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HOOFSTUK 1 

TERREINVERKENNING EN TAAKSTELLING 

L Inleiding 

In die Geloofsleeronderrig gaan dit om die geloofsopvoeding van 

die kind wat gerig is op die lewende God, Ons staan vandag in die brand= 

punt van 1n godsdiensoplewing, Ons sien dit~ hoor dit en lees daarvan en 

beleef dit selfs onder die jongmense in die klaskamer en daarbuite, Daarom 

staan die saak van die geloof in ons tyd in die brandpunt, Die godsdiens= 

oplewing raak die geloof van die mens~ aangesien dit om Christus as Ver= 

losser en Redder van die mens en individu gaan, 

Die tendens is, gesien vanuit die geloof, logies, aangesien die kind leef 

in 'n veranderc'ie wereld waarin onsekerheid en verwarring heers, Ons leef 

in 1n tydperk waarin alles vernuwe word ~n alles wat gevestig was, moet in 

'n nuwe i.dioom, 'n nuwe gestalte, verskyn, 

Gesien in die lig, is dit nodig om die geloof en veral die on~errig daarvan 

aan die kind op skoal opnuut in oenskou te neem om vas te stel of die Ge= 

loofsleer nog werklik tot die hart van die jongmens spreek, Raak die 

Geloofsleer nog werklik die aktuele geloofsprobleme van die hedendaagse 

jeug! 

Die hedendaagse jeugkreet "Keer terug na Jesus" laat iets van 'n behoefte 

by die jongmens blyk, un behoefte aan geborgenheid en vertroue, Dit dui 

op 'n bepaalde bevrediging van un religieuse behoefte, 

Daarom sal dit nodig wees om vas te stel of die Geloofsleer, soos dit tans 

in die skoal onderrig word, die behoeftes van die jongmens bevredig en of 

dit die geloofsbou van die kind help stimuleer en aktiveer, Die ware ge= 

loof kan aileen gevoed word deur un Geloofsleeronderrig waarin die Skrif 

as die ware Woord van God geken word, 

Ons wil daarom kortliks enkele probleme aantoon waarmee die jeug van vandag 



te doen kry oorsee en in ons eie land om te kan bepaal of die Geloofs= 

leeronderrig op skoal die hedendaagse probleme van die jeug raaksien en 

die hoof probeer bied. Deur die daarstelling van handboeke deur die 

Interkerklike Komitee vir Onderwys en Opvoeding is daar voorsien in die 

behoefte van handboeke in Bybelkunde, Godsdiensonderrig en oak in silla= 

busse. Nou moet die Geloofsleeronderwyser die Geloofsleeronderrig sy 

regmatige plek laat inneem om die geloof van die kind te help bou om die 

invloede van buite te weerstaan. 

2. 

2.1 

Enkele probleme waarmee die kind te doen kry wat sy geloof kan 

1' Geloofsonsekerheid J 

In 1n wereld wat vinnig verander, is die jeug verward, onseker 

2. 

en ankerloos. Die jongmens voel geen geborgenheid meer nie. Van de Pol 

tipeer die situasie soos volg: "···· het meest opvallende kenmerk van de 

godsdienstige situasie van onze tijd gelegen is in veranderlikheid, bewege= 

lijkheid, onzekerheid en onrust". 2) Ons bevind ons in 1n godsdienssituasie 

wat ~erward~ problematies, veranderlik, onrustig en onseker is. 3) 

Omdat vooroordeel ontstaan tussen die kerk en die konvensionele oortuigings 

t.o.v. die geloofslewe, ontstaan daar godsdienstige en geloofsonsekerheid. 4) 

Stone se dat ons tydgees hierdie onsekerheid bepaal, en tipeer die heden= 

daagse mens as 1n wese wat sy sekerheid, sy gevoel van veiligheid, sy vas= 

tigheid en sy geborgenheid kwyt is. 5) Daarom moet daar groei en ontwikke= 

ling wees in die geloof. Die geloofsvermoe wat by die geboorte teenwoordig 

is, moet omgesit word in die geloofsdaad. 

ware geloof. 

Sekerheid is 'n kenmerk van die 

L Stone H..J. S, Problematiek van geloofsekerheid in die Godsdiensonderrig 
aan Afrikaanse onderwysstudente.(Die skrywer het 'n val= 
ledige studie oar die probleem van geloofsekerheid gemaak. 

2. Van de Pol, W.H. Het einde van het conventionele Christendom, p.loJ 
3. Ibid,, p.20. 
4, Ibid, , p, 32, 
5. Stone, H.J.S. op.cit., p.91. 



Verskillende faktore dra by tot die onsekerheid by die kind, Ons kyk 

kortliks na enkele faktore wat onsekerheid bevorder. 

2,2 Sinloosheid 

By die jongmens is vervreemding en angs omdat hy nie in staat 

is om die doel en sin van sy lewe duidelik te sien nie; die jongmens is 

soekend, soekend na homself en verklarings aangaande sy eksistensie.
6

) 

3, 

Die mens is losgeruk van sy ankers, Die hedendaagse tyd sien allerwee 

die leegte van die sinloosheid, By baie is daar geen ,geloof meer in 'n 

sinvolle orde van die kosmos, geskape de~r ' n Mag wat alles regeer nie, 7) 

Die beskuldiging word ingebring dat die Woord van God sinloos geword het , 

Daar word gese dat die Woord:van God nie rekening hou met die mens in die 

twintigste eeu en met sy situasie nie, met die gevolg dat die mens die 

bood5kap nie meer verstaan nie en die Bybel vir hom dus geen waarde het 
' 8) n1e , 

Heinen se selfs dat die kerke se boodskap nie meer tot die jongmens spreek 

nie en daarom vind hulle geen sin in die prediking nie en soek die heden= 

daagse jongmens sin in bewegings buite die kerk, o,a, die Jesus-beweging, 

Dit bring mee dat die jongmens sy eie geloofsbeweging begin . 9) 

Van Wyk stel dit treffend as hy se dat die hedendaagse onderwyser geroepe 

is om te midde van die probleme .in die Geloofsleeronderrig 1n sinvolle 

kommunikasie tussen die Woord van God en die hedendaagse opvoedeling te 

bewerkstellig. l O) 

6, VanWyk, J.H. Jy moet dit jou kinders inskerp, p.l2. 
7, Id, Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p . S, 
8 . Loc.cit, 
9. Heinen, P. De Jesus-beweging . De Gereformeerde vrouw . 

30 (9) : 433-434, Mei 1972 , : 
10 . VanWyk, J . H. Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p . 479, 
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2,3 Rasionalisme 

Die hedendaagse jeug weier om sy verstand en gewete, sy ervaring 

en kennis van sake uit te skakel,· Die jongmens aanvaar nie meer blindelings 

d o b 1 o o f' o 11) 1e es 1ss1nge van gesags 1gure n1e, 

Volgens die rasionalisme moet die wonderwerke om die rede nie te sterk opge= 

dis word nie, Die hedendaagse betekenis van die wonderwerke moet daarvolgens 

nie gesoek word in geloofsgenesings en die gebed nie, 

Ons leef in 'n era waar die outonomiteit van die verstand die botoon voer, 

Dit hang weer saam met die ander faktore wat bespreek sal word, As reaksie 

teen die verstandelike benadering van die hedendaagse lewe, het die Jesus

beweging sy intog gemaak met die eis van algehele, onvoorwaardelike harts= 

oorgawe aan God, 12) Rasionalisme is 'n besliste aantasting van die geloof 

van die mens, 

2,4 Vertegnifisering 

Ons leef in 1n tyd waar alles vertegnifiseer word om aan te pas by 

die massaproduksie - oak t,o,v, die leerlingtal wat s1aag en druip, Die 

kragte van industria1isasie is 1n bedreiging vir die hedendaagse mens, Die 

bedryf maak die mens 'n nommer, die mens word deel van die massaproduksie 

en die individualiteit van die mens verdwyn, Die mens, en vera1 die jong= 

mens, kry nie meer kans om te oordeel e~ sy denke krities te gebruik nie, 13) 

Hiervolgens moet selfs die onderwyser met 'n masjien vervang word, Geloofs= 

feite moet geprogrammeerd aan die kind onderrig word, Die menslike verhou= 

ding word onpersoonlik en persoonlike verhoudings word versaaklik, 

Die haas ongelooflike ontdekkinge en tegnologiese prestasies het geboemerang 

teen die menslike gees, Die masjien maak van die mens 'n gejaagde robot, 1n 

geloofs1ose weseo 14) 

lL 
12, 
13, 
140 

Van de Pol, WoHo 
Heinen 1 P, 
Van Wyk~ J oH, 
Stone, HoJ,So 

op, cit,, p o 3L 
op,cito, p,434, 
Jy moet dit jou kinders inskerp, po12o 
op o cit o , p 0 94 o 



Die tegniek het nie slegs 'n nuwe wereldgees geskep waar alle bestaan en 

voortbestaan om die. tegniek wentel nie, maar die mens word tot 'n instru= 

ment gemaak,lS) Die vertegnifisering bring mee dat 'n massamens geskep 

word, Stone se 11 ,,,, die mens werk as massa~ ontspan as massa, word as 

massa deur die massasielkunde van die advertensiewese aangelok, word as 

massa deur die massakommunikasiemiddele aangespreek en daar in sy massale 

stedelike bevolkingsaamtrekke word die mens van die atoomeeu deur massa= 

vernietiging bedreig"ol6) 

2o5 Neutraliteit 

Die vertegnifisering en massifikasie bring mee dat die mens neu= 

traal staan en algemeen word, Die jeug ontwikkel in mense wat standpunt= 

loos en algemeen is, Die hedendaagse mens wil onbetrokke wees en wil nie 

k k 0 0 17) ant 1es n1e, 

Van Wyk stel die faktore wat bydra tot die neutraliteit as verdraagsaamheid, 

kompensasiesoeke in die gemeenskap; die moderne kommunikasiemiddele en nuus= 

media maak alles gelyk wat weer 'n kultuuruitwissing tot gevolg het, 18) 

Die kind verlang egter standpuntinname en entoesiasme, Van de Pol se weer 

dat die neutraliteit .en algemeenheid selfs in die geloofslewe waarneembaar 

is, Die hedendaagse opvatting is dat geloof en die geloofslewe nie moet be= 

rus op 'n persoonlike oortuiging nie, maar op 'n algemene konvensie, 19) 

Die neutra1iteit het in die Godsdiensonderrig en Geloofs1eeronderrig 'n plek 

gekry deur die "dogmaklousu1es" wat alma1 van die verskillende geloofsoortui= 

gings tevrede wou stel, So he~ 'n goed bedoelde ordonnansie net die teenoor= 

gestelde uitwerking gehad in die verski11ende provinsies as wat aanvanklik 

die doel daarmee was, As die onderwyser gedwing word deur die onderwys= 

ordonnansie om sy Geloofs1eer neutraal aan te bied, is die kans sovee1 grater 

dat die algemene wereldgees die kind gouer sal insluk in 'n vale mistroostige 

neutra1e lewe wat deurdrenk is met a'lgemeenhede, sander enige standpuntinname, 

15, Ibido, p,95, 
16o Ibid,, p,96o 
17, VanWyk, J,H, Jy moet dit jou kinders inskerp, pol3, 
18, Id, Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, pp, 25-270 
19, Van de Pol~ W,H, op,cit,, p,28, 



6, 

2,6 Eensaamheid 

Die hedendaagse mens en kind is eensaam, Nie soseer omdat daar nie 

fisiese.kontak is nie, maar omdat daar nie psigiese kontak is nie, Die heden= 

daagse mens is beroof van die ewige, hy leef vir die tydelike en namate die 
' 20) 

godsdiens agteruitgaan, neem die selfmoord toe, Die hedendaagse mens is 

vermink deur opvoeding en studie, 

Van Wyk gee die volgende kenmerke van die hedendaagse jongmens wat eensaam is, 

naamlik: 

* 
* 
* 
* 
* 

sy godsdiens is net van die oomblik, 

daar is 'n doodsverlange, 

waardes word afgestomp, 

die jongmens wil graag.betower word en 

daar is 'n behoeft~ om nuwe mites te skep, 21 ) 

Die vertegnifiseerde menslike verhoudinge, waaruit belangstelling in die mens 

as medemens verdwyn, veroorsaak dat die hedendaagse mens vereensaam, 22 ) Ge= 

meensaamheid en medemenslikheid is daaronr bekende woorde in die hedendaagse 

samelewing, 

2,7 Afstomping van waardes 

Die hedendaagse letterkunde en toneel bring 1n gevoel van bewustheid 

van die sinloosheid, die betekenloosheid van alles, Daarom gee die mens hom= 

self eintlik oor aan die verveling, 

kenmerkende simptoom daarvan, 23) 

Die ''hippiekultus'1 van ons tyd is 1n 

Deur die letterkunde permissief aan te bied onder die vaandel van kuns, word 

. die waardes stelselmatig afgestomp en word die j ongmens daaraan gewoond gemaak 

asof dit normaal is, Nie net die letterkunde nie, maar ook ander vorme van 

kuns en selfs kleredrag word hierby ingesluit, sodat die skokkende, die ab= 

surde, algemeen aanvaar word, 

20, VanWyk, J,H, 
2L Id, 
22, Stone, H,J,S. 
23, VanWyk, J,H, 

Jy moet dit jou kinders inskerp, p,l3, 
Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, pp,21-23, 
op,cit,, p,96, 
Jy moet dit jou kinders inskerp, p,l3, 
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Die sedelike oordeel word afgestomp. Daar word selfs gese dat die Bybel nie 

objektiewe norme neerle nie, Naasteliefde is die enigste norm wat neergele 
24). 

word. 

2,8 Godsdiensoplewing 

Dit kan nie ontken word dat daar vandag 'n oplewing in die gods= 

dienstige lewe van die jongmens gekom het nie, Die eens verstote teologiese 

werk wat net vir die paar uitverkorenes beskore was, het nou 'n "best-seller" 

geword. 25 ) Oor die egtheid aldan nie van die godsdiensoplewing, wat dwarsoor 

die w~reld ontstaan het, wil ons nie bespiegel nie. Wat wel duidelik is, is 

dat die godsdiensoplewing by baie gekom het as 'n reaksie teen die hedendaagse 

samelewingstoestande, waarvan enkele kenmerke reeds beskryf is. 

Duvenage noem die godsdiensoplewing 'n reaksie teen die rasionalisme en in= 

tellektualisme van die hedendaagse samelewing, teen die vereensaming, die 
•f•k • t • 1• • I •f• d "" ld 26 ) mass1 1 as1e, ma er1a 1sme 1n n vertegn1 1seer e were . 

Die nuwe godsdiensoplewing wat vergestalt word in die Jesus-beweging het reeds 

sy spore in ons land begin trap. Die hele beweging plaas geloof weer op die 

voorgrond en sal daartoe lei dat die Geloofsleeron,derrig op skool weer onder 
'//:-::. .· 

die soeklig geplaas word. Die godsdiensoplewi.ng .. 'Ts 'n. direkte gevolg van die 
.·' .27) faktore wat reeds bespreek is en is 'n reaksie daarteen.. . 

3, Taakstelling 

Die Christendom skep 'n Christelike opvoeding en ohderwys op die 

Bybelse grondmotief van skepping, sondeval en verlossing in Ch:dstus wat die 

kern van die Christelike geloof is. Die Skrifgeloof moet die lewe van die 

jongmens beheers deur die werking van die Heilige Gees, ten einde te verseker 

dat hulle in die volwasse lewe 'n Christelike beskawingstaak sai uitvoer. 28) 

24. Loc. cit. 
25. Id. 
26, Duvenage, S.C.W. 

27. Heinen, P. 

28. Stone, H.J.S. 

Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p.2 
Die vesting aan die suide - Godsdienstig-morele front, 
referaat gelewer voor die jeugkongres van die F.A,K. 
en A.S.B., Junie 1972. 
De Jesus-beweging, op.cit., p.433. Die skrywer gee 
hier 'n kort en kernagtige uiteensetting van die hele 
Jesus-beweging. 
Christelike Godsdiensonderrig in huis en skool, (In: 
'n Volk besin oor sy opvoeding en onderwys, p.l36). 
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Van Christelike. opvoeding kan daar nie sprake wees as die jeug nie Christe= 

like geloofskennis ontvang nie - dit wil se kennis van die Bybel - maar dan 

geloofskennis. Dit is trouens die geloof wat die ontsluiting van die leer= 

ling se persoon en al sy funksies lei en wat dan juis aan die opvoeding 'n 

Godsgehoorsame gerigtheid moet besorg. 

Die geloof het 'n leidende, ontsluitende, rigtinggewende funksie by di~ ont= 

vouing van ·die kind se persoonlikheid . 29 ) Daarom kyk ons in die verhandeling 

na die struktuur van die opvoeding en die plek van die Geloofsleer daarin. 30) 

Die plek van die Geloofsleer in die hele struktuur van die Godsdiensvakke moet 

bepaal word, aangesien ons reeds afgelei het dat die geloof 'n sentrale funksie 

in die mens se lewe inneem. Die vraag is nou watter plek die Geloofsleeronder= 

rig in die hele godsdienspatroon van die mens se 1ewe inneem, in die skoal en 

daarbuite. Wat is die wese van die Geloofsleer? Dit is 'n vraag wat na vore 

kom -wanneer die sentrale plek van Geloofsleer bepaal is. Die vraag word be= 

antwoord deur die Geloofsleer te vergelyk met die dogmatiek . Uit die vergely= 

king tussen die dogmatiek en die Geloofsleer word daar tot 'n sintese gekom 

vir 'n voorgestelde kurrikulum vir die Geloofsleeronderrig op skoal . 

Deur die geloof kom 'n mens tot die keuse, nl .: vir God of teen God . Nou wil 

die dogmaklousules he dat 'n dogmalose dogmatiek onderrig moet word. Dit wil 

se dat die onderwyser sy Geloofsleer so moet aanbied dat dit rekening sal hou 

met alle geloofstandpunte. Dit het 'n neutrale Geloofsleeronderrig tot gevolg 

wat die kind verwar en onseker maak. Die oplossing van die vraagstuk sal ge= 

lee wees in differensiasie in die Geloofsleeronderrig sodat elke kind onderrig 

lan word in sy eie geloofsoortuiging in .soverrre dit prakties moontlik en uit= 

voerbaar is. 

Baie onderwysers is vandag bekommerd omdat die Godsopenbaring nie meer be= 

luister word nie; hulle voel .hulself gesondenes om die geloofskat, die leer 

van die kerk, so suiwer moontlik oor te dra, maar vind in die hedendaagse jeug 

geen klankbodem meer nie . Hulle soek na ·wee om die wereld en mens vir God 

oop te breek. Daar moet dus in die probleem 'n uitweg gebied en riglyne 

29. Loc.cit. 
30. Die struktuur van die werklikheid is gebaseer op die Wysbegeerte van 

Herman Dooyeweerd nl.: "Wijsbegeerte der Wetsidee" . 
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aangedui word hoe om die kind te bereik te midde van al die probleme wat 

die kind ondervind. Daar moet ook aangetoon word watter foute die onder= 

wyser kan maak wat by die kind weerstand kan opbou teen die Geloofsleer. 

Daarom sal 'n hedendaagse vorm om qie kind te boei, gebied moet word en sal 

daar na nuwe onderrigmetodes gesoek moet word. 

Die doel is dus om in 'n verwarde wereld waar die kind met soveel probleme 

en magte van buite gekonfronteer word, 'n weg te vind om die kind te ont= 

sluit vir die werking van die Heilige Gees in die geloofsbou, en om die 

Woord van God vir die kind te ontsluit sodat dit verstaan kan word en opnuut 

in valle krag tot die kind kan spreek. Slegs s6 sal die Geloofsleer kan by= 

dra tot die valle ontpl.ooiing van God se koninkryk op. aarde. 

Ten slotte moet daar gewys word op die feit dat elke vak op skoal sy deel moet 

bydra in die onderrig van die geloof van die kind as die onderwys 'n Christe= 

like karakter wil openbaar. Per slot van rekening word God geken uit sy valle 

skepping (openbaring) soos dit afgetregter is in die verskillende vakke op 

skoal. Daarom sal daar gekom moet word ·tot 'n Christelike wetenskapsonderrig 

. ·op skoal om die Geloofsleeronderrig sy regmatige plek te laat inneem . 
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HOOFSTUK 2 

DIE STRUKTUUR VAN DIE OPVOEDING EN DIE PLEK VAN GODSDIENSONDERRIG 

EN BYBELKUNDE DAARIN 

Inleiding. 

10, 

In die hoofstuk wil ons na 'n paar omskrywings van die begrip op= 

voeding kyk om sodoende 1n eie definisie van opvoeding te kan gee, Oak moet 

onderskei word tussen die begrippe religie en godsdiens, Aangesien ons hier 

besig is met die Geloofsleer, moet ons vervolgens 'n omskrywing gee van die 

begrip opvoeding soos gesien vanuit 'n Christelike oogpunt, Die Christelike 

omskrywing van religie en godsdiens moet oak gegee·word, Sodoende word die 

opvoeding, religie en godsdiens gekwalifiseer, 

Aangesien opvoeding plaasvind in die ontplooiing van die menslike funksies,sal 

ons die funksies van die mens van nader bekyk, Hier volg ons die indeling wat 

Herman Dooyeweerd gemaak het en wys veral op die rol wat die pistiese modali= 

teit speel t,o,v, al die ander funksies van die mens, 

Die funksies van die mens is nag latent en moet ontsluit word sodat die mens 

bruikbaar sy roeping kan vervul, 

Laastens word die rol aangetoon wat Bybelkunde en Godsdiensonderrig speel in 

die hele struktuur van die opvoeding, 

2, Wat is opv.oeding? 

Opvoeding is 'n handeling wat plaasvind, Dit is geen proses nie, 

'n Proses vind by die dier en die plant plaas en kan wel doelmatig en doel= 

bepaald wees, maar is nie doelgerig van aard nie, 1) 

Opvoeding is 'n handeling waarby mense betrokke is, Dit is 'n handeling tussen 

twee of meer persone - 'n volwassene (opvoeder) en 'n onvolwassene (die opvoede= 

ling), In die opvoedingshandeling gaan daar dan invloed uit van die volwassene 

na die onvolwassene met die doel om die opvoed~.ngshandeli:rig te rig, Die 

1, VanWyk, J,H, Wat is opvoeding?, p,l, 
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opvoeder rig sy handeling opsetlik deur sy roeping en die opvoedeling rig 

weer sy handeling met die bedoeling om toegerus en gevorm te word vir die 

aanvaarding van sy lewenstaako 

In die opvoedingshandeling sien ons dat die opvoedeling die onmondige is wat 

hulp, raad en leiding nodig het van die mondige, die opvoedero In die hulp, 

raad en leiding wat gevra word, gaan die opvoeder oorredend en oortuigend te 

· werk s ada t die opvoede ling di t kan aanvaar 0 Die opvoedingshande ling moet dus 

aan bepaalde norme beantwoord om ware opvoeding te weeso 2) 

Opvoeding het te make met die hele menso Die mens is nie in dele te skei so= 

dat die opvoedingshandeling net vir 'n gedeelte van die mens sou geld nieo 

Met die hele mens word nie net bedoel die mens as psigo-somatiese eenheid 

nie, maar oak die mens-in,-sy-wereldo 3) Die opvoeding is oak 'n inter-menslike 

handelingo Dit vind altyd plaas in 1n persoonlike ontmoeting waarin die kind 

self nie passief staan nieo 

Opvoeding is oak bepaald en het altyd met sekere waardes te doen, veral in die 

opsig dat die opvoeder 'n mening het oar gebeure en dit dan aan die opvoede= 

ling oordrao Sodoende kom norme by as die kern van die opvoedingo 

Baie opvoedkundiges het al die begrip opvoeding beskryfo Gunter se opvoeding 

is die totale vormende invloed wat die totale omgewing ten goede op die mens 

het totdat hy die stadium van volwassenheid (doio selfstandigheid) bereik heto 4) 

Stoker definieer opvoeding as die leidende handelinge of aktiwiteite van die 

opvoeder waarby hy die opvoedeling tot hulp is om hom vir die take wat vir · 

hom wag, toerekenbaar en verantwoordelik toe te rusoS) 

Perquin se weer van die opvoeding dat dit die hulp is van die persone wat ver= 

antwoordelik is vir die opgroei en volwassewording van die kindo 6) . 

2o Ido 
3o Pistorius, Po 
4o Gunter, CoFoGo 
So Stoker, HoGo 
6o Perquin, No 

Christelike en Nasionale onderwys, po6o 
Kaart en Kompas, polSo 
Aspekte van die Teoretiese Opvoedkunde, pol2o 
Oorsprong en Rigting II, po384o 
Pedagogiek~ po38o 



Ons sou dus kon se: Opvoeding is enersyds die hulp wat 'n mondige aan 'n 

onmondige gee sodat.die onmondige ook mondig kan word, en andersyds die on= 

mondige se aanvaarding en verwerking van hierdie hulpo 7) 

2,1 Religie en godsdiens 
-' 

Belangrik is· om nou te onderskei tussen "religie" en "godsdiens", 

Religie is 'n omvattende diens, die oorgawe van die hart van die mens aan sy 

godsbegrip wat dan die mens se bestaan en handelinge op a1le terreine rig op 

'n God of 'n afgod, Dit is die innerlike tendens van die menslike selfheid 

om hom te rig op die ware of vermeende oorsprong van a1le dinge, 8) 

Godsdiens dui meer op die uiterlike tekens en gebruike waarin die religie tot 

uiting kom,· Dit is 'n direkte diens aan God of 'n afgod d,m,vo gebed enso 9) 

Religie omvat dus die mens se hele lewe en godsdiens is slegs 'n gedeelte 

van die mens se religie, 

2,2 Opvoeding en lewensbeskouing 

Lewensbeskouing is die oortuiging van die hart van die mens, wat sy 

lewensiening omvat, 'n religieuse karakter het en saamhang met 'n bepaa1de ge= 

meenskapo 

Omdat lewensbeskouing dus totaliter, allesomvattend en radikaal is en alle 

lewensuitinge kleur en rig, sal ook die opvoeding die "kleur" en rigting van 

die lewensbeskouing van die opvoeder vertoon, 

Alle lewensbeskouinge kan, so gesien, in twee hoofgroepe verdeel wordj nlo 

die kosmosentriese (wat een of ander iets uit die kosmos of geskape werklik= 

heid as middelpunt of grondmotief het en een of ander funksie van die mens 

verabsoluteer en in die sin dan humanisties isj bvo die rasionalisme wat 

die rede van die mens verabsoluteer) en die teosentriese lewensbeskouing 

(wat God as middelpunt het en gerig word deur die Godsopenbaring),lO) 

7, Pistorius, Po 
8o Kock, Po de Bo 
9o Spier, J,M, 

10, VanWyk, JoH, 

op o cit , , p o 5 7 o 
Christelike Wysbegeerte, p,l2o 
Inleiding in de Wijsbegeerte der Wetsidee, p,l6, 
Vgl, ook Stoker, op,cit,, ppo52j 311, 384, 403, 
Christe1ike en nasionale onderwys, p,S, 
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Omdat alle lewensuitinge nou religieus-bep_aald of lewensbeskoulik gedetermi= 

neerd en gerig is~ sal alle opvoeding ook noodwendig in twee hoofgroepe uit= 

eenval, nl, die kosmosentriese (of kosmiesgerigte) opvoeding en die teosen= · 

triese (of Godgerigte, d,w.s, Christelike) opvoeding, 

3, Wat is Christelike opvoedingY .. 

Om te kom tot Christelike opvoeding, moet dit net genoem word dat 

die Christelike opvoeding teosentriese opvoeding is, Ons het ook reeds daarop 

gewys dat elke mens 'n lewensbeskouing het en dat die lewensbeskouing sy op= 

voedingshandeling sal raak, 

Die Christenopvoeder het een allesoorheersende roeping nl, dat hy die Here 

sy God moet liefhe met sy hele siel en met sy hele verstand en dat hy sy 

naaste moet liefhe soos homself, Daarby moet die mens die aarde onderwerp 

dit bewerk en daaroor heers, 

Opvoeding is,soos alle dinge,van kosmiese omvang en kry sin en betekenis en 

bestemming in God, God is Singewer en in Hom is die Eindbestemming te vind 

van alle dinge, ook van die opvoeding, 

Uit die ontleding van die woord "opvoeding" beteken dit letterlik "opwaartse 

voeding", d,w,s, "voeding na bo (Bo)", Dit is juis die gedagte wat vir die 

Christenopvoeder van groot belang.is, Dr, P,G, Schoeman stel dit duidelik: 

"In die opvoedingsaktiwiteit kry ons te doen met 'n doelbewuste 

planmatige handeling van die kant van die volwasse opvoeder, 

waardeur hy hom met die onvolwassene of volwassewordende (op= 

voedeling) op so 'n wyse.bemoei dat hy hom tot volwassenheid 

kan lei, Omdat die mens egter 'n ewigheidsbestemming het, is 

dit vir die Christen sander meer duidelik dat hierdie omhoog= 

leiding van die opvoedeling essensieel net een ding kan wees, 

nl, omhoogleiding via die Christelik-eskatalogiese weg tot 

volwassenheid in Christus,"ll) 

11, Schoeman, P,G, 1n Christelike Opvoedingsfilosofie, p,43, 
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Christe1ike opvoeding is vo1gens Van Wyk 'n bewuste, doe1gerigte~ opsetlike 

en waarheidsgenormeerde hande1ing waarby die volwasse persoon(-e),,wat uit 

liefde vir God en sy naaste gedronge en in vol1e besef van sy roeping m,b,t, 

die kosmos, 1n onmondige persoon (-e) lei, rig, oorreed en vorm tot vrywi1lige 

en roepingsbewuste aanvaarding en uit1ewing van sy roeping om God met sy hele 

lewe te dien, sy Koninkryk op alle terreine uit te brei en sy naaste se hei1 

te soek en te bevorder en die kosmos te ontgin en tot vo11e onts1uiting te 

b 0 12) r1ng, 

Norman de Jong omskryf Christelike opvoeding as vo1g: 

"Education is the recreation and development of True under= 

standings between God and man and fellowman and physical 

universe,"13) 

Christelike opvoeding is dus Goddelike roeping en in hierdie roeping staan 

die opvoeder in vo11e verantwoordelikheid teenoor God, 

Na oorweging van bostaande definisies en beskrywings skyn die volgende die 

mees bevredigende te wees: Christelike opvoeding is enersyds die hulp wat 

'n mondige dienaar van God aan 'n onmondige dienaar van God gee sodat die 

onmondige mondig kan word en kan kom tot die besef dat sy he1e lewe in diens 

van God staan en daarom andersyds die mondige se leiding sal aanvaar en sal 

verwerk tot gehoorsame onderdanigheid aan Christus en tot die aanvaarding 

van Christus as persoonlike Verlosser, 

3,1 Wat is Christelike religie en Christelike godsdiens? 

Oorspronklik beteken re1igie bind of vasmaak, Die woord "religie" 

is afgelei van die Griekse woord "ligare" wat "bind" beteken, Die Christelike 

religie bind dus ons hart in Christus vas aan God Drie-enig ons ware 

lewensoorsprong, 14) 

Waar religie dan die mens se lewe omspan, sal die mens se hele lewe diens aan 

God wees, 'n diens met ons hele hart, sie1 en verstand, Christelike religie 

is dan die omvattende diens aan God, 15) 

12, VanWyk, J,H, 
13, De Jong, N, 
14, Strauss, H,J, 
15, Stoker, H,G, 

op , cit, , p, 7, 
Education in the truth, p,l18, 
Christelike wetenskap en Christelike onderwys, p,20, 
op , cit, , p , 53 , 



15, 

Dit veronderstel 'n God-gerigtheid van die hart, Omdat die hart die uit= 

gange van die 1ewe is~ beteken dit in beginsel ook 'n God-gerigtheid van 
16) die 1ewe, sodat daar nou sprake is van teosentriese denke, 

'n Persoon se re1igie gaan a1 sy doen en late, lewe en strewe, sy gevoel, 

denke en wil laat ontplooi in 1n bepaalde rigting 

like doeL 17) 

die mens se uiteinde= 

Ons moet egter onthou dat die Christelike religie as regte gesteldheid van 

die hart, 'n gawe van God is, 

Christe1ike religie is .dus die regte geste1dheid en ingesteldheid van die 

hart as God-gerigtheid, Christus-verankering, hartevernuwing deur die Heilige 

Gee,s, gebondenheid aan die Woord en wetsgeorienteerdheid, en omvat die hele 
. 18) 

mens, 

Christelike godsdiens is die persoon1ike handelinge waarmee die mens hom direk 

tot God wend, bv, waar hy o,a, in sy binnekamer tot God bid, huisgodsdiens hou 

en saam met die gemeente God aanbid, Hom dank en loof met woord en lied, die 

sakramente gebruik en na die verkondiging van die Woord van God luister, 19) 

Geloof en godsdiens is een van die uitgange van die mens se 1ewe en dus sal 

die godsdiens in die religie gegrond wees, Geloof behoort tot die uitgange 

van die mens se lewe, terwyl die religie 'n saak van die hart is, Godsdiens 

het te make met die geloofsy van die mens m,a,w, geloof is een van die faktore 
. d. d d. 20) 1n 1e go s lens, 

Christelike godsdiens sal die uitgange van die mens se lewe verbind in ge= 

loofsgehoorsaamheid aan die Woord van God, 

Ons kan dus aflei dat alle opvoeding religieus is, maar nie a1le re1igie 

Christelik nie, Alle opvoeding waarin Christus nie teenwoordig is nie, is 

a~ti-Christelik, 21 ) Omdat opvoeding met die mens te make het, sal die 

16, Kock, P, de B, op,cit,, p,l3, 
17 0 Schoeman, P,G, op, cit,, p, 10, 
18, Kock, P, de B, op,cit,~ p,lS, 
19, Stoker, H,G, op,cit,, p,l9L 
20, Kock, P, de B, op, cit,, p,22, 
2L De Jong, N, op,cit,, p 0 119 0 



opvoeding ook religieus bepaald wees. 22 ) 

Godsdiens is een van die tydelike funksies waaroor die mens beskik en waar= 

in die mens handelend moet optree,- Die hart is die konsentrasiepunt van die 

mens se tydelike funksies en al die funksies moet religieus gerig word op God, 

Die religie is rigtingbepalend vir die funksies van die mens, Die funksies 

van die mens is opvoedbaar in die hart. Opvoeding is hartsopvoeding, 

4. Christelike opvoeding ~esien in die lig van die modaliteite 

4.1 Wat is die modaliteite? 

Vanuit die Godsopenbaring leer ons dat die hoofonderskeiding in die 

kosmos aan ons geopenbaar word tussen die Skepper en skepsel (skepping), Alles 

in die skepping is aan God onderdanig, Alles is ordelik geskape en is aan die 

wette van God onderworpe, Die wetsorde is deur God in sy skepping neergele en 

alhoewel ons dit nie direk kan sien in die skepping nie, kan ons dit daaruit 

aflei. Die wette of funksies is alles deel van die skepping en is tydelik, 

Alhoewel ons verskillende funksies in God se skepping kan onderskei, is die 

funksies nie te skei nie en het hulle 'n onderlinge verband met mekaar, Die 

funksies word ook genoem die modaliteite. 23) In die modaliteite, kosmiese 

aspekte, is daar 'n rangorde van die mins gekompliseerde tot die mees ge= 
kompliseerde, 24 ) 

Die modale funksies is die volgende, gegee vanaf die mees gekompliseerde tot 

die eenvoudigste aspek: 

1. Pistiese 

2' Btiese 

3. Juridiese 

4. Bstetiese 

s. Bkonomiese 

6. Sosiale 

7. Linguistiese 

22. Ibid,, p.S7. 
' 23. Kalsbeek, L. De Wijsbegeerte der Wetsidee, pp.92-93. 

24. Stoker, H. G, · Beginsels en Metodes in die Wetenskap, p, 160, 



8, Historiese 

9, Logiese 

10, Psigiese 

11, Biotiese 

12, Fisies-Chemiese 

13, Kinematiese 

14, Ruimtelike 

15, Geta1sfunksie, 

Die mens omvat funksies 1-15, Die dier omvat funksies 10-15, Die plant 

omvat funksies 11-15 en die lewelose dinge omvat funksies 12-15, 

17, 

Die kosmiese werklikhede het nie eenvoudige strukture nie; hulle is nie een= 

voudig saamgestel nie, maar vertoon 1n groot verskeideriheid van werk1ikheids= 

aspekte, As ons· dan na die werklikheid kyk, salons nooit 1n totaalbeeld van 

die werk1ikheid kan vorm nie tensy ons na al die modaliteite kyk en nie net· na 

een aspek van die modaliteite nie, Die beeld is 'n totaalbeeld en is in 'n 

bepaalde volgorde daargestel, As ons dus wil kyk na die opvoeding, wat die 

hele mens omspan, moet ons ook na die opvoeding kyk in die 1ig van wat die 

totaalwerklikheidsvisie ons bied op die bestaan van die m~ns, 25 ) 

God self is verhewe bo die kosmiese wette, God le die wetsorde in·sy skepping 

implisiet neer en die blootlegging daarvan geskied teen die agtergrond van die 
. 26) 

Godsopenbaring, Die kosmiese wetsorde het dus sy ontstaan by God, 

4,2 Wat is modale opvoeding? 

