. Hy sal 

homself dus moet ondersoek. Is sy prediking relevant, spreek 

dit die mens van vandag aan? Is sy teologie relevant, of 

bedoel vir 'n periode wat verby is? Die kerk sal meer kon

kreet moet wees. Films, lektuur, dramas, ensovoort~ sal 

bespreek moet word. Die verkeerde en die positiewe sal kon

kreet aangewys moet word. Die kerk sal nie langer vaag en 

algemeen mag wees nie. 

1. 	 Heyns, J.A.: Sterwende Christendom - behandel hierdie 
onderwerp op 'n doeltreffende wyse 
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21. Die kerk sal homself moet afvra watter taak hy in die 

nuwe wereld vir die jongmens kan aanwys. Net praat, dialoog, 

is nie voldoende nie - die jeug sal tot dade aangemoedig moet 

word. 

22. In medewerking met die skool en universiteit is die bybring 

van die Christen-Afrikaner se lewens- en wereldbeskoulike 

opvattings lewensbelangrik. Wat is Calvinisme, liberalisme, 

humanisme, ensovoorts? Daar moet meer geleenthede geskep 

word vir diskussiegroepe en werkgroepe tydens jeugkampe, 

1ensovoorts. 

Aanvullend by bogenoemde menings volg ook 'n paar gedagtes 

van dr. F.E.O.'B. Geldenhuys, tans Moderator Synodi, Noord-

Transvaalstreek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, in 

verband met die onderhawige saak. 

23. Dit is die taak van die leraar om in sy prediking en 

pastorale sorg die gemeente bewus te maak van die dreigende 

gevare en die positiewe antwoorde uit Gods Woord helder te 

stel. 

24. Die susters van die gemeentes moet ingelig word oor hulle 

persoonlike verantwoordelikheid teenoor hulle eie huise en 

kinders. 

25. Die kerk moet deur middel van sy jeugsorg positiewe leiding 

en rigting gee aan die jeug wat nog in kontak bly met die kerk. 

1. 	 Heyns, J.A.: Paragrawe 19-22 in kommentaar gelewer op ver
soek, 16 Augustus 1971, p.1 
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Hulle (veral die ryper jeug, sestien jaar en ouer), moet 

geskool word in die tegniek en metodes om hulle medejongmense 

te help - die kerk moet sy eie ltTeen Challenge"-program 

organiseer en van stapel stuur. (Hiermee is reeds 'n begin 

gemaak in Kaapstad.)l 

26. Die kerk sal horn meer moet beywer om die individu te 

bereik 	en te motiveer tot 'n positiewe, doelgerigte lewens

2opset. 

Prof. dr. A.B. du Preez, in lewe hoogleraar in Teologie aan 

die Universiteit van Pretoria, spreek sy kerk toe op 'n lands

wye kongres in 'n referaat wat handel oor die mens as verant

woordelike wese en vestig die aandag van kongresgangers 

op sekere rigsnoere tot redding uit die sedelike noodtoestand 

op die volgende wyse: 

27. Klaarblyklik kan In genesing van die sedelike noodtoe

stand nie gesoek word op nuwe bane nie, maar moet daar terug

gekeer word tot die ou beproefde paaie. 

28. Die ou Evangelieboodskap bied die enigste moontlike hoop. 

29. Die mens mag horn nie skaam vir die Evangelie nie, maar 

moet weer bewus daarvan word dat God die wereld deur die 

preekstoel regeer. Die Woord as die Swaard van die Gees het 

nie sy krag verloor nie. 

1. 	 Victor, P.: ItOm te soek en te red" - Die Kerkbode, 4 Augusts 
1971, p.150 

2. 	 Geldenhuys, F.E.O 'B.: Paragrawe 23-26 in kommentaar ge
lewer op versoek, bylaag F, 18 Augustus 1971, p.l 
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30. Die hoofklem moet val op die Woord en op die kerk as 

Christelik opvoedende instansie. 

31. Die openbare mening moet vanuit Gods Woord voorgelig word 

om veral die mens te ken as verantwoordelike wese en dat hy 

verantwoordelik staan voor God. 

32. Daar is geen heil te vind in isolas van die Westerse 

wereld nie. Suid-Afrika het 'n goddelike roeping om die 

leiding te neem op teologiese, godsuienstige en sedelike gebied 

en om sy boodskap van vaste sedelike norme op alle lewens

terreine in die verheidense wereld in te dra. Hiertoe 

is 'n groot en kragtige publikasiefonds noodsaaklik 

sodat voorligting in die binne- en buiteland veral op gods

dienstige en sedelike gebied gegee kan word. 

33. Die kerk sal moet poog om die jeug nog beter toe te rus 

met 'n geestelike wapenrusting. 

34. Teenoor die magte van sekularisasie, humanisme en 

liberalisme wat veral verantwoordelik is vir die teenswoordige 

horisontalisme, moet opnuut 'n teosentriese denke gepropageer 

word met 'n Godgerigte lewe. 

35. Teenoor die hedendaagse gejaag na vernuwing, moet die 

waarde van gesonde konserwatiwiteit gehandhaaf word. 

36. Wetenskap en kuns moet losgemaak word van sy eiewetlikheid 

en selfvergoding en moet gesien word as gawes in diens van 

God en mens. 

37. Daar kan nie veel goeds verwag word van die owerheid se 
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sensorskap solank die eiewetlikheid en die beginsel van 

"ltart pour ltart" gehuldig word nie. 

38. Die beginsel van gesag moet vanaf die gesinsgemeenskap 

tot die hoogste universitere opvoeding as fundamenteel vir 

alle opvoeding in ere herstel word sodat uit innerlike oor

tuiging reg en orde in die volkslewe verseker kan word. 1 

39. Die Afrikaner glo dat sy kerk in hierdie nuwe wereld, 

meer as enige ander opvoedende instansie, sy klank duidelik 

moet laat hoor en sy lidmate moet oproep tot geloofsgemeen

skap wat gefundeer is in die historiese mag van die Woord van 

God. As instrument in die hand van die Goeie God, is die 

kerk vir die Afrikaner tot onberekenbare seen. Hoe donkerder 

dit word op aarde, hoe helderder sal die lig van die kerk 

skyn in die duisternis. Die taak van die kerk sal in die 

komende jare al hoe groter word. 2 

Die kosbaarste besitting van tn volk en vanselfsprekend ook 

van die kerk bly sy jeug. Die welslae van alle ander ver

takkinge van sy werk is afhanklik van die regte vorming van 

sy jeug tot volwaardige lidmate van hul kerk. Opvoeding van 

die kind is dus tn winsgewende belegging vir die toekoms. Die 

jeug is die kerk van more - hulle is die boumateriaal van 

vandag. 

