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. . 1 
Na die vorige beskrywings ) is daar nog nie vo1doende e1.a.ndag a.an die 

na.sionB.1e acs:pek van Chri ste1ik-nasiona1e onderwys bestee nie. Dis nodig 

om die vo1gende sake in meer besond.erhede te bespreek~ Die histo:rie-se 7 

bevo1k:ings- 1 taal- 7 ku1 turele 7 tradi.sie- 1 sosiale en bodem:perspekti.ef·o 2) 

Die geskiedenis van d.ie Re:pub1iek van Suid-Afrika begin nie "By Jan 
··-

van Riebeeck 7 ook nie by Prins Hendri:Jt· die Seevaarder nie1 en ook- n:iEP 
. . . 

by die vroegste .Euro:pese beska.wing nie~ Dit begin by d.ie s.ke:p:ping1 en 

Gen. 1~1 is die a.a.nhef daarva.n.. Die geskiedenis eind.ig ook nie voo:rr 

die 1a.a.ste dag van die aa.rde se bestaan :rii eo Di t is 1 w. integrerend.e d'e6"'I 

van die were1d- en ewigheid.sgesk":leden":lso Dit is on1osmaak1ik verbond.e 

a.a.n d.ie groot Godspla.n en Godsbestiering van die heelalo Om J ~>H<> Bavinck. 

se beeldspraak te gebruikg Di t is een golfie in die groot oseaa.n van 

die oneindige gebeure, d.is.t t.n mikrokosmos in die makrokosmoso 

Desnieteensta.ande is die Suid-Afrikaanse geskiedenis tn eie gesk:ie:= 

deniso D:is eiesoortig 7 met ~n herkenbare eie identiteito Dit dien tn 

b~ondere doel 7 dis !n olondere steen in die gepou van God en dit verd:ie~. 

die besondere aandag van die inwoners van Suid-.A.fr:ikao 

'n Geskiedenis wat bestaan uit name 1 datums en gebeurtenisse is 

nie geskiedenis nie 7 want dit is kleur1oos, sinloos, nutteloos en nie 

eers die skaduwee van die werklikheid nieo Die die:pere sin ontbreeko 

Daa.rom moet die na.siona1e geskieden:i s in sy ondeurgrondelike Godsmo= 

tief gesien word9 Dis egter nie vn motief mt glad n:ie deur·.die mens 

gevat kan word nie? want die a:prior:i van die godsdienss:in, emos:ie, ver= 

stand, wi1 en liggaam stel d.ie mens in staat om tog bc:de daarvan sin= 

vol te begry:p o 

In die Christel:ik~nasionale o:pvoeding is hierdie benadering·besondel" 

waardevol. Die o:pvoeder gebru:ik die nasionale geskieden:is om die opvoe= 

deling beter bekend te stel met Go do Hierdi e geski edeni s is deel van 

1 ) P~ 28 en 130 hierbo 
2) Lees ook die opmerkings net voor hoofstuk I hierbo. 
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die o:penbaringsgeskiedenis in die sin dat God Hom ook aan die Suid-Af= 

rika.anse bevolking as -va.d.er, bestierde:r, genadige en beskermer geo:pen= 

:ba.ar het .. 

Indiero d i.e o:pvoeder en opvoedeling noukeuri g let op die· hi stor:i ese 

gebeure 7 word da.arirr. ook gel'llustreer hoe God. die Suid-Afrikaanse bevol= 

king opvoed 1 net soos Hy in die By:belse tye die Isra.elietiese en· ander 

volke opgevoed het. Die lesse uit die gesk:ied.enis w,n die ou tyd3) word 

ook in die geskiedenis van a.lle ander tye gevind, o .. a. .. van die· twintigste 

eeu in Suid-Afrika .. God het ook: in Suid-A!'rika won-dere ver:rrig en BY het 

ook strafgerigte geoefeno Die Suid-Afrikaanse volk het ook sy rigters 

en profete o:pgele~ver, maar hela.as ook skuldig geword a.an afgodery en 

verwerping va.n God., Die blote fei:fi; da.t G'od d:ie land nie soos Sodom en 

Gomorra verw:>es het nie~ ook: nie uitgelev-rer het a.a.n 1 n uitdelgingsoor= 

log soos die van J:osua nie en ook nie die Egi:pt:iese plae gestuur het 

nie, getuig e,lleenlik maa.r net van sy wonderbare genade. 

-~.~gf 

Indien die Suid-Afrikaanse geskiedenis egter op die antroposentriese 

vlak benader word, sien die studen-t maa.r net die bloot menslike da"a"rin 

raak.. Die mens ifJ die held en nie God nie, die kousa.le verloop word 

in terme van menslike handelinge vertolk:. 9 die Gbds:ple"n en -wond"EJr word' 

da.aruit geneem en dit kry 'n bloot naturalisties gekleurde voorkoms. 