Die mens is geen tydelike funksie van die kosmos nie en ook nie 'n 

optelsom van al die kosmiese funksies nie, 'n Persoon se religie gaan die 

rigting bepaal waarheen sy kosmiese funksies gelei moet word, Die kosmiese 

funksies kan of anastaties op God gerig word of dit kan apostaties gerig word 

op 'n afgod, 

Die vyftien kosmiese funksies van die mens ontspring uit die hart van die mens, 

Die hart omspan radikaal en integraal al die lewensuitgange van die mens, 

25, 
26, 

Schoeman, P,G, 
Stoker, H,G, 

op,cit,, p,8, 
Oorsprong en Rigting II, p,352, 



18. 

Modale opvoeding is om die uitgange van die hart van die mens, wat na vore 

kom in die kosmiese struktuur, in 1n bepaalde rigting te lei en te rig. 

Omdat die hart die konsentrasiepunt van die mens se tydelike funksies is, 

moet die funksies in dieselfde rigting gerig word deur die religie wat op 

die hart van die mens beslag gele het. 27) 

Die hart van die mens moet hom nou religieus rig op God deur die geloof, 

die ~istiese. Ons kan dus se dat modale opvoeding die tydelike funksies 

van die mens in ooreenstemming bring met die gerigtheid van die hart van 

die mens sodat elke funksie van die mens dieselfde eindpunt sal he as die 

religie van die mens. Die opvoeder moet dus in sy opvoeding sorg dat nie 

net die kind se geloofsfunksie nie, maar oak sy sosiale omgang, taal en 

gevoel vir die estetiese waardebepalings gelei word na God. So gesien, 

moet alle funksies van d1e kind anastaties op God gerig word. Opvoeding 

is nie beperk tot die grens van een modaliteit nie, 28 ) 

. Modale opvoeding is gerig op die religieuse vorming van die kind, sodat die 

hele lewe van die kind in die lig sal staan van die mens se uiteindelike 

doel, 

4,3 Die rol van die pistiese modaliteit 

Die kosmiese wetsorde se hoogste tydelike funksie is die pistiese 

en die mens se hoogste tydelike funksie is oak die psitiese of die geloofs= 

funksie, Die kosmiese wette vertoon oak 'n noue chronologiese samehang en 

kan nie los van mekaar staan nie, Die geloofsfunksie, soos alle ander 

f k 
0 o o 'do 11 29) un s1es, 1s e1e aan 1e natuur van a e mense. 

Alle funksies is bepaal deur en gerig op die funksie wat daarop volg, Die 

getalsfunksie, wat die laagste kosmiese wet is, het verband met die ruimte= 

like, D,w,s, die getalsfunksie antesipeer (gryp vooruit) na die ruimtelike 

en die ruimtelike retrosipeer (wys terug) na die getalsfunksie, So sal die 

sosiale wetskring antesipeer na die ekonomiese en die ekonomiese weer retro= 

sipeer na die sosiale wetskring, So antesipeer en retrosipeer alle 

27, Schoeman, P,G. 
28, Mojet, J,W, 
29. Kalsbeek, L, 

op , cit , , p . 12 , 
De structuur van opvoeden en opvoedkunde, p,260, 
op . cit , , . p , 130 , 



wetskringe vooruit of terug op_ mekaar en vorm die wetskringe 'n eenheid, 

Die pistiese modaliteit het geen antesiperende moment nie, maar retro= 

sipeer wel op die ander veertien tydelike funksies van die mens, Die 

pistiese moet daarom beskou word as die hoogste tydelike funksie van die 

mens, 

Die hart van die mens is nie een van die funksies nie, maar is die reli= 

gieuse wortel van die menslike bestaan, 30
) 

Vanuit die religieuse sentrum van die mens word die geloofslewe van die 

mens bestuur en gerig anastaties of apostaties, Die gesteldheid van 

die hart sal 'n beslissende invloed he op die geloofslewe van die mens, 

19 0 

Omdat die pistiese die hoogste funksie van die mens is, sal al die ander 

funksies · onder leiding van die geloofsfunks:le staan, So is die geloofs= 

modaliteit vervleg metal die ander kringe, bv, geloofstrou (etiese), ge= 

loofsvergelding (j uridiese), geloofsharmoni.e, geloofsomgang, geloofslewe, 

geloofskrag en geloofsruimte, In al die wetskringe het die geloof die 

leidende funksie, Geloofstrou is dus 'n geloofsfunksie en nie 'n liefdes= 

funksie nie, want in die trou het die geloof die leiding en is trou aan God 

iets anders as trou aan -,n eggenoot, 31 ) 

Wie egter die getalskring sou wegneem, hou nie meer geloofseenheid oor nie 

en as die estetiese weggeneem word, is daar geen geloofsharmonie oor nie, 

Die wetskringe is ten valle onderling van mekaar afhanklik, 

4,4 Die ontsluiting van die modale opvoeding 

Al die talente van die kind waarmee hy gebore is, is nog slui= 

merend en juis die sluimerende potensies moet ontsluit word, Hier le die 

sleutel-tot omhoogleiding na God, 

Die voorwaarde waaronder die antesiperende momente van die wetskring ont= 

1 ° 
0 d d" 1 ° d ·32 ) 1 F k 0 1 1 ° d p 001, lS at 1t ants Ult moet wor , n un s1e sa ants u1t wor as 

30, 
3L 
32, 

Loc,cit, 
Strauss, H,J, 
Spier, J,M, 

op,cit,, p,3L 
op, cit, , p, 10 L 



. 'n moment uit 'n laere kring vooruitwys, Die ontsluiting van die hele 

normatiewe struktuur staan altyd onder leiding van die geloo£, 33) Die 

geloofsfunksie word egter weer ontsluit deur.die Goddelike Woordopenbaring, 

Alle modaliteite hang as't ware af van die ontsluiting van die geloofs= 

modaliteit, As 'n kosmiese funksie, waarop_antesip~rend vanuit 'n laer 

modaliteit vooruitgegryp word, die leiding kry, is daar sprake van dat 

dergelike antesiperende moment uit die laer kring ontsluit, Die kind 

moet deur ontsluiting omhooggelei word na God, 

Die sonde vertroebel egter die geloofsfunksie van die mens, Opvoeding moet 

.'tei tot anastasis, Dit beteken dat die mens weer teruggelei moet word na 

God, Die mensehart wat deur die sonde in· Adam van God afgesny is en onder 

die vloek gebuk gaan, is deur die genadeverdienste van Christus en die 

werking van die Heilige Gees van God weer gebind aan die Ware Lewenswortel, 

Die anastatiese ontsluiting is die positiewe beantwoording deur die opvoe= 

der van sy taak voor God in die wereld, 34) 

Die opvoeder moet die funksies van die mens en die potensies wat deur God 

in die natuur geskape is, bring tot ontplooiing, Die opvoeder se taak is 

normbepaling en rigtinggewing in die ontsluiting van die funksies van die 

kind, 

Opvoeding en onderwys vind sin in God, Die opvoedingshandeling sal dus 

sinvol wees as dit in God plaasvind, Daarom moet die tydelike funksies 

van die mens ook sinvol ontsluit word tot eer van God, 

Omdat die ontsluiting van die modaliteite onder leiding van die geloof 

staan, is dit belangrik om te onthou dat die opvoeder slegs instrument 

is. Om die pistiese modaliteit te ontsluit, beteken dat die kind sy hele 

lewe gewilliglik onder Gods wette en norme stel, Omdat die geloof die be= 

wuste werking in die hart van die mens is waardeur die Openbaring van God 

geken kan word, is die belangrikheid van geloofsopvoeding deur behoorlike 

Bybelonderrig seker die belangrikste eis wat aan die Christenopvoeder ge= 

stel kan word, 35 ) 

33, Ibid,, p,l03, 
34, Schoeman, P,G., op,cit,, p,l32, 
35, Ibid,, p,l32, 



21. 

Die geloof en die Openbaring van God moet vir die kind ontsluit word en die 

kind moet vir die geloof en die Openbaring van God onts.lui t word o 

Die implikasie is dat die opvoedeling na die skool kom met ongedifferen= 

sieerde funksieso Dit moet tot ontplooiing gebring word deur ontsluitings= 

bemoeieniso Die funksies kan nie self ontsluit nie, en die opvoeder moet 

die funksies ontsluit OoloVo die geloofo 

So Die rol van Bybelkunde en Godsdiensonderrig in die struktuur 

van die opvoeding 

Sol Bybelkunde en Godsdiensonderrig is nie net die pistiese nie 

Bybelkunde en Godsdiensonderrig (voortaan word na die twee vakke 

gesamentlik verwys as die Godsdiensvakke) is in hul wese totaliter en is ge= 

rig op die hele lewe van die menso Die vakke is nie deel van die funksies 

van die mens nie, maar deur opvoeding in die vakke moet die funksies van die 

mens gelei en gerig word tot Godo Deur die Godsdiensvakke is die opvoeder 

instrumenteel besig om al die uitgange en funksies van die mens weer terug 

te bind aan die ware Lewenswortelo 

Behalwe dat die Godsdiensvakke die funksies van die mens sal rig~ moet dit 

ook die ander vakke van die kind, asook die kind se buitemuurse aktiwiteite 

rigo Deur die Godsdiensvakke moet die funksies van die kind, wat uiteraard 

nog ongedifferensieerd is, maar tog onder leiding van die pistiese funksie 

staan, ontsluit word, sodat die pistiese ·en alle ander funksies anastaties 

gerig word op Godo Die Godsdiensvakke kan die tydelike funksies van die mens 

'n ewigheidskleur gee, deur die kind te lei om alles wat hy doen, te doen 

tot eer van Godo 

gestel wordo 

Elke funksie op elke terrein moet dus in diens van God 

Daar moet obk 'n balans wees, sodat die klem in die Godsdiensvakke nie net 

sal val op die ontsluiting van die pistiese nie, maar op die ontsluiting 

van alle funksies tot eer van Godo 36) 

36o Ibido' po133o 



22, 

5,2 Bybelkunde en Godsdiensonderrig is 'n religieuse diens 

Die Godsdiensvakke is nie net maar 'n direkte diens aan God nie, 

maar het ten doel om al die funksies van die mens te rig tot God, Deur die 

Godsdiensvakke moet die kind ook geleer word dat alle uitgange van die mens 

se lewe gerig moet wees op God en in diens moet staan van God, 

Die Godsdiensvak.ke is bepalend vir die koers wat die funksies van die mens 

se lewe gaan volg, · Die taak van die Godsdiensvakke is 'n Godgerigte omhoog= 

leiding, Die Godsdiensvakke sal ook die hart, die religie van die mens rig, 

Die hart is die religieuse sentrum van die mens se lewe, Die doel van die 

Godsdiensvakke omspan alle terreine van die lewe, o,a, die godsdienstige 

vorming, die sedelike vorming, die juridiese vorming, die estetiese vorming, 

die ekonomiese vorming, die sosiale vorming, die linguale vorming, die his= 

toriese vorming, die logiese vorming en die liggaamlike vorming, 37) 

Ons sien dus dat die Godsdiensvakke gerig is op die godsdienstige sowel as 

alle ander funksies van die mens se lewe, Die opvoeding staan dus onder 

leiding van die Godsdiensvakke, 38) 

5,3, Bybelkunde en Godsdiensonderrig is fundamenteel 

Deur Wet 39 van 1967, artikel 2(1) word bepaal dat die onderwys in 

Suid-Afrika Christelik moet wees, Die wet waarborg dus die Godsdiensvakke op 

skool, Tog is die plek wat deur die Godsdiensvak.ke ingeneem word, 'n eensame 

plek, omdat die vakke dikwels so los staan van die ander vakke, Waar die 

Godsdiensvakke juis die basis moet wees waaruit die ander vakke ontwikkel, 

vorm die Godsdiensvakke nie altyd die wortel, die fondament van die ander 

vakke nie, 

Die kind leer en sien alte dikwels dat die Godsdiensvakke los staan van die 

ander vakke en kom sodoende tot die besef dat die "sekulere" vakke tot een 

moment van die menswees behoort en die Godsdiensvakke tot 'n ander moment 

van sy menswees, 

37, Bingle, H,J;J, 

38, Perquin, N, 

Met.odiek van Godsdiensonder;rig in die middelbare skool, 
pp, 21-22 0 

op, cit, , p, 22?, 
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So ~ord die godsdiens en lewe twee aparte sake, Die kind se geloof kom uit 

sy hart, Die praktyk leer die kind egter dat die geloof wat uit die hart .kom, 

anastaties op God gerig moet wees en dat die ander funksies, wat uit dieselfde 

hart kom, neutraal is, 

Die Godsdiensvakke kan beskou word as die hart van die Christelike opvoeding 

en onderwys, Die Godsdiensvakke kan ook beskou word as die fondament wat die 

rigting bepaal van die hart en religieuse diens van die kind, Om die hart en 

religieuse diens te kan rig, is wetenskaplike onderrig noodsaaklik, 



L 

HOOFSTUK 3 

DIE INHOUD EN PLEK VAN DIE GELOOFSLEER IN DIE STRUKTUUR VAN 

DIE BYBELKUNDE EN GODSDIENSONDERRIG IN DIE SEKON~ERE SKOOL 

Inleiding 

Die bedoeling van die hoofstuk is nie om 1n diepgaande teologiese 

verklaring te gee van en onde.rsoek te doen na die inhoud ,van die Geloofsleer 

nie, maar o,a, om die verband van die Geloofsleer met die teologie aan te 

toon en daaruit te kan kom tot 1n sintese vir 'n konsepinhoud van die 

Geloofsleer in die middelbare skool, 

Ons het reeds gesien dat die geloof~ die pistiese, een van die mens se funk= 

sies is, Die vraag is nou, wat is die Geloofsleer soos .dit op skool aange= 

bied word, uit watter elemente b~staan ~die Geloofsleer en hoe is die inhoude= 

like van die Geloofsleersillabusse in die verskillende provinsies? Is die 

indeling wat in die verskillende proyinsies bestaan bevredigend of kan daar 

'n ander indeling gevolg word by die aanbieding van die Geloofsleer op skool? 

Die Geloofsleer self moet ook ontleed word, aangesien dit bepalend is vir 

die mens se hart (religie) en godsdiens, Vir die doel van hierdie hoofstuk 

moet ons ·eers onderskei tussen dogma en dogmatiek om dan hieruit te kan af= 

lei presies wat Geloofsleer is, 

Ons wil ook in die·h~ofstuk die plek bepaal van die Geloofsleer, gesien 

vanaf standerd ses tot standerd tien, Hier word daarop gewys dat elke 

les in die Godsdiensvakke eintlik medebepalend en bouend is aan die kind 

se geloof en dat die aanbieding van die Geloofsleer in standerd tien eintlik 

net 'n chronologies-sistematiese aanbieding is van al die geloofswaarhede 

wat die kind tot nou toe reeds ontvang het, Dit laat die vraag weer na 

vore kom hoekom die Geloofsleer juis in standerd tien onderrig moet word, 

as al die geloofswaarhede dan reeds in brokkies en stukkies aan die kind 

gegee is, Hoekom word die Geloofsleer dan nie in die eerste instansie in 

standerd ses aangebied sodat die onderwyser in die jare wat volg vir die 

kind net die geloofswaarhede in die Godsdiensvakke kan ontplooi nie? 



Met die voorgestelde inhoud van die Geloofsleer wil ons die plek daarvan 

bepaal in die hele struktuur van die Godsdiensonderrig vanaf standerd ses 

tot standerd tien, Vir hierdie doel moet ons vooraf weet dat godsdiens~ 

tige opvoeding in die skool, sonder dat die kind kom tot kennis van die 

geloofsopvoeding, nie wenslik is nie, 1) en dat elke les moet help bou 

aan die kind se geloof, Die inhoud van die Geloofsleer en die plek daar= 

van moet die kind bring tot die besef dat sy geloof nie alleen beperk is 

tot die klaskamer, Bybellees, die gebed of die kerkgang nie, maar dat die 

geloof meespreek op elke terrein waarop die kind beweeg en dat sy geloof 

sy hele lewe omvat en nie net 1n deel daarvan nie, 

Hier word ook gewys dat behalwe dat die geloof omvattend is, moet die kind 

ook daartoe gelei word om te besef dat geloof 'n wyse is waarvolgens 'n 

mens voor God en voor die mens lewe en dat die liefde vir God sal bepaal 

in hoe 'n mate hy die vrymoedigheid sal he om volgens die oortuiging van 

sy geloof te lewe, 

Vir die doel moet die geloofskennis van die kind saamgevat.en gesistemati= 

seer word, Dit word dan gedoen in standerd tien voordat die kind op die 

breere terrein van die lewe gaan beweeg, sodat dit kan dien as 'n rig= 

snoer vir sy hele lewe, 2) 

Dit is ook belangrik dat die plek van die Geloofsleer in.die skool aan= 

getoon word t,o,v, die ander vakonderwysers en hoof se aandeel daarin, 

Die klem in die hoofstuk val egter op die vak Geloofsleer, terwyl alle 
\ 

ander uitbouings van die geloof net genoem word as medebepalend, 

Wat is Geloofsleer? 

Geloofsleer is 'n onderdeel van die teologie, Om dus te kan 

verstaan wat Geloofsleer is, sal ons die oorsprong en plek van die Geloofs= 

leer in die Teologie moet gaan naspoor, Geloofsleer het 'n geskiedenis, 

Geloofsleer, soos ons dit in die sekondere skool aantref, is 'n vereen= 

voudiging van 'n teologiese dissipline, nl, die Dogmatiek, 

l, Waterink, J, 
2, Bingle, H,J,J, 

Theorie der opvoeding, p,S88, 
Metodiek van Godsdiensonderrig op die middelbare 
skool, p,36, 



Om die wese van die Geloofsleer te kan verstaan, sal dit dus nodig wees om 

te bepaal wat dogma en wat dogmatiek is, 

2,1 Wat is Dogma? 

'n Dogma is 'ri stelling~ 1n leerstuk, 1n Kerklike dogma is 'n 

leerstuk waarin die kerk die inhoud van sy geloof bely, 3) Dogma is dus 'n 

leerstuk wat deur die kerk as outoriter vasgestel is, Die leer van 'n be= 

paalde kerk word vasgele in bepaalde belydenisskrifte, Volgens die Gerefor= 

meerde beskouing mag dogmatiese waarhede alleen uit die Heilige Skrif afge= 

lei word, 4) 

/ 

2,2 Wat ii Dogmatiek? 

Die dogmatiek is die sisteem van kennis aangaande God, Dogmatiek 

word gewoonlik omskryf as die wetenskap van die dogmas en is 'n teologiese 

wetenskap, 5) Dit is 'n teologiese uiteensetting van die geloofswaarhede 

soos dit in die Heilige Skrif geopenbaar is, Dit is die sistematiese kennis 

aangaande God soos Hy Homself openbaar aan die mens, 

De Graaf gee die volgende definisie van dogmatiek: 

"De dogmatiek is de wetenschappelijke bezinning en het resul= 

taat dier bezinning op de waarheid, welke God aangaande Zich= 

zelf en aangaande Zijn schepselen in hun wederzijdse relatie 

in Zijn Woord geopenbaard heeft en door de kerk op de gezag 

van dat Woord beleden wordt,"6) 

Dogma het dus te make met die waarheid in kerklike verband en die dogmatiek 

is dan die wetenskaplike arbeid, wat die dogma van die kerk krities beskou, 

en die waarhede van die Heilige Skrif wil sistematiseer, 

3, .Berkouwer, G,C, e,a, 
4, Honig, A,G, 
5, Ibid,, p,l3, 
6, De Graaf, S,G, 

Het dogma der kerk, p,lO, 
Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek, p,7, 

Hoofdlijnen in de Dogmatiek, p,l4, 



2.3 Wat is Geloofsleer? 

Geloofsleer soos ons dit aantref in die skole, is eintlik 'n kort 

belydenis wat uit die Woord van God saamgestel is, 7) 

Ons kan ook se dat die Geloofsleer 'n elementere dogmatiek behels, 8) Die 

Geloofsleer is dus 'n vereenvoudigde dogmatiek van basiese waarhede soos 

ons dit in die Heilige Skrif aantref. Hierdie waarhede word saamgevat in 

die Apostoliese Geloofsbelydenis (die Twaalf Artikels) wat deur alle Chris= 

telike kerke bely word, 9) 

Wat Geloofsleer presies is, sal vir ons nog duideliker word as ons die in= 

houd daarvan vergelyk met die inhoud van die dogmatiek, 

3, Wat is die inhoud van die Geloofsleer? 

Om 1n indeling van die inhoud van die dogmatiek te maak is nie so 

maklik nie, Hieronder word van 'n indeling gebruik gemaak wat vandag alge= 

meen aanvaar word deur die reformatoriese dogmatici, Hieruit moet ons dan 

'n vereenvoudigde indeling maak vir die Geloofsleer vir gebruik op die 

middelbare skool, Vir die indeling het die dogmatiek die hele Skrif tot 

ondersoek en daaruit moet die geloofswaarhede dan afgelei word, 

3,1 'n Indeling van die Dogmatiek 

Die kortste indeling wat ons.kan maak in die dogmatiek is die drie= 

deling nl, oor God die Vader~ oor Christus en oor die Heilige Gees, 

a) Die openbaring van God~ 

b) Die wese van God - o,a. die name van Go.d en die Drie-eenheid, 

c) Die Raad van God - o,a. die uitverkiesing, 

d) Die Skepping - o,a, van die mens en die engele, 

e) Die Voorsienigheid~ 

f) Die sonde, 

g) Die leer van die verbonde, 

7, Bingle, H,J,J, Die onderrig van Geloofsleer in die middelbare skool, p,2, 
8, Ibid,, p,3, 
9 o Ibid, , p, 2 o 



h) Die verlossing deur Christus, 

i) Die werk van die Heilige Gees die Heilsorde, 

j) Die Kerk, 

k) Die genademiddele o.a. die sakramente in die kerk, 

1) Die leer van die laaste dinge. 10) 

3.2 Die inhoud van die Geloofsleer 

Die onderwys in die Geloofsleer is baie meer as net 'n getuienis 

oor die waarheid.ll) Die Geloofsleer spruit voort uit die worsteling van 

die kerk met die letien om die waarheid. Geloofsleeronderrig moet rekening 

hou met die.doopsbelofte, en moet gegee word aan 'n verbonds~ind. Die kind 

moet hierdeur kom tot kennis van God soos Hy Homself aan die mens openbaar 

in sy Woord. Die Geloofsleer is ook daarop gemik om aan die gelowige ant= 

woorde.te bied op sy moeilikste lewensvraagstukke. In die Geloofsleer leer 

die kind om rekenskap te gee van sy ingesteldheid m.b.t. die openbaring van 

God aan die mens, oor sy liefde vir God en medemens en hoe hy God moet dien 

en eer. 12 ) 

Daarby moet elkeen onthou dat geloof 'n gewisse kennis van God en 'n vaste 

vertroue in Christus as sy persoonlike Saligmaker is. Om die inhoud van die 

Geloofsleer verder te kan omskryf en om die kind te lei tot die gewisse 

kennis, sal dit noodsaaklik wees om te let op 'n indeling van die Geloofs= 

.leer, waarin die gewisse kennis vervat sal wees. 

3.3 Die indeling van die Geloofsleer volgens sillabusse in die R.S.A. 

Volgens die huidige sillabusse van die verskillende provinsies kry 

ons die volgende indeling wat gebruik word by die Bybelkunde en die Godsdiens= 

onderrig. 

In Transvaal is daar Bybelkunde en Godsdiensonderrig. Die Bybelkundesillabus 

volg die indeling van die Twaalf Artikels vir die Geloofsleer; 13) ook die Gods= 

diensonderrigsillabus volg vir.die Geloofsleer die indeling van die 

10. Honig, A.G. op.cit., pp.853-867 en Berkouwer, G.C. op.cit.,inhoudsopgawe. 
lL Grove, ·I.J. Die 11Dogma-. en gewetensklol,lsule" in die onderwysordonnansie 

van 1953 van Transvaal. Potchefstroomse Universiteit vir 
C . H. 0 . , 19 70 , p . 72 . 

12. Bingle, H.J.J. Die onderrig van Geloofsleer in die middelbare skool, p.4. 
13. Sillabus vir Bybelkunde vir sts. IX en X, s.j., pp.8-9. (Transvaal) 

'. ~ .. 
. ~~. . . 
. '.-: 



29. 

Apostoliese Geloofsbelydenis, (Die Twaalf Artikels,) 14) 

In die Oranj e Vrystaat word dieselfde indeling vir die Geloo"fsleer in die 

Bybelkunde..:. en Godsdiensonderrigsillabusse gevolg as in TransvaaL IS) 

. In Natal word melding gemaak van Bybelstudie as in volwaardige eksamenvak, 

maar in die Bybelstudiesillabus word daar nie voorsiening gemaak vir die 

onderrig van.Geloofsleer nie. 16) In die Godsdiensonderrigsillabus word 

egter melding gemaak vari ·die onderrig van die Apostoliese Geloofsbelydenis · 

(Twaalf Artikels) as 1n toepaslikheid van die Bybel vir die hede. 17) 

In die Kaapprovinsie wo.rd Bybelktinde as vak ook nie aangebied nie, maar in · 

die Godsdiensonderrigsillabus word die Apostoliese Geloofsbelydenis be= 

handel met klem op die volgende sake: die skepping~ die sondeval, versoe= 

ning en verlossing deur Christus ·' die werk en persoon van die Heilige Gees 

en laastens die Voleinding van die wereld,lS) 

3.4 'n Indeling van die Geloofsleer 

Aangesien ons gese het dat die Geloofsleer~ soos in die sekondere 

skool aangebied, gebaseer is op die dogmatiek, maar vir die gebruik op skool 

in 1n vereenvoudigde vo:rm aangebied word, en omdat ons nie 'n diepgaande 

studie oor die dogmatiek wil maak nie, maar net vir die kind 1n funksionele 

samevatting van sy geloof wil gee> wil ons onderstaande indeling van die 

Geloofslee:r·voo::rstel. Die indeling is gebaseer op die Apostoliese Geloofs= 

belydenis en is dus eintlik 'n geselektee+de, vereenvoudigde dogmatiek. Ter 

inleiding: Die Woord van God as -Kenbron en Openbaringsinstrument. Hieruit· 

sien ons. dat die volgende aan die mens geopenbaar word: 

14. Sillabus vir Godsdiensonderrig, sts, 6-10~ 1968s p.3L (Transvaal) 
15. Sillabus vir die sekondere skoal-, Bybelonderrig, 1973, pp.17-18 (O.V.S,) 
16, Handboek vir die Seniorsertifikaateksamen~ 1972, p.l59, (Natal) 
17. Leerplan vir Godsdiensonderrig aan sekondere skole, s"j. ~ p.2. (Natal) 
18 .. Godsdiensonderrig, s"j'~ p,3l, 



1, God die Vader: 

a) Die name van God, 

b) God as Skepper en Onderhouer) 

c) Die Skepping, 

2, Jesus Christus: 

a) Die naam Jesus, 

b) Die naam Christus, 

c) Di~ Seun van God, 

d) Onse Here, 

3. Ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, 

4, Christus se lyding: 

a) Sy hele lewe, 

b) Onder Pontius Pilatus, 

c) Gekruisig, 

d) Gesterwe, 

e) Begrawe, 

f) Neergedaal na die hel, 

5. Christus se verhoging; 

a) Sy opstanding, 

b) Sy hemelvaart, 

c) Sy sitte aan die regterhand van God, 

d) Sy wederkoms, · 

6, Die Heilige Gees: 

a) Wie die Heilige Gees is, 

b) Die werk van die Heilige Gees ·(die Heilsorde), 

30' 

7, Die Kerk. ·(dit is een, heilig, algemeen, gemeenskap van:die 
heiliges,) 

8, Die vergewing van sondes. 

9. Die wederopstanding van die vlees: 

a) Die dood is onontwykbaar, 

b) In Christus is die karakter van die dood verander. 

10. Die·Ewige Lewe: 

a) Die ewige lewe begin reeds op aarde, 



31. 

Die Geloofsleer word in die Heidelbergse Ka.tegismus soos volg saamgevat: 

Vraag: Wat is dan-vir 'n Christen nodig om te glo? 

Antwoord: Alles wat in die Evangelie beloof word en wat d1e artikels van 

ons algemene en ongetywfelde Christe1ike geloof ons in hoofsaak 

1- 19) eer. 

4. Die plek van die Geloofsleer 

In di_e laaste standerd van die middelbare skool kom ons nou by 

die sluitsteen van die godsdienstige opvoeding·op skoo1. 20 ) Deur die onder= 

rig van die· Geloofsleer word die kind nou gereed gemaak vir die breEhe 

terrein van die lewe en is die afronding noodsaaklik. Deur die Geloofs= 

leer en die Werking van die HeHige Gees_ kry die kind die- regte insig in 

die samehan·g van- die volle boodskap van God en· groei die sekerheid van die 

geloof-by hom en sodoende moet dit ook dien as aansporing om die kind s~ 

leer en lewe met mekaar te versoen. So moet die openbaring van God spreek 

tot die gelowige· selfbewussyn van die kind. 

Aangesien· die behoefte sterker en sterker groei by die sekondere skoolkind 

om die Bybel en die wereld, die ge1~of in die alledaagse lewe met ·mekaar- in 

verband te bring, moet daar aan hom 'n gesistematiseerde samevatting van 

die geloofswaarhede, sOos di t tot nou toe in die onderwys na vore gekom 

het, gegee word. Die on twikkeling van die kind maak di t ee:rs in standerd 

tien moontlik om die geloofswaarhede tot hom te bring in 'n gesistemati= 

see:rde vorm. Hieruit volg dat die suiwer onderrig van geloofswaarhede 

d .. . k" d h 1 'l"k . 21 ) aan 1e JOnger 1n ee moe1 1 1s. 

Ooreenkomstig die ontwikkeling van die kind kan die Geloofsleer eers in 

standerd tien aangebied word. Op die vraag of die Geloofsleer wel 'n 

plek het in die struktuur van die Godsdie:ilsonder:rig en Bybelkunde sal 

later ingegaan word. 22 ) 

19. Heidelbergse Kategismus; vraag en antwoord 22. 
20. Bingle, H.J.J. op.cit., p.36. 
21. Waterink, J. op. cit;, p.590. 
22, Vgl. Hoofstuk 4; 



Di~ Geloofsleer moet .vir die kind kan dien as 'n rigsnoer vir· sy hele 

· lewe. 23) 

4.1 Die plek van die Geloofsleer in die Godsdiensonderrig van 

standerd ses tot standerd nege 

32·. 

Die onderrig van Geloofsleer begin reeds. in die eerste skoolj aar. 

Op die middelbare skoal moet die onderrig voortgesit word. Elke les· moet 

prakties· bou aan die kind se geloof. Elke les moet daa:rtoe' bydra om die 

geloof van- die, ontwikkelende kind te laat help gedy onder leiding van die 

Heilige Gees. Elke les moet 'n steen wees wat gele word in die geloofs= 

lewe van die kind. Die Bybelles moet so aangebied word dat·die opgestane 

Christus vir die kind in die hede 'n aktu.ele werklikheid sal wees, 'n 

Christus s·al wees wat lewe en oak bemoeienis met h'om wil maak. 

Oo:r die algemeen val.die klem in die Godsdiensonde:rrig en oak in die 

Bybelkunde te veel op dieblote feitekennis sander dat die onde:rwyser die 

Skrif vir die kind· lewend maak deur hom te wys op di t wat vir hom van waarde 

is en behoort te wees. VanWyk stel dit· so: " ... , sander dat gesoek word 

na die· diepe · sin van . die Skrif; die· hetekenis van die fei te, die na,speur 

van die· hoofgedagte~ grondpatroon, · openbaringsgedagte" 24) val· die· klem 

bloat op die his-toriese .fei te wat in die Bybel voorkom. 

Tydens die behandeling van· die Bybelgeskiedenis moet die leerlinge voort=· 

durend gewys· word op die geloofswaa:rhede wat · daa:rin vervat·· is. Ui t die 

Woord van· God moet die·kihd dus·le'er "wie God· is, wie Jesus Christus is, 

wie die Heilige Gees is, wat die werk van die drieenige God is, die oor= 

sprang~ wese en be;:;temming van· die mens, die kerk ." sondeval, genade, ver= 

lossing ens·." 25·) 

Indien ons nie die geloofswaarhede gaande_weg aan die kind leer nie, kan 

ons nie beweer dat ons Godsdiensonderrig gee nie. Dit sal 'n klomp koue 

d . f . 26) en OOle elte wees. 