1. Du Preez, A.B.: Paragrawe 27-38: "Rigsnoere tot redding uit 
die sedelike noodtoestand" - Soeklig op ons sedes, p.29 

2. Venter, E.A.: Die gelowige in die samelewing, pp.34-35 
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Die swaartepunt van die Afrikaanse kerke - wat betref sy vraag

stukke, sy getalle en ook sy moontlikhede - val tans in die 

stad. Dit is hier waar die kerk die grootste gevaar loop 

om sy jeug te verloor, veral ook sy naskoolse jeug wat na 

die stad verhuis. As hierdie verlies eers een maal plaas

gevind het,kan die waarde daarvan met niks binne die bereik 

van die kerk ooit meer vergoed word nie. Daarom is die kerk 

geroep om onafgebroke op sy hoede te wees en met In gevoelige 

oog en oor en 'n warme hart, kennis te neem van wat sy jeug 

nodig het. Dit verg voortgesette en wetenskaplik-noukeurige 

studie en ondersoek,l maar veral herder like versorging, in 

besonder deur huisbesoek deur predikant en ouderling. 

4.1 Slotgedagtes 

Die groot vraag wat ontstaan is waar die kerk moet begin. 

Dit is jammer dat daar in die verlede so min gemaak is van 

sinodale besluite en aanbevelings van volkskongresse. In die 

toekoms behoort hierdie besluite en aanbevelings opgevolg te 

word en daadwerklik geimplementeer te word sover dit prakties 

uitvoerbaar is. Die allerbelangrikste vertrekpunt in die 

hantering van die vraagstuk deur die kerk le by die opleiding 

van predikante deur 'n korps van teologiese dosente wat in 

staat is om hierdie ideaal deur wetenskaplike beplanning te 

bereik. Die dialogiese aspek van die opvoeding moet voortaan 

1. 	 Strauss, W. de W.: 'n Sosiologiese studie van die vraagstuk 
van die inskakeling van die naskoolse jeugdige tot 'n vol
waardige lidmaat van die Ned. Geref. Kerk in die stedelike 
gebied van Pretoria 3 ongepubliseerde proefskrif, p.429 
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so toegepas word dat die toespraak sal verdwyn tussen dosent 

en die huidige mondige gespreksgenoot. 1 

Die onderlinge verantwoordelikheid van gesin, skool, kerk, 

gemeenskap en staat in die geestelike weerbaarmaking van die 

jeug, moet gesien word as komponente van 'n onderlinge ven

nootskap. Daarom is dit vanselfsprekend dat elkeen nie 

alleen 'n eiesoortige verantwoordelikheid het nie, maar dat 

daar in die uitoefening daarvan 'n hegte eenheidsband sal wees 

wat beteken dat daar erkenning van mekaar se verantwoordelik

heid en medebeplanning sal wees. Hierdie beplanning en 

kennisname van mekaar kan alleen geskied wanneer die subjektc 

wat verantwoordelik is, geleentheid het om die objekte - in 

die geval die jeug - te ontmoet om dialoog en gesprek te voer.2 

Samevattend kan gese word dat die kerk as die liggaam van 

Christus, die eenheid van alle gelowiges,3 die jeug aan hul 

God 	 moet bind, aan hul kerk, aan hul eie geslag, aan hul gesin 

en aan hul eie volk. Hulle moet leer, veral ook deur die 

kategese, wat liefde vir God, liefde vir hul naaste en ook 

vir hulself beteken. Daar moet by die jeug 'n sin vir die 

goeie, 'n waardering vir die mooie en 'n ywer vir die waarheid 

gekweek word. 4 

1. 	 Heyns, J.A.: Kommentaar gelewer op versoek, 16 Augustus 1971, 
p.l

2. 	 Vorster, J.D.: Kommentaar gelewer op versoek, 10 Augustus 
1971, p.l

3. 	 Spier, J.M.: Orientering in die Christelike wysbegeerte, p.96
4. 	 De Villiers, D.W.: Kommentaar gelewer op versoek, 16 Augus

tus, p.5 
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4.2 Uitbouing van reeds bestaande organisasies 

Die Afrikaanse kerke is reeds sedert die volksplanting van 

die Afrikaner in 1652 besig om deur bearbeiding van die 

dooplidmate die kinders van die gemeente voor te berei vir 

die 	kerk van more. 

Naas hierdie amptelike, lerende optrede van die kerk met die 

doel om die jeug op lidmaatskap voor te berei, het ook die 

behoefte gegroei by sowel die jeug as by ouer lidmate om 

die jeug self te organiseer tot uitlewing en beoefening van 

die 	dinge wat hulle besig is om te leer of so pas bely het. 

So het verskillende jeugverenigings ontstaan wat in die 

afgelope jare 'n besondere plek in die kerklike aktiwiteite 

beklee. 

Die 	kerklike jeugaksie kan in drie komponente verdeel word, 

naamlik arbeid aan dooplidmate, aan jong belydende lidmate 

en ten opsigte van die opvoeding en onderwys in die algemeen. 

Die kerk maak van die jeug 'n voortdurende studie-objek en 

beywer horn om onder andere deur wetgewing,handboeke vir Gods

diensonderrig op skool, tydskrifte, jeugkampe, jeugsentrums, 

bearbeiding deur studenteleraars, ensovoorts die jeug kerkbewus 

te maak. 1 

1. 	 Viljoen, D.J.: Kommentaar elewer op versoek, op 18 Augustus 
1971, pp.1-3. Ds. D.J. V1lJoen 1S tans afgesonder deur die 
Noord-Transvaalse Sinode van die Ned.Geref.Kerk vir die 
geestelike bearbeiding van sy dooplidmate.) 
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Die geestelike weerbaarmaking van kinders, vormbare en 

opvoedbare mensemateriaal waarmee die Kerk van Christus op 

aarde gebou moet word, is In onvervreembare verantwoordelik

heid van die kerk. Dit is vir die kerk dus lewensnoodsaak

lik 	om In ingrypende studie te maak van sy jeugaksies, ten 

einde vas te stel of hy met die tyd meeleef en wel nog die 

jeug bereik. 

Op grond van die getuienisse van reedsgenoemde meewerkende 

kerkleiers in Suid-Afrika en op grond van die duidelike en 

onbetwisbare tekens van In kwellende mate van jeugverwildering 

van ons tyd, word die volgende stelling heelhartig onder

steun: "Die belangrikheid van die kind word in ons kerklike 

lewe nog nie na behore besef nie. Die kind in die kerk is 

nog te dikwels lafskeePkind,,,1 en derhalwe word ook met reg 

beweer: "Kinderverwaarlosing is 'n akute probleem in ons 

kerk. 1I2 

Dit 	is dus onweerlegbaar die kerk se profetiese taak om in 

'n vyandige wereld, nieteenstaande sy hedendaagse martelaars

gestalte, sy getuienis in die krisisuur van die laaste dekades 

van die twintigste eeu met absolute gehoorsaamheid uit te dra. 