Die nasionale element vwrd in die lewe verhef tot die status van tn god, 

en dan verwonder so be-de onderWYsma.nne hulle daa,roor dat so min je'ti.gdiges· 

belang stel in Geski edeni s as skool va.ld 

Hierdie horisontale benadering tref nog verdei en dieperb Dit stel 

onohri stel ike nasiona.le norme, d it verwring die mens se perspe.ldi ef, 

di t gee aa.nleiding tot valse evaluering1 di t verheerl:ik die demokrasi e, 

dit vertroebel die intermenslike ve:rhoud.inge 1 dit verska:f die teelaarde 

waarin Sa.tan met gretige ha.nde die saacl va.n onve.rskill'igheid en ongeloof 

~an saa.i. Die bena.rde · toestand :in d:ie internasionale ma.gs:politiek ~o:rd 

verstaanbaa.r. Dit is nie meer onve:rkla.arba.a.r waa.rom dubbele standaarde, 

nivellering, terrorisme en nog baie ander dergelike onheilige dinge 

die moderne mens teister nie. 

Vir d·i.e Christelik-na.sionale opvoeder is God ook die begin:punt, 

voortgang en eindpunt in sy nasiona.le gesk:iedeni s .. Die Bybelse norme 

word aangevJend in die evaluer:ing van die gebeurtenisse., Dan word die sil1ll= 

volheid uitgestrek na die ewigheido 

3 
) Ps. 78 
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Die ware nasionalisme is gelee in die na.sionale strewe om die weg na 

God toe te volgo .Alle ander vorms van na.siona.l:i sme is selfsugtig, sondig 

en skeJdelik vir die na.sionale welsyno 

3· D:ie bevolkin_gsperspektie:£ 

Elke inwo.ner van die ~reld is 1 n nak:omeling van Adami i~ self a= 

damah, aardgebondeo Daarom is homo sapiens die enigste menslike spesieso 

Daarom is elke inwoner die bloedverv-1ant vcm elke a.nder mens op aard.e 

en da.arom is die ga.nse ~reldbevolking van alle tye skuldig aa.n d.ie 

oersonde vc;m Adam en Eva., Die bevolking va.n Suid-Afrika is ook een gol= 

fie in die groot oseaa.n van dis ~reldbevolking, dis ook 'n mikrokosmos 

in die ma.krokosmaso 

Die mensbeeld)is ook die beeld van elke Suid-Afrikanero 

Die wereldbevolking is nogta.ns ged:iff"erensieer in ba-i e volke en na.= 

s:ieso
5

) Elkeen is 1 n unieke volk met sy eie volksa.ard 7 treJdisies, kultuuJ?1 

sedeS! en·· geskiedeniso Dit is om.Jenslik en onprakties om een volk te wil 

verander :in 'n a.nder volk., om een volk deur .1 n a,nder te wil.laat insluk, 

om een volk se ident:iteit o:p te offer vir di~ va.n 'n ander ter Wille 

va.n die volkseenheid of wereldbevolkingseenheido Die groot ver·slte:idenheid 

is self die eenheid. 

Alle volke verkeer in die ha.ndpalm van God o Hy het aJa.n elkeen sy :iden= 

titeit gegee en Hy is Vader va.n en vir a.lmaL Elkeen van die ·verskeie 

bevolkingsgroepe in Suid.-Afr:ika. het sy plek en doel :in die Godsplari., 

Elkeen verkeer in die teenwoordigheid va,n God en elkeen behoort in die 

driehoeksverhoudingv die liefdesrela.sie, te leweo 

Om in die driehoeksverhouding te lewe, beteken nie om dit deur uit= 

- wendige organisa.sie of manipula.s:i e tot stand te la.at kom nie., Die ver= 

.meng:ing van rasse 9 n:ivellering en sosialisering is voorbeelde van sulke 

ekstrinsi eke pogings om lief de en vrede op a.a.rd.e te bring, maar d.i t 

ra.a.k die vel·en nie die ha.rt nie. Dit kan nie va.n die mens m.a!-.a.k; vreJt dit 

wil ni eo Die l:i. efde kan nie van bui te a.a.ngeplak word ni eo Om die naaste 

lief te he beteken nie om gelykvormig aan hom te word nie en ook n:ie om 

hom met huid en ha.ar in te sluk. nie. Dje~iefde k.an nie op horisonta.le 

vlak gevind word nieo 

4) Beskryf op P• 94-105 hierboo 

5) Gena llg8 Lees ook Aa.lders 1 GaCI-la 7fet boek Genesis, Eerste rl.eel, 

p., 305-306o 

-198-



Die wa,re liefde vir die medemens kan net gevind word as da.B,r tn ware 

lief'de vir God is .. En net soos die liefde vir God nie beteken da.t die 

mens en God :identies word nie 1 betaken dit ook. nie dat die mens en sy 

medemens nood1'1endig identies moet wees voor<lat hulle mekaar kcm lief'h'e 

nie. 