23 .. 
24. 

' 25< 

Bingle, H.J.J. 
Van Wyk~ J.}I. 
Bingle, H.J .J. 

26. Loc .. cit,-

op . cit . , p . 36 • 
Eksistens.ieteologie en Godsdiensonde:rrig, p. 497. 
Die onderrig van Geloofsleer in die middelba:re 
skoal, p.2. 



33, 

As die onderwyser dan nie die geloofsfeite deur die,jare en in die lesse 

aan die kind gee nie, sal sodanige onderwys. in ·die yolle sin van. die woo:rd 

neutraal wees,27 ) 

Die Bybelgeskiedenis moet dus '·gesien word as Openbaringsgeskiedenis en die 

openbaringsgedagte moet by die kind tuisgebring word, W.J, de Klerk stel 

dit·ba~e duidelik: "God is hier aan die woo:j:-d: Hy openbaaT Sy Name; Sy 

wese; sy· deugde; Sy Raads'plq:n. Hy openbaaT die oorsprong·e, die vooTtgang 

en die einde; Hy o:penbaar Sy geregtighedd en Sy lief de in die sonde

ineeri.sto.rting en genadige ve:rlossing, Daarom is. die Bybel: 'n boodskap 

uit heme)se oorde; · di t is 'rt gesprek. van di.e Skepper met. die skepsel; van 

die Vader met sy kind;, dit word 1n boek van ontmoetinge wat··dTing na ge=: 

meenskap; dit, woTd -'n veThelderen<:Ie u~tnodiging en -appelatiewe gesprek · 
' ' 28) 

tussen God en die mens,'' 

' ' 

Die gesp:rek van God met die mens is nie altyd duidelik vir. die kind nie 

en om· die vert roue van. die kind op God te stel ~ moet die ·kind die boodskap 

• verstaan. · Die verstaan betekim egter nog nie dat ·hy. God deurgrond het .nie, . 

want .ons ken nou net. ten· dele, Die. skepsel ·moet egteT weet wat · sy .Skepper 

vir hom se·; Die kind moet oak ·geleer word dat God oak vir honi. 'n God· is~ 

'n ·Go~ op' wie 'hy kan vertrou en. in wie hy sy geloof kart stel, na wie hy kan 

gaan met al sy. .probleme, · God moet steeds midde :in die lewe staan, midde 

iri die kin~ se hele lewe .. Die geloofsfei te moet lewend wees vir die kind, 

4,2 Die plek van Geloofsleer in standerd_ tien 

As die .leerling standerd tien bereik, .word dit ·nocidsaaklik dat 

daar aan hom- 'n · gefo:rmuleerde bel'ydenis': gegee word·.·· Die "nuwe'.' belydenis; 
' ' 

moet egter reeds.vir d~e kind vasstaan, aarigesien hy reeds daarmee'kennis 

gemaak het .in· die -onderrig in die laere standerds, Nou word al die ge= 

loofswaarhede wat aan die kin~_geleer'is deur die jare, wat die kind se 

vert-roue help bou het, · gesistematiseer en saamgevat. in 'n geformuleerde 

geloofsbelydenis, ·. Wat die. kind spo.radies· geleer het, word nou- gesiste::;: · 

matisee:r, sodat .hy viT homse1f. rekenskap kan gee· van di t wat · hy -as sy · 

27. Loc.dt. 
28, De -Klerk, W.J. GrondpatTone van die Byhel, p, 1, 



beginsels aanvaar in die 1ewe. Daarom hied ons in standerd tien in· 

sistematies.e behandeling van die Geloofsleer aan. · Dit is net· 'n same= 

vattende 'getuienis aangaande die waarheid, 

Deur die ·onderwys ·van Geloofs leer moet die onderwyser die. hart vqn die 

kind voorberei yir ·die geloofswerking van di'e Gees van God, 

34; 

Die Geloofsleer is egter nie.die a£sluiting van die Godsd:Lensonderrig en 

die Bybelkunde op die middelb.are· skool 'nie,·. Die. geloof wat tot nou toe. 

gebou is·~ .sou niks beteken as. dit nie prakties ·toegepas kan word nie, 

Die. kind· stel. be lang· in en het behoefte. aan die funksionele; die werklik= 

heid, Bowendien is dit 'n Goddelike·eis. Die Geloofsleer moet ook nog 'n 

toepassing kry. Die toepassing kom na · vo:re in die Sedeleer. en die Gebed 

waarmee die Bybelkunde. en die Godsdiensonderrig afgesluit behoort te word. 

DieChristelike.Sede1eer .is eintlik niks andets as die.konkrete toepassing 

van. die Christel ike geloofswaarhede in die lewe nie, Ons kan die Sedeleer. 
. . 

en ·die. Gebed 'n prak.tiese Geloofsleer noem. Geloof is· dinamies, lewend, · 

Daar moet dus 'n lewendige verhouding bestaan tussen die mens en God. Sy. 

geloof.is ook lewend in die vergestalting voor mense, Geloof sal dus ook 

die tussen-menslike relasie bepaal, m,a,w, hoe mens teerioor mens optree 

en behoort op te t:ree, So moet die kind sy gelo'of prakties gebruik in die 

lewe,. Selfs. in .die ·lewenspraktyk moet die geloof. van die kind tot· open= 

baring kom. 

Deur di t .alles moet. die geopenbaarde waarheid 'n werklikheid word in die 

kind se .lewe .. Die· kind moet metterdaad antwocirc;l gee op die werking van 

die Heilige Gee~ in sy hart. In die geloof word die kin·d aktief en is 

hy nie die passiewe meedoener of luisteraar nie, Geloof is dus ·1ewe ,· 

Di t ·sal ons .doen en late bepaal ~ ons bes·taan, ons handelinge, gewoontes 

en selfs ons hele lewe. ·. 

Die bekeerde kind van ·God, sal ·dus deur die werking van die Heilige Gees 

sy · geloof aanwend in sy hele lewe in gehoorsaamheid en dankbaarheid, Die 

Geloofsleer moet dus verband he -met .die Sedeleer en die Gebed (afdeling 

van werk) anders is die geloof slegs teoreties en die Sedeleer.en Gebed 



35, ' 

moet ·verb and hou met die geloof anders ·lei di t tot .moralisme en fariseisme, 

Geloof sonder die Gebed en Sedelee r is onv6l~edig en die Gebed en Se.deleer 

sonder die geloof is verwaandheid,-

So moet die ·leerlirige aange'rnoedig iV'ord oin hulle lewe in ooreenstemming te 

bring met di t wat hulle met die moDd bely, Daa:r moet' dan 'n kor:relasie 

wees tussen.leer en lewe, 29 ) 

Waar die. Geloofsleer gaan oor God, moet ons ·ook nog onthou dat die 1ewende 

geloof betoon,. gewys ·moet wo:rd, Hoe toon 'n mens jou geloof? Deur· die · 

werke; · deur die kind in die Sedelr3er te .wys hoe die werke behoort' te wees 

en in die Gebed te wyshoe die gebed behoo:rt te wees, kan· die kind dan sy. 

geloof· betoon. 

werke dood is? " 
"Maar wil j y weet, o nietige men's, dat. die geloof sonder die 
30) 

Die kind toon dan ook sy geloof in dank b aa:rh ei d; hy· se dankie vi:r God vir 

die genade en do en. dit deur die ge'.Jed. Daarom is die gebed · oak di.e ver= 

naamste beoefening van die geloof en betoning van 
' 31) 
dankbaa:rheid. 

In standerd tien word eers die Gel :>ofsl.eer behandel, daarna die· Sedeleer 

en .laastens d;ie Gebed, ·Die dxie komponente kan derhalwe ook nie van '-mekaa:r. 

geskei word nie·, omdat ·die · geloof te make het met· die ha:rtsinge?teldheid eri 

as-~ie:inste:lling reg is sal dit betoori wo.rd i~ werke '(die .wet) ·en in woo:rde 

(die gebed}, Daarom meet die gelo:>fslewe van die kind beskou word om hom 

dan te toon wat- oak verder nodig is vir die gelowige, nl, die dankbaa:rheid 

in woorde en in dade, . 

5. 

Ons · .sien dus dat -die Geloofsleer in die Godsdiel).sonderrig en. 

Bybelkunde·deurlopend is op skoal, Alles spreek van geloof en tot gel6of. 

Wat deur die j are aan die kind geleer word, meet in standerd tien saamge= 

bind word tot 'n hegte sisteem van geloof en van lewens- en wereldbeskouing. 

29. 
30, 
3L 

Wate:dnk; J,; 
Jak. 2:~0. 

op, cit, , . p. 596, 

Calvyn, Johannes, Instit'tisie, p.318; 
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Geloof is nie alleen 'n gewisse kennis nie, maar ook 1n vaste vertroue, 32 ) 

Deur die kennis wat· die onderwyser aan die kind gee, moet daar ook 'n 

vaste vertroue by die kind ontwikkel, Die vaste vertroue kan slegs 

ontwikkel deur die kennis wat aan die kind gegee·word, Uit die kennis 

moet dan die vertroue, die geloof, ontwikkel wat saamgevat word in 'n 

gesistematiseerde geloofsbelydenis in standerd tien, 

Die geloofsbelydenis is slegs 1n samevatting van die geloofswaarhede 

waarmee die kind opgegroei het en wat telkens aan hom gegee is in die 

!esse, 

Geloofsleer moet egter nie net aan die kind gegee word in die vakke 

Bybelkunde en Godsdiensonderrig nie, Aile vakke in die Christelik

Afrikaanse skool moet help bou aan die geloof van die kind, Aile 

vakke is net verskillende afbakenings, aftregterings van die geopen= 

baarde waarheid van God, 33 ) 

Slegs deur die geloof kan alle aspekte van God se openbaring aan die kind 

ontsluit word, 

Hier wil ons ook net wys op die plek wat die Geloofsleer inneem in die 

hele kurrikulum van die skool, Waar 'n skool Christelik wil wees, sal 

die hoof self ook sorg dat hy goed onderle is in die geloof en die Ge= 

loofsleer, veral waar die hoof ook die geestesklimaat van 'n skool sal 

bepaal, Die ander onderwysers van 'n skool sal self, as hulle erns met 

hulle onderskeie vakke wil maak~ die Geloofsleer bestudeer en poog om 

dit in hulle vakke vir die kind aan te toon, Waar die geloofswaarhede 

slegs direk en eksplisiet in die Geloofsleer na vore sal kom, moet die 

ander vakonderwyser homself vergewis van die geloofswaarhede.wat im= 

plisiet in die Woord van God vir sy vak bevat is, Dit sal hy kan ontdek 

deur self Skrifstudie te doen en sy vak aan te bied in die lig wat God 

se Woord daarop werp, 

Slegs. as qie hele onderwys van 1 n skool so aangebied wor.d, sal die 

Geloofsleer sy r~gmatige plek in die skool kan verkry en sal daar 'n 

noue skakeling wees tussen Godsdiensonderrig, Bybelkunde en alle ander 

32, Heidelbergse Kategismus, vraag~en antwoord 21, 
33, Vgl, hieroor hoofstuk 4, 



vakke op skoal. Hiervoor is egter nodig onderwysers wat onderle sal wees 

in die Christelike wetenskap en die Christelike opvoedkunde. 

"Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig."34) 

34. Ps •. 36£10. 
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HOOFSTUK. 4 

DIE AARD VAN DIE GELOOFSLEER IN DIE SEKONDERE SKOOL 

L Inleiding 

In hierdie hoofstuk kyk ons na die geloofsopvoeding wat die ouer= 

huis en die kerk aan die kind gee. Die onderwys is noodwendig volgens 'n 

bepaalde dogma. Nou ondervind die skool probleme met die voortsetting van 

die dogmatiese onderwys, omdat daar in die skoal kinders is wat verbonde is 

aan verskillende kerke wat verskillende dogmas onderskryf. Geloofsleer= 

onderrig op skoal, wat wesenlik 'n dogmatiese inslag het, moet nou dogma= 

vry aan die kind gegee word. 

Hierdie eis word deur die onderskeie Onderwysordonnansies van die ver= 

skillende provinsies gestel. Dit kom daarop neer dat die Geloofsleer= 

onderrig op skoal vry moet wees van enige bepaalde dogma, wat tot gevolg 

het dat die onderrig van die Geloofsleer neutraal moet wees. Omdat. die 

mens egter 'n eenheid is, is die eis nie geregverdig nie. Geen mens kari 

hom losmaak van sy lewensbeskouing nie en die lewensbeskouing hang saam 

met die onderwyser se bepaalde geloofsoortuiging. 

Die Bybel stel bepaalde eise m.b.t. die verkondiging van die Woord en 

hoewel Geloofsleeronderrig op skoal nie dieselfde as prediking is nie, 

kan daar tog bepaalde afleidings uit die Woord van God gemaak word m.b.t. 

die onderrig van Geloofsleer op skoal. 

Die kind stel oak bepaalde eise aan die aanbieding van die Geloofsleer. 

Die kind kan nie ingedeel word in kompartemente nie, maar is 'n eenheid. 

Deur 'n paging tot neutraliteit in die Geloofsleeronderrig aan te wend, 

word die indruk geskep asof sekere funksies van die kind t.o.v. sy ge= 

loofsfunksie, van sy religie losgemaak kan word. In die opsig sal die 

kind, vanwee die integrale en radikale aard van sy religie, 'n bepaalde 

standpunt vereis. Die kind wil oak sy geloof belewe. Daarom moet die 

Geloofsleeronderrig in verband staan met die lewe van die kind en aktueel 

wees vir elke lewensterrein. 
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In die onderrig van die Geloofsleer kan daar sekere probleme na vore kom wat 

die aard van die kind se geloof kan beinvloed, Die faktore werk direk of 

indirek, in 1n mindere of meerdere mate in op die kind se geloof, Aan 

hierdie faktore word in die hoofstuk aandag geskenk, 

2, Die aard van die Geloofsleer volgens eise van die ouer en 

die kerk 

As un mens die aard van die Geloofsleer in die skool wil bepaal, 

moet daar eers gelet word op die eise wat primere opvoedingsinstellings soos 

die kerk en die huisgesin daaraan stel, 

Die kind en die huisgesin staan onder leiding van die kerk en die geloofs= 

belydenis sal bepaal word deur die geloofsbelydenis van die kerk, 1) 

In die vroegste jare het die kerk self geen voorsiening gemaak vir die onder= 

wys van verbondskinders in die Christelike leer nie, Die ouers self moes 

die taak behartig, Die ouers self moes ·die kind die dogmatiese onderrig 

gee in die belyden;isskrifte van die kerk, 2) 

Later het die kerk self voorsiening gemaak vir die dogmatiese onderrig van 

die kinders t,o,v,· die leer van die kerk, Dit het geskied met behulp van 

die katkisasie, Die ouers het wel nog gehelp met die onderrig van hul 

kinders, Die kerk het dus sy leer aan die kind oorgedra deur kategetiese 

onderrig, Dit is die taak van die kerk om die godsdienstig onvolwassene 

te bring tot kennis en verheerliking van God en tot belydenis van die ge= 

loof volgens die leer van die betrokke kerk, 3) 

Omdat die ouer nie altyd die tyd, geleentheid en selfs die kennis besit het 

om hierdie geloofsonderrig aan die kind te gee nie, het hy hom tot 'n in= 

stansie gewend wat wel daartoe in staat was, nl, die skool, Die opvoeders 

op skool is geroepe om voort te bou op die opvoeding wat die kind tuis 

ontvang, Hier tree die opvoeder op as hulp vir die ouer, 

L Bekker~ J, Godsdiensonderwys in die skool, p, 8, 
2, Ibid,, p,9, 
3~ Greyling, E, Godsdiensonderwys in die skool, p,22, 



Indien so 'n skoal slegs besoek sou word deur kinders uit huise van die= 

selfde kerk of godsdienstige groep, sou dit vir so 1n skool moontlik wees 

om die dogmatiese onderrig van die ouerhuis en die kerk in dieselfde gees 

voort.te sit" 

Die skool word egterbesoek deur kinders van allerlei kerke, kerkgenoot"' 

skappe en gesindtes en die kinders moet gesamentlik geloofsopvoeding ont= 

vang in een klas" So gesien, kan die aard van die Geloofsleer op skool 

nie dieselfde wees as in die ouerhuis of in die kerk nie" 4) 

Om hierdie probleem te oorbrugj het die onderwysdepartement "dogmaklousules" 

ingevoer" Hierby word alle staatskole ingesluit en word die dogmatiese wat 

die verskillende kerke van mekaar onderskei, weggelaat en verbied om onder= 

rig te word in die staatskooL Dit beteken dat daar 'n soort "neutrale" 

Geloofsleer in die skool moet wees wat vry is van aile persoonlike belydenis" 

Die huidige staatskool mag geen bepaalde kerk1ik-eie of dogmatiese belydenis 

doseer nie"S) Die dubbelslagtigheid sal vervolgens bespreek word" 

3" Die aard van die Geloofsleer volgens die eise van die wet 

3"1 Wet 39 van 1967 en die aard van die Geloofsleer 

Artike1 2 (1) (a) .Van Wet 39 van 1967 bepaal die volgende: 

"Dat die onderwys in skole wat deur 1n staatsdepartement (met inbegrip van 

'n provinsia1e administrasie) in. stand gehou, bestuur en beheer word, 'n 

Christe1ike karakter moet he, maar dat die geloofsoortuiging van die ouers 

en die leer1inge ge~erbiedig moet word wat betref godsdiensonderrig en 

godsdienstige plegtighede"" 

Die wet bepaal dus dat in die onderrig van die Ge1oofsleer rekening gehou 

moet word met die standpunt van die ouer. Presies hoe daar met die geloofs= 

oortuiging van die ouer rekening gehou moet word, word egter nie in die wet 

bepaal of omskryf nie" 

4" Waterink, J" 
5" Bekker, J. 

En tach: "De Christelijke school", pp.ll-12. 
. op " ci to , p . 9 " 
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Die wet kan nou op_ twee maniere vertolk word, nl, enersyds dat niks aan 

die leerling geleer mag word wat met die geloofsoortuiging van die ouer 

sal bots nie, As die Geloofsleer dan so aangebied moet word, sou dit be= 

teken dat die Geloofsleer in die skool aangebied moet word met inagneming 

van alle ouers se geloofstandpunte sonder om een aanstoot te gee, 'Dit sal 

dan 'n soort algemene~ oorkoepelende en "neutrale" Geloofsleeronderrig tot 

gevolg he, Die Geloofsleer wat alle geloofsbelydenisse sal omvat en sal 

respekteer, sal kleurloos wees en nie die kind of die onderwyser bevredig 

nie, 6) 

Andersyds kan die wet ook so vertoJk word dat die geloofsoortuiging van 

die ouer geeerbiedig moet word en dat die ouer die reg sal he dat sy kind 

onderwys sal ontvang volgens die geloofsoortuiging van die ouer, Die skool 

word egter deur kinders besoek van verskillende geloofsoortuiginge wat weer 

'n probleem. sal skep in die toepassing van die vertolking van die wet,?) 

Die oplossing vir die probleem wat a,g,v, die verskillende interpretasies 

ontstaan, sal na ons mening gelee wees in die differensiasie van die Ge= 

loofsleersillabusse, 8) 

Dit skyn dus nodig te wees om die wet positief te herformuleer, 

3,2 Die eise van die Onderwysordonnansies m,b,t, die aard van die 

Geloofsleer · 

Die aard van die Geloofsleer op skool word verder bepaal deur die 

"dogmaklousules" wat in die verskillende provinsies bestaan, 

In Transvaal b~paal die klousule dat geen bepaalde leer of dogma wat onder= 

skeidend is van 'n besondere godsdienstige gesindte of sekte in enige open= 

bare skool onderrig mag word nie, 9 ) 

6, VanWyk, J,H, 

7, Loc,cit, 

Die aard van die Godsdiensonderrig in die skool, (In: 
VanWyk, J,H, e,a, Metodiek van Godsdiensonderrig in 
die sekondere skool, ongepubliseerd,) 

8, Vgl, in die verband hoofstuk 6 vir aanbevelings, 
9, Ordonnansie 53 van 1953, 

-



In die 0, v., S, lui di t dat geen leers telling of dogma wat aan 'n besondere 

godsdienstige gesindte of sekte eie is~ gedurende gewone skoolure toegelaat 

d 0 10) wor n1e. 

In die_Kaapprovinsie bepaal die ordonnansie dat in elke onsektariese skool 

Godsdiensonderrig sonder opmerking of kommentaar deur die onderwyser gegee 

moet word.ll) 

In Natal is die bepalings dieselfde en lui dat in geen openbare skoal enige 

leer of leerstellige onderrig gegee mag-word nie. 12) 

As die maatreels nie genoeg beskerming vir die geloofsoortuiging van die ouer 

bied nie, mag die ouer die kind onttrek van enige godsdiensplegtigheid. So 

. ':is gepoog om enige vorm van kerkisme te verhoed en om die Geloofsleer bo 

geloofsverdeeldheid te verhe£, 13) So is daar dus gemeen dat kinders van 

alle kerkgenootskappe gesamentlik onderrig kan·word in die geloof, 

Die ordonnansie maak dus voorsiening vir die onderrig van bepaalde, nie 

onderskeidende leerstellinge of dogma aan die leerling in die middelbare 

skool met die voorbehoud dat die onderrig bo geloofsverdeeldheid sal staan. 

· ·Die klem moet dus- in die onderrig van die Geloofsl.eer geplaas word op die 

punte van ooreenkoms tussen die verskillende kerkgenootskappe, terwyl die 

punte van verskil in die onderrig vermy moet word. 

Die bepalings van die ordonnansies hou in dat die onderwyser tydens die 

Geloofsleerles nie sy eie geloofstandpunt aan die leerlinge mag openbaa~ 

indien dit in een of ander aspek van die geloofstandpunte van die leer= 

linge sou verskil nie. Die vereiste wat hier aan'die onderwyser gestel 

word, is iets wat Qnmoontlik' is. Elke mens is onlosmaaklik verbind aan 

sy lewens- en wer~ldbeskouing, sy eie ge1oofsoortuiging en nou word ver= 

wag dat sodra die onderwyser die klas binnestap~ hy hom hiervan moet los= 

maak. 14) 

10. Ordonnansie 16 van 1954. 
11. Ordonnansie 20 van 1956. 
12. Ordonnansie 23 van 1942. 
13. Greyling, E. . op. cit., p.l08. 
14. Coetzee, J.C. Leerstellige onderrig op skoal, p.2. 



3o3 Is Geloofsleeronderrig sander enige bepaalde dog~a_moontlik? 

Die idee dat die mens hom kan losmaak van sy lewensbeskouing en 

in kompartemente kan leef, sodat hy nou 1n bepaalde leer sal onderskryf en 

voor sy klas weer 1 n ander, het sy spore reeds ver terug in die geskiedeniso 15) 

Waar iemand besig is met opygeding, en veral Geloofsleeronderrig wat so nou 

verbonde is aan die eie lewensbeskouing, kan geen mens hom van sy lewens= 

beskouing losmaak nie, 16 ) Dit sou alleen moontlik wees as die onderwyser, 

wanneer hy die klas binnestap, hom van homself ~an losmaak, asook van sy 

1 0 kh 0 d 0 0 1 0 k 0 0 17) persoon 1 e1 1ets wat n1e moont 1 1s n1e, 

So iets as 1n dogmalose aanbieding van die Geloofsleer of die hele Gods= 

diensonderrig, is nie net onwenslik nie, maar ook onmoontlik, Geen mens 

kan homself van sy eie geloofsoortuiging _losmaak nie 0 lB) 

As die onderwyser sy Geloofsleer moet aanbied soos wat die ordonnansies dit 

verwag, sal die beperking al die onderwyser se werk in baie opsigte kragte= 

laos en vrugteloos maak, omdat die opvoeder verplig sal wees om sy lewens= 

beskouing weg te steeko Dit sou die opvoeder verplig om by die aanbieding 

van die Geloofsleer slegs op die oppervlakte te beweeg en die werk opper= 

v1akkig te behandelo 19) 

Die soort lesaanbieding sou die kind sowe1 as die onderwyser onvergenoegd 

laato Die kind het 1n behoefte aan rigtinggewing en vra na lewensbeginselso 

Dit, se·Greyling, kan alleen aan die kind gegee word deur die leerstellige 

Geloofsleeronderrig waar die geloofsoortuiging van die onderwyser meespreekoZO) 

As die Geloofsleer dan aangebied sou word volgens die eise van die ordonnan= 

sies, sal dit die kind van sy kerk losmaak en sal daar 'n interkerklike 

houding posvato Dit sal tot gevolg he dat daar 'n neutrale beskouing omtrent 

15o Grove, IoJo 

16. Waterink, J, 
17o Greyling, E, 
18, VanWyk, J,Ho 
19, Greyling, E~ 

20, Lococit, 

"Dogma- en Gewetensklousule"in die Onderwysordonnansie, 
Po 75 0 

opocito, p.55. 
op.cit., pollOo 
Die aard van die Godsdiensonderrig in die skoal, op.cit, 
op • cit , , p , 11 L 
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sy eie geloof en eie geloofsuitkyk by die kind sal posvat en slegs die 

kind self sal daaronder ly. Neutrale Geloofsleeronderrig is 'n onmoontlik= 

heid en wie dit probeer uitvoer, pleeg 1n onreg teenoor die kind. 

Verder eis die Woord van God van die mens om die kind in 'n bepaalde dogma 

te onderrig. "Let op_jouself en op_ die leer (dogma P.C. v.d. W.); 

volhard daarin: want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die 
. . 21) 

wat jou hoor." Die feit dat daar kinders op skool is van verskillende 

1 f 0 0 0 1 h 0 d t 10 0 1 h~ 0 22) ge oo soortu1g1nge mag n1e a gemeen e1 en neu ra 1te1t tot gevo g_ e n1e. 

Geloofsleer moet dus aangebied word met inbegrip van die dogmatiese, omdat 

die dogmatiese, die leerstellige, 'n integrale deel is van die Geloofsleer 

en van die opv9eder se lewensbeskouing. 23) 

As die huidige ordonnansies uitgevoer word, sal die ideaal van 'n Christelike 

skool soos deur Wet 39 van 1967 bepaal, nie tot sy reg kom nie en sal die wet 

so kragteloos ·gemaak word. Die "dogmaklousules" is van humanistiese oor= 
0 0 f 0 Ch 0 lo.k 0 24) S k do d sprang en 1s n1e eg re ormator1es- r1ste 1 n1e. o ont rag 1e on er= 

wyser die doopsbelofte, 'n belofte ten opsigte waarvan die onderwyser ook 'n 

verpligting het. 25 ) 

Bijlsma vat die dogmalose Geloofsleeronderrig soos volg saam: 

"Enerzijds is het onmogelijk en ongewenst, dat het gods= 

dienstonderwijs zo "neutraal" gegeven wordt, dat de over= 

tuiging van de man voor de klas niet meespreekt. Alle 

kleur en gloed zouden uit de iessen verdwijnen en de 

overdracht van de stof zou schade lijden."26 ) 

21. I Tim. 4:16. 
22. Grove, I.J. op.cit.~ p.71. 
23. Waterink, J. Teorie der opvoeding, p.591. 
24. Grove, I.J. op.cit., pp.74-75. 
25. Die doopsbelofte bepaal " ••.• in hierdie leer te onderrig of te laat 

onderrig". 
26. Bijlsma, R. Kleine catechetiek, p.32. 
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4. Die .aard van die Geloofsleer volgens 4ie Skrif .. 

4,1 Geloofs~eeronderrig is te onderskei van die. prediking __ 

Daar is 1n verskil. tu~sert k~rk en skobl t,o,v, die doel met die 

oordraging van die .Woord van God aan die kind, Die kerk is 1n inst~lling 

.·van .God,- : Die kerk wil deur die :prediking en die katkisasie sy lidmate be::: . 

'reik en hulle lei tot deelname aan die sa1<:ramente en die op~nbare belydenis 

van hul geioof } 7 ) Dit sal die kind (lid;maat}..~ei. en. ri.g in ;die belydenis · 

en aanvaarding v~tn d;Le kerk waaraan hy behoort, sodat die .belydenis kan dien 

as. 'n rigsnoer van die mens se lewe .as ·antwoord op sy roeping in die wereld . 
. '28) 

en voor God, · 

Die skool aa,n die ander kant is .1n menslike installing en wil deur die 

Geloofsleeronderrig die ki11d bri:ng tot kennis van, 1:l,efde. vir en diens aan 

G~d en. wil aan die kind insig in die g~~qofswaarhede ·van die Woard van God 

gee,. Die Geloofsleer wil -die 'kind daartqe lei om hoof, hart en hand aan 

God toe te wy.,, · Dit wil .die hart open.vir.~ie Heiltge Gees van God, 

Die skoal en kerk wil -albei die kind na God toe lei·, maar op verskillende 

maniere,. Daarom·moet daar kontak en samewerking tussen die skoal en die 
·29) kerk wees, · · 

Die :kerk .wil tot die geloof van die kind spreek deur die katkisasie, Die. 

katkisasie is die onderrig wat die. kerk aan sy lidmate, en in besonder die 

kind, gee om hulle toe te, rus .tot 'n verantwoordelike !ewe as mondige lede 

van die kerk van Christus, .30) 

Die skoal wil aan die geloof van die. kind bou deur die onderrig van die 

Geloofsleer op skoaL Hiervoor word gebruik gemaak van pedagogies

di.daktiese ~iddele, 

27, Dijk, K, Bijbelvertelling en preek, pp,2-3. 
28, Waterink, J, op.cit,, pp,604-605. 
29, ·VanWyk~ J,H. Die aard van die Gadsdiensonderrig in .die skoal, op.cit, 
30, Bijlsm~, R, op,cit., p,ll, 
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Die katkisasie lei die kind van die doop na die nagmaa1~ 3l) sodat die kind 

hom in leer en lewe voor God kan verantwoord, Die Ge1oofs1eeronderrig op 

skool het nie direk met die doop en nagmaal te doen nie, maar is tog 1n 

volvoering van die doopsbelofte wat afg~~e is, 

Die katkisasie se taak is dus pri~sipJeel belydend en die Geloofsleer se 

taak is godsdienstig-histories in die openbaring van die heilsfeite en 

die praktiese beslag daarvan in die eie lewe, 32) 

Waar die kerk die kind wil bring tot die belydenis, wil die skool die kind 

toerus met ware geloofskennis, 'n swak begrip aangaande geloofswaarhede uit 

die weg ruim; die kind bring tot onderskeidingsvermoe, behulpsaam wees in 

die volvoering van die doopsbelofte, die kind aanmoedig om sy lewe in oor= 

eenstemming te bring met sy belydenis en meehelp in die groei van die kind 

tot .sekerheid, 33) 

4,2 Eise wat deur die Skrif gestel word t,o,v, die aard van die 

Geloofsleer 

Aldie geloofswaarhede wat.aan die kind geleer word, word aan 

die mens geopenbaar in die Heilige Skrif, Geloof is 1n gewisse kennis en 

'n vaste vertroue, Geloof is immers 'n onmiddellike, direkte sekerheid 

aangaande die waarheid wat tot die kind gekom het 1angs die weg van God 

se Woord, Geloof is nie te bewys nie: "Die ge1oof dan is 1n vaste ver= 

troue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan 

sien nie,"34) Geloof is nie 'n produk van eie insig, ontdekking of studie 

nie, dit kan ook nie bekom word deur se1fwerksaamheid nie, maar is die ant= 

woord op die openbaring van God wat buite die kind gegee word en wat hy 

maar aileen kan ontvang en erken, Daarom moet daar in die Geloofs1eer al= 

tyd gewaak word daarteen dat dit nie los van die Bybel staan nie, 35 ) 

31, Ibid,, p,l9, 
32, Ibid,, p,31, 
33, Vorster, S,J, Benadering tot die Ge1oofsleer in die hoerskool, p,S, 
34, Vgl, Hebr, 11:1, 
35, Bijlsma, R, op,cit,, p,150, 



Gee.n geskrif van die mens kan met die Heilige Skrif gelykgestel word nie 

en daarom sal die Skrif ook bepaalde eise stel aan die onderrig van die 

Geloofsleer, 

Die Bybel moet die kern wees w~arop_ die Geloofsleer gegrond word" Die 

kennis van God deur Woordop~nbaring lei weer, deur die werking van die 

Heilige Gees; tot lief de en vrese van die Here, Die Skrif sal dan eis 

dat die volgende waarhede deur die onderrig van die Geloofsleer na vore 

mo.et kom: 

(a) Uit~ deur en tot God is alle dinge, Niks uit die skepping 

mag verabsoluteer word nie, 

(b) God le in sy Skepping 1 n verskeidenheid wat tog 1n eenheid 

vorm. Alle vakke spreek en werk mee tot die geloof van die 

kind. 

(c) Uit die Woord van God moet die kind kan aflei wat die mens 

se bestemming is, 

(d) Die Skrif openbaar aan ons dat dit die mens se roeping is om 

God te dien in alles, sy naaste lief te he, homself lief te he 

en te heers oor die kosmos en dit te ontwikkel en te ontplooi, 

(e) Die Skrif openbaar ook aan ons die algemene verdorwenheid 

wat ingetree het deur die sonde, 

(f) Die Skrif openbaar ook aan ons dat die kosmos en die mens in 

Christus herskep en verlos sou word. 36 ) 

47 0 

Die eis wat die Skrif aan die aard van die Geloofsleer stel, kom dus direk 

uit die Skrif self, waar die eise eksplisiet en implisiet le, Die eise 

van God in die Skrif kan nou op twee maniere aan· die kind oorgedra word, 

nL deur di t teks vir teks na te speur in alle bevele, vermaninge en be= 

loftes, of deur 'n stelselmatige, logiese uiteensetting van die geloofs= 

waarhede van die Skrif, soos ons dit in die belydenisstukke van die 

36. VanWyk, J,H. Christelike Opvoedkunde, pp,S-7, 



kerk Vl'nd. 37) D" Sk 'f ' d' d d' b d 1e r1 e1s van 1e opvoe er om 1e geopen aar y waar= 

hede na die kind oor te dra, deur gebruik te maak van die tekste wat van 

toepassing is op die geloofswaarheid wat onderrig word. Die eis van die 

Skrif is liefde en kennis. 38) 

48. 

Verwaarlosing van die Geloofsleer sal die kind se hele geloofslewe 

beinvloed en die kind weerloos laat in 1n sondige wereld. Dit is nodig 

en belangrik dat daar by die kind in bepaalde hoeveelheid geloofskennis 

teenwoordig sal wees. Geloof soek na verdieping, verbreding en belewing. 

Die Geloofsleer is ook nie net op geloofsinhoud gerig nie, maar ook op 

die geloofsdaad. 