1. 	 Lombard, H.J.: "Ons toekoms - die kind", Die Kerkbode, 
23 Oktober 1974, p.531 

2. 	 Idem., p.529 
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5. VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE GEMEENSKAP 

In die geskiedenis van die Westerse wereld sal die sewentiger

jare van hierdie eeu sekerlik bekend staan as die dekade van 

permissiwiteit - 'n tydperk waarin meer en meer vergunnings 

gemaak is ten opsigte van die gedrag van die mens, jare waarin 

die gedagte van vryheid van die mens tot sy uiterste gevoer 

is sonder om 'n woord te rep van die verantwoordelikheid 

en gebondenheid wat juis deur die vryheid veronderstel word. 

Dit is 'n tyd waarin die permissiwiteit horn verlustig in die 

wyse waarop die Westerse beskawing in 'n toestand van dekaden

sie verval - waarin aanskou word hoe die vlamme van porno

grafiese leesstof, seksuele perversiteite, gesagsverwerping, 

ensovoorts, hoog brand en die jeug van die volk vernietig. 1 

Die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie het 'n radiopraatjie 

uitgesaai waarin onder andere die volgende gese is: 

"In Chicago het 40,000 jongmense wat 'n 'rock'....;musi~.:fees by

gewoon het, vandeesweek amok gemaak. Geweldpleging en brand 

het deur die stad versprei. Vier lede van 'n hippiebende 

is daarvan aangekla dat hulle die aktrise Sharon Tate en ses 

ander vermoor het. In Washington is 'n ondersoek voortgesit 

in verband met 5,000 bomaanvalle waarin 40 mense omgekom het 

en sowat 300 beseer is en skade van tienduisende miljoene 

1. Pieterse, J. E. : op. cit., p.1 
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dollar veroorsaak is. Dit is die vrugte van die permissiewe 

gemeenskap in die toonaangewende land van die vrye wereld. 

Groot kerke in die Verenigde State liberaliseer hul houding 

in verband met sake soos aborsie en kuisheid. Die radikale 

teologiese beskouing dat God dood is, vreet aan die grondslag 

van geloof en selfbeheersing. 'n Kerkblad vir jongmense 

(flColloguy") het onlangs 'n naakte vrouefiguur op die voorblad 

gehad. En evangelis Billy Graham het opgemerk: "Bordele onder 

beskerming van die kerk, soortgelyk aan die tempelprostitute 

van ou Korinthe, sal die volgende stap wees."l 

Al hierdie opmerkings is geen verbeeldingsvlugte nie, maar 

gee die huidige ware toedrag van sake in Amerika weer soos 

sobere kommentators en tydskrifte dit weerspieel. Party 

mense meen dat dit In verbygaande fase is wat aanleiding sal 

gee tot 'n soort Victoriaanse reaksie. As daar nie reaksie 

is nie, sal die Westerse beskawing vernietig word sonder 

dat vreemde leers 'n voet sal hoef te versit. En Suid-Afrika 

het geen spesiale immuniteit nie. 

Uit die vorige hoofstuk het dit geblyk dat daar 'n diepe besef 

van verantwoordelikheid bestaan by leiers op verskillende 

volksterreine. Daar word reeds veel gepraat, gepreek en 

geskryf oor die interna8ionale gevare wat die vreemde gemeen

1. 	 Moraliteitskrisis in die V.S.A.: Radiopraatjie uitgesaai 
deur die Afrikaanse diens van die S.A.U.K. op 29 Julie 1970 
om 18h50 
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skapsideologie van permissiwiteit ook vir Suid-Afrika inhou, 

maar daar sal meer daadwerklik opgetree moet word om die 

vyand betyds te ontwapen. Daar sal vanuit In Calvinistiese 

visie ernstige beplanning van werk en tyd moet Plaasvind. 1 

Dat die Afrikaner in 'n totaal ander wereId lewe as selfs 

sy naaste voorgeslagte, vereis geen bewysvoering nie. Op 

elke terrein het daar fenomenale veranderinge en selfs om

wentelinge gekom. Gepaard met die ontwikkeling gaan nou 

die verskynsel dat die tempo waarteen dit plaasvind steeds 

vinniger word. Gebeure wat vroeer oor generasies tot ont

plooiing gekom het, blyk nou in enkele jare te geskied. 

Van Riessen praat van: "De opkomst van de moderne techniek 

heeft het gelaat van het aardrijk grondig veranderd. Zo 

grondig, dat daarmee niets in de geschiedenis der mensheid 

te vergelijken is. En zo snel was de opkomst in de afgelopen 

150 jaar, dat het leven in de duizenden jaren daarvoor 

schijnt stilgestaan te hebben, als men het vergelijkt met de 

drift van de technische eeuw." Die vraag is " ..• waarheen 

wij nu eigenlijk op jacht zijn~ Zijn wij daarmee op een 

goede weg, of voert zij ons naar de afgrond? Leidt de moderne 

ontwikkeling naar God toe, of voert zij van Hem af?,,2 

1. Duvenage, S.C.W.: In die dae van jou jonkheid, p.144 

2. Van Riessen, H.: Roeping en probleem der techiek, p.7 
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Verder beskryf hy vier skriIIende kontraste in die huidige, 

bekIemmende situasie: 

(a) TerwyI die proses van maatskapIike integrasie op 

aIIerIei gebiede voortsnel, vind daar 'n geesteIike disinte

grasie pIaas. 

(b) TerwyI die tegniese ontw1kkeling voortgaan en weI

vaart en gerief van die mens tot ongekende hoogte opvoer, 

word aIIe Iae van die bevolking verIam deur 'n normkrisis 

soos die wereId nooit voorheen geken het nie. 

(c) TerwyI die sameIewing nog nooit voorheen so perfek 

bestuur kon word met behuIp van die tegniek nie, skyn dit 

of aIIe pogings om Ieiding te gee, misIuk en asof 'n noodlot 

die wereId tot ondergang dryf. 