Die leerlinge moet besef dat die belydenisskrifte maar kort en bondige 

opsommings is van die geloofswaarhede wat in die Skrif aan ons geopen= 

baar word en dat hy deur 'n studie van die Skrif sal kom tot 'n persoon= 

like belydenis voor God in Christus. God eis dat die kind Hom deur sy 

geopenbaarde Woord sal ken. nEn dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, 

.. die 'ewige en waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. "39 ) 

5. Die aard van die Geloofsleer volgens die eise van die kind 

5.1 Psigologiese eise 

Die psigiese ontwikkeling van die kind verloop nie deurentyd op 

dieselfde wyse nie. Waar die jonger skoolkind nog oorwegend belang= 

stelling toon in die konkrete, sal die ouer kind weer meer belangstelling 

toon in die abstrakte. 40) 

Elke kind het 'n behoefte aan godsdiens en hierdie behoefte moet in 'n 

bepaalde rigting gelei word. 41 ) Die enigste weg tot saligheid vind ons 

in die Bybel en hierdie weg moet aan di.e kind getoon word. 

37. Greyling, E. 
38. Loc. cit. 
39. Joh. 3:17. 
40. Bloemhof, F. 
41. Bekker, J. 

op.cit.~ pp.l43-149. 

Het kind en de Bijbel, p.71. 
op . cit . , p . 14 • 
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Die psigologiese ontwikkeling van die kind bring mee dat hy juis 'n be= 

hoefte sal voel na die chronologies-gesistematiseerde Geloofsleeronderrig, 

As die kind in standerd tien kom, kan die ingewikkelde leerstof aan hom 

oorgedra word, In die jare tussen puberteit en volwassewording is die 

kind.geneig om abstrak te dink en peins, Hy verkeer in geweldige kon= 

flikte en juis in hierdie jare kan die onderrig van die Geloofsleer vir 

die kind 'n ware lewensanker wees, Die kind is in standerd tien hoogs 

ontvanklik vir godsdienstige invloede, Die godsdienstige innerlike waar= 

hede verwerf die kind tesame met die psigiese en liggaamlike aspekte in 

sy lewe, So kan die kind eensaamheid ervaar as verlate deur God. 42 ) 

Op die stadium stry die kind om die dieper sin van die geloof te verstaan 

en wil hy graag 'n oplossing van die geloof t,o,v. die natuurwetenskap 

vind, bv. vrae wat hom sou kwel oar ewolusionisme~ die toestand na die 

dood en moontlik parapsigologiese verskynsels, Vele vrae word gevra oor 

die geloofbaarheid van die Skri£, 43) 

Die kind wil die godsdiens op sy eie persoon betrek en dit beleef. Sy gewete 

speel 'n belangriker rol en hy stel vir homself bepaalde norme, Die kind wil 
44) insig he en skep nou vir hom 1n persoonlike godsdiens~ hetsy in sy eie 

kerk of los van sy eie kerk by een of ander godsdienstige groep .. Dit sien 

ons baie duidelik aan die groat getalle jong mense wat die spesiaal daarvoor 

ingestelde koffiekroee besoek en daar hulle godsdiens ·Uitleef en bevrediging 

van behoeftes vind, 

Die kind wil op al sy kritiese vrae, op die agtergrond en wese van sake graag 

kristalhelder antwoorde he, 45 ) Juis hier kom die opvoeder met die onderrig 

van Geloofsleer op die.voorgrond, Die opvoeder kan die kind nie oorlaat aan 

die vorming van 'n eie religieuse konsep nie, Die opvoeder moet oak deur 

die onderrig van die Geloofsleer help bou aan die eie lewensbeskouing van 

die kind, vir hom op kwelvrae antwoorde probeer gee en lei na verantwoorde= 

likheid en 'n balans in sy Godsbegrip. Hiervoor is feitekennis nodig; 

42, Plantinga, G.H, Jeugd en godsdienstige vorming, p,l25, 
43, Loc,cit, 
44, Bekker, J, op.cit,, p.22. 
45, Bloemhof, F, op.cit,, p.73, 



50, 

nie as hoofdoel nie ~ maar as .1 n middel oin die kind te lei om die probleme 

self sinvol op. te los uit die Bybe1, 46 ) In die poging om die kind te lei 

tot geloofsekerheid, moet die Geloofsleeronderrig help om die kind by die 

stof te bring en die stof by die kind, 47) 

Sterker en sterker groei die behoefte by die hoerskoolkind om die Bybel 

en wereld, geloof en sy alledaagse lewe met mekaar in verband te bring, 

Sy behoefte om oplossings op_ lewensraaisels te kry, bring mee dat daar by 

die kind 'n dringende behoefte ontstaan na die Geloofsleeronderrig, 48) 

waarin daar talle geleenthede gegee en geskep sal kan word vir bespreking, 

5,2 Die kind is 1n eenheid 

Alle kinders bou aan hulle eie lewensbeskouing, Kinders van ouers 

wat 'n reformatories-Christelike lewensbeskouing huldig, moet ook met die 

lewensbeskouing op skool toegerus word, Waar die Geloofsleer egter kleur= 

loos en neutraal aangebied word, kan die kind nie volledig met ·'n gebalan= 
49' seerde lewensbeskouing toegerus word nie, ) 

Waar die kind egter in die Geloofsleerklas geleer word van God se Skepping 

en dit word daar behandel en hy kan dit nie ook raaksien in ander aftreg= 

teringe van God se openbaring aan die mens nie, bv, in die Geskiedenis en 

die Biologie, sal die kind kom tot 1n dualisme in sy eie Godsbegrip, 

In die skool moet al die aktiwiteite van die kind 1n weerspieeling wees van 

die gees en rigting wat in die skool heers, As die Woord van God nie aan 

die kind gegee word as geldende bron van normatiewe gesag op alle lewens= 

terreine nie, sal slegs die geloof van die kind op God gerig wees en by= 

voorbeeld sy sport beoefen word ter wille van die sport, 50) As die dubbel= 

slagtigheid heers op die terrein van die kind se geloofslewe, sal die idee 

46, Ibid,~ p, 77, 
47, Ibid,, p, 78, 
48, Goldman, R, Readiness for r,eligion, p,l33, 
49, Ibid,, p,221, 
50, Grove, J, o~,cit,, p,94,. 
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ook posvat dat sy lewe in kompartemente ingedeel kan word. So sal die kind 

slegs die geestelike beskou as behorende tot 1n hoere orde en bv. die seks 

· as iets vuils, platvloers wat nie behoort tot dieselfde vlak as die skone, 
. l"k k" ... 0 51) re1ne geeste 1 e a t1w1te1te n1e. 

Die kind is 'n eenheid. Sy "ek" val nie komp13.rtementalisties uiteen in 

dele nie; hy is 'n personale eenheid wa~ meer is as die som van sy dele, 

By die kind kan daar wel 1n groot aantal funksies (modaliteite) van die 

mens onderskei word (geloofs-, etiese, estetiese. ens,) wat egter so in= 
. 1 . d d. . k 1 k k d 0 52 ) k t1em verv eg 1s at 1t n1e van me aar osgemaa an wor n1e - uns= 

tige weefwerk van die Skepper, Die pistiese funksie kan nie van die etiese 

funksie losgemaak word nie en so is alle funksies van die mens vervleg 

met mekaar, So vorm die mens 'n samehangende eenheid, Die hart van 

die mens bepaal in watter koers die funksies gerig_moet word, Juis 

hier kom die Geloofsleeronderwyser na vore om die aard en rigting vir die 

hartsingesteldheid van die kind te help bepaal, So gesien, kan Biologie, 

Wiskunde, die sport en ontspanning nie geskei word van die pistiese, die 

geloof nie, Alle funksies van die kind is anastaties gefundeer in sy 

geloo£, 53) 

Die geloof van die mens is nie net beperk tot die godsdienstige lewe nie, 

maar sal alle terreine omspan, Daar is 1n interaksie tussen die mens se 

lewensfunksies en alle uitinge van hierdie lewensfunksies sal gerig wees 

op God, 

Die kind is 1 n eenheid 1n psigo-somatiese eenheid,· Deur die Geloofs= 

leer moet aan die kind geleer word dat alles u1 t. God is en tot God is, 

Dat sy lewensfunksies alles daargestel is om die eer van God te verkondig, 

Mens se w1held, skoal en wetenskap, kerk en fabriek, kuns en tegniek, j a 

die hele lewe en leefwereld van die moderne mens (kind) moet onder die 
54) singewende genad~ van God staan, 

5L Venter, E,A, Wysgerige Temas, p,l36. 
52, VgL hoofstuk 2, 
53, VanWyk, J,H, Christelike en Nasionale onderwys, p,l4, 
54, Id, Die aard van die Godsdiensonderrig in die skool, (In: 

VanWyk, J,H, e,a, Metodiek van Godsdiensonderrig in 
die sekondere skool_, ongepubliseerd,) 



5.3 Die kind eis 1n standpunt 

Die skeiding tussen leer en lewe deur lewensbeskoulose onderwys · 

sal die kind ook later onder die wanindruk bring dat God nie in die wereld 

ook werksaam is nie. Nie net die Geloofsleer moet 1n "gewyde stemming" by 

die kind wek nie, want dit maak die werklike lewensituasie vir die kind 

lewensvreemd. 

Waar die onderwyser self neutraal staan in die onderrig van geloofswaarhede 

en nie 'n standpu~t inneem nie, sal ·die kind self koersloos, soekend wees 

na norme wat nie aan hom gegee is nie. Deur die Geloofsleer standpuntloos 

te maak en aan te bied~sal die Skrifgefundeerde norme vir die kind koud 

en abstrak verwyderd van hom staan, as slegs behorende tot wanneer hy 

direk met God en sy Openbaring besig is. 

Brezinka se dat die skeiding tussen lewensbeskoulike en geloof, pessimisme ., ' 
; ' 55) 

tot gevolg het. Dit is die teken vir die geestelike vakuum, wat deur 

die losmaking van die Christelike geloof ontstaan het. 56 ) Hieruit het 

strominge voortgespruit soos die "New Left" wat die waardes van die mens 

van alles wil vry maak, sodat die moderne mens nie gebonde hoef te wees 

nie. 57) Die mens van vandag is ontevrede met die bestaande lewensverbande 

en wil die maatskaplike orde vernietig, sander dat hy iets beters in die 

plek daarvan kan stel. 58) Solank geloof en geloofslewe nie berus op 'n 

persoonlike verworwe oortuiging nie, maar slegs op konvensie, sal die ge:::: 

loof gevaar loop in ons wereld van kommunikasie, aangesien kommunikasie 

met die wereld daarbuite altyd 'n bedreiging vir alle konvensies, ook gods= 

dienstige konvensionaliteit, inhou, soos na vore kom ook in die "New Left". 59 ) 

Ons sien dus dat as daar nie aan die kind 1n standpunt gegee word nie, kies 

die kind die verkeerde en dit sal 'n verkragting van die doopsbelofte wees 

waaraan die Geloofsleeropvoeder ook 'n wesentlike deel het. Die kind wil 

nie glo in 1n God wat kleurloos, formeel is nie. 

55 .. 
56. 
57. 
58. 
59. 

Brezinka, W. 
Ibid. , p . 13 . 
Ibid., p.33. 
Ibid., p.14. 
VanWyk, J.H. 

Die Padagogif der Neuen Linken, p.l6. 

Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p.436. 



53, 

Ons moet die kind leer dat hy nerens van sy belydenis vrygestel is nie, Die 

gelowige Geloofsleeropvoeder moet toesien dat sy les geskoei is op die lees 

van sy belydenis, Niks mag buite die belydenis staan nie en so moet die kind 

ook gebring word tot un keuse~ 1n standppntinname vir God wat geheel en al 

gebaseer sal wees op_sy belydenis, Eers dan word die kind se geloof vir hom 

'n werklikheid wat hy kan gebruik op elke terrein van sy lewe, Die kind 

moet lewe met 1n belydeni.s en vanuit die belydenis moet die kind getuienis 
60) !ewer met sy hele lewenswandel, 

As die kind in standerd tien kom en die Geloofsleer word onderrig, staan die 

kind juis binne die werklikheid en vraagstukke van die lewe, asook nuwe denk= 

beelde, Die kind het in alle opsigte die behoefte aan voorligting en wil 

meer weet van die geloofswaarhede soos dit in die Skrif aan ons geopenbaar 

is, Hieruit wil hy 'n lewensbeskouing vorm 9 wil hy die Christelike begin= 

sels op alle gebiede van die lewe indra: " ,,,,die toepassing_of indraging 

van hul Christelike beginsels op alle gebiede van die lewe, die Christelike 

standpunt van_die hof te maak~ die keuse van 'n lewensgesel(-lin), die ver= 

lowingstydperk~ die huwelik~ die geslagsdrange in die huwelik, die Christe= 

like huisgesin, die opvoeding van kinders, die houding van die Christen i .. v,m, 

immorele besigheidsbeginsels, die Christelike standpunt teenoor die gekleurde 

rasse, ~nder kerke, die staat~ regeringstelsels, armoede, werkgewer ens,"6l) 

5, 4 Die kind wil sy geloof bel ewe . 

Die jongmense van vandag wil meespreek, nie toegespreek wees nie; 

h h t 1 d 1 t , 62) D k y aa verve en e gepraat en ver ang na en oes1asme, aar moet gewaa 

word daarteen dat die Geloofsleer nie geisoleer word van·die alledaagse .lewe 

nie, Egte Geloofsleeronderrig moet sterk gerig wees op belewingo· As die 

klem te vee! op die kennis val en te min op die daad, bring die Geloofsleer 

nie veel meer as 1n vernislagie aan nie, Daar moet dus 'n balans wees~ nl, 

dat die kennis wat die leerling verwerf funksioneel moet wees dan sal 

1 0 b 1 0 11' 0 63) cenn1s en e ew1ng geen teenste 1ng wees n1e, 

60, Id, Differensiasie nodig, Die Kerkblad, 76(2194):22-25 
11 April 1973 .... 

61, Greyling E, op,cit,, p,l66, 
62, VanWyk, J,H, Jy moet dit jou kinders inskerp, p,l3, 
63, Id,, Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p,433, 



Didakties gesproke is verworwe kennis slegs sinvol vir die leerling~ iets 

vir hom werd ashy daarmee kan werk, 64) Die kind wil sy geloof prakties 

kan gebruik en belewe, Die aktuele boodskap van die Skrif moet in die 

beleweniswereld van die kind ontsluit word, 

54, 

Belewenis is ook in die onderwys 'n hulpmiddel om die kind 'n meer blywende 

indruk te gee, 65 ) Ook die geloofswaarhede moet deur die kind beleef word, 

want per slot van sake is die geloofswaarhede tog lewenswaarhede, 66 ) 

Waterink se: 

·" Immers er bestaat gevaar, dat bij het wegdringen van de 

spontaan opkomende behoefte aan zelfreflexie~ de toevlucht 

genomen wordt tot een mechanisch kennen, vreemd aan die 

geloofskennis; en dat de waarachtige geloofsactiviteit, 

die ook op de innerlijke beleving is gericht, wordt onder= 

drukt, "6 ?) 

So moet ook die leerstof wat deur die kind gememoriseer word, vir die kind 

lewend gemaak word, Die kind vra na die belewing van sy geloof, Waar die 

kind tot nou toe goed onderle is in die belydenis, moet die belydenis lewend 

gemaak word in 1n belewing deurdat die kind ook voel dat hy getuienis wil 

lewer, Jou geloof wat jy belewe, moet uitstraal in jou lewe, Elke faset 

van die kind se lewe moet in die teken staan van sy geloof en moet dit ook 

as sodanig belewe en uitlewe,· 

Die Christ;elike godsdiens en geloof sal sy lewenskragtigheid behou alleen 

wanneer en solank as wat dit as menslike werklikheid 1n antwoord is op die 

Goddelike lewenswerklikheid, Dit sal dan beteken dat God vir die mens 'n 

lewenswerklikheid moet wees, dat God ook sal wees waar hy studeer, sport 

beoefen ens, sodat sy selfgekose belydenis wat in sy geloof na vore kom, 

64, Ibid,, p,434, 
65, Waterink, J, op,cit,, p,200, 
66, Ibid,, p,203, 
67, Ibid,, p,204, 



vir die kind 1n manier sal wees ·waarvolgens hy wil en moet lewe. 68) 

Van belang is ook om daarop te let dat a~ jy jou geloof bely en belewe~ 

kies jy. Uit die keuse wat die kind maak, word sy lewe weerspieel, want 

sy geloof is soveel ryker as 'n mens dit beleef en nie net hoor nie, maar 

ook sien. "Maar wil jy weet, o nietige mens dat die geloof sonder die 

werke dood is?"69 ) 

As daar gepraat word oor dankbaarheid, moet die kind presies weet waaroor 

om dankbaar te wees, anders is die kind dankbaar omdat hy so geleer is en 

weet hy nie waaroor nie. Die volle wapenrusting van God moet aan die 

kind gegee word om aan te trek sodat hy dan op die drumpel van die vol= 

wasse lewe kan toetree tot die stryd en weerbaarmaking teen sekulere 

negatiewe invloede. Nou eers is die kind se geloof iets wat konkreet is, 

wat hy belewe, waarvolgens hy lewe en wat die sin en doel van sy hele ge= 

loof sal rig en bepaal. 

Enkele faktore wat die aard van die Geloofsleer by die kind 

kan be1nvloed 

6.1 Inleiding 

Hier wil ons nie volledig alle faktore bespreek wat 'n invloed 

op die geloofslewe van die kind kan uitoefen nie. Slegs enkeles word ge= 

noem. Die bedoeling is nie om hier negatief en afbrekend te werk te gaan 

n.ie, maar eerder om die gevare aan te dui sodat di t reggestel kan word, so~ 

dat die kind self die voordeel hieruit sal kry. 

6.2 Rasionalisme 

Daar word dikwels te veel probeer om die kind te imponeer deur die 

weldeurdagte verstandelike redenasievoeringe. Te veel word geloofsake rasio= 

neel beredeneer. Deur die rasionele benadering van die Skrif en die uitleg 

daarvan in te "geleerde" woorde, word die daadkragtige jongmens weggedryf 

van die liefde en vertroue, die eenvoud van die geloof in God. Die onder= 

wyser moet nie te "Skrifgeleerd" wil wees nie en nie probeer om vrae soos 

68. VanWyk, J.H. Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p.414. 
69. Jak. 2:20. 
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skepp_iD-gsdae e,a, uit te redeneer vir die kind nie, Onnodige ingewikkelde 

beredeneringe moet vermy word, Daar moet na eenvoud en waarheid gestreef 

word wat in nederigheid tot die kind se hart sal spreek, Die onderwyser 

self is per slot van sake nie alwetend nie, Daar moet nie eensydig op 

kennis toegespits word nie, Ge~oof is 'n gewisse kennis sowel as 'n vaste 
• o H .o k o o 70) vert-roue en n1e net n gew1sse enn1s n1e, 

6,3 Tradisionalisme 

Hier word alleen na die tradisie verwys as geldend en met·die 

veranderde omstandighede word nie rekening gehou nie, Die kontigente word 

nie in aanmerking geneem nie, Soos die gebruik was, moet dit vandag ook 

wees, Die tradisie kan negatief op die kind se geloof inwerk en die idee 

laat posvat dat sy geloof argaies is, sy geloof tradisie is~ want so was 

dit en so moet dit wees, As hy enigsins daarvan sou afwyk, is sy geloof 

onder skoot. Sy geloof moet streng konserwatief van aard wees. So 'n 

beskouing deur die onderwyser sal die jong gelowige van sy belydenis weg= 

dryf en sal hom laat soek na die norme wat vir vandag vir hom van toe= 

passing sou wees en nie net vir sy ouers en grootouers nie, Gewoontes 

van die ou tyd word tot norme gemaak en as die kind nie doen soos sy ouers 

gedoen het nie, of selfs nog doen, word sy geloof in twyfel getrek, Dit 

alles dryf die kind weg van die ware lewende geloofslewe, Daar moet ook 

in die kind se geloofslewe rekening gehou word met die veranderde om= 

standighede en daarop gewys word dat die Woord van God vir alle tye ewe 

geldend en ewe bepalend is, Slegs so sal die kind ook perspektief kan 

kry op die jongste wetenskaplike ontdekkings, Daar word immers nie meer 

vandag met 'n ossewa in die middestad gery nie, 71 ) 

70, Bekker, J, 

7L Loc,cit, 

Vier lastige jakkalse aangekeer, 
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6,4 Progressivisme 

Hier word weer aile bande met die verlede gebreek en word uit= 

sluitlik die kontigente situasie in ag geneem, Alles wat nuut is~ word 

sonder voorbehoud aanvaar en word· die nuwe nie getoets aan die beginsel 

nie, Die kind se geloof moet "verlig" wees, Ook die idee is skadelik 

vir die kind se geloof, want God is nie meer in onderhouer en bewaker 

nie, Die ou mites moet uit die kind se geloof geweer word, Die kind 

mag nie meer bang gemaak word met bangmaakstories soos die "hel" nie, 

57, 

Bul tmann stel di t so: "De moderne mens kan dez.e mythologische voorstel= 

lingen van hemel en hel niet meer aannemen, wanr een spreken over "boven" 

in het heelal heeft voor het wetenschappelijk denken iedere betekenis 

verloren,"72 ) So 'n idee aangaande die geloof van die kind maak die kind 

rigtingloos en soekend na vastigheid, In die kind se geloofslewe moet daar 
I b 1 do do o o 73) n a ans wees tussen 1e tra 1s1e en progress1e, 

6,5 Kompromisme 

Die houding wil die kind leer om altyd twee botsende beginsels 

met mekaar te versoen, veral daar waar die verkeerde as beginsel aanvaar 

word en dit moet dan met die ware beginsel versoen word, Daar moet 'n 

sintese gevorm word in die twee totaal teenstrydige beginsels, Geen balans 

word gesoek nie ~ maar eerder toegewinge, So Wil die kind aan die geloof · 

vashou, maar die aanloklike en verleidelike wereld moet oak met sy geloof 

gesinkroniseer word, So word tot 1n geloofshouding gekom wat vir die kind 

self aanvaarbaar is 3 ma~r in werklikheid nie Skrifgefundeerd is nie, 74 ) 

Kompromisme ontneem die gelowige kind die verantwooTdelikheid in sy geloof 

om 'n keuse te doen, en standpunt in te neem, Dit maak van die kind se 

geloof 'n toegeeflike geloof wat alles wil aanvaar en in ijn ongesonde al= 

truisme nie teen God of die wereld wil kies nie, 

72, 
73, 
74, 

Bultmann, R, 
De Klerk, W,J, 
Ibid,, p, 225, 

Jezus Christus en de mythe, p,35, 
e,a, Roeping en werklikheid, p,223, 



6,6 Materialisme 

75) Gierigheid is die wortel van alle euwels, Dit sien ons elke 

dag meer en meer, Die materiele voorspoed en gejaag na geldmaak as hoogste 

doel is besig om die geestelike lewe dood te wurg, Dit oefen 'n invloed uit 

op die aard van die kind se geloof, Daar word naarstiglik geld versamel; 

sodat dit kan lei tot groter plesier· en dit veroorsaak die mens se eie onder= 
76) gang, Die mens raak so besig om vir homself te versamel dat hy vergeet 

van di t wat werklik die kern van alles is, nL dat God die Gewer is, Voor= 

spoed oefen 1 n invloed uit op.die geloof deurdat dit die kind selfsugtig 

maak en nie bring tot die besef dat hy vir alles van God afhanklik is en 

onder die genade van God leef nie, Die kind moet gewys word dat dit beter 

is om te gee as om te ontvang~??) en as jy gee, bring dit die kind weer in 

geloof tot nederlgheid en dankbaarheid, 78 ) 

6,7 Aktualiteitseis 

'n Belangrike trek in die onderrig van die Geloofsleer is dat dit 

aktueel moet wees en bly, Dit moet die behoefte van die mens van vandag kan 

bevredig, 79 ) Die kind van vandag wat. in ander omstandighede lewe as die kind 

van twintig jaar gelede, word deur baie aspekte van die tradisionele en kon= 

vensionele geloof nie meer geraak nie, omdat die geloof nie meer tot die kind 

spreek in sy eie omgewing en eie situasie nie, Die kind leef vandag en sy 

geloof moet verband hou met die eise van vandag, 80) 

Die hede spreek die kind baie sterker aan as die gebeurtenisse van die verre 

verlede en daarom moet die tradisioneel-aanvaarde geloofswaarhede tydens die 

Geloofsleerles geaktualiseer word, . 

Waar ons leef in 'n tyd waarin gese word dat die mens mondig geword het., kan 

die geloof van die mens self nie onmondig bly nie, Waar daar 'n onmondige 

geloof bestaan wat die kind nie altyd in sy eie tyd en behoefte aanspreek nie, 

75, I Tim, 6:10, 
76, Vgl, die toestande in die tyd van Amos; Amos 3:15 en 6:4-6, 
77, Hand, 20:35(b), 
78, Bekker, J, op,cit,, p,lO, 
79,. Jager, 0, Eig.entijdse verkondiging, .p,lL 
80, VanWyk, .J,H, Eksistensieteologie en Godsdkehsonderrig, p,426, 

., 
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sal dit 'n ·geloof wees wat op die lange duur sal doodgaan. 81 ) 

Dit gaan per slot van sake nie om 'n ou geloof in 'n nuwe wereld nie, maar 

om 1n geloof·wat altyd nuut is in 'n veranderende wereld. Die onderwyser 

moet waak dat die Geloofsleer nie geisoleer word van die alledaagse nie. · 

As die Geloofsleer nie in die geheel van die kind se lewe inpas nie, kom 

daar weinig tereg van 'n.lewende geloof. 

Waar die jong kind leef in 'n moderne ·en tegniese wereld~ is dit te begryp 

dat hy sal vra na die funksie en konkreetheid van die geloof in soverre dit 

die lewe van.vandag raak. 82 ) Om die rede sal die Woord ook vir die kind 

oopgemaak· moet word, want die Bybel is geen teoretiese boek · wat tydloos is 

nie, maar is gebonde aan tyd en .sal vir elke tyd·weer 1n nuwe boodskap 

bring en spreek tot die tyd. Die Bybel moet aan die kind verklaar word, 
. d ' k. d k k . . . 83) 1n 1e 1n se on rete.s1tuas1e. 

In die Geloofsleer moet veral: 

11 
••••• die bes·prekinge en werkopgawes . gekoppel word aan sake 

van die dag: V.V.O.-besluite, Wereldraad van Kerke, rasse= 

vraagstuk , afsonderlike ontwikkel i ng, terrorisme, betogings, 
ens , II 84) 

As die Geloofsleer nie .aktuee l vir die kind aangebied word nie,sal sy geloof 

verval i n oppervlakkigheid, onbetrokkenheid en neutraliteit . Ons·moet . ook 

onthou dat die aktueelste van alle probleme van vandag vir die kind se ge= 

loof, die sonde en verlorenheid is en dat die weg en hoop cp lewe slegs in 

Christus is. Daarom sal die Geloofsleeronderrig sterk klem meet .le ·op die 

aspek as ·meesprekend en byblywend deur alle eeue . 

81. Jager, 0 . op . cit .• p.l4 ,· 
82 . Ibid~ , p.30 . 
3,3, Van Wyk, J ~ H. Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p .429. 
84 . Ib id~, p .430 . 
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6,8, Die Kerk 

Die kerk kan ook die aard van die Geloofsleer be1nvloed, Hier 

noem ons net die volgende sonder om dieper in te delf, Bied die prediking 

van vandag die gees tel ike ui tdaging en prikkeling wat veral 1 n j ongmens 

wat in angs kerk toe vlug 3 daa:r kom soek of kry hy 1tl katkisasieles? 85 ) 

Bekker vra die volgende: "Wat het van metodologie, aanvoe ling, sielhmde ~ 

veral kindersielkunde en die ontwikkeling- en belangstellingsfases van die 

kind geword, . veral by die kategetiese onde:rwys?" 86 ) 

Is die gebruik van die mooi en hoe wooi-de vana·f die kansels nie maa:r 

baUonne- wat dreig om in· die lug op te gaan nie? 87) 'n Belangrike oor= 

saak vir die geloofslouheid en wegdrywing van die kind van die kerk is 

omdat die kerk nie daarin slaag om die Evangelie oo:r te dra in die modeme 

denkpat:rone nie, 88) 

Daa:r moet ook weer aktuele prediking in. die kerk.wees wat die spreke van God 

dialogies -laat klink in die konkrete situasie van die luisteraar en wel so 

dat hy daardeu:r aan·homself ontdek word en steeds opnuut ontdek word, 89 ) Die 
; 

jeug in Suid-Afrika het nog nie die rug ged:raai op· die Woo:rd van God nie, 

Nee, hulle het nog 'n behoefte aan die Woord, Maar dan moet die prediking 

van die Woo:rd nie tydloos·en abstrak wees wat net sowel in die 16de of 17de 

eeu gepreek kon gewees het nie: Die jeug het 'n behoefte aan 'n prediking 

wat midde in die tyd staan, hierdie tyd met.sy nood en sy gevare en vele 

verleidings, Die kerk het ·immers in die altyd aktuele Woord die antwoord 

in hande op die menigvuldige probleme van die tyd, 90 ) 

Kotze noem weer die kern van die probleem wat die kind se geloof tot wanke= 

ling kan bring nl, : "Ook van die kant van die kerkgaande publiek word die 

verkondiging met allerlei vrae omring, In hierdie veelbewoe tyd. bevredig 

85, 
86, 
87,-
88, 
89, 
90, 

Bekker, J, op,cit,, p,ll, 
Loc, ciL 
Jager, 0, op, cit, , p, 2 3, 
Ibid,~ p,44, 
Kotze, G,J. Hedendaagse Skrifprediking, p,258, 
Duvenage, S.C;W, Jeug en Godsdiens (In: Pieterse; J,E, (red,) Jeug= 

k6ngres, p,48~ · 
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die prediking in vele opsigte nie meer nie, omdat dit die eksistensi~le 

grondvrae van die mens nie meer verstaan en genoegsaam aanspreek nie."9
l) 

Die prediking slaag nie meer daarin om op. genoegsame wyse mense tot werklike 

en eerlike geloofsekerheid te bring in 'n warme besielende byeenkoms nie, 

met die gevolg dat mense liefs allerlei geselskappe en klubs gaan opsoek, 

waar hulle ten minste verseker is van 1n humanistiese geselskap en gemeen= 
sk~p.92) 
~'. 

Uit 1n ondersoek wat gedoen is na die jeug se godsdiens en hulle op= 

vatt:inge omtrent die kerk,het die volgende duidelik geblyk wat ook kan 

c.U~m ll!,S 'n vingerwysing en wat die geloof van die kind dan ook bepalend 

beinvloed he,t, nl.: "die meest.e j eugdiges, ongeveer 60 per sent, ervaar 

die ~eestelike klimaat in hul kerke tans as baie middelmatig en heel= 
waar~kynlik dus ook oninspirerend·. 1193) 

Vir db b®houd v1m die kind sal die kerk weer opnuut tot die siel van die 

kind mo®t ~pr®®k en opnuut 1n appel rig tot die geloof.van die kind sodat 

dH vir hgm l®w~md ®n prakties is, Daar word gesoek na 'n praktiese 

~oloof, kerk ®n Christ@ndom. Die geloof moet lewend en prakties wees, 

~odat di® kind in difil prc:Hilk die lief de en genade van God kan ervaar. 

~y 1n j®ugkongr®s wat in 1968 gehou is, is daar 'n besluit ge= 

fi@@ffl wat di@ hohl tH!ak van neut:rali tei t saamvat, 

111li@ Kong:r@S k@Ul' ®gter met nadruk neutrale onderwys af, 

omdat ~o 'n t:lnd~rwys die kind weerloos laat t.o.v. die 
toekoms,rr94) 

~1. Kotge, G~, Dp,cit,, pp.21-l!. 
92. Ibid., p.24l. 
93. Pi®ter~e~ J ~. (R®d,) Jeug en Godsdiens, IV, p.82. 
94. IJUV@TIRg@' s .c n w " op. cit 0 I p' 5 L 
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Vanwee die neutrale onderwysbeskouings wat sy weg ook in die sg. dogma= 

klousules gekry het, sal die onderwyser die Geloofsleer, as hy wil handel 

na wat die dogmaklousules van die onderwyser verwag, ook neutraal moet 

aanbied. Dit sou 'n neutrale geloof meebring en in wese sou dit die 

geloof van die kind aftakel tot 1n standpuntlose geloof. Die geloof in 

Christus beteken 'n bepa9-lde keuse en die Geloofsleeronderrig moet 

meehelp tot 'n standpuntinname deur die kind. In die skakeling tussen 

die geloof en die we~enskap, tussen lewensbeskouing en wetenskap, moet 

die lewensbeskouing en by name die kind se geloofsveronderstellinge, nie 

slegs erken word in 'n ordonnansie nie, maar ook bewustelik uitgebou 

word, sodat die kind self 'n duidelike omlynde lewensbeskouing sal he, 

wat sal voortspruit uit sy geloofsbelydenis. 

Neutraliteit in die Geloofsleeronderrig sal by die kind die idee laat 

posvat dat.God self neutraal is en nie betrokke is by enige van die kind 

se lewensaktiwiteite nie, behalwe by sy direkte godsdiens. Dit sal die 

kind dryf na die aanvaarding van beginsels buite die Skrif. Waar die 

klem in die skool dus bloot op die feite gele word as "neutrale" gegewens 

wat net maar geken moet word, word meegewerk aan die sekularisme, 'n 

lewenshouding wat daarop neerkom dat God geen verband het met die dinge 

van hierdie lewe en wereld nie. 95 ) 

As die onderwyser hom sou skuldig maak aan deelname aan die gee van 'n 

neutrale Geloofsleer op skool, sou hy meehelp om kinders te kweek wat 

soekend is in die samelewing, die kweek van koerslose jongmense wat rond= 

dabber op 'n see van sinloosheid, wat gedurig gejaagd is en soek na iets 

wat hy nie in homself besit nie. Dit sou op die lange duur kenmerken.d 

wees van die mense wat soos volg beskryf word: "Maar die.goddelose is 

soos 'n onstuimige see; want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters 

gooi slyk en madder op."96 ) 

Die neutraliteit maak die kind ook twyfelend en soekend na vastigheid. 