(d) Die Westerse beskawing het sig by uitstek onder 

Ieiding van die Christendom tot 'n besondere hoogte ontwikkel 

in vergeIyking met ander kuIture, maar in sy Iaaste en rykste 

stadium tree nou 'n duideIike ontkerstening van die mens en 

sameIewing na vore. 1 

Die kuItuurfiIosowe van vandag is somber gestem oor die huidige 

toestand. HuIIe beskou die tegniek as een van die beIangrik

ste faktore wat verantwoordelik is vir die "verandering" van 

die mens. Die moderne mens het It zeer zakeIijk geworden; 

1. Van Riessen, H.: op.cit., pp.8-9 
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net a1s hun huizen en bruggen. En zeer gespecia1iseerd; 

net a1s hun machines. Zij wi11en niet weten van tijdver

lies; net zo min a1s de e1ectriciteit. Ze 1even voortdurend 

op het nippertje. Hun tijd is zo gevu1d a1s een radio

programma en even opwindend. Pauzes voor hun zie1 kennen 

ze niet. Dat zou hen maar onrustig en eenzaam maken. A1s 

ze de gehe1e were1d maar winnen, dan wi11en ze die zie1 we1 

vergeten. Ook zijn zij onder1ing zeer uniform geworden; 

juist zoa1s hun massaproducten. De massamens is in aantocht."l 

Saam met die veranderde mens het die same1ewing ook verander. 

Die same1ewing is besig om uit te groei tot fn were1dmaatskappy. 

liEn dat wordt hoe 1anger hoe meer een berekende, een bep1ande, 

een kunsmatige maatschappij met zeer sterke door de techniek 

verschaffe bindingen. Dese maatschappij biedt de mens 

voor zijn persoon1ijke vrijheid hoe 1anger hoe minder ruimte." 2 

Dit a11es sou geen prob1eem geskep het nie as die mens in 

hierdie gebeure ook self aktief saamgegroei het. Dit is slegs 

enke1inge, 1eiers, bestuurders en hu1 direksies wat die ver

nuwings teweegbring. By hierdie bep1anning word, soos hierbo 

aangetoon, die he1e same1ewing spoedig ingeskake1. Die 

beplanning gaan om die bepa1ing van die 1ewe van ander mense, 

om die produksie en om die beheersing van die toekomstige ekono

1. Van Riessen, H.: op.cit., p.8 

2. Idem., p.8 
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miese of staatkundige of sosiale ontwikkeling. Dit is 'n 

beplanning as wetenskap wat noodsaaklik geword het in 'n snel

veranderende wereld. In hierdie onderhawige studie gaan 

dit egter nie oor hierdie soort beplanning nie~ maar die 

individuele: beplanning van die eie~ my werk en my tyd as 

Christenmens. 'n Snelveranderende wereld stel 'n eis aan 

elke individu dat daar by die werk nie gespeel en met tyd 

gemors mag word nie. Selfs in die vrye tyd moet daar 'n 

gerigtheid op die arbeid wees en moet die mens horn as't ware 

vir nuwe arbeidsaktiwiteit gereed maak. 1 

Die funksie van die individu in die gemeenskap kom nog meer 

aktueel aan die lig as dit gesien word teen die agtergrond 

van die Skrif waar dit die jeug aanspreek. 2 Die Prediker 

ontse nie die jeug die genietinge van die lewe nie~ maar be

klemtoon die soeke na sy Skepper (Pred.12:1) en die plek van 

die arbeid (Pred.ll:6). In die dae van sy jonkheid~ wat so 

gou verbygaan~ moet die jongeling formeel besin hoe hy sy tyd 

en kragte die beste kan aanwend om in arbeid en ontspanning 

sy Skepper die beste te dien. 

Deur beplanning kry mens 'n greep op die toekoms en word 'n 

mens met beide voete op die bodem van die werklikheid geplaas 

met 'n goeie ewewig tussen die eise van die lewe en van die 

1. Duvenage~ S.C.W.: op.cit.~ pp.144-145 
2. Prediker 11 en 12 
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toekoms. Dit behels 'n verantwoordelike werkorde; arbeid 

waarin deeglik onderskei is wat belangrik en minder belangrik 

is. 1 

Van Riessen se: "De Christen draagt de verantwoordelikheid 

als kerklid, nl. als lid van de gemeenschap der heiligen 

om overheid en volk Gods Woord over de zaken, die van belang 

zijn, te doen horen. Hy draagt ook een verantwoordelikheid 

als burger in de staat om invloed op de overheid uit te 
_2

oefenen. 

Om 'n gerneenskap te vorrn wat in woord en daad bevorderlik 

sal wees vir die positiewe vorrning van die jeug tot doelrnatige, 

geestelike weerbaarheid, moet elke mens sy arbeid as 'n 

roeping van God sien. Vir Calvyn korn dit daarop neer dat 

dieselfde God wat die mens in sy aardse lewe tot die ewige 

saligheid roep, horn ook in hierdie lewe sy plek aanwys waarin 

hy sy beroep sal uitoefen. 3 

Prof. Strauss stel dit soos volg: "Die mens, toegerus tot 

Gode-gehoorsarne arbeid, en die aarde toeberei tot diensbaar

heid aan die beheersende vorrningswerk van die mens, is egter 

albei volslae onderworpe aan die wet van God.,,4 

1. 	 Duvenage, S.C.W.: op.cit., p.147
2. 	 Van Riessen, H.: "Christen-Overheid-Krijsmacht-Moderne

bewapening", Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging 
vir die bevordering van Christelike Wetenskap, Junie 1971,
p.36

3. 	 Duvenage, S.C.W.: op.cit., p.147
4. 	 Strauss, H.J.: Christelike Wetenskap en Christelike Onder

wys, p.22 
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Indien die samelewing bestaan het uit Christene met 'n streng 

Calvinistiese lewensbeskouing, sou dit aanvaar kon word dat 

daar ruimte sou wees vir toekomsplanne sonder om die Deo 

Volente buite rekening te laat en met 'n suiwere visie op 

die 	arbeid. 

Daar het egter 'n antinormatiewe ontwikkeling in die maat

skappy plaasgevind as gevolg van 'n verkeerde insig in die 

funksie van die gesag. Sommige gesagsdraers verabsoluteer 

die funksie van gesag terwyl ander dit relativeer. Ewe

eens is daar 'n verkeerde insig in die bestemming van die 

mens en in die funksie van sy samelewingsverbande, "waarby 

men met de kultuuropdracht d~ vrijheid van die mens en van 

het verband, waarin hy werkt en leeft - de vrijheid, dat men 

ten diepste verantwoording verschuldigd is aan God 

prijsgeeft."l 

Helaas, die laaste eeu is 'n "eeu sonder Godl! genoem. Dit 

plaas self-belang op die voorgrond wat horn beroof van sy 

kultuurroeping en sy arbeidsvreugde vernietig. 2 

As daar uit die standpunt van die tradisionele, Afrikaanse, 

Christelik-religieuse lewensbeskouing besin moet word oor die 

verantwoordelikheid van die mens in die hedendaagse maatskappy 

1. 	 Van Riessen, H.: De maatschappij der toekoms~ p.107 
2. 	 Zuidema, S.U.: De rnens- en kultuurbeskouing van da 

eksistensiefilosofie, p.25 
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ten opsigte van sy aandeel in In poging tot herstel van die 

geestelik-ontwrigte wereld, sou daar deurgedring moet word 

tot die mens as verantwoordelike wese met sy aanspreeklikheid 

ten 	opsigte van die gebooie van sy Skepper en die eise van 

sy gemeenskap. Uit die aard van hierdie studie moet dit 

altyd in gedagte gehou word dat die verantwoordelikheid van 

die individu in die maatskappy altyd die welsyn van die jeug 

op die oog moet hou. Dit le op die weg van die volwassenes 

om die jonger geslag toenemend vertroud te maak met die 

samelewingstruktuur. 1 

'n Besinning van hierdie aard vereis In diepgaande studie 

waarmee kultuurfilosowe soos Spengler, Schubart, Toynbee, 

Jaspers en andere reeds lankal besig is. 'n Mens kom diep 

onder die indruk van hulle voortreflike analises van die heden

daagse beskawingskrisis. "Helaas steekt daarby de armoede 

van hun oplossingen en van de weg, die zij wijzen, schril 

af.,,2 Sommige sien geen lig meer nie; ander verskaf slegs 

maar die naklanke van die ou humanistiese ideale van dat alles 

wel weer sal regkom as elkeen maar op homself let, die tradi

sies beter in stand hOu, meer uit sy oervertroue leef en inner

liker en vryer eksisteer. Zuidema gee In treffende ontleding 

van die oplossing as hy se: "De allesoorheersende vraag nu 

en altyd is, of's mensen hart en dan ook de sameleving ge

1. 	 Van Zyl, P.: "Die pedagogiese taak wat die samelewingstruk
tuur stel", Onderwysblad, Oktober 1972, p.7 

2. 	 Zuidema, S.U.: op.cit., p.9 
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plant zal worden op de nieuwe levenswortel, Jesus Christus, 

die aan het kruis zonde en do od overwonnen heeft. Zo ja, 

dan zal de mensheid naar Gods belofte zelfs deze crisis van 

de afval, deze crisis van die humanistische levensbeschouwing 

- want daarmee hebben wij te doen - kunnen overwinnen."l 

Verder se hy dat hy hierdie lewens- en samelewingsvereistes 

met die grootste nadruk vooropstel, want alle planne sal 

waardeloos wees en die katastrofe hoogstens kan vertraag, 

as dit nie gebou is op die fondament wat deur Jesus Christus 

gele is nie. Slegs so sal die mens konstruktiewe planne 

kan maak en met krag en oortuiging dit werklik kon uitvoer.2 

Dit is interessant en insiggewend om te lees wat Calvinisties

georienteerde geleerdes3 te se het oor die toestand van die 

hedendaagse maatskappy, redes vir die verval, metodes van 

hantering van die huidige situasie, ensovoorts. Ruimte ont

breek egter om hulle sieninge in besonderhede te bespreek. 

Wat egter opvallend is, is die feit dat almal dit met mekaar 

eens is dat die oorsake van die normkrisis van vandag In 

duidelike gevolg is van die ontkerstening van mens en same

lewing en dat die herstel primer gelee is in 'n gemeenskap 

1. 	 Zuidema, S.U.: op.cit., p.9 
2. 	 Idem., p.9 
3. 	 Van Riessen, H., Zuidema, S.U., Dooyeweerd, H., Du Preez, 

A~B., Duvenage, S.C.W., Pieterse, J.E., Muller, J.J., 
Coetzee, J.C., Meyer, P.J., Schutte, B.C. en talle ander 
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wat terugkeer tot God. Dooyeweerd sien hierdie gemeenskap 

as geestelik van aard wat beheers en in stand gehou word 

deur die religieuse gees as sentrale dryfkrag. 1 

In paragraaf 3 van hierdie hoofstuk is die verantwoordelikheid 

van die gesin ten opsigte van die jeug in oenskou geneem. 

Die gesinsituasie is volgens Bijl die sosiale sentrum van 

die opvoeding, vanwaar 'n mens in wyerstrekkende konsentriese 

sirkels na die perferie - die wyer horison van invloede 

kan gaan soek na invloede - invloede van die gemeenskap.2 

Onder hierdie invloede is daar die sekondere groep wat in 'n 

groot mate deur die gesinsgroep gekontroleer kan word, soos 

die speelgroep, die buurt, vriende, klubs, kerk, skool, 

ensovoorts. Verder is daar die sogenaamde "derde milieu", 

sosiale invloede wat buite die kontrolesfeer van die gesin val. 

Die mens kan alleen vanuit die totaliteit van sy eksistensie 

verstaan word. 3 Dit is veral hierdie wyerstrekkende menslike 

verhoudinge en omvattende sosiale struktuur wat van belang is 

as daar gepraat word van die verantwoordelikheid van die 

gemeenskap. Dit vorm die omvattende horison waarin die op

voedingsituasie as landskap ingebed is. 4 In 'n gedurig

veranderende wereld en gemeenskap is die opvoedingsituasie ook 

'n dinamiese situasie. 

1. 	 Dooyeweerd, H.: Vernieuwing en bezinning, p.29 
2. 	 Bijl, J.: Inleiding tot de algemene didactiek van het basis

onderwys, p.2 
3. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.79 
4. 	 Idem., p.79 



225. 


Opvoeding van die kind beteken ook die inleiding in 'n 

bepaalde milieu en dat hy moet leer om in hierdie milieu 

ordentlik te lewe. Die invloede wat van die sekondere groepe 

en "derde milieu" afkomstig is, kan soms 'n ingrypende 

invloed op die grond-situasie in die gesin he. Die doel van 

die opvoeding is onder meer positiewe bemoeienis in die ont

plooiing van die opvoedeling. Dit is juis die aard van hier

die bemoeienis deur die gemeenskap wat van die uiterste belang 

is in die hedendaagse wereld met ay sekularistiese neigings. 

Binne enige samelewing is daar verskynsela wat nie op die 

veredeling van die mens dui nie. 1 

EIke individu in die gemeenskap, maar veral die leiera op 

verskillende lewensterreine, moet waak teen die insypeling 

van die gemeenskapsideologie van permisaiwiteit. Geen vol

wasse lid van die gemeenskap mag ooit deel wees van die 

swygende meerderheid nie. Die individu bly verantwoordelik 

vir die invloed van die maatskappy wat deur sy instellings 

weer invloed uitoefen op die massa. So sal daar deur elke 

Christen-Afrikaner byvoorbeeld gewaak moet word oor sy yolk 

se verskillende kommunikasiemedia, sy verskillende kunsvorme, 

sy modes en vermaaklikhede, die insypeling van pornografie en 

verdowingsmiddels; die ontstaan van vreemde jeugkulture; 

die verliberalisering van kerke, skole, universiteite en ander 

tradisionele godsdienstige, opvoedkundige, kulturele, politieke 

1. Van Zyl, P.: op.cit., p.8 
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ekonomiese en ander behoudende instellings van die volk. 