Geloofsleeronderrig sander 'n belydenis en standpuntinname van geloof 

95. Van Wyk, J .H. Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p.410. 
96. Jes; 57:20. 

62. 
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het tot gevolg 'n mens van wie gese kan word" ,,,,want hy wat twyfel~ 

is soos 1n golf van die see'wat deur die wind gedrywe en voortgesweep 

word, 1797) 

Is daar egter ooit Hn terrein waar die mens sy roeping~ sy Godopgelegde 

taak, mag tersyde stel? Nee, want 1 n mens moet God in alles dien en eer, 

met ons hele hart, siel, verstand en krag, Bike aktiwiteit van die mens 

se lewe moet hiervan blyke gee, 

. Slotbeskouing 

Vele invloede kan die geloofslewe van die jong kind beinvloed, 

In hierdie opsig moet die onderwyser die invloede probeer teenwerk, Die 

suiwer diens aan die Here is in die opsig die.enigste effektiewe stryd= 

middel teen ateistiese en ander beskouings wat die kind van God kan weg= 

drywe, Daarom is die geloofsopvoeding van die kind die allerbelangrikste, 

Die opvoeding vereis goedonderlegde opvoeders geskool in die Bybel= 

kunde en Christelike wetenskap en onderwys, 

Daarom moet elke Christenopvoeder hom vergewis van wat die Christelike 

geloof inhou daarvoor moet oog, oor en hart oopgestel word vir die 

Woord van God en die kind so toegerus word sodat hy in elke lewensituasie 

op elke lewensterrein, sal weet hoe om op te tree, 98 ) 

97. Jak. 1:6, 
98, VanWyk, J,H, Kommunisme en opvoeding, p,36. 
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DIE DIDAKTIEK VAN GELOOFSLEER 

1, Inleiding 

Die Geloofsleeronderwyser wie se roeping dit is om die Woord 

van God en die daaruitvoortspruitende leer vir die kind verstaanbaar te 

maak ~ moet kennis neem van die hedc;mdaagse kind en sy behoeftes, Die 

hedendaagse onderwyser is geroepe om~ te midde van die verandering in 

die benadering van die kind, in sy Geloofsleer 'n siml'olle kommunikasie 

64. 

t.e bewerkstellig tussen die Woo·rd van God en die hedendaagse o~yoedeling. l) 

Die nuwe beskouing wat in die onderwy.s na·vore getree het, is dat die hele 

opvoeding om die kind gebou wor·d; dat: die kind self die vryheid moet he om 

deel te neem aan die onderwys, Daa:rom moet die onderwys aangepas word by 

die lewe soos die kind dit elke dag ervaar, Die hele opvoeding moet egter 

doelge;dg en in die Chr:istelike siening van die onde:rwys geanker wees. As 

ons dan wil handel oor die metode van die aanbieding van Geloofsleer, sal 

on.6 ;~;ekening moet hou met die kind se ontwikkeling: ."His rapid physical 

~·rowth~ a~ weU as his s~Jcial ~ emotional and intellec:tua1 requirements, 

hll~ gg;r:·t:;;~.tn important: did ... .,.t:i..:~al implications, "Z) 

Die tEtak van di~ Ge'loofsle@r·onderwyse:r is om die pad in die kind se hart 

voo~ t:e berf;?i vir die we.rking van die Heilige Gees. Deur die aanwending 

van die :regt© metode kan die onde:rwyser reeds die weg baan vir die werking 

van die HtriJ:ige GG;@S, Die metode wat dus aangewend sal word in die Geloofs= 

lee;~;ond,g:r:ri.g is belang:r·ik§ want di t sal die weg baan vir die kind om tot die 
3) geloof te kom Qnde:x· lelding van die Heili.ge Gees .. 

Dit is nou Vfln b~lang om die verskil aan t.:e toon tussen didaktiek en metodiek. 

Die didaktiek gaan om die handeling van onder:r·ig gee en onderrig ontvang, Die 

didaktiek hou h,om besig met: die p:rakt:iese sowel as die teoretiese grands lae 

J. ' Van Wyk I J n H' 
2 • PJJminy ~ P "A,, 
3. Bloemhof~ F, 

Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig~ p.479. 
General teac.hing method, p, 7. 
Het kind_en de Bijbel, p.Sl. 



van die onderwys, 4). Die didaktiek is die teorie van die leer en onderrig 

in die verband van die hele persoonlikheid, Didaktiek is 'n wetenskap 

sowel as 'n kuns, 5) 

Die metodiek daarenteen is die verantwoording van die lesgang soos dit in 
6) 

die klas verloop, Die metodiek is die manier waarop klasgegee word, Die 

metodiek soos dit toegepas sal word in die skoal is egter afhanklik van die 

didaktiese beginsels, Die metode is die wyse waarop.daar klas gegee moet 

word en die wyse hoe die nnderrig aangepak moet word. Die metode van 'n 

onderwyser vir 'n les dui op 'n spesifieke didaktiese antwerp wat gegrond 

is op metodologiese beginsels wat didakties verantwoordbaa:r moet wees. 

Die metode sal rekening hou met die kind en die leerstof wat ter sprake is. 7} 

Die keuse van 'n metode sal by die onderwyser berus en die metode moet ge= 

grand wees op die didaktiek, Ons moet derhalwe norme vasstel wat die didak= 

tiek sal vereis vir 1n metodiek en dan die metodiek gaan toets aan die be= 

ginsels ·van die didaktiek, 8) 

Daar moet ook gelet word op die gebruik van die biblioteek in die onderrig 

van Geloofsleer en die waarde daarvan vir die vak. Laastens word aandag ge= 

gee aan enkele faktore wat as gevare kan geld in die aanbieding van 'n 

Geloofsleerles. 

Normbepaling vir die gebruik van metodes in die onderrig 

van Geloofsleer 

2.1 Inleiding 

Hier wil ons graag bepaal watter norme gebruik en toegepas kan 

word in die onderrig van Geloofsleer. Aan die een kant kry ons die kind 

en aan die ander kant kry ons die leerinhoud. Om die twee komponente by= 

mekaar te bring, is 1n bepaalde metode nodig. Die metode wat gebruik sal 

word, sal rekening hou met die Christelike siening van die kind~ want die 

Christelike antropologie sal sekere vereistes stel aan die metode wat 

Vander Stoep~ F. & O,A. 
Perquin, N, 
Lac. cit. 
Van der Stoep, F. 
Ibid.~ p,225, 

Didaktiese orientasie 
Algemene Didaktiek, p,24. 
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gebruik word in die onderrig van Geloofsleer. 

Daar moet ook rekening gehou word met die kind soos hy hom in die heden= 

daagse wereld bevind. 'n Metode van dekades gelede sal nie meer vir vandag 

geld nie, omdat die onderwys besig is om te verander; die wereld is besig 

om te verander en daarom sal die metodes wat gebruik gaan word ook gedurig 

moet verander en aanpas by die veranderinge sodat die kind steeds bereik 

kan word. 

Die hedendaagse kind sal dus bepaalde eise stel aan 'n metode. Die metode 

sal ook.moet· rekening hou met die nuwere ontwikkelinge en ontdekkings op die 

gebied van die Psigologie. Die nuwere psigologiese ontdekkings aangaande 

die wese van die kind sal ook bepaalde eise stel aan 'n metode. 

Die leerstof verander, word moeiliker. Om die veranderde leerstof tot die 

kind te bring en die kind te ontsluit vir die leerstof en die leerstof v~r 
' 

die kind, sal ons ook moet rekening hou met sekere eise wat deur die leer= 

stof aan ijn metode gestel sal word. 

2, 2 Normbepaling volgens 'n Christelike antropologie _ 

Die Christelike lewensbeskouing aangaande die kind sal eers 

duidelik word as.die opvoeder vir homself duidelikheid kry op die vraag 

wie die mens is, 'n Onduidelike mensbeeld vervaag die doel waarlangs die 

kind gelei moet word tot die verwesentliking van die mens se roeping hier 

op aarde. Agter aile opvoedingsaktiwiteite sal 1n bepaalde mensbeskouing 

le. In die onderrig van Geloofsleer sal die onderwyser se beskouing aan= 

gaande die kind bepaalde eise stel aan die metode wat gevolg gaan word in 

die aanbieding van die vak. 9) 

Ons moet in gedagte hou dat die kind 1n unieke wese, 'n eiesoortige wese 

met sy eie bepaalde behoeftes is. Die kind moet antwoord gee op die 
. 10) 

taak waartoe God hom as mens hier op aarde geroep het. 

9. VanWyk, J,H, Christelike en nasionale onderwys, p,l3. 

10. Ibid,, p.l4, 



Die kind staan egter gedurig in 'n noue verhouding met God en sy medemems, 

nl, dat hy God moet liefheo 

Die kind is ook 'n eenheidswese en val nie uiteen in verskillende komparte= 

mente nieo 'n Metode sal ook moet rekening hou met die eenheid van die kind, 

en sal moet verhoed dat die eenheid nie deur 'n valse metode versteur word 
0 11) nleo 

Ons weet ook dat die kind 1n gebroke wese is~ wat deur die sondeval in al sy 

funksies aangetas iso 1 n Metode sal moet rekening hou daarmee dat die kind 

gelei word tot die aanvaarding van die regte waarhedeo Die kind is dus op= · 

voedbaaro 

Die kind is ook deelgenoot aan die skuld van die sonde en het deel aan die 

verlossing wat daar in Christus is deur die werking van die Heilige Geeso 

Die kind moet daarom gelei word·tot 'n geintegreerde persoonlikheid~ volgens 

sy unieke aard, gereed vir die s·amelewing ~ ingestel op vryheid en verant= 

woordelikheid en gedra deur geloof~ hoop en liefdeolZ) 

2o3 Normbepaling volgens die hedendaagse situasie 

Ons beleef 'n tydperk van vernuwing en die vernuwingsgedagtes sal 

noodwendig ook in die onderwys bespeur kan wordo Veral tipies van die nuwe 

opvoedingsbeskouings is dat die mens weer die middelpunt word waarom die 

opvoeding sentreero Om norme te kan bepaal vir die aanbieding van Geloofs= 

leer in die tyd waarin ons leef, sal so 1n metode rekening moet hou met die 

kind asook met die leerinhoud, So 1n metode sal rekening moet hou met die 

positiewe elemente in die hedendaagse opvoedkundige strominge en sal moet 

meehelp dat die Geloofsleer so aangebied word dat die skadelike elemente 

wat daar nog mag bestaan, in die Geloofsleermetodiek uitgeskakel kan wordo 13) 

11, Ibid,, p,lS, 
12o LOCocito 
13, Van Wyk~ J oHo Eksistensieteologie en Godsdiensonqerwys, p,409o 



Die hedendaagse kind het die middelpunt geword van die hedendaagse op= 

voeding en random die kind word die opvoeding nou uitgebou en verbreed. 

Die onderwys word ook aangepas by die lewe soos dit elke dag ervaar word.
14

) 

Daar word van die uitgangspunt uitgegaan nl.: " •••• dat het kind wil leren 

en moet leren om tot een menswaardige bestaan te komen. Dit feit is o.i. het 

uitgangspunt voor een theorie van het onderricht. Het kind is voortdurend 

bezig met het verwerven van vaardigheden en kundigheden."IS) 

As ons nou sekere norme wil bepaal waaraan 'n metodiek moet voldoen, sal ons 

eers kyk na die kind, d.w.s. die hedendaagse kind en wat die kind van die 

opvoeding verwag asook na die behoeftes van die hedendaagse kind. 'n 

Onderwysmetode sal daarom nooit dieselfde bly niej maar steeds soek na 'n 

metode wat by die kind, die omstandighede en die leerstof aanpas. 

In die Geloofsleeronderrig is kommunikasie belangrik. Daar moet kommunikasie 

wees tussen die onderwyser en die kind, wat ook dui op 'n sosiale verhouding. 

Daar moet ook kommunikasie wees tussen die Christelike boodskap en die kind. 

Die kommunikasie moet ook daarop dui dat daar 'n ontmoeting plaasvind tussen 

die kind en Christus. 16) 

Geloof is uit God en ontwikkel o.l.v. die Heilige Gees in mense. Die mens 

moet die openbaring van God, wat dien tot versterking van die geloof, tot die 

kind bring. Om t.o.v. die geloofswaarhede te kan kommunikeer, .moet die kind 

die geloofswaarhede sy eie maak. 17) God gebruik die mens as instrument om 

die geloofswaarhede na die kind oor te dra. Die ontsluiting van die hart 

van die kind vir die evangelie het as voorwaarde 'n herskeppende wonder van 

die Heilige Gees en daarom is aile metodiek en didaktiek hier relatief. 

Die wese· van die Geloofsleer sal gelee wees in kommunikasie; dialoog; 
\ 

saampraat tussen die kind en die onderwyser. Hier probeer beide om saam 

tot.die juiste insig te kom. Dialoog het in die hedendaagse tyd 'n mode 

geword op politieke en ander terreine. Dialoog is ook waardevol in die 

onderrig van Geloofsleer. 

die 

14. Van Loggerenberg, N.T. & Jooste, A.J.C. Verantwoordelike opvoeding, p.l21. 
15. Perquin, N. op.cit., p.26. 
16. VanWyk, J.H. Eksistensieteologie.en Godsdiensonderrig, p.499. 
17. Bloemhof, F. op.cit., p.Sl. 
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Die onderwyser moet ~n gemeganiseerde begripp~yoorpratery vermy. Die kind 

wil nie maar altyd napraat nie, maar saampraat. Die kind het self ook 'n 

behoefte om sy geloofsbeginsels worstelend te verwerf.lS) 

In die dialoog wil die kind asook die onderwyser, graag die geleentheid he 

om gedagtes te wissel en deur kritiese ·denke wil die kind die agtergrond en 

die wese van die geloofswaarhede ontleed . 19 ) In die dialoog wildie kind 

self aktief wees en sal die entoesiasme van die kind ontluik . Die kind van 

vandag is besig om te reformeer wat sy geloofslewe betref en in die nuwe 

geloofsaktiwiteit wat dwarsoor die wereld tot ontluiking kom, wil die kind 

persoonlik betrokke wees t.o.v. sy geloofslewe, Die Geloofsleer moet nie 

net maar iets wees wat -vir hom aangebied word nie, maar moet die .kind be= 

trek sodat di e kind sel f deel het aan die Geloofsleer en nie koud of af= 
· d. d . 20) sy 1g aarteenoor staan n1e. 

Die hedendaagse jeug soek ook nie na resepte en konsepte nie. Hulle laat 

hulle nie aanse, voorskryf nie, Hulle vra na die wese, die konkreetheid 

van die geloof en die bruikbaarheid daarvan vir homself. Daarom moet die 

onderwyser saam met die kinders, nie as outoriteit bo hulle nie, maar as 

medemens solider met hulle , soek na die Christelike bestaanswyse . Die 

realiteite van die hedendaagse lewe van die kind verdring die heme! van 

'n droomwereld. Daarom moet die Geloofsleer nie wees asof dit uit 'n verre 

wereld kom nie; dit moet die lewe van nou raak.Zl) VanWyk se daarom: 

"As ons die jeug in die koninkryk van God wil st~rk maak, 

wil bewaar teen die dekadensie van die ateisme, wil 

bewapen vir die stryd wat voorhande is, sal ons ons moet 

beywer vir ' n G~dsdiens,gnd~rrig (Geloofsleer - P.C. v ,d.W.) 

wat die lig, van die Heilige Skrif op die voile lewe van 

die· kind l aat. val. " 22 ) 

Die hedendaags~.onderwyser wat net m~ar wil oordra en van die hedendaagse 
• "< . • . . 

kirid verwag.-"'ofii;-~et te luister} sal vir sy boodskap geen klankbodem vind nie, 

18. 
19. 
20. 
21. 
22 , 

. /' 

VanWyk, J . H. Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p . 499 . 
Bloemhof, F. op . cit . , p.73 . 
Jeffreys, M.V.C . Truth is not neutral, p.73. 
VanWyk, J.H. Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p.464. 
Ibid,, p.477 . . 
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ongeag die moontlikheid dat die les baie interessant mag wees. Die onder~ 

wyser moet waak om nie te vermoeiend te praat oor lewensvreemde dinge~ wat 

uit die verre tyd antwoorde verskaf op die probleme wat lank reeds bestaan 

het, en dan hieruit wil probeer om met die kind. te wil kommunikeer nie. 

Die metode van Geloofsleeronderrig sal moet sorg dat die geloof eksistensieel 

beleef word, dat die Geloofsleeronderrig toegespits sal wees op die aktuele~ 

die konkrete wat vir die kind van belang. sal wees. Die leerlinge moet die 

geleentheid gegee word om hul. eie opinies te vorm in 'n dialoog met die 

onderwyser. Die vervelige, siellose en sieldodende monoloog moet vervang 

word met aangemoedigde, lewendige dialoog. As die kind kan saampraat~ word 

die dialoog ten diepste 1n indirekte dialoog tussen God en sy kind. 23) 

Die kind wil oak nie op alle p;robleme wat bestaan net die oplossing van die 
r 

onderwyser he nie. Oor vraagstukke wat na vore kom uit die Geloofsleer wil 

die kind ewe-eens nie net die idees van die onderwyser he nie. Die onder= 

wyser moet ook nie aan die kind ·klaargeknipte oplossings gee nie. 24) Die 

kind moet self met dieprobleem worstel en so tot die oplossing kom onder 

leiding van die onderwyser. Die metode van die onderwyser sal steeds die 

kind daartoe lei om sy eie probleem op te los~ sodat die oplossing kom deur 

die eie ontrafeling van die kind of deur die ondersoek na die oplossing van 

die probleem in een of ander vorm. Daar is nie meer sprake van 'n leer= 

meester wat in die klas deur middel van sy luistermetode sy les aan die kind 

oordra nie. Nee, die kind word nou self die geleentheid gebied om sy drange 

tot studie op 1n natuurlike wyse te bevredig. Die onderwyser moet die rol 

vervul van raadgewer, gids~ leier en 'n gesagsdraer wat nooit onverbiddellik 

eis dat almal net moet dink soos hyself dink nie. Die opvoeding moet nog 

doelgerig wees en die doel moet geanker wees in die Christelike siening. 25 ) 

Die kind sal ook 1n eie siening he, Terwyl die kind ook 'n sondige wese 

is, sal sy beskouing ook gebrek toon. In die ops'ig moet die onderwyser ook 

in sy metode streef om die verkeerde wil van die kind te verander. Die wil 

van die kind is nie deurslaggewend as dit verkeerd is nie. As die wil 

23. Ibid.~ p.469. 
24. Ibid,, p.47L 
25. Van Loggerenberg, N.T. op.cit., pp.l29 en 134. 
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verkeerd is, moet daar opgevoed word totdat die kind die regte perspektief 

het. Oie·aanvaarding van die regte deur die kind moet vrywillig wees .. 

2.4 NormbeEaling ~olgens die psigologiese eise van die kind 

In die metode moet ook die algemene liggaamlike en geestelike ont= 

wikkeling van. die kind in aanme:rking geneem word. O~e kind is .in standerd 

tien op 'n wordingsvlak van abst.rakte denke. Die kind staan want:rouend 

teenoor alles en wil sy ger'oofsake :rym met sy verstand. 26) 

Die lee:rling in stande:rd tien verkeer in 'n lewensfase waarin daa:r van alle 

kante geweldige aansprake op sy geloof gemaak word. Die onde:rwyser moet 

bewus wees van die skommelinge waaraan die kind onderhewig. is. · Die metode 

· irt die Geloofsleer sal moet rekening hou met die vermoens van die kind sodat . 

die leerstof nie te moeilik of te·maklik is·nie. 27) 

Die Geloofsleeronderwyser sal ook moet onthou dat·die kind reeds toegerus · 

is.met die nodige kennis om die gesistematiseerde geloofsbelydenis te kan 

verstaan en waardeer op die stadium wanneer die Geloofsleer.aangebied word. 

Daar moet dus gebruik gema~ word van die reeds ve:rworwe kennis van die kind. 2 
B) 

In die·nuwe opvoedingsbeskouings sien ons dat die opvoeder en die kind.in 'n 

noue verhouding tot mekaar staan. Nog die enkeling nog die iridividualiteit 

kan op sigself bestaan. Daarom moet·die kind gedurig in 'n sosiale ver= 

houding in die skool asook daarbui te 'gesien word. In diE:~ sosiale klimaat. 

wat as eis gestel.word, moet die kind ontwikkel tot'godsdienstige en geloofs= 

volwassenli.eid. Die inhoud en metode van die Geloofsleer moet die kind op= 

voed tot geestelike·en geloofsvolwassenheid. 29 ) 

In die Geloofsleermetodiek moet die sinlose dinge ui tgeskakel· word en ·moet · 

die leerling gel~i ·word tot begrip van ·die betekenis·van die geloof; Die 

nuwere psigologie beklemtoon die feit dat die kind die sin van die dinge 

26 .. Bingle H.J.J. Metodiek van die Godsdiensonderrig in die middelbare 
skoal, p.29. 

27. Ibid., p.26. 

28. !l;>id., p.27. 

29. Perquin, N. Pedagogiek, p.43. 



wil -raaksien. Die kin~ het 'n behoefte a.an ordening en singewing. Die 

kind.moet die geleentheid gegee word om die leerstof te integreer, te ver= 

werk, sodat dit ·. sinvol gebruik kan word in sy · eie lewe. Die geloof moet 

sinvol wees vir die lewe van die jong kind eri moet die kind se eie geloofs= 

lewe o:rden en rig na God. Die kind wil.sy geloof begzyp, ten di'epste die 

sin van· sy geloof raaksien in sy eie lewe en in·die lewe random homself. 

As die geloof van die kind nie sinvol is 'nie, as die geloof ·nie georden 

is nie~ maar net 'ri. klomp losse konsepte is en vo:rm~ sal die kind ge= 

frust:reerd raak. 30) Die sin van die geloof moet in-die lewe van die kind 

getoon word. 1n Metode in die Geloofsleeronder:rig. sal ook moet :rekening 

hou met die kind·se behoefte aan die singewing en sinvolheid van sy geloof. 

Die ·geloof word in die hart gewerk deur die_Heilige Gees en daarom mag die 

ondeJ;Wyser nie in die pad staan van die werking ·van die Heilige Gees nie. 

Daar sal ook gewaak moet word teen algemeenheid iri .die Geloofsleer. Daar 

sal rekening gehou moet word met die individualiteit van ·die. kind en die 

ontwikkeling daarvan. Elke kind as 'n individu sal gerespekteer moet word, 

asook sy idees, sy vermoens en belangstelling. Elke individu se bel~g= 

stelling sal persoonlik ontwikkel moet word in die Geloofsleer. In hierdie· 

opsig word daar ook voorsiening gemaak vir. differensiasie · sodat die Geloofs= 

leer -kan aanpas by die peil van elke individuele kind. Elke kind moet voel 

dat hy 1 n plek het en dat ·hy inpas by die geheel van die :Geloofsleeronderrig 

en dat · hy ook persoonlik deel· het · aan die Geloofsleerondenig. 31 ) 

2.5 Normbepaling volgens'die leerstof 

'n Metode in die Geloofsleeronderrig sal nie net rekening hou met· 

bepaalde eise wat die kind stel nie, maar.ook met die leerinhoud. · Die kontak 

tussen die leerinhoud en die kind sal die metode wees waarop die leerinhoud 

en die kind bymekaar gebring word. Die'ideaal van die hedendaagse Opvoed= 

kunde is om die leerstof nader aan die ·werklike lewe te bring. Die Geloofs= 

leer moet nie te intellektueel~abstrak en·skematies onderrig word nie. Dan 

word die geloof 'n blote skema. 32 ) Die studie van die Geloofsleer moet steeds 

random die Bybel onderneem word sodat die kind nie soseer die waarhede van die 

30. Id. Algemene Didactiek, pp.S6-57. 
31. ·Van Loggerenberg, N.T. Verantwoordelike opvoeding, p.l37. 
32. Van Wyk~ J .K Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p. 444. 
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onderwyser ontvang nie, maar dit self in die Skrif .ontdek. 

Daarom is besprekings by die behandeling van die ·Geloofsleer hoogs gewens. 

Die ·Geloofsleer moet vir ·die kind in sy valle ·totali tei t aangebied word, 

want die konkrete verkry in die kind se geloof .slegs sy sinvolle plek in 

die lig van die samehang met die geheel. 33) Die· hele leerstofinhoud moet · 

vir die kind sirivol geplaas word in sy lewe, en daar moet ook steeds gewys ·. 
. 34) 

word op die plek wat.dit in sy lewe behoort in te neem. 

Die leerstof moet aanpas by die wereld waarin die kind leef en deur die 

inhou<f vandie Geloofsleer moet'die kind tot-kerinis kom van die wereld 

waarin -hy ·lee£, Bloemhof se: "Zonder kennis van de were ld blij ft , a11e · 

onderwij s, ook :het bijbelonderwij's; een droge, ·levensvreemde aangelegen= 

h • d II 35) . el 0 

Om die Geloofsleer tot sy reg te laat kom~ 'moet die leerinhoud ook logies. 

aangebied word in 'n-logiese, verbandhoudende sisteem. Die kind moet kennis. 

versamel met betekenis.in ·en vir die koni:rikryk van God. 

Daarom sal di t by. die Geloofs leeronderrig gaan om die aanwending van met odes 

wat die kind die beste' by die leersto£ bring, asook die leerstof die beste 

tot die kind bring. Per slot van sake moet die kind vir die leerstof,. die 

Geloofsleer, ontsluit word en moet <fie Geloofsleer weer vir ··die kind ont= 

sluit word~ Dan·vind ware opvoeding plaits .. 

2;6 Samevatting. 

Ons kim '.dus samevattend die volgende beginsels stel· wat sal gel<l 

by :die keu~e van. 'n goeie metode in die onderrig van Ge1oofsleer: · 

a) Die metode moet rekening hou daarmee dat die kind 'n gevalle 

sondaar is en nou die geleentheid-ontvang om op sy.roeping 

an twoord te gee. 

b) Die metode moet aanpas by die kind, w.o. die ontwikkelingspeil 

van ·.die ~~~:r~~!l~ .. ~owel as die aard van die hedendaagse kind. 

33. Ibid., p.443, 
34, Van Logge:renberg, N.T, op.cit., p.l37, · 
35. Bloemhof,·F, op.cit;, p.74. 



c) Die.metode moet kontak t~sseri die kind, leerinhoud en 

onderwyser bewerkstellig. 

d) Die metode moet·die kind kan·help in sy.ontwikkeling tot 

geloofsvolwassenheid. 
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e) Die metode moet rekening hou daarmee dat .die kind wil· sa~= 

pxaat, wil kommunikeer. Daax sal dus dialoog moet wees. 

f) Die metode moet xekening hou met die feit·dat die kind 'n 

beh,oefte het om pexsoonlik betxokke eri. self aktief te wees •. 

g) Die metode moet rekening hou met die feit dat die kind 'n 

eenheid is en dat·sy geloof op a11e terreine tot ontplooiing 

moet kom. 

h) Die metode moet die Geloofsleer konkreet en aktueel tot die 

kind bring. 

i) Die metode moet die Geloofsleex sinvol en georden vir.die kind 

weexgee. 

j) Die metode moet die kind stimuleex en aktiveex tot selfdenke. 

en selfuitvindirig ten opsigte van bepaalde probleme; 'n 

kennisbesit wat · woxstelend verwerf is, is meer blywend· van 

aaxd. 

k) Die metode moet xekening hou met.die individualiteit van die 

kind·en elke kind as individu erken en ontplooi. Die metode 

moet oak in gedagte hou .dat die kind 'n unieke wese is. 

1) Die· meta de moet rekening daarmee hou dat di t eintlik God is 

wat tot die leerling wil spxeek en dat die onderwyser slegs 

'n instrument is, 
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3; Bespreking van ·enkele metodes en hul · waarde ·vir Geloofslee:r 

3.1 Inleiding 

Die keuse van 'n metode by die onderrig van Gelcofsleer is . 'n saak 

wat berus by die onderwyser self, aangesien persoonlikhed~, oak van. onderwysers, 

verskil van ·mens tot mens, Te:rwyl die een onderwyse·r · met die ·een _metode groat 

wels~<:~-e sal ·behaal, sal die arider onderwys~-r weer geen sukses met dieselfde 

met.ode behaal nie. Daarom is. dit belarigrik dat 'n onderwyser 'n metode sal · 

_ ge~ruik wat,by ·sy :persoonlikheid aanpas . Omdat die kwessie van die 'keuse van 

'n metode ,·n persoonlike ·saak is~ is di t noodsaaklik dat : elke ·onde;rwysex voort= . 

durend oo':r sy .metodes van onderrig sa:J. besin. Di.e onderwyser sal sy metodes 

gedurig moet ol)twikkel; aanpas en verander by omst'andighede . Die · metode · sal 

ook , verskil van ··klas ·tot klas, afhangende van die .ontwikkelingspeil van elke 

leerling in die Geloofsleerklas. 36) 

By die bespreking van enkele metodes is' daa:r steeds ' sekexe· didaktiese gxi:md= 

voxme in gedagte gehou :en die metodes soos ' dit hier na vore kom, vloei vooxt 

uit die' didaktiese grondvorme. Daarom wil ons .die metodes ·toets aan seker·e .. 

didaktiese begirisels . Die v:raa!?: is al gevra of dit ·sin het om oo:r 1rt meta= .. 

· diek ·vir G~loofsleex te .besin, ·aangesien die Heilfge Gees wat· gel~of · bewerk, 
Hom : tog nie. deux :die mens se wee . laat voorskryf -ni e en Hom : nie laat bind deux . 

· mensli¥-e metod~s ·nii:l. Hier ·is die opvoedex In iri·strunient en meet sy metode 

di'e . kind voorberei ·'om ontvar1klik te wees vix ··die werking van die Heilj.ge GeE?s. 

Sy mefode moet ·gebaseer · wees op. 'n · Christelik~ antxopo~ogie. en psigologie. · 

Die metode moet .Skrifget:rou en kindgetrou wees . 

3. 2 . Die onderriggesp-rek 

3. 2. 11 . Die leexgesprek ~ 

Oral waai: daar gedagtewisseling pfaasvind, is die gesprek aan die 

orde van die dag . Die gesprek is eintlik die brug tussen me~s e~ mens en 

tussen die mens en ·sy l eefwexel.d . Die l eergesprek word dan aangewend met 

'n bepaalde vooropgestelde doel VOOT oe . 

· 'Die : leergesprek Vind plaas tussen die onderwvser P.n cH A 1 PArli n crA . VA"l"~l 

36 . Bingle , H.J . J ~ op . cit . ; p . 38. 



waar die onderwyser sterk leiding gee moboto die leer~tiwiteit, Die vraag 

neem 'n besondere plek in in di~ leergespreko Die.onderwyser wissel sy 

vrae af: met mededelings; opmerkings en te+egwysin.gs o Hoe ouer die "leerling 

is,hoe vrugbaarder is die besprekings; Die leergesprek sal aityd 'n motive~ 

re~de· en o~tdekkende karakter ve~toono 37) 

By die leergesprek word daar met behulp van vrae ingedrtng tot die denke van 

die kind om sodoende die leerstof deur die. kind te laat ontdek en te laat in= 

sien.: Aan·die hand van·vrae sal die.-leergesprekdan·ontwikkei totdat dit 'n 

volledige les is o Die ·leergesprek is egter nie gebonde aan die Vraag-en

antwoordmetode nie, maar sal baie van die v;raag-en-1:mtwoordmetode geb:ruik 

maak o Die doel -van die leergesprek is om die kind te lei tot konstrukt-iewe 

ve-rsameling van kennis 0 

Die leergesprek is· bevorderlik vir, die ontwi~ke'ling van· die kind se eie 

insig en in die lee.rgespre:k word verskillende lee:rmetQdes. gebruik. Elke 

leerling wat. aari die leergesprek deelneem, ·sal daarby baat o 

Die leergesprek kan omskryf word as 'n g~sprek tussen die onderwyser en die 

leerlinge, waarin die onderwyser die leiding gee .mo b"o t 0 die geestelike aktiwi= · 
. . . . d . d d" 1 ° 38) telt en ·antwoor e op ·Vrae eur 1e eerl1n.ge,. 

Van Loggerenberg se dat die leergesprek ook die.volgende waarde 'het, nl,: 

a}. Die. leerlinge leer om met vrymoedigheid te p:raat ·en tot 

bepaalde gevolgtrekkings te'komo · 

b) Die leergesprek ·is 'n vorm van·groepwerk en·is:dus 'n 
·groe'psaktiwi tei to 

c) Dit bied ook verveling wat-.in 'die klas mag ontstaan, 

die.hoofo 

d) 
' ' : ' 39) 

Goeie sowel as swak leerlinge,kan deelneemo 

Die.leergesprek kan egter ontaard ·in 1n.doellose diskussie as die onderwyser 

swak· leiding gee, en kan .so· geen doel dien nieo Die leergesprek kan ook 

37-o·. Roest, Po Het· godsdienstonderwij s ·op. de middelbare school, p. 90 o 
38o· Van L0ggerenberg, N.T. opocit., po248. 
39 •. Ibid~, p, 249, 
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ontaard in 'n gespre~ tussen die begaafde kind en die onderwyser, ·terwyl- die 

ander leerlirige passiewe deelnemers is. Die leergesprek vind hoofsaaklik 

plaas tussen die oriderwyser en die leerlinge. Daarom is'die metode baie 

geskik vi"r ,gebruik in die onderrig van. Geloofsleer. So kan die goedonder= 

legde onderwyser steeds .waak teen dwaling. 

In die leergesprek is die,kind aktief betrokke, die leerstof-word sinvol 

aangebied en deur die, leergesprek word kontak met die lee-r ling gemaak. So= · 

doende word die Geloofslee-rinhou~ logies tot die kind geb-ring en kan op 

enige stadium van 'die les getoets word of die leerstof vir die kind ver= 

staailbaar is' Die met ode sa_l 'In groot verantwoo-Tdelikheid op die onde:T= . 

. wyse-r plaas 'deurdat hy sistematies 'sy les sal ·laqt ontwikl):ei so.dat die 

kind ook -die leerst·of bemeester, maar tog· ook sy insig ontwikkel in die 
. 40) 

besondere· toepassing van._ die leerstof, 

3, 2; 2 Die -kiasgesprek 

Nog_.'n vorrn wat die .·onderriggesprek kan ·aanneem, is die klas= 

gesp:rek, Anders· as by· die leergesprek vind die klasgesprek tussen ·die 

leeilinge. onderling plaas te-rw-yl die ·ondex-wyse:r op· die agte:rg:rond t·ree. 