Die opvoeders van die volk is verantwoordelik vir die opvoeding 

en milieuvorming is een van die belangrikste take van die 

d ' 1opvoe lng. 

Die 	samelewingstruktuur met sy opvoeders uit die verskillende 

samelewingsverbande moet opvoeding vir sy jeug moontlik maak. 

Dit kan beskou word as die oerfunksie van die gemeenskap om 

kinders op te voed en hulle daardeur bekend te maak met dit 

wat eie is aan die gemeenskap sowel as met die eise wat die 

gemeenskap stel. Die einddoel van die opvoeding is egter 

nie gemik op sosialisering nie,2 maar die toerusting tot die 

uitvoering van die allesomvattende roeping binne die koninkryk 

van God. Die selfwording van die opvoedeling moet bevorder 

word. Volwassenes behoort doelbewus 'n leefwereld vir hul 

jeugdiges te skep waarin hierdie selfwording kan gedy. 

As daar uitgegaan word van die standpunt dat ware opvoeding 

na God en Sy Woord terug moet lei,3 mag alleen hulle wat volle 

geloofsekerheid het in Christus Jesus, as volwuardige opvoeders 

beskou word. Om dus die wereld van vandag te verstaan, dit 

vir die kind te leer en so die kind van God vir alle goeie 

1. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.82 
2. 	 Van Zyl, P.: op.cit., p.8 
3. 	 Schutte, B.C.: "Onderwys van die kind in die wereld van 

vandag" - 'n Volk besin oor sy opvoeding en onderwys",
p.169 
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werk volkome toe te rus, het die kind en sy opvoeders 

geloof nOdig. 1 

Die slotsom waartoe geraak word, is dus dat die Christelike 

gesin 'n milieuvormende invloed het op die gemeenskap en 

so besig is om 'n Christelike gemeenskap te bou wat weer op 

sy beurt 'n positiewe bydrae lewer tot die Christelike 

opvoeding van die kind. 

Dit is nie net die gesin en die kerk wat 'n milieuvormende 

invloed het op die gemeenskap nie, maar ook die skool. 'n 

Geweldige verantwoordelikheid rus op die skool, naamlik om 

die yolk kultureel en geestelik so v~~r te berei dat hy in 

staat sal wees om die aanslae wat op sy geestesgoedere gemaak 

word, doeltreffend die hoof te bied. In hierdie stryd is 

die skool die voorste verdedigingslinie en is die onderwyser 

'n sleutelfiguur, 'n grondlegger en stuurstang in die wese 

van 'n Yolk. 'n Nasie word in die klaskamer gebou of 

gebreek. 

Een van die belangrikste motiewe wat ten grondslag van die 

onderwys le, is die vermoe om die kenmerkende kultuur van die 

groep soos dit in ay taal, letterkunde, tradisies en gewoontes 

tot uiting kom, van geslag tot geslag oor te dra. 2 

1. 	 Schutte, B.C.: op.cit., p.169 
2. 	 Scholtz, I.P.: Die ouer se plek en. taak in die opvoeding 

en onderwys, M.Ed.-verhandeling~ Potchefstroomse Universi
teit vir C.H.O., pp.44-45 
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6. VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE STAAT 


Van Riessen beskryf die staat as " .•. een gemeenschap en wel 

een rechtsgemeenschap van zijn leden, de bUrgers".l 

Vir die doel van hierdie studie word die staat egter beskou 

as een van die ses opvoedende instansies wat betrokke is by 

die geestelike weerbaarmaking van die jeug en uiteindelik 

van die hele volk. Die staat is wel nie In opvoedingsorgaan 

nie, maar is tog verantwoordelik vir die beveiliging en hand

hawing van die volkseenheid, die besieling van die opkomende 

geslag en die behoorlike peil van algemene volksontwikkeling. 

Om hierdie doel te bereik, maak die staat gebruik van die 

skool. Die skool is egter geen werktuig van die staat nie 

en dit is belangrik om daarop te let dat die volksopvoeding 

nie uitgelewer mag word aan die politieke getuies van die 

verskillende partye nie. Die skool sluit met 'n eie taak en 

roeping aan by die ouerhuis en die kerk. Die staat hou 

skole ID stand in oorleg met die gemeenskap wat dit moet bedien. 2 

Die staat se verantwoordelikheid eindig vandag egter nie meer 

by die formele onderwys nie. Hy het 'n verdere plig om by 

te dra tot die geestelike en sedelike verfyning en verryking 

van daardie bree lae van sy bevolking wat nie die eie middele 

1. 	Van Riesesn, M.: Wijsbegeerte, p.208. Vgl. ook: Roeping 
en werklikhBid van W.J. de Klerk, B. Duvenage en J.H. van 
Wyk, p.350

2". 	 Van Vuuren, J.C.G.J~: op.cit., p.87 
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daartoe het nie. 1 Geen staat wat aan sy roeping gehoorsaam 

is, sal die opvoeding en onderwys van sy kinders verwaarloos 

nie. Opvoeding en onderwys in 'n ryk gedifferensieerde 

kultuurlewe is nie alleen 'n roeping nie, maar ook die reg 

van die onderdaan vir wie dit van wesenlike belang is. Die 

staat moet toesien dat aan hierdie reg op 'n deeglike wyse 

uitvoering gegee word. Dit beteken dat hy beheer en kontrole 

daaroor moet handhaaf veral wat inhoud en peil daarvan betref. 2 

Alle opvoeding en onderwys vind plaas op 'n basis van 'n be

paalde kultuur wat onder leiding van bepaalde, aanwysbare, 

religieuse grondmotiewe ontstaan het. In Suid-Afrika impli

seer dit 'n Christelik-Afrikaanse skool, gebore uit die eeu

oue 	Calvinistiese lewensbeskouing van die Afrikaner. Die 

Suid-Afrikaanse staat streef daarna om 'n Christelike staat 

te wees wat beteken dat hy sy gewete insake wetgewing en 

wetsuitvoering toets aan Christelike norme. Dit vereis dat 

die kern van die wetgewende en uitvoerende gesag moet rus in 

die hande van belydende Christene wat weet wat Christen-wees 

beteken en wat ~erken dat die koninkryk van God komende is 

'n koninkryk wat absolute eise op alle lewensterreine kan 

formuleer. 3 Wanneer die staat so sy taak betrag in die hoog

1. 	 Van der Spuy, J.P.: "Die kultuurtaak van die staat" -
Handhaaf, Junie 1970, p.20 

2. 	 Mulder, J.J.: "Die verhouding gesin, staat, skool" - 'n 
Volk besin oor sy opvoeding en onderwys, p.lll

3. 	 Roux, G.H.: "Die noodsaaklikheid en moontlikheid van 
opvoeding", Die Kerkbode, 16 Junie 1971, p.846 
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ste verantwoordelikheid teenoor God, is dit ook 'n opvoedende 