Die. atmosfeer wat. in ·di~ kla::; heers; is meer die van ~n groepbespreking 

onder lei ding. vari- 1n begaafde leerling, Die leerlinge ·moet ·self -die 
. k 41) gespre voer, 

In di~ klasgesprek-moet die leerlinge voel dat hulle menings gelykwaardig 

is en dat -huile' saariJ. besig is om die feite ·te -weeg ten einde: tot die waar= 

heid te kom.· Die kind wil ook deel he aan die onderwys, 42 ) Die kind· 

moet ook·die geleentheid gebied word om sy mening uit te spreek. Deur 

alle lee'rlin:ge te laat deelneeih aan die onderwys iri die klasgesprek, 

word almal se aandag en belangstelling behou, · Die kind wil self-met 

die leerstof besig wees·. 43) Daarom se Roest ook:, "Aan het kennis= 

resultaat wordt weinig waarde gehecht.. Het gaat om de ontmoeting, om 

40. Towns, E. Successful youth work, _p,206, 
4L Bevelande:r, C. e, a. Kernproblemen uit-· de- Algemene Didactiek van het 

basiso:ride-rwij s, p, 80. 
42 , Roes t , P ; op , cit , ; p , 89 , : 
43, Bevelande:r; C. op, cit., p. 81. · · 
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de wij ze waa:J;"op de leerling .samen met. anderen de wezenlijke vragen en ant= 

woorden aanga~ God, mens en wereld gaat zien, n 44 ) Die kennisresul taat · 

moet egter nie. gering geskat. word. nie' 

Van Wyk se.·dat die hedendaagse kind veel liewer se.lf deelnee:rh aan ·besp:rekings 

as ·om toegespreek te word. Die leerlinge. wil die geleentheid he om ·hulle 

bedenkinge en twyfel uit .te :·spreek, 45) Dit. is dus belangxik dat die klas=. 

gesprek .mee:r· geb:ruik ·word in die onderrig van ·di~ Geloofslee:r· op skoaL 

Die k:ri tiese ·denke. van die kind 'moet ·oak ontwikkel · wo:rd. Die kind wil 

g:raag · sy eie opinie lug, Deu:r die klasgesp:rek word die ··gesigspunte van 

alinal ve:rb:reed, Deu:r te bes·p:reek, leer die kind :om die arider se denke 

te respektee:r; · .dit .leer die kind ook. om self·te .dink. 46 ) 

Die klas·gesprek kan met. v:rug gebruik word in die hoer. standerds in die 

hoerskooL Die klasgesprek .sal ·rn ·aanleidende oorsaak he ·.of sal plaas= 

vincl na een of ande:r gebeu:rtenis. Di t sal goed wees om vir. die lee:rlinge. · 

te se. dat as daar probleme is wat 'hulle graag bespreek wil he' hulle di t 

. sk:riftelik op die lessenaar moet plaas indien· so verkies ,: sander naam. 

So kan die. p:robleme wat die kind self hinde:r oak na vo:re kom en 'bespreek 

wo:rd. 

Die onderwyse·:r: sal moet so:rg dat ·almal aan die klasgesp:rek deelneem, aan= 

gesien net· 'n paar van die'slimme:res gewoonlik die hele gesprek ·wil voer. 

Die onderwyse:r sal moet'help waak daarteen dat daar nie van die:onde±werp 

afgedwaal wo:td nie·o Terwyl 'die bespreking aan die gang is, kan daar op= 

sommings: op die sk:ryfbo:rd gemaak word, wat ·later weer gebtu~k kan word 

om neer te skryf. in.die klasboeke. 47) 

Di t. is be.langrik dat elke leer ling 'n bydrae lewer en dat die .eind:resul t;aat 

op 'n g~samentlike paging sal berus. Die onderwyse:r moet egte± ·~ie van ·die 

kind 1n opin:ie verwag as die kind .geen. basis het · waarvolgens hy 'n opinie 

kan .. vorm nie. Di t sal goed wees as die leerlinge eeis self studiewe:rk 

voora;f gaan doen, of dat die onderwyser: ee:ts inleidend iets se, of ·dat 

4{. 
45. 
46·. 
4:/'o 

Roest, P. 
Van Wyk, J~H~ 

Towns,.E. 
Duminy, P. A; 

op. cit. , p. 90. 
Eksistensieteologie .en Godsdi€msonderrig, ·p.443 .. 
op. cit. , p. 2 OS. 
op . cit.. , p o 44 o 
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een 1 1 . d" b k. . 1 . . 48 ) eer 1ng 1e. espre 1ng 1n e1, 

Die voorde1e van die k1asgesprek is -die sosiaal-pedagogiese waarde daarvan 

deurdat die kind 1e.er om met 'n en in 1.n ·groep te praat. Die kind .moet · 

ook gedagtes kan :.wisse1, kri tiek ·kan verdra eri sy mening kan verander as . 

di t nie · stro6k met die regte nie; Die· klasgesprek het ook groot didaktiese · 

waarde, aangesien die kind se eie beskou~ng dikwels verdiep en sy ervaring 

verbreed word. Die 1eerlinge "word· ook gedwing om hulle gedagtes ·in· woorde 

uit te d:i'uk eri dit .pr~kke1 wee:r die denke van die kind. 49 ) 

Die klasgesp:rek het ook sy beperkinge, behalwe .die wat reeds genoem is; Die 

be1angrikste is dat .di t onproduktief kan wees en na niks sal lei nie; Dit ~ 

kan ook gebeur 'dat enkeles ·in: di~ klas die :gesprek oorheers. Verpligte 

deelname kan ·die klasgesp·:rek egter onnatuurlik maak. Di t is· ook be lang= 

:rik dat die onderwyse:r· aan die einde die onderwerp sal saamvat ·en epsom. 

Die onderwyser moet egte:r steeds 'die laaste opinie lug ·as die aanvaarde · 

en moet -nie toelaat dat die 1eerlirige self 'ri konklusie: vo'l'Jil nie, SO) 

Waarhede is nie afhanklik van.eensternmngheid nie, 

Getoets· aan die norme vir 'n metode wat in .die Geloofsleeronderrig gebruik 

kan word, sal die klasgesprek ui ters ges laagd -wees, veral waar die leerlinge 

self reeds die agte:rgrond en die ·nodige kennis. het. Die klasgesprek behoort 

baie meer in die Geloofsleeronderrig gebruik te word, 

3. 2 0 3 Die gonsgroepe 

Die:_metode van "gonsgroepe" vorm, dien as. afwisseling in die wyse 

waarop die klasgesprek ui tgevoer word en betrek die leer ling nog meer pe:r= 

soorilik, Die "gonsgroepe" (besprekingsgroepe) word aangewend waar die 

onderwyser wil· he dat e1ke leerling in die klas moet dee1neem aan bespre= · 

kings van probleme en vrae wat -.na vore ·kom. Die klasgroepe word 

48, Town.s, E, 
49, Van• de:r Stoep, F, 
50. Loc.cit. 

op.cit,, .p.206, 
op , cit , , p , 2 50 
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onderverdeel. in kleiner. groepies, · bv, in groepe van vier of ses, · afhangende 

van die aantal·•leerlinge wat .Jn ·die klas. is, Die leerlinge bly egter almal · 

in d~e -klaskamer, 51 ) 

Little se .d~t die ''gonsgroepies" gewoonlik die "66" genoem word, omdat die· 

klas· ingedeel word in groepe van· ses elk en elke groep kry-net ses .minute· 

om 'n·probleem te bespreek, 52 ) 

Elke groepie moet .'n ·probleem bespreek of-,probeer oplos wat deur die· onder= 

wyser in die midde gele is. Die probleem kan:of·van die kinders self kom 

of die onderwyse:r kan die probleem aanvoo:r, Leerstof_uit die.,Geloofsiee:r 

kan_ook so bet:rek wo:rd, bv, die behandeling van die Drie-eenheid, 

Voordat die groepies 'die onderwerp kan bespreek, moet die onderwyse:r eers 

lei ding gee t·. o, v. die ;probleem of onderwerp wat .bespreek sal: word, As. 

di,e groepies ·nou verdeel word, moet hulle groepe in die klas vonn sodat' 

daar begin kan word' om die .probleem te. bespreek, Elke groepie kies 'n 

leier wat die· groepbespxeking sal lei, die menings: of. antwoorde nee:rskryf · 

en wat ook verantwoordelik sal wees om· die groepie se mening aan ·die onder= 

wyser oor.te 'dra sodat·daar uiteindelik tot 'ri gesamentlike konklusie.gekom 

kan word.53) 

Elke .groepie moet direkte' en duidelike lei ding .kry van ·die onderwyser en die · 

onde:rwerp wat 1 die leerlinge. self. moet ontrafel,· moet liefs op. die skryfbo:rd 

geskryf word, 54 ) 

As die besprekings afgesluit word, moet die onderwyser self die finale same=

vatting en· die korrekte oplossing gee. as· daar ·nie een gevind kan word nie, 

Di'e. gonsg:roepmetode is vera! nuttig. waar die Geloofsleer aktuele p:robleme 

van ._die tyd sou aanr.aak. of waar 'die onderwyse:r wil ·sien of- die kind die 

leersto-f ·wat ·reeds 'behandel is, sy eie gemaak het en dan kan toepas op 

sekere sake o Deur die. geb:ruikmaking van dH~ metode ·kan elke lee:rling die 

SL Towns,: Eo 
52-,- Little, :so-
s 3.,- Bij lsnla,- R, 
54, Towns, E, 

op o cit . , p , 2 2 0 , 
Learning togetherin the-Christian Fellowship, p,38, 
Kleine- catechet-iek, po184, 
op o ci L , p, 2 2 L 

I' 
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kans 'kry. ,om sy eie mening uit te spreek en word sodoende gekom tot 'n nog 

grater gedagtewisseling as by die klasgesprek en word gedagtes oak onderl;ing 

· gewisse~ tussen die leerlinge, asook tussen die groep en die onderwyser , 

So sal elke kind voel dat sy mening ook saak .maak . 

· Die gevare verbonde aan die metode is dat dit moeilik kontroleerbaar is eri 

sodoende kan ·lei tot w_ano:rde ·en spelery. Die onderwyser kan ook te min 

lei ding gee en die . met ode kan ontaard in saampratery oor niks ·of 'n al= 

gehele ander onderwerp. As daar ook nie werklike aktuele probleme a~geraak 

word nie, wat die ' leerling moet ontrafel op grand van sy reeds verwo:rwe 

kennis nie, sal die gonsgroepie tot n:j..ks konstruktief lei nie. Waar die . 
I 

. Geloofsleeronderwyser besig is· .om te help bou aan die kind se lewens= 
. ·.· 

beskouing, is di t noodsaaklik oni vas te ste~ hoe die kind self dink en 

die sake insien en · dan die regte voo:rle · as die . oplossing:: So word die kind 

gelei tot die oplossing van · sy eie probleme en dink die onderwyser nie vi~ · 

die kind ;nie. 55} ·As die met.;de getoets word aan die norme wat gestel is, 

is die metode oqk bruikbaa:r vir ·die onderrig van die Geloofsl'eer . Die kind -is self aktief en kry kans om self p:robleme denkend op te los . 

3.3 Die . vraag-en-antwoordmetode 

Hierdie metode is daarop gerig om die denkaktiwiteit van die kind 

te bevorder. Die onderwyser stel vrae waarop die leerlirige denkend moet 
56) antwoo:rd. · Deur middel van vrae wo'rd die leerling · gelei sodat hy uit 

die feite algemene stellinge, soos geloofswaarhede, kan opbou. Deur siste= 

matiese denkv:rae word die leerlinge geprikkel om te dink en uit die waar= 

genome, 'n algemene stelling te fo:rmuleer . Deur die gebruik van die metode 

kan vasgestel word wa·t die leerlinge se behoefte is en kan dan sodoende 

gehelp word. 

Om vrae te vra, .is eie aan die natuur v:an die j eug . Di·e leerlinge moet 

gelei word om antwoorde uit hulle eie ervaring te verstiek . Deur vrae · 

kan die onderwyser vasstel wat die leerl i nge reeds geleer het en sodoende 
• . 57) . 

kan hy wanbegrippe uit die weg rUlrn·. 

55 .. Loc , cit. 
56. Coetzee, J . C. 
57, Towns , E. 

Inle~ding tot die Algemene Teoretiese Opvoedkunde, p.266. 
op. cit . , ·p , 209 . 
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Verwondering, . nuuskierigheid en weetgierigheid is al tyd daarop gerig om vrae 

te stel . Deur die :vraag-en- a.ntwoordmetode t~ gebrui k, word die leerlinge 

gelei om self probleme te ontrafel en helder , logiese denke word bevorder. 

Die metode bevorder ook die gesprek tussen ·die kind en die onderwyser . 58) 

Verwondering, nuuski erigheid eri weetgieri gheid is altyd · daarop ger ig om vrae 

te stel. Deur . die · vraag-eri-antwoordmetode 'te gebruik, .het die .onderwyser .nie 

net die aanmoediging van ._ die denke en eksplorasie . ten doel nie, maar die 

leerling self moet -geprtkkel · word om vrae te stel . 

'n Les .is gewoonlik net · suksesvol as die onder wys er daarin slaag om , die 

kind self .te laat deelneem.' Daar sal in di e metode gebrtiik gemaak word 

van ·di e . geheuevrae sowel-as dinkvrae ." Die geheuevrae gaan oor die be= 

handelde stof en is daarop gemik om vas te stel hoeveel van die stof _wat 

behandel is, onthou is . Om die insig van . die leerlinge te bevorder, word 

van dinkvrae gebruik gemaak en wel om vas te stel n i e slegs of die leerling 

die leersto.f on thou het. ni e, m_aar of die k i nd die verworwe kennis posi tie£ 

k . 1 . . 1 59) _ an 1mp ementeer 1n sy e1e ewe . 

Hierdie met6de pas baie goed in die hoerskool ; Veral i n standerd tien kan 

daar meer van ·die met9de gebruik ·-gemaal< word, omdat die leerling ryper is . 

en omdat die aard van die ·lee·rstof bevorderlik is vi r die met ode ·. - Die 

onderwyser sal egter- versigtig moet optree deur steeds die gevolgtrekkings 

va:n die leerl:j.nge noukeurig te kontroleer . Die onderwysin sa1 ook moet 

weet hoe om die . vrae .induktief ·en deduktief te lei. 60 ) 

Die ' metode hou- die .. voordeel in· dat ' die kind moet antwoord . Die kind se 

opinie geld ook. Die :kind leer ook om sy eie o~inie krities te oridersoek 

en -derhalwe moet ·hy ook sy siening kan wysig . Die kind word gelei om doel= 

gerig te kim __ dink . Denkend ve:twerf di e· kind kennis . 61 ) 

Die metode het .ook nadele in die opsig dat vrae doelloos ·kan wees, dat die 

vrae te moeilik of · te maklik kan ·Wees of dat die onderwyser nie die finale 

58 . 
59. 
60-.- . 
61. 

Van -der Stoep, F. Didaktiese grondvo:tme, 
Van Loggerenberg, N.T, -op-. cit., p . 203 . 
Bingle, H. J ,J. op . cit . , p . S3 . -
Van - Lcigge:renberg ,, N. T. op . cit., p . 201. _ 

p . 143 . 
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antwoord sal gee nie en dat die kind se antwoord as gesaghebbend sal geld. 

Hierdie probleme word egter die hoof gebied -as die onderwyser goed onderle, · 

professioneel, . deeglik geskoold en ervare is. Die met ode kan met vrug ge= 

bruik word in die onderrig van _Geloofsleer. Getoets aan die norme vir 'n 

metode, sal die vraag-en-antwoordmetode geslaagd wees. Deur die gebruik. 

van die metode word die_ leerling betrek, werk die kind ook saam en word 

vasgestel of die leer ling die· leerstof sinvol verilerk en sy · eie gemaak het .. 

Die metode gee ook'skitterende geleentheid tot remediering van foutiewe 

gevolgtrekkings. 

3.4 Die vertelmetode' 

Die vertelmetode'kan op verskillende maniere toegepas word, bv. 

as 'n diktaatmetode of as 'n lesingmetode, ens. Onder die vertelmetode 

verstaan ons die mondelinge mededeling, verduideliking, beskrywing of ver= 

kla:l;'ing. Die metode wil he dat die onderwyser die leerstof aan die leer= 

ling meedeel. Deur mededeling versamel die leerling kennis. 62 ) · 

Die -vertelmetode is nuttig as. 'n inleiding tot 'n wisselwerking tusseri 

die 'kind en die onderwyser. Die kinCI in standerd tien wil' nie mee:r 

~ulster nie, maar wil ook meespreek. Dit is daarom gewens dat.elke 

Gelo~fsleerles sal uitloop op 'n bespreking van die leerstof en veral 

met' die oog op 'n toepassing op die hedendaags e lewe. Di t moet ui tloop 

op 'n kla,sgesprek. By die vertelmetode praat die onderwyser, beskryf 

en sit uiteen, te:rwyl die leerling luister, ontvang, opvang en inneem. 63) 

Die waarde van die vertelmetode is daarin gelee· dat.dit gebruik word om 

die moeilike geloofsbegrippe te verduidelik. · Die groot. gevaar in die 

vertelmetode in die Geloofsleeronderrig is dat die leerling passief·raak. 

Waar daar nuwe kennis tot die kind gebring word, kan. die vertelmetode oak 

gebr~ik word. Die vertelmetode maak die leerstof die middelpunt van die 

onderwys in plaas van die kind. Die onderwyse·r. wat praat, word,.pie enigste 

62. Van der Stoep, F. Didaktiese grondvorme, p .143. 
63. Coetzee, J.C, op.cit., p.84. 
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aktiewe deelnemer in.die onderwys, te:rwyl die kind net sit en luister of die 

onderwyser sy les goed by die·huis·voorberei het, Die metode,ontneem ook 

die kind die. reg om di t wat hulle self omtrent 'n saak gehoor of gelees het,. 

mee te deel, Die leer ling wil ook tog iets van sy. kenni.s laat blyk, 

Hier wil ons dit duidelik stel dat die vertelmetode by die onder:rig van 

Geloofslee:r, en t:rouens by enige Godsdiensonde:r:rigles op die hoe:rskool, nie 

gewens is nie, Die vertelmetode· kan wel geb:ruik wo:rd as inleiding tot· 'n 

besP.reking_of om seke:re sake te verduidelik of saam te vat, maa:r waa:r die 

hele le~ daa:rop nee:rkom dat die onderwyse:r slegs voo:r. die klas staan en 

p:raat·en die lee:rlinge.self passief luiste:r, is dit nie gewens nie, Die 

ve:rhaalmetode is wel· geskik vir· kinders in die lae:re klasse·, maa:r in die 

hoe:re klasse ontneem dit die lee:rlinge.die geleentheid om·'n.aktiewe rol te 

speel in die les, 64) 

Die· leuse in die aanbieding van die Geloofslee:r is dat daar minder toege= 

sp:reek_, maar meer bespreek moet word, Roest se selfs dat ",,,, het gods= 

dienstonde:rwijs niet :kan opgaan in ve:rtelling,,, , 1165 ) 

Met·die standpunt wil ons ons vereenselwig en se dat die vertelmetode net 'n 

middel is tot 'n metodiek waa:r die'kind bereik kan wo:rd, Die ve:rtelmetode· 

kan in die Geloofslee:r nooit alleen bestaan nie, want .so word die geloofs= 

waa:rhede koud en abst:rak · aan die kind gegee, Getoets aan die no:rme wat ge= :. 

stel is ·vii' 'n metode in die.Geloofslee:r, sal die ve:rtelmetode weinig sukses 

inhou,. maa:r moet di t tog aangewend wo:rd om seke:re lee:rstof: by die lee:rling 

tuis te b:ririg, 

3, 5 · Die probleemstellingsmetode · 

G:reyling se dat die p:robleemstellingsmetode geb:ruik kan wo:rd in 'n 

les wat die verkryging van Bybel- en lee:rstellige kennis, die inske:rping en 

verryking daarvan ten doel het, Die p:robleemstellingsmetode kan ook'gebruik 

word vir die vorming en bestendig~rig van een of ande~ Christelike karakter= 

ideaal, Die p:robleemstellingsmetode kan gekombineer word met die-selfstudie= 

metode, 66 ) 

64, Bekker, J, Godsdiensonderwys op skool,·p,57, -VgL ook G:reyling, Eo Gods= 
diensonderwys.op skool, pp,44S e.v, 

65, Roest, P, op . cit , , p , 84 , 
66, G:reyling, E. Godsdiensonde:rwys · op skool, pp, 462 & 464, 
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As die .onderwyser gebruik wil maak van die probleemstellingsmetode sal die 

· volgende moet. plaasvind.: Daar· sal eers 'ri probleem gedefiri.ieei moet word, 

of die leerstof wat' tot die· kind gebring wil word, s~l eexs in 1n. probleem= 

vorm gestel moet word. Die p:robleem sal ook duidelik cimskryf-moet,word.en 

daarna sal die leerlinge die probleem moet oplos, Die kind moet self aan 

die probleem werk, onder leiding van die onderwyser wat eers vooraf dui= 

delike l~idirig moet gee. In die probleemstelling as metode sal daar ge= 

bruik gemaak word van' induktiewe en deduktiewe met odes' 67) 

Die metode is nuttig vir afwisseling. Die onderwyser moet by hierdie metode 

slegs die regte en duidelike lei ding gee, terwyl die oplossing van die pro= 

bleem die kind se werk is. Die probleem kan so gestel word dat ·bepaalde 

geloofswaarhede nagevors kan word, Die probleemstelling kan gebruik word 

waar die leerlinge selfstandig probleme moet oplos o. l.v. die onderwyser, 

of waar'die onderwyser bepaalde geloofswaarhede deur die leerlinge self 

wil laat ontdek. Die kind word bv. onderrig aangaande die Drie-eenheid. 

Nou wil-die onde:rwyser aan die kind die probleem verduidelik dat God een 

is, maar tog drie. Hiervoor gee die _·onderwyser nou bepaalde tekste ui t 

die Bybel en die lee:rlinge moet self gaan onde:rsoek en tot 'n oplossing 

kom. 68) Die probleem kan -ook uit die leerlinge se eie omstandighede kom, · 

Die waarde van die probleemst.elling is dat die kind gelei word om self= 

standig te·werk. Die kind word gelei tot kritiese denke, ontleding en op= 

lossing van, die probleem. Die metode kan gerus 'in standerd tien gebruik 

word. As daar. aan die kind tekste gegee word, kan hy maklik geloofswaarhede 

.daaruit afleL 69 ) 

Die waarde van die probleemstellingsmetode is dat di t 'n natuurlike leer= 

metode verskaf en di t vereis geestelike denkarbeid. 

Die metode kan egter nie in alle lesse.gebruik word nie en die onderwyser 

moet daarteen waak dat die belangstelling van.die kind nie'dood gemaak word 

67. Duminy, P.A. 
68. Bekker, J. 
69. Loc. cit. 

op . cit . , p, 50, 
op. cit .. , p. 59. 
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deur die skep van kunsmatige probleme en probleme waarby die kind .nie direk 

betrokke is nie. Die onderwyser moet ook sorg da~ daar 'n bespreking plaas= 

vind van die ;mtwoorde wat die ·kin·d · opgelos het, sodat die korrekte oplossing 

of .: geloofs-waarheid na vore kom. 

Die probleemstellingsmetode .kan in die Geloofsleeronderrig gebruik word, maar 

die stof moet egter geskik wees daarvoor. Dit laat die kind ten volle deel= 

neem aan die onderwys . en ge~ die leerlirig kans vi:r selfaktiwi teit, ·self= 

oplossing en ·selfvinding, Die met ode is ook aan te beveel waar di t die kind 

lei ·tot geloofsvolwassenheid en lei ·om in sy latere lewe.selfstandig sy eie 

probleme te kan oplos.. Die metode bied oak aan di~ gemotiveerde kind 'n uit= 

daging; 

3.6 Die s~lfst'!ldiemetode 

Die liletode hang nou saam met die probleemstellingsmetode, maar 

verskil daarvan in die opsig dat · daar nie noodwendig 'n p:robleem opgelos 

hoe£ te word nie, Die selfstudiemetode of heuristiese metode. is g'eskik 

in die aanbieding van die Geloofsleer. Dit sou van pas wees om by die 

bestudering van een of ander geloofswaarheid 'n aantal Bybeltekste aan die 

leerlinge te gee waaruit hulle dan afleidinge moet maak ~ 70 ) 

Om intellektualisme, · napratery en onverantwoordelikheid tee te werk, . moet , die 

ondeP'Jyser meer en meer die 11begeleier" van die selfstudie van die leerling 

wees eerder as die voorsk:rywer . 71) 

By die aanwending van die metode vertel die onde:i:'wyser die leerling so te 

se niks ·nie, maar gee die -leerling tog lei ding sodat die leerling self 'n ·· 

oplossing op vrae · l<ry. Hier wor d veral gedink aan tema!?:tudi es wat ~ met 

groat · vrug gebruik kan word. Die metode moet oak' pas · by die ontwikkeling 

van .die kind en by sy aard. Die kind wil graag self dinge · doen en uitvind 

en as sodanig is .die metode onmisbaar vir die toekomstige wetensl<aplike 

· ·a· k' d 72 ) vorm1ng van 1e 1n . . 

70 . Bingle, H.J;J, op.cit ; , p.53 . 
71. Van Wyk~ J~H . Eksistensieteologie en Godsdiensonderrig, p.440. 
72. Coetzee, J.C .· op . cit. ' · p . 266. 
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Alhoewel·. Coetzee se dat die metode glad nie aangewend kan word wanneer leer= 

linge tot kennis van die ewige. dinge wil kom nie, 73) kan ·die metode tog ge=, 

bruik word as die onderwyser genoegsame leiding gee. 

Daar le groot voordele,in vir die selfwerksaamheid van d1e kind. Die feit 

dat die kind self moet Werk, gee nie aan die onde:rwyser 1n TUStige tyd·van 

niksdoen nie~ maar die onderwyser-sal steeds moet leiding gee. 

Dit is ook belan~rik dat die kennis wat die leerling opgedoen het, sy eie 

gemai:J]< moet word. Om dit te toets,. is nadere verwerking, toepassing eri 

konsolidering van die' kennis nodig. 74) Dit geskied deur die selfwerksaam= 

heid van die leerling, So kan die onderwyser ook vasstel.of ,die leerling 

die .leerstof verteer het; en. of die leerling selfstari.dig sy .. bevindings kan· 

neersk:ryf as antwoo:rd op die ·vraag waa:rop rekenskap gevra is .. 

Selfstudie dien ook as middel vir ·die ontdekking van-nuwe kennis en insigte 

'n feit wat vandag sterk deur die didaktici beklemtoon.word. By selfstudie 

kan die lee':rlirig op sy eie tempo werk. 

Die selfstudie kan dien as 'n voorbere.iding tot· 'n les of as 'n samevatting 

van die les om te sien of· die leerling die leerstof sinvol sy eie gemaak 

het, In die verband sal die ondeTwyser steeds moet.so:rg dat die selfstandige 

werk ge~ontroleer word, hetsy.deur die voorlesing van 'n paar van die ver= 
• 

ski llende studiestukke, sodat die koxrekt.e sodoende ui tgehaal en beklemtoon 

kan·wordof deurdat die onderwyser· die werk self kontroleer en elke leexling 

se mening evalueer, Selfstudie, waar dit gekombineer word met die klasge= 

sprE;lk, · kan ui ters waardevol wees en kan beskou word as een van 'die geslaagste 

metodes om die· Geloofsleer aan te.bied. Hier moet die selfstudiemetode dien 

as· 'n voorbereiding tot die klasgesprek, In die geval moet die ·selfstudietaak 

voor die les aan die·leerlinge gegee word. 75 ) 

Selfstudie sal geskik wees om te gebruik in.die onderTig van Geloofslee-r en 

sal ook terselfdertyd di~n om die leerling te lei tot die selfontdekking 

van geloofswaarhede, Die gevaar bestaan dat die selfwerksaamheid sinloos 

7 3, . Lo c, ci L 
74. Bevelander, C. op. cit., p. 85. 
75. Vaster, S.J, Benade-ring tot Geloofsleer in die hoerskool, p.8, 
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is of dat die onderwyser die leerling se ·produk nie kontroleer nie, Tog 

kan die metode suksesvol gebruik.word en voldoen dit aan die ve:reistes wat· 

hedendaagse didaktiese norme stel vir die geslaagde aanbieding van Geloofs= 

leer. 

3. 7. Die .aanskouingsmetode 

Onmiddellik sal dit·vreemd lyk dat die aanskouingsmetode bespreek 

word by die onderrig van Geloofsleer, Geloof is tog nie visueel nie~ dit.is 

'n "bewys van die dinge wat ons nie. sien nie". 76 ) 

Die aanskouingsmetode wo:rd.gebruik om die leerlinge hulle sintuie te laat aan= 

wend om te help om die leerstof te bemeester. By.die kind is daar ook 'n drang 

om.deur· die aanskouing te ontdek. Die sintuiglike e:rva:ringe wat· die kind op= 

gedoen het, is noodsaaklik vir· die late':re abstrakte denke van die kind. Waa:r 

die Geloofslee:r in stande:rd tien aangebied word, het ·die kind :reeds die 

wo:rdingsviak van abstrakte denke.be:reik en sal daa:r seke:r min van die aan= 

skouing tereg kan kom. Die doel van die aanskouing is· juis om wanind:rukke 

wat soms·by die leerlinge ontstaan het, uit die weg te ruim. 

In die Geloofsleerklas moet die kind abstrak dink oor abst:rakte leerstof wat 

vir hom aangel;Jied ·word, Die abst:rakte denke is die hoogste denklaag van die 

mens en dit :stel hoe ·vereistes. aan die mens se intelligensie en konsent:rasie= 
.• '77) vermoe. 

Die Geloofsleer kan·nie aanskoulik gemaak word nie· en dit kan· ook nie' aan= 

skoulik voOJ;gestel word nie. Die Geloofslee:r moet egter wel by die aan= 
' 

skoulike aansluit waar die Geloofsleer in die Sedelee:r uitmond. Die aan= 

skoulike voorstelling in ·die Sedelee:r is egter nie die taak van hierdie 

studie nie. Die enigste mate van aanskouing in die Geloofsleeronderrig 

is dat aan die kind getoon moet·en kan word hoe God Homself aan die mens 

76. Hebr. 11 ;1 . 

77. Kruger, J. H. & Krause, F .J, L, Kind en skoal, p.166. 
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openbaar in sy Skepping, maar selfs die aanskouing is .. steeds 'n abstrakte 

aanskouing. Aanskouing in die Geloofslee:r is dus nie moontlik nie. Die 

Geloofsleer poog juis. om die lee:rling te toon dat · geloof .. nie afhanklik is 

van die siEmlike nie want "salig is die wat nie gesien het nie, en tog ge= · 

glo'het''~ 78) Dit alles beteken nie dat daar·nie sinvol van visuele 

ordinge, indelings, skemas~ tabelle op die skryfbord, of andersins, ge= 

bruik gemaak kan word nie. 

3.8 Die voorleesmetode 

Hierdie metode gee die leerlirtg eerstehandse kennis van.die Bybel 

uit· die Bybel s~lf! Deu:r self uit· die Bybel te lees, raak die leerlinge 

vertroud met die juiste woorde, uitdrukkinge en voorstellings uit die 

Bybel self. By die·leesmetode word die menslike op die agtergrond geskuif, 

sodat God deu:r sy Woord self spreek. 79 ) 

Die metode kan ontaard deu:rdat die. lui onderwyse:r slegs die le~rlinge uit 

die Bybel sal laat voorlees, of self voorlees, sender dat 'daar enige ver= 

duideliking is. Die voorleesmetode sal nie outonoom gebruik kan word nie, 

maar word gewoonlik gekombinee:r met die vertelmetode. 80 )· 

Die· voo:rleesmetode sal nie as 'n metode geld in die onderrig van die Geloofs= 

leer nie, maar sal wel geb:ruik kan word as ·1n hulpmiddel. Waar die kind 'n 

vraag sou vra aangaande· leerstellige sake, sal dit altyd die beste wees om. 

te'kan antwoord uit die Skrif.self. So moet die'kind sien dat die antwoord 

wat die onde:Twyse:r. gee nie net maar sy eie persoonlike mening is nie, maar 

gegrond is op en gemoti veer is ui t die Woord van God; As sodanig kan die 

voorleesmetode wel geb:ruik word. 

Dit bring ook mee dat as daar.aan die onderwyser. 'n·vraag gestel word en hy 

kan self nie die antwoo:rd ve:rstrek nie, en dit ook'nie grond op die Skrif · 

nie, ·die onderwys'er nie slimmeneer en alwetend moet speel .nie, maar aan die 

leerlinge se dat hy sal uitvind en dan die antwoo:rd, gegrond op die Woord, 

78. Joh. 20:29(b). 
79. Bekker, J,. op.cit., p.63. VgL ook Greyling, E. o'p.ciL, pp.450-454. 
80. Bekker~ J. op.cit., p.64. 
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aan die leerlinge gee, Dit laat die onderwyser self oak gedurigdeur studeer 

en ondersoek, Per slot van sake gaan dit in die Geloofsleeronderrig oor hoe 

God hom _aan die me~s geopenbaar het deur sy Woord en nie hoe die onderwyser 

dink dat God hom moontlik kon geopenbaar het nie, 

As die voorleesmetode getoets word aan die norme wat gestel word vir 'n 

geslaagde metode in die onderrig van Geloofsleer~ sal die voorleesmetode 

nie·geld nie, maar net gebruik word as 1n hulpmiddel in die les wat aan= 

gebied word, Dit word ook gebruik as die onderwyser die leerlinge direk 

wil antwoord uit die Woord van God, Voorlesings is veral sinvol'as dit 

illustratief en begrondend geskied, 

3,9 Dramatisering 

Dramatisering as 'n metodologiese beginsel word hoog aangeprys 

in die algemene onderwys ~· Deur dramatisering kan die kind sy wereld aktief 

verkeri en- kan die leerstof oak vir die kind visueel voo::rgestel word, Drama= 

tisering bied uitstekende geleentheid om sekere vakke met mekaar in veTband 

te bring, 81 ) 

Met al die voordele wat dramatisering bied, word dit bevraagteken of drama= 

tisering wel kan geld vir Bybelse leerstof, Die metode kan suksesvol wees 

by die laere klasse, maar die leerling in stande::rd tien is nie meer genee 

om aan dramatisering deel te he nie en hulle soek na 1n meer fo::rmele vorin 

k . 82) van e spress:te, 

Dramatisering sal dus suksesvol wees as dit aangewend word vi::r sekere vakke, 

asook sommige Bybelse verhale in die laerskool, Wat die Geloofsleer betref, 

is di t· te betwyfel of dramatisering aangewend kan word, Geloofswaarhede 

kan nie gedramatiseer word nie, Dramatisering as didaktiese beginsel kan 

wel slaag, maar getoets aan die norme vir die aanbieding van 1n Geloofs= 

leerles kan dramatisering as onderrigmetode nie geld vir Geloofsleer nie, 

81, Van· der Stoep, F, Didaktiese o::rientasie, p,270, 
82, Loc,cit, 
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3,10 Die gebruik van 'n handboek 

Die gebruik van 1 n handboek word nie aan 'n sp~?ifieke onderwys= 

vorm verbind nie, Die gebruik van die handboek het op_ .'!1. stadium gedreig 

om te verval in 1n vaste metode, Die reaksie hierop was nie JUlS gerig 

teen die gebruik van die handboek nie 9 maar teen die misbruik daarvan, 83) 

Die handboek kan nuttig gebruik word in die funsionele verband van die 

verloop van die leersituasie, Die handboek moet by die onderrig van die 

Geloofsleer niks meer wees as 'n blote hulpmiddel nie, Die handboek mag 

nie die plek van die Bybel inneem nie, Die enigste "handboek" is eintlik 

die Bybel, 

Daar waar die onderwyser die handboek gebruik, moet gewaak word teen 

te veel aan die handboe~gebonde te wees~ met die handboek oop voor die 

klas staan en net af en toe 'n feitevragie te vra om te kontroleer of 

die kind nog oplet en volg, Waar baie handboeke deesdae ook opvoedkundig 

verantwoord is, kan gerus gebruik gemaak word van die vragies wat in die 

handboeke verskyn, 

Die gebruik van die handb_oek in die Geloofsleer sal eerder net wees om die 

leerstof saam te vat en uit die inhoudelike wat in die handboek na vore 

kom, moet steeds oorgegaan word tot die toepassing van die leerstof~ en 

na 'n klasgesprek, Die handboek is ook nuttig as leidraad tot opsporing 

van geloofswaarhede in die Bybel en vir die gebruik by selfstudie, 

Die handboek sal dus nooit 'n metode kan wees by die onderrig van Geloofs= 

leer nie, maar wel 'n nuttige hulpmiddeL Die gebruik van die handboek as 

'n metodologiese beginsel is ook nie verantwoord aan die norme wat 1n metode 

sal vereis in die Geloofsleeronderrig nie, 

83, Ibid,, p,257, 



In die onderwyspraktyk sal die onderwyser gewoonlik een of meer 

van die metodes gebruik in die aanbieding van sy les. Die onderwyser moet 

self die metodes toepas wat na sy mening die beste by sy persoonlikheid 

sal pas, Een metode sal ook nie konsekwent kan geld vir die hele Geloofs= 

leersillabus nie, Elke deel in die Geloofsleeronderrig sal 'n aparte 

metode vereis, afhangende van wat behandel word. 