instansie tot eer van die Here wat daaraan meewerk om 3y 

koninkryk op aarde te laat kom. Die Christelike staat het 

'n 3krifopdrag: "Onderwerp en heers."l S~nder opvoeding 

en onderwys kan hierdie taak nie uitgevoer word nie. 2 

Suid-Afrika verkeer vandag in 'n unieke posisie deurdat 'n 

groot persentasie van sy ampsdraers in sleutelposisies bely

dende Christene is. Dit plaas 'n heilige verantwoordelikheid 

op hulle skouers om getuienis te lewer voor die burgery en 

voor die wereld van hulle gesagsverantwoording wat ook hulle 

sosiale en politieke etiek onderle. 3 So 'n Christelike 

owerheid kan egter alleen in die amp geplaas word wanneer die 

Christelike politieke beginsels 'n lewende mag is in die 

harte van die stemgeregtigde burgers. Hier le daar 'n prag

tige arbeidsveld vir die kerk en die skool. Alleen 'n 

Christelike volk in 'n Christelike staat en met 'n Christelike 

owerheid het bestaansreg in hierdie suidhoek van Afrika. 

3legs dan is daar hoop op 'n daeraad. 4 

Die staat is, volgens die Skrif (Romeine 13), ingestel as 

gevolg van s~ndee Dit is alleen die goedheid van God wat 

1. Genesis 1:28 
2. Mulder, J.J.: op.cit., p.l10 
3. Roux, G.H.: op.cit., p.846 
4. Venter, E.A.: op.cit., p.46 
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daardeur paal en perk wou stel aan die verdorwenheid van die 

menslike hart. Uit die Skrif is dit duidelik dat die staat 

ingestel is ter behoud van die mensheid wat in sonde geval 

het. 

In die huidige tyd met sy humanisme, nihilisme en sekularisme 

het die Christelike staat ook 'n besondere verantwoordelik

heid. Hy is geroepe om die deurwerking van die sonde 

te stuit met die staatstruktuur waaroor hy beskik binne 

regsverband. Hy moet die ewewigtige harmonisering van 

die veelheid van regsbelange op sy grondgebied bewerkstellig, 

sonder om horn skuldig te maak aan totalitarisme. 1 

In die lig van hierdie opvatting van begrensde gesagsbevoegd

heid van die owerheid, is dit tog opvallend hoe dikwels die 

owerheid dringend versoek word om in te gryp op nie-staat

like terrein. In Suid-Afrika, danksy die gesonde oordeel 

van 'n Christelike owerheid, word dit met oorleg deur die 

staat gedoen ter wille van die beskerming en opvoeding van 

sy landsburgers. Dit gebeur sonder religieuse indoktri 

nering of inmenging in die basiese vryheid van sy onderdane. 

Dit het 'n verskynsel van die huidige tyd geword dat die 

staat dikwels teen sy sin wel moet ingryp in die lewe van sy 

1. Venter, E.A.: op.cit., p.43 
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burgers. Hoe ver die .staat moet inmeng in die doen en 

late van sy mense, hang uitsluitlik af van die aard van 

die omstandighede wat sodanige inmenging vereis en reg

verdig. 

In baie state van die Demokratiese Vrye Wereld het die 

owerhede nie meer die moed van hul oortuiging om in te 

gryp in sekere wanpraktyke nie, soos byvoorbeeld in die 

verspreiding van pornografie, die anargie van studente op 

universiteitskampusse, die handel in verdowingsmiddels, swak 

sedelike gedrag in die openbaar, ensovoorts. 

Tog 	is dit belangrik om rekening te hou met die feit dat 

staat en kultuur onlosmaaklik aan mekaar verbonde is. In 

die kulturele ontplooiing van die mensdom is die totstand

koming van die staat, as instelling van God, self inderdaad 

'n kultuurverskynsel. Die staat is voortdurend besig om 

kultuurwerk te onderneem in sy mees essensiele funksies op 

die wetgewende, uitvoerende en geregtelike terrein en ook 

op alle ander gebiede wat toenemend onder toesig van die 

staat kom. Onderwys is ongetwyfeld die belangrikste voor

beeld. Daar is in die opvoeding en onderwys geen groter 

mag as die staat nie. Openbare staatskole is die gangbare 

vorm van skoolorganisasie oor die hele beskaafde wereld. 1 

1. 	 Coetzee, J.C.: Inleiding tot die Algemene Teoretiese 
Opvoedkunde, p.219 
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Die staat, al mag dit nie die alleen heerser op opvoedkun

dige terrein wees nie, beklee 'n uiters belangrike plek 

daar. 1 

In Suid-Afrika is die staat reeds 'n geruime tyd besig om 

in heel besondere sin 'n kultuurtaak op horn te neem deur 

aktiewe bevordering van kuns en wetenskap by die breedste 

lae van sy bevolking. 

Kulturele inrigtings soos museums, kunsmuseums, argiewe, 

nasionale biblioteke en dergelike meer staan lank reeds 

onder toesig van die staat. Die staat help met finansiering 

van en beheer oor die uitvoerende kunste, met die organisasie 

van jeugleierskursusse en landsdienskursusse, die bevordering 

van letterkunde, volksmusiek en volksang, vryetydsbesteding 

en organisasie van gesinskampe om die vader bekend te stel 

met die moderne tegnologie, die moeder voor te lig as tuiste

skepper, die jeug liggaamlik, geestelik, verstandelik en 

kultureel te ontwikkel. 

Die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap is met ingang 

van 1968 in twee nuut ingestelde departemente, naamlik die 

Departement van Kultuursake en die Departement van Hoer 

Onderwys, ingedeel. Aan die nuwe Departement van Kultuur

1. Coetzee, J.C.: op.cit., p.220 
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sake is wetlike beslag gegee deur die Wet op die Bevordering 

van Nasionale Kultuur van 1969 wat voorsiening maak vir 

die bewaring, bevordering en uitbouing van die kultuur van 

die blanke bevolking van die Republiek. Vir hierdie doel 

is die Nasionale Kultuurraad ingestel wat sy aandag veral 

wy aan: 

(a) die beeldende kuns, toon- en woordkuns; 

(b) opvoeding buite skoolverband van volwassenes en 

jeugdiges; 

(c) die verwerwing van kennis, op populere wyse, van 

die toegepaste wetenskappe en die natuur- en geestesweten

skappe; 

(d) vryetydsbesteding, met inbegrip van liggaamlike 

ontspanningSbedrywighede. 1 

Uit bostaande blyk duidelik hoe breed die kultuurtaak van 

die staat in Suid-Afrika strek. As lewenskragtige loot van 

die Westerse beskawing het die Departement 'n afdeling wat 

selfs aktief ingeskakel is by die bevordering van kulturele 

en opvoedkundige betrekkinge met die buiteland. Suid-Afrika 

het reeds kultuurverdrae gesluit met Nederland, Belgie en 

Duitsland sowel as informele uitwisselingsprogramme vir 

nagraadse of navorsingswerk met Frankryk, Switserland, Italie 

en Brittanje. Daar sal egter gewaak moet word teen kultuur

oorheersing deur die staat. 

1. Van der Spuy, J.P.: op.cit., pp.19-20 
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Ten slotte word daarop gewys dat die vrye wereld kennis 

moet neem van die feit dat dit die strewe van die kommunisme 

is om die Westerse lande te onderwerp en onder sy invloed

sfeer te bring deur hulle los te maak van hulle Christelike 

lewensbeskouing, sodat hulle tradisionele sedelike norme 

nie meer vir hulle betekenis het nie. Sodoende sal hulle 

innerlike, geestelike krag en weerbaarheid vanselfsprekend 

prysgegee word. 

Hierdie waarheid het kommunistiese leiers aangegryp en ver

skeie het onomwonde daarop aangedring dat die subtiele en 

stelselmatige afbreking van erkende sedelike norme en 

Christelike waardes in die Vrye Wereld 'n essensiele deel 

van die kommunistiese strategie moet uitmaak. Maar juis 

omdat die kommunistiese leiers die gevaar van sodanige 

sedelike verval terdee besef, word die strengste maatreels 

getref dat die uitinge daarvan nie agter die ystergordyn 

posvat nie. Sede-ondermynende lektuur, seks-perversiteite, 

dwelmmiddel misbruik, ensovoorts, word in kommunistiese 

lande deur die allerstrengste sensuur- en strafmaatreels 

teengegaan en uitgewis. Hierdie leiers skroom nie om hulle 

voet dwars te sit in hul vasberadenheid om hul doel te bereik 

nie. 

In die Westerse wereld tree die toenemende liberalisme en 

sekularisme egter as kragtige wegbereiders op vir die opmars 

van die kommunistiese ideologie omdat hierdie strominge in 
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die Weste gestimuleer in plaas van beperk word. Die staat 

sal dit meer as ooit tevore sy taak en goddelike verant

woordelikheid moet maak om, in medewerking met die gesin, 

die skool, die kerk en al sy gelowige landsburgers, te waak 

dat die gesag van die Skrif, die stem van die kerk en die 

openbare mening van die gelowige gemeenskap nie verswak en 

verwerp word en die mening van die meerderheid van die mense 

self die norm word vir wat goed of sleg is nie. 1 

Die Christelike owerheid van die Christelike staat in Suid-

Afrika sal moet voortgaan om bestaande wetgewing, wat daarop 

gemik is om sosiale euwels te bekamp, strenger as ooit toe 

te pas; sy Calvinistiese kerke te ondersteun deur 'n simpa

tieke oor te verleen indien daar gewaarsku word teen volks

vreemde strominge en gebruike; sy onderwys steeds Christelik

nasionaal suiwer te hou; sy kultuurtaak om ouers en die 

breer volkslaag geestelik op te voed met steeds groter erns 

en vasberadenheid aan,te pak en met nuwe wetgewing, indien 

nodig, alle vorme van permissiwiteit te bestry. 

Die Afrikaner as Christenvolk is geroepe om deur sy owerheid, 

kerk, skool en gesinslewe steeds die oog reformerend te rig 

op die aktiwiteite van sy jeug om so as getroue vennote van 

1. 	 Moller, G.S.J.: "Ons sedelike weerbaarheidf! - Die Kerk
bode, Dinsdag 21 April 1971, p.540 
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krag tot krag te gaan en hul onderwys- en opvoedingsopdrag 

uit te voer in gehoorsaamheid aan die opdrag van die 

Meester. 1 

7. SAMEVATTING 

Bostaande kort besinning oor die taak en verantwoordelikheid 

van die verskillende opvoedende instansies, naamlik gesin, 

kerk, gemeenskap en staat, toon aan dat dit gesien moet word 

as vier lewensverbande of -gemeenskappe wat nie los staan 

van mekaar nie, maar almal met mekaar enkapties vervleg is 

in die volksgemeenskap. Elkeen van die vier genoemde 

instansies bestaan uit individue wat gesamentlik die gemeen

skap uitmaak. Elke volwasse individu het as landsburger 

'n opvoedende taak en hulle word gesamentlik ook beskou as 

'n opvoedende instansie. 

Elkeen van hierdie lewensverbande het sy eie aard, sy eie 

karakter en besondere taak, is soewerein in eie kring en vorm 

'n enkaptiese vervlegting. Hulle is van mekaar afhanklik 

en selfs vir mekaar verantwoordelik. Dit het ook duidelik 

geblyk dat elkeen sy opdrag, taak, gesag en eie soewereini

teit van Bo, van God, kry. Benewens die verskeidenheid 

van lewensverbande aan die een kant is daar dUs 'n vervleg

1. Mulder, J.J.: op.cit., p.115 
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ting tussen die verskillende instansies aan die ander kant. 1 

Die genoemde instansies dra afsonderlik en gesamentlik 'n 

lewensbelangrike verantwoordelikheid ten opsigte van die 

opvoeding en onderwys, die geestelike weerbaarmaking van 

die jeug van die volk. 

8. 	 OPMERKING 

In hierdie studie en in die gewone gang van betoog in die 

literatuur is daar telkens van die ses opvoedende instansies 

(gesin, skool, inrigtings vir onderwysersopleiding, kerk, 

gemeenskap en staat) gewag gemaak. Indien mens egter daarop 

let dat die gesin, gemeenskap en staat in 'n groot mate op 

die skool aangewys is vir die in werking stel van opvoedings

en vormingsdoelstellings, dat die kerk daarby aansluiting 

soek deur te probeer verseker dat daar Christen-onderwysers 

voor die leerlinge staan, besef mens die geweldige opgaaf 

aan die skool en blyk dit dat die skool 'n "knooppunt" vir 

die uitvoering van algemene beleid (gesin, maatskappy, staat 

en kerk) is. Die skool forrnuleer wel doelstellings, enso

voorts, maar ooreenkomstig die verwagtinge wat die ander 

instansies koester. In hierdie opsig het die skool 

enersyds 'n sterk konserverende plig wat weerbaarheid betref, 

maar is andersyds sterk uitgelewer aan maatskaplike tendense. 2 

1. 	 Cilliers, D.H.: 'n Volk besin oor sy opvoeding en onder
wys, p.117 

2. 	 Van der Stoep, F.: Kommentaar gelewer op versoek, 
10 Augustus 1970, p.l 