Die keuse van 1n metode by die onderrig van die Geloofsleer sal dus afhang 

van die stof wat behandel wil word, die doel wat die onderwyser het met die 

aanbieding van die leerstof en laastens sal die keuse van 'n metode ook 'n 

persoonlike saak wees wat berus by die onderwyser self. Per slot van reke~ 

ning sal die een onderwyser met die een metode of korilbinasie van metodes 

sukses behaal, terwyl 'n ander onderwyser deur die gebruik van dieselfde 

metode(s) weer geen sukses behaal nie, 

Die volgende metodes. kan suksesvol in die onderrig van die Geloofsleer 

gebruik word, nl.: die klasgesprek, die "gonsgroepies", die leergesprek, 
" die vraag-en-antwoordmetode, die probleemstellingsmetode en die self= 

studiemetode, 

Die volgende metodes kan slegs geld as hulpm:iddele, nl.: die vertelmetode 3 

die aanskouingsmetode, die voorleesmetode en die handboekmetode. 

Die volgende metode word nie aanbeveel by die gebruik in die onderrig van 

Geloofsleer nie, nl. die dramatisering. 

Die integrering van die skoolbiblioteek in die onderrig van 

Geloofsleer 

Die integrering van die biblioteek by die onderrig van Geloofs= 

leer hang saam met die selfstudiemetode. Die gebruik van die biblioteek 

moet funksioneel aangewend word. Die biblioteek moet aansluit by die werk 

in die klaskamer en moet die werk van die onderwyser voortsit, sodat die 

werk in die biblioteek.weer later in die klas onder oe kan kom. 84) 

84, Van Loggerenberg, N,T, op,cit,, p,257, 



Deur die gebruik van die biblioteek word die basis vir selfstudie gele, 

Die biblioteek moet klasgewys gebruik words maar ook individueel, Die 

vakonderwyser sal ook moet poog om self 1n ~lein klasbibliotekie aan te 

le vir die. nodigste boeke, om bv, die Bybelse Konkordansie en die Bybel 

met Verklarende Aantekeninge paraat in die klas te he, 

Die gebruik van die biblioteek is daar om die onderrig van Geloofsleer 

volledig te maak, Integrering van die biblioteek is meer as net die 

inskakeling, dit moet ook na 'n resultaat leL 

93, 

Die biblioteek kan op twee maniere gebruik word, nl, die gee van take wat 

die kind dan met behulp_ van bronne moet gaan uitwerk, Hier sal die onder= 

wyser leiding moet gee t,o,v, die skema en die beskikbare literatuur~ maar 

die onderwyser moet ook sorg dat die kind self die literatuur opspoor in 

die katalogus. Die ander manier is die individuele metode waar daar bv. 

kort-kort vakterme aan die leerlinge opgedra word om te gaan naslaan. Ook 

kan die onderwyser telkens, terwyl hy besig is om die een of ander onderwerp 

te behandel, die leerlinge verwys na die beskikbare bronne wat daar in die 

biblioteek beskikbaar is oor die bepaalde onderwerp, 

Die integrering van die biblioteek erken die individualiteit van die kind, 

en bevorder die kind se selfstandige denke, selfstudie en selfwerksaamheid. 

Deur self met die stof besig te wees, lei tot selfbelewing en die ont= 

"kk 1" d" k" d 00 85 ) Wl e 1ng van 1e 1n se vermoens. 

Die werk in die biblioteek moet aangevul en opgevolg word met 1n klas:.:: 

bespreking en dit moet liefs ook geevalueer word. Die biblioteek moet 

nie net verbind word met taakgewing nie, maar moet die kind lei om self 

probleme te gaan oplos of self meer oor 1 n onderwerp te gaan lees, Dit 

moet dien as 1n prikkel om die leerling later selfstandige navorsing te 

laat doen, 

.Die biblioteek het nie as uitgangspunt die hoeveelheid en aard van die 

stofinhoud wat aangebied word nie, maar die besondere ervar:ing wat daar= 

mee gepaard gaan, Vooraf sal die onderwyser ook 1n deeglike sillabusontleding 

van die Geloofsleer moet doen met die oog op moontlike studieonderwerpe. In 

85. Groenewald, E,C. Die skoolbiblioteek - in opvoedkund:ige perspektief, 
pp 0. 439-450 0 



die gebruik van die biblioteek kan die leerlinge almal dieselfde taak uit= 

werk of die taak kan onderve:rdeel word tussen die leerlinge sodat almal sal 

meewerk aan die hele taak, Belangrik is dat die onderwyser self ook deeglik 

sal voorberei vir so 'n taak, Die onderwyser sal self vooraf na die biblio= 

teek moet gaan om hom te vergewis van die hoeveelheid stof wat oor die be"' 

oogde taak beskikbaar is, Daarna sal hy die leerlinge leiding gee aangaande 

die onderwerp, inkleding en bronne wat vir die taak gebruik kan word, voor= 

·dat die leerlinge dan.uiteindelik self na die biblioteek gaan, 

Didakties en metodologies gesien~ is die gebruik van die biblioteek 'n be= 

langrike faktor om die opyoeding van die kind ten volle af te ron.d, 

5, Gevare by die aanbieding van Geloofsleer 

5,1 Inleiding 

Vandag word gesien hoedat die jeug van hulle eie kerk af wegbreek 

en by die hedendaagse afwykende geloofsgroepe gaan aansluit, Daar word ge= 

sien hoedat die Bybelkennis van die kind afneem, alhoewel hulle tog onder= 

rig ontvang het in die Bybel, Ons sien dus dat die geloof van sommige lede 

van die jeug geen vaste gronde het nie, Die vraag is nou hoekom dit so ge= 

beur, Hoekom sien die onderwyser in standerd tien die onverskilligheid 

by die jeug wat tog veronderstel is om vaste grand te he in die belydenis 

van die kerk en ouer? Het die wyse waarop die onderwyser sy klas aanbied, 

nie iets hiermee te doen nie? As gevolg van die moontlikheid moet die onder= 

wyser, veral die Geloofsleeronde-rwyser, ook bedag wees op geva-re wat kan ant= 

staan by die aanbieding van die· Geloofsleer, Die gevare is meestal natuurlik 

en onopvallend, maar tog opvallend vir die leerling wat nie dleselfde beskou= 

ing huldig as die onderwyser nie, Die geloofswaarhede in die Skrif behoort 

op 'n verantwoordelike wyse aan die leerlinge onderrig te word, sodat daar 

terselfdertyd kennis bekom word, maar oak vertroue, 
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5,2 Intellektualisme 

Verintellektualisering vind plaas wanneer met die feite, soos dit 

in die Woord van God staan$ bloat 1n beroep gemaak word op.die verstand van 

die kind, Die onderwyser wil ook met die verstand di~ geloofswaarhede pro= 

beer uitpluis soos die predestinasie, Godheid en mensheid van Christus, ens. 

Die geloofswaarhede word logies uitgeredeneer, Wat nie vir die verstand 

aanvaarbaar is nie, word verwerp, soos die hedendaagse teoloe wat die Bybel 

wil ontmitologiseer, Om die Geloofsleer bloat met die verstand te benader$ 

word die warmte uit die geloof geneem en word die Geloofsleer koud en on= 

persoonlik en is dit nie deel van die k~nd se geloofslewe of belewenis nie. 

So sal die onderwyser nie die ewewig bewaar tussen hart en verstand nie, 86) 
\ 

Verstandelike kennis is natuurlik baie belangrik in die onderrig van 

Geloofsleer, maar die klem val nie eensydig net op kennis nie, 

5,3 Emosionalisme 

Dit is die teenoorgestelde van die intellektualisme, Hier word op 

die kind se gevoel gespeel, Solank as wat die hart van die kind reg is, sal 

die geloof oak reg wees, word gedink, Die kennis, die verstand is hier 'n 

bysaak, Die emosionalisme is vinnig besig om veld te wen in die praktyk van 

die godsdiens, nie net in die klaskamers nie, maar oak in die godsdienstige 

lewe buite die klas, Die oordrywing van die gevoel loop op 'n geesdrywery . 

ui t en di t mond weer ui t in die metodisme, S7) 

Die Geloofsleerles moet steeds 'n persoonlike trek he, Die kind moet in sy 

persoonlike lewe aangespreek word, maar die klem moet nie net op die emosie 
' val nie, Wie eensydig op die emosies van die kind konsentreer, sander in= 

agneming van die verstandelike, kweek 'n oppervlakkige geloof by die kind 

sander enige diepte of verantwoordelikheid, Daar moet onthou word dat ge= 

loaf emosie en intellek is, Geloof is sowel 1n gewisse kennis as 'n vaste 

vertroue, 88 ) 

26. Pretoriase Onderwyskollege, Die metodiek van Godsdiensonderrig op skoal, 
p,l5, 

87, Loc,cit, 
88. Van Wyk,'J.H. Enkele gevare by die aanbieding van 'n les in die Gods= 

diensonderrig, (In: VanWyk, J,H, e,a, Metodiek van 
Godsdiensonderrig op die sekondere skoal, ongepubliseerd,) 
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5.4 Dogmatisme 

.·Aile onderwys is dogmaties. Elke onderwyser het sy eie bepaalde 

geloofsoortuiging. Geloofsoortuiginge moet egter gegrond wees, ander is 

dit niks minder as bevooroordeeldheid of dogmatisme nie. Dogmatisties is die 

onderwyser wat onkrities sy eie standpunt aanvaar en ste1 asof dit absoluut 

is. Vir geen ander beskouing het s o 'n onderwyser 'n oop oor nie. 89 ) 

Die Geloofsleeronderwyser sal 'n oop oor en 1n ontvanklike gemoed he vir die 

leerlinge se standpunte, alhoewel die ·anderwyser dit nie hoef te aanvaar nie . 

Veral in die Geloofsleer is die versoeking groat dat die onderwyser sy eie 

persoonlike standpunt op die leerlinge sal afdwing . Die Geloofsleer is per 

slot van sake nie gebonde aan die onderwyser· se persoonlike stand punt ril c, 

maar is wel gebonde aan die Heilige Skrif en alle dogma moet op die Skrif 

gegrond wees. Dogmatisme, die eensydige , onkritiese en onverantwoorde beklem= 

toning van eie standpunt le die grand van kerkisme . Die onderwyser, hoewel 

gebonde aan sy eie geloofstandpunt, mag nooit 'n kerklike propagandis word 

nie. 90) Daar moet gewaak word daarteen om te leer dat die kerk as sodanig 

alles is . Die geloof moet steeds heenwys na Christus . 

5.5 Eksistensialisties - aktualistiese onderrig 

Dit is 'n oorbeklemtoning van die aktualiteitseis wat aan die Geloofs= 

leeronderrig gestel word en ' n eensydige aanspreek van die kind in sy bestaan 

in die hede; die hedendaagse kind moet dan bereik word deur sekere "ongeloof= 

waardighede" uit die Skrif weg te laat . Die idee sluit aan by teoloe soos 

Bultman, Tillich e . a . Die Skrifgegewens moet volgens hulle ontmitologiseer 

word en daar moet slegs gevra word: Wat se hierdie Skrifwoord vir die·mens 

eksistensieel, hi er en nou, i n sy konkrete bestaan? As di e onderwyser in 

die Geloofsleer van hierdie standpunt uitgaan, sal hy geen Geloofsleer he 
0 .91) 

om te onderrig n1e . 

89 . Loc cit . 
90. Loc . cit . 
91. Stone, H.J . S . Die problematiek van geloofsekerheid in die Godsdiens= 

onderrig aan Afrikaanse onderwxsstudente, pp . 219- 220 . 
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5,6 Moralisme 

Dit is die beskouing wat di e sedelike bo die geloof stel, die daad 

bo die leer, die saligheid afhanklik . van die goeie werke, Dit laat die klem 

val op_ die kontras tussen die goeie en die slegte in stede van die antitese 

te sien tussen geloof en ongeloof, 1n Geloofsleerles mag nooit uitloop op 

'n blote sedeprekie nie . Die sedelike goeie daad moet steeds in die geloof 

gegrond word. Daar moet gewaak word daarteen dat 'n les nie bloot op een 

of ander deug uitloop nie . 

Wedergeboorte , geloof en bekering is nie die gevolg van 'n aantal deugde 

nie~ maar dit is die vrug van die soenverdienste van Christus . Deugde= 

beoefening, goeie werke, is juis die ' gevolg en vrugte van die wederge= 

boorte, geloof en bekering . 92) Dit moet beklemtoon word dat die een of 

ander werk nie die mens sal red nie, en "ons neem dus aan dat di e mens 

geregverdig word deur die gelo.of sonder die werke van die wet'.'93
) 

Van Wyk se dat ons nie bloat deugde soos opoffering, eerlikheid, liefde, 

hulpvaardigheid e , d .m. aan die kind mag voorhou nie . Elke Geloofsleer= 

les moet Christus verkondig en hy wat ' n kind van Christus is, sal die 

ware deugde beoefen . 94) 

Deugde sender Christus is eie geregtigheid en wie moraliseer , plaas vraag= 

tekens oor die evangelie, juis in die Geloofsleer, bv . : Hoekom word die 

verraaier, Judas, verwerp en die verloener, Petrus, gered? 

5 . 7 Estetisme 

Dit beoog om die s g . "aanstootlike gedeeltes" van die Bybel te 

verfraai, wat weer afbreuk doen aan die suiwerheid van die evangelie. Deur 

die Bybel te verfraai , sal die onderwyser noodwendig dinge moet byvoeg wat 

nie in die Bybel is nie en hy maak hom skuldig aan byvoeginge of weglating 

van gedeeltes i n die Bybel . Veral moet in die Geloofsleer gewaak wor d daar= 

teen om nie die Hemel as !n sprok.ieswereld voor te stel en die hel te 

92 . VanWyk, J .H. Enkele gevare by die aanbieding van 'n l es in die Gods= 
diensonderrig . (In: Van Wyk, J .H. e.a. Metodiek van Gods= 
diensonderrig in die sekondere skool, ongepubliseerd) . 

93. Rom . 3:28 . 
94 . Van Wyk, J . H. op . cit . 



98, 

ontkrag van al die verskriklikhede wat daarmee in verband staan nie. 

Die gevaar van mooidoenery is daarin gelee dat die Skrif verdraai word. 

Deur die geloofswaarhe:;de te verfraai, kan die waarhede ui.t verband geruk 

word. Die onderwyser is steeds geroepe om die Woord van God met sy Volle 

inhoud met die kind te laat praat, sander byvoegtnge, sonder weglatinge en 

sonder verdoeseling; die jongmens sal in die voile waarheid sy enigste 
. d 95) troos v1n , 

5.8 Mirakelgeloof 

\ Dit is wanneer die wonders van die Skrif as mirakels of toordery 

voorgestel word. Dit gebeur wanneer die wonde:rs in die Skrif op 1n hori=_ 

sontale vlak verklaar word. Die wonders van die Skrif kan aileen reg 

_verklaar en verstaan word as dit vertikaal b·esien word. 96 ) 

Vir die mens is die wonders bonatuurlik, maar vir God is dit natuurlik. 

As ons die wonders beskou as mirakels sal ons met die hedendaagse jong= 

mens nie ver kom nie. Die standerd tien leerling besef nou dat die 

sprokies van sy kleintyd nie waar is nie en as ons nou met die wonde:t;'S ·.,an 

die Skrif so na hom kom, sal die kind in standerd tien hulle net so ver= 

werp soos die ·sprokies van sy kinderjare aldus die bostaande beskouing. 

Die Skrif moet in sy diepte bestudeer word en van die regte kommentaar moet 

gebruik gemaak word. 97) Die kind moet nie die grate krag van God onder= 
/ 

skat nie, maar moet weet dat God almagtig is. 

5.9 Die gebruik van lewensvreemde en/of plat uitdrukkinge 

Daar moet gewaak word dat daar nie woorde of sinne gebruik word wat 

niksseggend, maar tog Bybels is nie. Van Wyk se: " 'n Lewensvreemde taal, 

wat wel vroeer gangbaar kon gewees het, lei tot woordinflasie; dit is 'n 

uitdrukking wat die kind van ons tyd nie meer aanspreek nie. Aan die ander 

kant _kan ooraktualisering van uitdrukkingswyse lei tot 1n belaglikmaking 

van die Goddelike Woord. Ook hier geld die kuns van balans.rr98 ) 

95. Loc.cit. 
96. Pretoriase Onderwyskollege, op. cit., p. 17. 
97. Loc.cit, 
98. Van Wyk, J .H. Enkele gevare by die aanbieding van 'n les in die Gods= 

diensonderrig. (In: VanWyk, J .H. e.a,,_ op.cit.) 
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Deur sy taalgebruik moet die onderwyser steeds eerbied toon vir dit wat 

God aan die mens in sy Woord openbaar. Daar moet nie ter wi.lle van die 

konununikasie van die Geloofsleer met die hedendaagse kind~ gebruik ge"" 

maak word van plat terme nie. 

5,10 Di~. fundamentalistiese Skrifverklaring 

Die fundamentaliste le sterk klem op die onfeilbaarheid van die 

Bybel~ maar dan word Sk:t'ifuitsprake gesien as gegewenhede wat behalwe open"' 

baring~ ook eksakte wet:ensk.aplike kennis bied. Die Bybel word aanvaar as 
1n wetenskaplike handboek wat.oplossings bied nie net vir alle geloofs= 

vraagst:ukke nie ~ maar ook vir wet.enskaplike probleme. 

Indien die onde·rwyser in die Geloofslee:r die Bybel fundamentalisties ver= 

ldaar § berokken hy ontsaglike skade aan die geloof van die kind. Die kind 

verval in 1n dual:lsme 'tu:ssen geloof en wetenskap en twyfel ontstaan veral 

waa;J; hy nie oplossings in die Woord kan vind vir wetenskaplike vraagstukke 

nie, Di§ gevolg hiervan .kan wees dat die kind bp die weg van ongeloof af"" . 
gly, . Die G§l.oofslee:r·~:mderwyser moet dus nie poog om wetenskaplike pro>= 

bleme lette'plik uit db Woord ~e verklaar nie. 99
) 

Di't 1~ die taak van die onderwyser om die kind die weg na God 

t,e wyf? onde%' hiding van die Heilige Gees, Die onderwyser is 'n ins.tru= 

m@nt in di@ hand van God om die kennis en vertroue by die kind te bring 

en die kind VOQ%' te ber®i vir die kragyolle werking van die Heilige_Gees. 
Die :fei t .h dat die Gees deur die Woord die geloof aan die kind toebedeel 

en !')Ok daet:rdie geloof~ wat hom in sy ganse lewe lei, voor-aurend versterk~ 

V©l'difilp, V§lrruini en uitbou, 

Die groei van die gfilloof in die hart van·die leerling val buite die beheer 

van die opvoeder, want geloof is 'n genadegawe van God. 10~) Dit -is df.e 

werk van die Heilige Gee~, maar nogta'ns is "die geloof· .,,, uit die gehoor~ 

Id, 
Vgl. 

Bk~istensieteologie en Godsdiens0nderrig, p.344, 
Tim, .5:1 en 2~ 4:16~ Ef. 2$, 



en die gehoor is deur die woord van God , "lOl) Paul us se ook: "Hoe kan 
102) hulle hoor sonder een wat preek?" 

100, 

Daarom ts die onderwyser ook un werktuig in die hand van die Heilige Gees 

om di e Woord en saad van die geloof te saai. As di e onderwyser di e gevare 

wat hierbo bespreek is ~ ignoreer~ sal hy die werk van die Gees van God 

belemmer . 

Daarom is dit ' n groot wonder en voorreg dat God aan die sondige mens 

(opvoeder) in sy genade en vryffiag die geleentheid gee om sy medewerker 

te wees in die sin dat die opvoeder deur sy Geloofsleeronderrig en sy 

persoonlike voorbeeld die moontlikheid help skep vir die omkeer en t erug= 

keer van die leerling na God toe. Daarom moet die arbeid in Geloofs~ 

leeronder r ig nie in eie krag wees nie, maar deur die geloof en die gel oof 

veronderste1 'n kennis van moontlike gevare wat na vore mag tree in di e 

aahbieding van 1n Geloofsleerles. 103) 

Die onderwyser sal daarna streef om die geloofswaarhede absoluut suiwer 

oor te dra sover dit mens lik moontl i k is. Daar moet gewaak word teen dle 

gevare wat hierbo genoem is en die Geloofsleer moet uit ers versigtig be'-" 

nader en aangebied word. Deurdagt e woorde moet di e kinders ber eik op 

die suiwerste wyse. 

101. 
102. 
103. 

Rom. 10 :17. 
Rom, 10 :14 . 
Stone, H.J .J , op . cit • , p . 211. 
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HOOFSTUK 6 

KONKLUSIE EN AANBEVELINGS 

Geloofslee:r is bepalend vir die ontsluiting van die mens se 

tydelike funksies l) 

lOL 

Die mens het vyftien tydel ike funksies~ waarvan die laere funksies 

antesipeer op die voorafgaande en die voorafgaande retrosipeer op die laere 

funksie , Die hoogste funksie van die mens is die pistiese~ die geloofs~ 

funksie , Die pistiese funksie van die mens retrosipeer op ~:lie ander veer= 

tien tydelike funksies van d.ie mens, Die pistiese funksie kan self nie 

antesipeer nie~ omdat di t die hoogste tydelike funksie van die mens is, 

As di e pistiese funksie 1n bepaalde karakter vert:oon~ se Christelike is, sal 

die ander funksies van die mens ook Ch:I'istelik wees, Deur die pistiese funk= 

sies Christelik te orienteer met Christus as die midde lpunt daarvan 9 ·sal al 

die ander tyde like funksies van die mens. as dit ontsluit word~ ook Christe:: 

lik wees en ge:rig wees op Christus , 

Die pistiese funksie is bepal end vir die hartsingesteldheid van die mens, 

Daarom is dit noodsaaklik dat di e pistiese funksie op Christus gerig moet 

wees, As die pistiese funksie gerig is op Christus~ sal die hart van die 

mens ook gerig wees op Christus en sodoende sal al die tydel ike funksies 

van die mens gerig wees op Christus, 

Om die pistiese funksie gerig te kry op Christus~ moet di e onderwyser as 

instrument in die hand van die Heilige Gees help om deur die Geloofsleer= 

onderrig die rigting van die mens se tydelike funksies en die hart van 

die kind te bepaal, Deur die Geloofsleer kan die rigting van die hart 

en funks ies van die kind bepaal word en kan die hart met die hulp van 

die Geloofsleer en die werking van die Heilige Gees ontsluit word in 

Christus , 

L VgL hoofs tuk 2 . pp" .16 _, 2L 
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Geloofsleeronderrig is .die belangrikste komponent in die Godsdiensvakke· op 

skoal, aangesien ~dit rigtinggewend en bepalend is .vir dfe kind se totale 

wese, sy.funksies op skool.en ·daarbuite. Met ander woorde die Geloofs= 

leer is medebepalend vir.die keuse wat die kind·maak t.o.v. aan wie.sy· 

hart sal behoort en aan wie hy sy lewe sal gee en toewy. 

Geloofsleer bepaal dus ·die ontsluiting van· die mens ·se .tydelike funksies · 

asook die ·rigting waarheen die mens sy.tydelike funksies sal rig en in wie 

se di€ms die mens. en· sy funksies ~ die hele mens,. sal staan. 

Alle funksies van die mens staan onder lei ding van die _pistiese, die geloof. 

Deur die pistiese funksie gerig te. hou op God· die Vader, kan· die kind God 

ten volle dien 'deur sy hele wese en bestaan. Die funksies van die mens wag 

ook as' t ware op die ontslui ting van. die pistiese modalitei t, sodat hulle 

anastaties ·ontsluit kan word (anastaties gerig op God). Deur die Geloofs= 

leeronderrig k:tydie ontsluiting van-die kind se .funksies ·sin en betekenis 

in'Go~. 

2. Geloofsleer is medebepalend vir die vorming van 'n. lewensbeskouing 

by die kind 2) 

Die· opvoe'der se .taak is normbepaling en rigtinggewing in die ont= · 

sluiting van die funksies ·van die kind. Om die pistiese modaliteit te ont= 

sluit;, beteken dat die k:i:nd gewilliglik die wet.van God moet'aanvaar. Omdat 

die geloof 'n bewuste werking in die hart van die mens is waardeur die· Open= 

baring va;n ·God geken ·kan wo-rd, 'is die belangrikheid van geloofsopvoeding· 'n 

belangrike eis wat aan die Geloofsleer gestel word. 

Waar·die kind met-ongedifferensieerde funksies na die skoal k6m, moet die 

funksies gekwalifiseer en ontsluit word in diens .van God. Deux die 

Geloofsleer moet die kind·gebring word tot die besef dat alle uitgange 

(funksies) van.die mens se lewe gerig moet wees in diens van God. Daarom 

is die Geloofsleer bepalend ·vir die koers wat die kind se ui tgange (funksies) 

sal volg. Die Geloofsleer moet die funksies anastaties ·omhooglei na God. 

2. Vgl. hoofstuk 2, pp. 19 - 22. 
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Deur Geloofsleeronderrig moet die hart van die:kind gelei word tot ·die aan= 

vaa:r;ding en ui tlewing vari· die Christel ike beginsels: Deux s legs die pistiese 

te.koppel aan die_godsdiens van die kind, is verkeerd. Die pistiese moet· 

heenwys na die::religieuse diens van die kind aan God. 

Die religieuse diens moet. anastaties geng wees op God. Die religieuse 

lew.erisuitkyk.van-die,kind sal bei:r:J.vloed word deur.die Geloofsleeronderrig. 

Daarom is; di t die doel van die· . .G~loofsleer om die kind se ·hele lewerisiening 

religi~us bepaa1d te maak in -Christus: Die lewensbeskouing van-die kind 

moet .dus -ve:ranker·wees in Christus~ deur Christus ert tot ·Christus. 

Geloofsleer is -gl?rig op die godsdienstige sowel.· as alle ander funksies . 

van ·die kind. · Die totale opvoeding van die kind staan dus ·.onder leiding 

van die,geloof. 

Geloofsleeronderrig kan bes~ou word as die hart van die· Christelike opvoeding 

en onderwys, die fondament waarop die kind kan bou. 

So gesien, 'is die Geloofsleer ook tn bousteeri in die opbouing en af::ronding 

van·. die lewensbeskouing van die· kind, 

3. · Ge'loofsleer is. nie dogmaonderrig nie ,maar ·dogmatiese onde:rrig3) 

Geloofsleeronde:i:'rig -is nie die onde:i-rig van die. leer .. (dogma) van 'n 

bepaalde kerk nie, maar is 'die onde::r:rig van·die geloofswaarhede soos dit in 

die Woord van ·God geopenbaar wo::rd. Geloofsleer is. eintlik 'n ··elemente:re 

dogmatiek: Die' Geloofs.leer is 'n vereerivoudige 'dogmatiek van ·basiese waar= 

hede soos ··ons dit in di<:l Heilige Skrif aantref en wat saamgevat ·is in die 

Apostoliese Geloofsbelydenis .. (Twaalf Artikels·). 

3. VgL hoofstuk 3; pp .. 24- 27. 



Die geloofsoortuiging van die onderwyser sal meespreek in die 

Ge loofsleeronderrig 4) 

104. 

Hier moet ons in' gedagte, hou,_dat die onderwyser nie van sy. eie 

persoonlike geloofsoortuiging los te maak is nie. In die aanbieding van 

die Geloofsleer is .. dit noodwendig dat ·die onde:rwyser se eie geloofs= 

oortuiging .sal meespreek. Die interpretasie van.die dogmatiese waarhede 
. ' 

soos dit in die Heilige Skrif aan ons geopenbaar word, sal noodwendig 

dogma.moet.word waar die onderwyser die dogmatiek sal verstaan en ve:r= 

talk volgens sy eie geloofsoortuiging. 

Om hierdie rede sal die Geloofsleeronderrig altyd gebonde·wees aan die 

geloofsoortuiging van die onderwyser wat die vak aanbied en dit is belangrik 

vanwee die gees wat die Geloofsleeronderrig in 'n bepaalde skool·sal open= 

baar. · · 

As die Geloofsleeronderwyser op skoal nie die kind lei tot die vrywil1ige 

aanvaarding van •n·bepaalde geloofsoortuiging nie; sal hy 1n'"neutrale" 

Godsbegrip by. die kind laat posvat en sal die kind se persoonlike geloof._. 

nie 1rt belewenis 'wees nie, maar slegs 'n obj ektiewe saako Di t bring in:;:: 

doktrinasie in.die Geloofsleeronderrig'mee~ wat na ons·mening wel gereg~ 

verdig is as die kinders iri die klas ·almal dies~·lfde geloqfso?rtuiging 

het~ Die vraag van.indoktrinasie wat.moet lei na differensiasie in die 
. 5) 

Geloofsleeronderrig·, word late:r breedvoerig bespreeko · 

5. Geloofsleer,vervul 'n belangrike plek op skool 6) 

Ons het reeds tot die gevolgtrekking gekom dat alle funksies 

van die mens onder leiding van sy geloof staan,· Daarom sal alle aktiwi= 

teite·op skoal ook onder leiding van die geloof staan. 

Geen Godsdiensonderrigles ·op skoal van standerd ses tot·standerd tien kan' 

sonder die aanspreking van ·-die kind se ge'loof plaasv1nd nie. Elke les in 

die ·codsdiensonderrig sal·basies :help meebou·aan die fondament van die 

4-. VgL hoofstuk 3-,. pp,-30 -- 37. 
s.,. V gL hoofstuk 6, 6, p, 106, 
6, Vgl. hoofstuk 4,_pp, 43- 45. 
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kind s~ geloof. Daarom moet elke Godsdiensonderrigles ook 1n geloofswaar= 

heid bevat~ sodat·daar reeds vanaf standerd ses gebou.kan word aan die kind 

se geloof. 

As dit die geval is wat·ook wenslik is· sal'die Geloofsleer in standerd 

tien nikS meer wees as net 'n samevatting van al die geloofswaarhede wat die 

kind reeds in· die Godsdiensvakke geleer het ni'e: Geloofsleer is dus nie ·net 
' ' 

bepe:rk .in sy aanbi~ding tot· standerd tien :nie, maax moet, in ell).e ·-Godsdiens= · 

les na voxe kom sodat die Geloofsleex wat'in standetd tien·aangebied woxd, 
' • " "!> " ~ 

gegrond kan~,wo:Td.op die xeeds·verworwe geloofskenniS wat·nou net;vix die kin<;l 

gesistematiseex wo~d. ·· In stande±d tien moet. die gelbofswaarhede net ch:ronci=. 

logies en-sistematies vir die kind aangeoied word sodat prooleme wat't.o.v, 

geloofswaa:Thede ondervind woxd, bespreek en opgelos kan woxd. 

Dit i:s dus noodsaaklik dat die vakonderwysers in die Godsdiensvakke sal toe= 
. ' . 

sien dat daar reeds vanaf standerd ses gebou.woxd aan die -kind se geloof. 

Die mate waaxin die geloof opgebou is, kan maklik vasgestel word deur 
. ' 

meting toe te pas en·daarin veral klem te le op die geioofswaaxhede wat 

. aangebied is· en om te kyk of die kind ·wel self basiese geloofswaa:rhe'de 

kan aflei· uit die stof wat ·reeds behl:mdel is. 

Aan die ander kant moet Geloofs~eeronderxig nie net bepexk woxd tot die 

Godsdiensvakke nie. Basies 'moet elke onderwyser-in 'elke vak toesien.dat 

hy deu:r die aanbieding van sy vak help bou aan die kind se geloof .. Die 

vakonderwyser sal in· hiexdie vexband 'n baie duidelike vakbeleid moet he 

waarin aangetoon word hoe die ·-Christelike karakter van die skool. (volgens 

wet 39 van 1967 ) geimplementeer word in die betrokke vak. Slegs op dre 

manier kan die kind geleer word dat sy hele lewe 'n geloofslewe moet wees 

en dat g~loof nie. net beperk is tot· die 'direkte diens aan. God nie; maar 

dat geloof, meesp.reek op aile· terreine waarop die kili.d beweeg. Maa:r: . 

"Ch:ristian ed1,1cation can happen· only when all the teache:rs are Ch:ristian; 

whether they· teach science~ histb:ry ·or. any other .. subj ect." 7) 

Vir· die vakke .wa?-r die geloofswaarhede implisiet is, moet. die o~derwysers 

duidelike leiding k:ry oox.hoe hulle hul vakke:kari aan~end om sodoende mee-

7. Jeffxeys~ M.V.Co Truth is not. neutxal, p. 73. 
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te help aan die opvoeding van die geloofslewe van ·die kind. Hier wil oris 

net· .daarop wys .. dat .volgens wet 39 van 1967 ~ alle vakke op skool 'n Chris=' 

telike grondslag moet he. Die :vakonderwysers qp . skool sal hulle daarom . 

deeglik moet vergewis van · 'n:Christelike weten~kapsbeskouing en die im= 

plementering daarvan as medebepalend en bouend aan die geloofsl.ewe van 

die kind, anders sal die Geloofsleeronderrig op skool 'n baie eensame 

plek inneem en 'n verdeeldheid bring in die kind se diens aan God . Die· 

ui teinde kan 'n doodloop van die kind se ·geloof· in Christus wees . Daarom 
. . 

sal dit goed we·es as komitees, landswyd, gevorm word vir .die konkretise-ring 

van Christelike beginsels in die onderwys. 8) 

6. Die dogmaklousule moet voorsiening maak vir differensiasie 

Grove gee· die vo~gende redes wat ·,die grondslag sal le waarom die 

dogmaklousule herformuleer moet word en voorsiening gemaak meet word vir 

diffeTensiasie t.o.v. geloofsoortuiging: 

8. 
9. 

a) Die Geloofsleer moet met die lewensbeskouing van die ouers oo±= 

eenstem • . 

b) Die geloofsoortuiging van die Geloofsleeronderwyser moet met die 

van die ouers ooreenstem. 

c) Die onderwyser .moet vry wees om sy eie geloofsoortuiging te huldig 

en dit oor · te dra aan di.e · leerlinge. · Per slot van rekening het 

Ge1oofsleer geloofsbou · ten doel . 

d) Die onderwysordonnansies moet voorsiening maak vir kontrole in die· 

Geloofsleer, nie net deur die Onderwysdepartement nie, maar oak 

deur die ouers oor die aard van die Geloofsleer wat onderrig word . 

e) Elke ouer behoort die reg te he.dat sy kind Geloofsleeronderrig 

sal ontvang volgens die ouer se geloofsoortuiging . 

f) 

g) 

Daar moet·rekening gehou word daarrriee dat die geloofswaarhede van 

die Heilige Skrif verskillend geinterpreteer kan word. 9) 

Geloofsleer het·eenheid iri Christus ten doel en nie verskeurdheid . . 

nie . Daar word wel verskeidenheid aanvaar, maar nie verskeurdheid 

nie . 

VanWyk, J.H. Christelike en Nasionale onderwys, p.27. 
Grove, I.J.- "Dogma- en gewetensklousule" in die onderwysordonnansie,p.l06 . 
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Hiervolgens behoort daar voorsienin·g gemaak te word vir skole wat die 

geloofsoortuiging van die ouers van ,·n bepaalde geme~nskap sal bev-redig. en 

dienooreenkomstig Geloofsleeronderrig sal ~anbied wat die·ouers van 'n be= 

paalde omgewing sal bevredig, Daar behoort rekening gehou te word met die 

verskillende · lewerisbeskoui-ngs ·van die kinders en oue:rs asook die verski llende: 

geloofsoortuiginge wat heers. 10) 

Om die,probleem die ho6f.te bied en alle geloofs-rigtings te bevredig, behoort 

die volgende oo:rweeg te wo:rd: 

Oue:rs wat van· dieselfde geloofsoo:rtuigirig .is;. o:rganiseer hulleself landswyd · 

en laat die o:rganisasies by die·Minister vari Nasionale Opvoeding regist:ree-r, 

Vir die regist:rasie win so· 'n ouervereniging behoort voldoen te word aan 

sekere vereistes, Daa:r moet bv. 1n bepaalde hoeveelheid lede wees ,' pro rata 

bereken volgens. die geta1 leerlinge iri 'n bepaalde skoal, ll) 

Die ouero:rganisasies behoo:rt ook ve:rteenwoordig te wees op die. kernsillabus:::: 

komi tee waa:r hulle seggenskap sal he ·in die opstelling van Geloofslee-r= 

sillabusse wat. sal geld. vi:r die hele land, As daa-r egter verskille na vore 

kom~ moet ve:rskillende sillabusse aanvaar word wat deu:r die oue:rorganisasie's 

self. opgestel·is en wat aan hulle bepaalde behoeftes :sal voldoen~ lZ) 

Met die voorafgaande. idees in gedagte, kan die bestaande: do gmaklousule her= 

oorweeg en.ook herformulee-r word, Van Wyk'stel die volgende formulering voor 

wat behoo-rt te bevredig: 

"In oo:deg met die ouers (soos verteenwoordig in die komi tee· of 

beheerraad van die betrokke skool)·kies 1n skoal die.Godsdiens= 

onde:trigsillabus ·(Geloofsleersillabus - P.C.v.d, W,) 'wat hy- wil' 

volg en .advertee-r die _pos ( -te) . daa:raan verbonde) .met ve-rmelding. 

van die betrokke si llabus wat ui tgevoer moet word, Ouers wat 

nie ·genoee neem met die strekking van die sillabus nie, .. het die 

reg oni hulle kinders, na skriftelike kenniSgewing aan die hoof, 

aan die Godsdiensonde-rrig (Geloofsleeronderrig- P,C. v,d,W.) 

10 .. Van--Wyk, J;H-, Die Ch'ristelike sk.ool, p,l5, 
1 L Lo c, cit , - . 
12, Grove; .I.J. op.cit., p.108, 



te onttrek, tensy minstens 30 leerlinge se ouers verkies · 

om··'n:.ander goedgekeu:rde sillabus te volg, In .die geval kan 

108, 

'n pos gea~verteer word vir 'n onderwyser om die ·sillabus uit 

te .,voer; Indien 1n bevoegde onderwyser nie gevi.nd kan word 

nie, mag.die betrokke ouers ook,.na skriftelike ken~isgewing 

aan.die hoof, hulle kinders aart die Godsdiensonderrig (Geloofs= 

leeronderrig- P,C, v,d, W,) onttrek," l3) 

As die dogmak1ousule so geformuleer word, bring di t .mee dat daar 1n differen= 

siasie kom t,o,v, die Geloofsleeronderrig en dat die onderwyser.die kinders 

kan beinvloed ·in .die Geloofsleer t, o, v, sy eie persoonlike lewensbeskouing 

en geloofsoortuiging sander dat dit aanstoot·sal gee, omdat die onderwyser 

en die leerling nou aan dieselfde geloofsbelydenis.verbonde is, Dit sal 

die sogenaamde · neutrale Geloofsleexonl;lerrig ui tskakel en die vak ·sal 'n krag 

wees in die leiding van 'die kind tot-die aanvaarding van-die Christelike be= 

ginsels van sy kerk;·ouex en gemeenskap, Dit sal meebring dat die.kind sy. 

geloof meer sal belewe en dat daar sterker tot die hart· van die kind ge= 

spreek kan wor9,, 

Die her:formulering van ,die dogmaklousule ·sal ook 1n positiewe herformulering 

wees wat· alle geloofsoortuiginge :behoort te bevredig, 14) Die enigste oplossing 

·vir· die hedendaagse verval en neutraliteit in ~ie Geloofsleeronderrig is gelee 

in die differensiasie t,o,v, geloofsoortuiginge en die onderrig van·elke be= 

paalde geloofsoortuiging volgens sy·spesifieke.eise, indien dit prakties 

moontlik uitvoerbaar is, (Die·bedoeling is dat·die, getalle ·van die bepaalde 

geloofsoortuiging moet meespreek in die effektiewe uitvoering van die beginsel,) 

Die ·Geloofsleersillabusse is opgestel om aan.die reformatories·- Christelike 

karakter te voldoen, maar die uitvoering daarvan word deur die dogmaklousule 

van-die Onderwysordonnansie van'1953 belemmer, Dit het 'n kleurlose Geloofs; 

leeronderrig tot gevolg, As differensiasie ingevoer word, word daar met·die 
i 

geloofsoortuiging van die ouers rekening gehou soos wat wet· 39 van 1967 dit 

vereis, So gesien, sal die geloofsoortuiging van die ouer tot sy reg kom en 
·• b. a· d IS) geeer 1e 1g wor , 

13, VanWyk, J,H; Die Christelike skool, p,l6, 
14, Grove, I,J, op,cit, Die skrywer·het 1n studie van die hele probleem van 

die dogmaklousu1e.in die onderwysordonnansie gemaak en daar 
kan met· vrug gelees woxd in hfst, 3 & 4 van· sy. verhandeling, 

15, Van Wy}<:, · J ;H, Differensiasie· nodig, .. ,.. ·Die Ke-rkblad 76 (2194) :·22-25, 
· 11 April 1973,.: 



109, 

Belangrik is di t om·daarop te let dat die voorgestelde :wysigirig die staats= 

oorheersing wat ... daar. tans in die skole heers, sal beeindig, dit sal· die 

C,N,O,-gedagte waarin die ouer seggenskap het·in die opvoeding weer terug= 

bring en di t sal 'n waarbo'rg wees vir die minderheidsgroepe op skoal dat 
. . 

hulle geloofsoortuigirtg geeerbiedig word, Die stelsel van differensiasie 

sal die ouers van -die Reformatoriese Afrikaanse Kerke nader aan mekaar.trek· 

sodat·daqr grater samewerking kan wees, 

7, Daar wbrd bepaalde eise aan die Geloofsleeronderwyser gestel 16) 

Die eise wat·daar:aan die·Geloofsleeronderwyser gest'el word, sal die 

opleiding yan vo6rnerilende onderwysers raak,. As die Geloofsleeronderwyser nie 

deeglik opgelei word nie, sal die.vak daaronder ly, Die volgende behoort 

in ag geneem te word by die opleiding van Geloofsleeronderwysers maar die 

onderwyser wat.reeds in die klas staan behoort ook hiervan kennis'te.neem: 

* Geloofsleeronderrig is nie·dieselfde as prediking nie, Die Geloofs=. 

leeronderwyser is nie predikant nie.,_ maar het.- 1n ander roeping om te · 

vervul, Die Geloofsleeronderwyser neem nie die taak van die predi= 

kant of kerk oor nie, maar is medewerksaam aan die geloofsbou.van 

die kind, 

* 

* 

Die Geloofsleeronderwyser moet steeds Skrifgebonde wees en moet 

deur die Woord van God aan ·die kind die geloofswa:a:rhede toori. wat 
. ·, 

sal help om die hart van die kind ontvanklik te maak vir-die werking 

van.die Heilige Gees, Dit bring.mee dat die Geloofsleeronderwyser 

self studerend moet bly, 

Die Geloofsleeronderwyser moet kennis·neem van die psigologiese 

eise ·wat die'aard van die kind sal stel in die aanbieding van 

die Geloofsleer, Hiervan moet die onderwyser-in ·sy opleiding 

deeglik kennis·neem: die aard en wese van die kind en ve:ral van. 

die kind se behoeftes, So sal die Geloofsleer bevrediging bied 

aan die kind se behoeftes en sal die kind bereik kan word, 

16, VgL hoofstuk· 4, pp, 45 - 60, 



1,10. 

* Die Geloofsleeronderwyser moet rekening hou met die feit dat 

die kind met al sy funksies 1n eenheid· is, en derhalwe is hy in 

die, Geloofsleer besi-g om al die funksies van die kind na God 

omhoog te lei.· 

* Die. kind bou n6g aan sy. eie lewensbeskouing en daarom sal die 

kind 'n bepaalde standpuntinname van die onderwyser verwag,t.o.v. · 

sake.wat. aktueel van belang is. Die kind kan slegs tot stand=. 

pl.mtinname 'gelei word as die. onderwyser self standpunt inneem 

en die·. onderwyser kan slegs · standpunt inneem en toepas as die 

dogmaklousule gewyslg word soos, :reeds voorgestel. Deur stand= 

puntinname "sal die kind op alle te:rreine vashou aan sy geloofs=. 

belydenis 1 en sal hy sy belydenis .·met vrymo~digheid ui tleef. 

~- '2> * · Die Geloofsleeronderwyser moet kennis· neem van ·die kind se be= , 
,--...--=-~~~--~--=--~-~~~~=~-~-~~--..~~~ ---··-=--"--~-~=--· 

hoefte om sy geloof te belewe~ Die kind wil sy geloof prakties,· 
"----= ~= ·-~==-~~~-~-~~~,~·.......----"'-----=-T.==~o:-... --~=-=----

lewend en.werkend ervaar. Didakties gesproke is geloof vir die 
~=--"'"'-"""--.o...~==""'-----=====----=-o=:-~~_,.-=-

ki!;d' slegs sinvol as hy dit kan gebruik om daarmee te werk. Deur 

die gel6of te belewe, sal die geloof sy lewensk:ragtigheid beh,<?u, 

Daa:rom moet die leerling die geleen~heid g~~b:i.~d. :vmrd ~o~m~ .. SY. ~ie 

mening uit te spreek oor sake en moet die 'onderwyser kontrolee:r 
•---~ ~ -~-=~~ =~--="-=--."-.=- =~·.-.-==-=-==-"="-~~,.=~~--==~=-~,-~-•-~-~--= •-'=---. ~" ~ -- -~-~-- --=-~= -~=---- =:==~~-,--,o-~- =-:-~~-<"7'--~"-"---.,===~o--~~=~=--===~~-- _,- -

. of die opinie ko:r:rek is· al dan nie. Die geloof mQet~o_ok toegepas 

~"Ht"o~:;-~:#w~tfre::_ .k Cs(L~. ~ J.: 
* Die Geloofslee:ronderwyser in die klas en in sy opleiding moet' 

~-~-~.,__,__:~~-~----------... --.---~--~-~-·"'·--......... -.~~-~--
kennis neem van fakto:re·wat die aard van die·Geloofsleeronderrig 

-~'- - - ~--=="--_e- __ ......,_ __ ~---~= _•-=oo==---:"-•~;---=~-

kan·,beinvloed, bv" Rasionalisme; daa:r moe_:t:_l1_ie_J::~_ v~~"ElL_kle_m~-g~J.~ 
_c=---=c·· o=o-"'"="---'=--0- ='=--'"-'--=----=-=-"=;==o="--==~=~-==-:;o:=-----=--==""'---=<=---=.=~-.,"~==~=-~=-'-"-'--·-·- -----·- --- -- --

word op die ve:rstandskennis nie, 
~-···---~------------~-

*. Tradisionalisme: · die geloof moet oak rekening hou.meL~.die .:ver= 
. . 

an~~~-~:---~~standighede en nie. die h,~idige~pro~blel)le.J'L:U beskou met: 

norm:e wat · honderd j aa:r gelede.ge[el~-h€)-t:_~ni_e_. 

* Progressi vis me: . die prob leme van A!~ hedendaagse. si tua.siELJllQ<:lt .nie 
~ ---"" -- - -- ... -

net .. met die hedendaagse norme beoordeel w_o:r..9:_gie, maa.;r m.pe_t sJee.ds 

rekerting .hou"met-die:.beginsels wat- altyd geldend is, ____ .. __ _ 



llL 

*. Kompromisme:. daar.moet gewaak word om altyd te wil sinkretiseer 
==~~-~"'- ----'-='"'"" • .,. ___ ~- .. -"·:·-.,-=C-'>c<'-,_;·-~=>"---·- c>e·.-:·:; 

tuss€m botsende sieninge. Daa:r moet al tyd standpunt ingeneem word. 
~--,,.,."'- . _-:_-.c -.~.,.-=----"- =--~--"'.,_.,;-- ·=c~-- o-,.-,.·--=--•·- - - ~-=-~~:..-"''"""'=--o>oc.oo==,--;-c~:::-:-:-.oo=--oo=~"'-='-:"'·_-.~·~=-:c"'"";'""'·-.0'..,-~o.;.::-.-c:- '-"'-7·.---

* Mate.rialisme: in die hedendaagse tyd moet aan di~Jeerling die · 
~~~ ~~ -~~---~~--~o~-•oo~-~"'-'~--~----·--=-~~.......,_~,~~•==·=~-=-~><=•=='"'o--•~'"''"-"===-"~' 0 _ ,_-_ "~~~>~•··c"""·"'-'' -.,-_,.>---_,."_-"•-,~~-''·~•~-"-'c -'-·'0

'-· c.=•=·•-·-· __ , --"-~- --'-·'·'·" ·•'•'~••---~ •• --,'"'-"''--=•~--'=··" ---: 

· werklike waardes van die lewe· getoon wo·rd iJ1 JspntJ;;g,s.:.meLdie 

materialist:iese wat ·dreig; om '11 ~9rheers~!lsl~j:'Cl,kJ:Q:t:'.~iiL qJJ? .. h~~en= 
daagse lewe.J~e .. word. -

die probleme van die tyd waa:rin die.kind leef, raak. Die ki~d 
~~~~·~-~,-~-~- ~ • ,-=--="====---=------=------~•co=='-·••=-<=<~=••---~~~ '- '"- ,_ - "-''-' ~-,"--#"'-'~'~'-~""-=-~•""=-"-~-'~"•-•--=-""-""·=-=;==->==-"""' • 

stel nie· belang in die historiese prooleme eri oplcissings wat. 

daarvoor.gegeld het hie, maar in sy eie. tyd en p:ropleme. Di'e 

wil ~n geloof he wat' sy eksistensie nou ve:rheld€lr: 
~· ·- .,~.~~·-"-~·~-"""·-~ ........ ,.... .- .. . - . ·----·- "' ··~-·--- .. -.. -~ .... - ..• ··-----·-·----~~~-- ····~···~········ .. •- ---. - . . . 

en die konkrete ~ituasie belig. 

* Die kerk: die onderwyser ondervind in ons tyd dikwels dat die 

l~e:rling negatief is t.o.v. ~-g~lQQJl?J~l"e_= '1}~~~~-!~d~wa_a~~an 

die kerk dikweis skuld het. Die.Geloofsleeronderwyser moet egter 

wys op d~ e _ fE.nJ<_ii91l .. ~LELrco.L ... wa.t _die ke:d< sp~E3J .. J:~~!'L.~Pzt~ yan moont= · 
~--=~""'=-==-=~ . - - ·-- -·-----~--=-~-==,___--._,07,=-=•=-"--''""-"'----""""_" _ _,_~ 

like gebreke o _J:):i_~ ke_:r,:I$_1llPJ~J-~~€llf_g?Q11J;:ig, __ :r~fQ.:l:'Jl!§.e:r en waa:r die · 
=~--'- --"----~'"~ ;=.C"O~-~-~·'=--"'-"''-''--'"'·"-=~"-""-=----~---~·---·-- •---·- ~--- - -------"--'---.-=.-oc=.:="'===o-~--=o=oo,--_~~-"'--" 

van prediking toegepas moet word, 

Neutrali tei t: neutrali tei t ·maak die kind twyfelend en soekend. 
o _,,-~-~~-"'""-"'e===-----~-_.==o=--=--==~===-~==,~-- - -·--·-•-=~-

* 
Die vervanging van die dogmaklousule _met 'n po~:i:t:i~~-c;;.b.E)r= · 

:~~;:;~;_;,i_;i:::~~j!;~~-~;tr~i-~_~g;i~P!i!;~r~;~_u':~-\~s::~~l ~1 

8 .. ~.S Geloofsleeronderrig ve:reis 1n bep~alde metodiek18) 

As die Geloofs~~~-~<:_nderwyser wil bepaal watter metode hy sal g;ebruik 

by die·aanbieding van 'n Geloofsleerles~ sal hy die.volgende norme in gedagte 

moet ·hou, 'nl. : ----* Die. Ch:ristelike lewensbeskouing sal 1n bepaalde eis aan die·metode stel, 
-~--"~~~-=4~~,_,~~---:=<=<~--=--~~~=~~===•-=-="'"~~--=~-~=-==n-=<==~-~~'=>=~~·=~~=·=~-~--===<------------===~===-~~-,--

* die he~~!l~~a.~~~~.·~~i_!~a.~~e :'t~~l~~b~E~~~ eise, 
--- .··--·- - --~--~- ---- -- -- ----- --- ·- ~~~-=·-

* · die psi go 1 o g~ :s_€l ... ~ll!.\'!i~J<~ li.n g .. ert aq.x:d .... :v:an.~di.~.J~.i!l<L§.t~LJ~.~P~~-:g ~.E:' ~.is e , 

* · die leerstof stel oepaalde eise aan die, onderrig .van Geloofsl'eero 

17 o. Vgl, 
18. VgL 

hoofstuk 
hoofstuk 

4; p. 6L 
s, pp.65 - 92. 



112, 

Ge1oofs1eeronderrig vind l'l:aas_w~!l'I!_~!~~clL~~ l<J"gA~Y-~Eill~ ... Ya~-~~~!~~f~_!E3~r 
onts1uit word en as die vak Ge1oofsleer vir die kind ontsluit word, Om 
~ 

die kind by die vak te bring. is 1n bepaalde metode As die norme · 

word, kan ons die volgende metodes aanbeveel in die 
-,_-_,-,-- .-·---,- .,_,_-,:c-•="~-·~~=---"----'-=-'--·-_,--;-----o--.---·'- • _,_,.,,_ --.---=-----•='=""'cc=-=--=-=-r==~=-~~-==~=-~-~-=<---~ 

Ge1oofs1eeronderrig ~ __ 111, .: 

9, 

* Metodes wat ·met -sukses aangewend kan word: die klasgesprek ~ die 

.. :.:~~X:-~~~J::~~~~-~~~~_211~~!~~"PI:-~~~=:~~~-~!~~i;~i~iill1"!'~Q~dUl~t-~_de .. ~d£~-
prob1eemste11ingsmetode en die·se1fstudiemetode, Die beste metode 

-,_ -=~:::: ·o·c--_:-;-_--;·o·.-o-=c--"'-=-ccc-o-.:c_·-,-,:;-c.=--··--,-...:: :::--==-~==-,co·.~--===""-=---==-~"'~'<='""'-~~---====="'"'·"'-==""'"=~..;-=='"""-= =-'---" ~-.:oc,==---c:::c.=~-=~-

'sa::rwaarskyJ1lik ... ge1e.€L w~.~?-:i:n.'JJ. kombinasi.e~~-.me.t.Gdes .. --en~w:at .. ,.aan:::;~ .. 
"=-="-==c'~~o.·~ -"·--'~'""-·"'-"'·'---····---'---·--- -· -- -- ----

pas by e1ke individue1e onderwyser, 
.__,.,_-..... ~·- _-_-.__-'-'- -- ---c'"'-'-~·-.::_--_-- .,...,;-,-,...- .. ,,.,._'"""""'"---.-.----"'-'· 

* Die vo1gende metodes. kan gebruik word as hulpmidd~_le _:_~~t(,:L.Y~xtg),=. 
- ------- ~--·-0-'0==~===-~="""-~ 

.~et_~~~'oo.c~~El-~~n~~~l!!.!!g§}liyt()cl~~-- die voor~~~-~El~~to~d§L§IL.di.§t .. b.9,ndboek= 
metode, 

* Die vo1gende metod~ word nie aanbeveel by die gebruik in die onderrig 

* ·Die skoo1biblioteek kan met vrug gebruiK word in die Geloofsleer= 
..... ___ ~~-~ - ····---------------

onderrig en die bronne · moet aangevul en ui tgebrei word, 

Die onderwyser moet kennis neem van faktore wat die aanbieding 

van die Ge1oofsleer negatief be1nv1oed 19 ) 

Teen die vo1gende moet gewaak word in die onderrig van Geloofsleer,nL: 

* Intel1ektua1isme: dit is wanneer die geloofsfeite met die verstand be= 

nader en u~tgeredeneer word, 
==-=---~~-~~~=-~~=====-=-"----=o=-=~=====o~~~=~-

* Emosiona~~~~~o:. di t is die teenoorgestelde van intellektualisme en le · 
- --~-- -·~•• ~=c_-_.,., 

weer 1n oordrewe k1em op die gevoel van die kind, 

19, Vg1, hoofstuk·s, pp, 95 -99, 



* 

113, 

Dogmatisme: di t is as die ondeJ:'W:Y-S.~~ eensy:d_~_g, _onkri ties slegs 
c·-<.o~: ... '<: ·;;.,: • .;.·:, .. .. : -~-·-":':";" .. ~·-----o.=="'~-=-=-· -=·:'::c~.n<·-...,.'" ~c ...... ., ......... r:>'~---·-"""'•' ·-·•-·"'""'---~=:~·::....o..--:;-=.,..,.~~<:-'="•;::.~':';:>;~::"'" 

sy eie mening afdwing wat kerkis~e to~ gevolg het , Die Geloofs~ 
- .. --· .. ···-·:=>::~'-'=""'"~=::....,,-_ ... ;~::.;.:::..:::... ... ~.:..:~,:..-::::.:...::-.:==..:::.t::~~-=-.:.•.:.:.••-=-""~-:..-::=.."7-==-~::.=-=-"~:~.=~=~-'~·'-t. 

leer .moet gegrorid wees -- op die- Skrif en nie op 'n bepaalde geslote 9 

nie Skrifgefundeerde dogma :nie. bie dogma wat voorgehou word moet 

steeds Skrifverantwoord wees , 

* , Eksistensialisties-aktualistiese onderrig: die Geloofsleer moet 
~----~--------------~------------~~-- -------------------

* 

* 

wel aktueel aangebied word, maar daar moet ' gewaak word teen 1n 
~ -=-.:.o-· --~~_.,..,-...:=..;..-'""--"-....:............,.-=-=-"='<>...:>"""""""="'=-,.-=-=~='""'==..,_-=="""''""'=•;.. .. ..,_, .. -...::~ ..... =-.,.,.=·:o= .... -.. ="·"'-~"~---

oorbeklemtoning·van die aktuele, Die eksistensie eri aktuele 
~~-,:_~: ·· --------~-~,..=-~~-=~~ 

·konkrete situasie ' is nooit uitgangspunt nie; die ·Skrifwaarheid 

bly_ ,~ie ui tgangspunt' maar di t moet vir ·die eksistensie van die 

kind, sy bestaari "in die -konkrete situasie iets te se he, 

Mo;ral ~sl!l.e ~ die sedelike word as die vernaamste dQel van die ge= -· 

lo~i_~~~!~~~£1oo~~gte~n genadegawe van God en die sedelike 
, . - . -~-.,_, ... ~~--""-"'"'"--~~...,..~~=""-·...-........ ---:-..,.,~.,...,_--_,._.._._._ ___ , , __ "'"~--"_........_,._.~oo<."'"' 

sonder' ChristU? bestaan nie, 

Estet;isme: da~r moe1: gewaak word teen die "mooimaking" van die Skrif 
~~....,..,.·=-=-==--;_":'!,. .-··-.. ~ , ___ .,,..,..,. ...... ,_...._~---· ~-,~-._,_-~--"o:.>o:~u""'-"""'"-·'"""""·'-~-:.,..,.,.. .. ,.,=-----~---=--"="'""...,.·""-=""""'=-==-~-~"""'~' ... ''""-''""":..::'""'·'-=-""""~"' ... .....,._,....,, 

vir die kind op 'n wyse wat lei tot Skrifverdraaiing , 
.;-... _.. ..... -

* Mirakelgeloof: die wonders in die Skrif mag nie · as toordery voorge;:; 
....... .,, ~---- · ~- --·'·-·· •'- "' ·' ' .. : .:-.. :.. .:: :.;; .. _ , • .• : .. ,~·.:.:::•:.:..:::.=...,·>:..:~..;.~""""::;..:;--"·c::=;~,.,.-"'"'""'=·•::z~ .. ·.,,_,.~-"'-.._ • ...,._,c.:~·~.,,_,...:-,.,,:-."'--==<-'<..., .. .,_. ... =.:-=-.""""'· 

stel word nie : 

* Lewens vreemde en/of plat uitdrukkinge: daar moet gewaak word -teen · 
.... =-""-="~ ..... ..,..,,.._..~"-"'' ... """'""'-· ---· ~=-.,..,.-~-=c;O=~=-=~ ..... ...,._,.::::-~~~~~ ........ ~~== ....... --~-==--=,.,.,=-:.>:.."==--..=:=-= ....... ~-

niksseggende ·· mooi woorde wat net pure woordinflasie is, In die 
""'-'---•.::::..--.;;-..:::.:::.:...:..=::<>;.;~,-...::.o:..o.;.:\~~"-~•~o.r.oo>::..--...... ~~-.-:-.:.-:.."'~-:.ooz•,.,_ ... ~-..-..r.;,:.:.o>.o.:o:.o-::~-~·:::..·::r~e;o3'-·_,.~~·"'"'-~..u·: 

Geloofsieer :moet ' ! E.:L.4Je .. J$~J:'_D- de_tirged:dng word. 
~~~"""-P--

* Fundament_CJ,_lis_t:~~!?€) _ Sl5~i:fyerklaring_: die ·woord van God is geen weten= 
c:,.~~..,=~'---- __ , __ . ___ ._ ._-_;. .c_,""""--'-"•--·"~ - - ··'·-·- __ _,_.;... .... '0'::<,"-="-'-~-==~=-=r~-~ .. '""=" - - q;--="..--""""'>»-c~:·.:-c:=-"""'"'~-'-"<.:'~--,'----=-2c".-,,-.._"7", . 

skaplike handboek nie en gee geen wetenskaplike verklarin£§_ van 
--_,..~~ ...... =--..... .....,..,.,~--"''·=-'-""'=.:....,.....=~'<><"---=-~"'-===-===-..-==•=:~m.· .... .;O:""-:'.~'-"'-=-=-=.o:-=-"~"".-...:-o-=•..,.,_.._..~=""""""" ,.,, . .,_, 

wetenskaplike vraagstukke nie, -.... _._._.~-



10. ~--1 Oie skoolhoof en die vakinspekteur het .'n ·bepaalde taak 

t.o.v ; die .Geloofsleeronderrig- op skool 

114. 

Die skoolhoof is verantwoordelik ·vir die gees waarin-die Geloofs= 

leeronderrig sal_~aasvind. As die voorgestelde herformulering van die dogma= 
.,- 20) 
klousule sou geld, moet die skoolhoof toesien .dat die regte keuse gemaak · 

en die Geloofsleersillabus . reg uitgevoer word. Die skoolhoof moei: t9esien dat 

die. Christelike karaktel:', soos bepaal wo-rd deux w~t 39 van 1967 ,_ in alle vakke 

ingevoer en.uitgevoer word. 

Die hoof moet ook . toesien dat die Christelike karakter van die skoal gehand= 

haaf en bestendig word; iri diE~ opsig is die hoof. medebouer aan die geloof van 

die kind.. Die hoof sal steeds moet toesien dat die ondexwyser se · geloofs= 

belydenis dieselfde is as . die belydenis wat-deur die skool onderskryf word. 

Die hoof · moet ·die basis le waarop die Geloofs!eeronderwyser kan voortbou. 

Die sukse·~-~Y.~~-2:1~ G~~J9.2~:f2J_(?,_~r-9It~~.!!.i[ op skoal sal dus bepaal wo-rd deux die 
- ~--·"-"''·'""'="""'"··r.,_. ... ,._..,_,. .. ~;=-==-<~~--"'-··· .. "-"=-"""="""-"'""~ .... ~-,..--~~~---_, 

mate waaxin die hoof daarin slaag om die.grond vir geloofsbou te le. 
- ------- ... -....=;~·.-:==-~~~.:...:.:..,.._~..,.~~"--=--~-..-.'=""-

-~ .. 

~~~~pspekteur mq¢t __ w~eJ:> .. :toe.sie.n~_d_<Lt~~dle,,J?J!_dSLTW)!:ser · reeds vanaf standexd · -..., 
ses bou aan _d.~e __ Isfnci __ s~ __ g~Jg()f . Die inspekteux moet die Geloofsleetondex= 

F' ·-·_-·.::""":·=·""-..,.,.~-"-"'=-:-:--"----"'"'-""""'·=··o<: ...... ·------~ ----------- ----- -="'-----·--· ______ ;.,. ______ _ 

wyser se eie ins:telling t.o.v. die Geloofsleex toets en bepaal of die lee-r en 

lewe van die onderwyser ooreenstem. Die inspekteux moet· daarop let dat daar 
------~---·-·-. _____ ._,,....-= ....... -..~,--.-............ ~·"-'-':=-::.:--,. ... ~-·~-~ 

ni e on de rwys ers is __ V/ at G~_l_oo_f~}~ e!. .. ~9.~1!9:n9J.~.d .. ~dill:~.di~L.R~YsJ:~~®.~ l:Q.~l'L~..;..QJ,. 
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kind. · ------

20 . V gL hoofstuk ~- . 6, pp. 106 - 108, 
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SUMMARY 

1. The· revival of Christian religion has once again placed the focus on 

man's faith and -thus also on'the teaching of Christian Faith at school, 

so that ·-Christian Faith can appeal to the pupil anew; 

2. The· teaching of -Ch-ristian Fa_ith is the most important discipline of· 

religious subje~ts since it is--the determining and directing factor 

which governs one's whole life, _i,e,' to whom the child will devote 

his' life; at school and extra-murally. 

· 3. The pis tical modality (faith)· is ·man's supreme. function and all other 

human functions· are stibj ect to the guidance of faith. Human functions 

a::re: developed under the guidance of the pistical function. Thus th·e

instxuctiori in Chr~stian Faith. can be seen as the heart of Christian 

education; 'the foun4ation on which the child can build. 

4. The task of the educator is to help dete-rmine norms and supply 

4ixectives in the.development of the functions of the child. 

Ch-ristian Faith is di-rected towards the ·-religious as well as the· 

othe-r functions of-man. Education is- thus subject to the guidance 

of faith. 

5. In Christian Faith the dogmatic should be taught, but not a specific 

non-Scriptu-ral dogma. However, ·the teacher cannot shed his· personal. 

:religious conviction which must, perforce, 'influence his ·instruction 

of Christian .Faith. 

6. Every lesson in Religious Instruction ·should reinforce the faith of 

the ·-child. Although Christian Faith as· a subject is :restricted to 

standexd ten, every lesson f-rom sfanderd six onwa:rds should confi-tm 

· the pupils_ faith. Lessonsrin other subjects, like History and 

Science,_should contribute to the confirmation of faith. As a 

c6nsequ~nce·- the chiid will experience and realise his- faith. 
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7 .. The teacher of Christian Faith·must.guide the.pupil to an acceptance 

of a specific religious conviction, otherwise the child will form a 

neutral idea of God, The clauses on dogma in the education ordinance 

expect a neutral Christian Faith instruction, To circumvent neutral 

instruction~ it -is·recommended that Christian Faith is presented on 

a differentiate.d basis, so that· the members of each religious group 

will :receiVe instruction according to their specific religious con= 

viction, 

.8, Ch:ristian Faith inst:ruction makes·high demands on the teac}wr, viz. 

that .the teacher is not a minister, that Christian Faith should be 

·'Biblically centred, that the psychological development of the child 

should be borne in mind and that· the.teachex must guard ·against 

factors which could affect the nature of Christian Faith instruction. 

Christian Faith instruction requires ·a specific method in which the 

following may be lJSed succes·sfully: class ·.discussion, dialogue 

teaching~ the buzzing groups,: the question-and-answer method, the 

method of ·setting problems, and the self-study method~ 

9. The 'teache:r of Christian ·Faith should be .aware of .factors which could 

have an adverse affect on pupils, Intelligence~ feelings and morality 

should not receive undue stress, Churchism may not be encou:raged 

through the absolutising of personal opinion, nothing in the Bible 

that seems unacceptable may·be omitted and'Scriptural Truths'may not 

be presented euphemistically, The Bible is, furthermore, no Scien= 

tific ·text-book, 

10. The principal and the subject inspector must see to it that the' 

foundations for Christian Faith are properly' laid and· developed. 
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