Die na.sionale o:pvoeder begin met sy o:pvoedingspog:ing by God, d.~·J., s .. 

hy moet eers self 'n lief'de vir God h'e voordat lw sy opi.medel:inge k:a.n 
•. _, 

lief'h'6 .. Eers dan ka.n hy sy o:pvoedelinge a.anmoedig om lief te h'6. Die 

verwydering va.n-kleur- en.a.nder verskille is nie voorvereistes vir lief'= 

de n:ie .. Trouens, begrip va.n en res:pek vir verskille sonder 'n :poging om 

da .. a.rdie verskille uit die weg te ruim, is die V•')orvereiste vir die lief= 

desverhouding, net soos die begri:p van en res:pek vir die verskille tussen 

mens en God 1 n voorvereiste vir die mens se lief'de vir God is .. 

Die enigste vera.nder:ing in die volkseie wat geregverdig kan vJOrd, . 

is da.a.rdie verskynsels wa.t bots met die Skrif. Dif'ferensia.si.e in kleur, 

ras en bevolkingsgroe:p as sodanig bots n:ie met d.ie Skrif' ruie 7 maar v-ran:::: 

neer daar by kleur, ras of groep 1n lief'de vir iets a.nders as God en sy 

medemens gevind word 7 bots dit wel met die ·.Skrif'o Daarom kan dit 

geregverdig word as die een bevolk:ingsgroep sendingwerk onder lede van 

1n a.nder bevolk:ingsgroe:p doen, maar nie as da,a,r gepoog v-mrd om deur 

middel va.n u:itwendige invloede soos bloedvermenging, 'n vera.nderfng 

a.a.n te bring nie. Dit raak die taa.l- 7 kulturele, tradisie- en sos::iale 

:pers:pekti ewe soos hi eronder beskryf' .. 

:By wyse va.n samevatting kr.:m gese word dat Ch'ristelik-nasionale on= 

derwys te doen het met 

~ die o:pdoen van kennis van die ander bevolkingsgroe:pe 7 

~ liefde en begri:p vir hulle, en 

~ geen :poging om die ander sy eie te ontse, om met hom identies· te 

word of om enige uitwendige reeling ter wille van horisonta.le relasies 

a.€m te gaan .. Die a~ndersheid in die verskeidenheid van mense bring dikwels 

mee dat dit juis nodig is om nie arm-om-die-nek met die ander te loop 

nie. ·Dit beteken dat 'n mate van ske':iding juis nodig is om die verla.ngde 

lief'de, res:pek en erkentlikheid tot stand te bring. 

Dis juis o:p hierdie gebied waar daa.r so bcl.ie bitterheid en stryd 

in die :politiek: te vinde iso Gebeure elders o:p a.arde bevestig die kor= 

rekthei.d van hierdie stalling. Wa.ar is die li'ef'de en vrede na, verskeie 

eeue waa.rin ge:poog :is om Engels- en Franssprekendes i'n Kanada deur 

uiterlik:e organisasie te versoen? Wa.ar is:· die liefde tussen Ier en :Brit,. 
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tussen Indigr en Pakistani 7 tussen Israeli en Arabier, tussen Griekse en 

Turkse Ci:prioot 1 wa.ar da.ar al so lank :probeer worcl om bloot o:p horison= 

tale vlak die verhoudings tussen <.He :pa.rtye op gesonde voet te bring? 

4• Die ta,a,l:pe~s;pekti ef 

Die moe,~erta.a.l is die ta.a.l van die hart .. Dis 'n Godgegewe kosba,a.rheid. 

Dit kan nooit deur 'n a.nder te,al volk·ome vervang 1-1ord nie, want dit is· .. 

deel van die mens se selfheid. 'n Ander ta.al kan baie nuttig wee·s 1 en tn 

1 i ef de vir 'n vreemde taa.l i s glad ni e ongewens ni eo Maar 'n vreemde ta.al 

is net nie die moedertaal nie 7 en dit is net nie moontlik om d.ie ha,rt 

deur midd'el van .'n ander taa.l so die:p te ra.a.k nie. Da.arom is die moed.er= 

ta.al die o:pvoedingstaal, en daarom is moed.erta,a.J.,onderrig een van die hoek= 

stene van Chri stel:ik-nasiona.le onderwys. Maar daa.r is nog meer redesz 

:IE Wanneer die mens sy hart tot God verhef in die gebed, gebru:i·k hy 

sy moedertaal ~ en wanneer omstandighede di t verei s dat hy in t'n vreemde 

ta.al moet bid, bly di t 'n hinderni s wa.t die volkome omgang· met God ver= 

swa.ar. Die gebed word dan soms in o:pgelegde ta,ak en nie 'n s:pontane na= 

d'erkom na die troon van genade nie .. 

:IE '\rla,nneer die mens d:i e Boodsk:a:p lees, verstaan hy d:i t d:i e beste 

wa.nnf3er di t in sy e:i e ta.al oorgesi t :is.. Dan se di t vir hom veel meer 

as wa.nneer d:i.t in die ander am:pste.al of Griek.s of Hebreeu"Sl of Latyn 

gelees word. 

:IE '\rJa,nneer die mens die erediens bywoon om na die stem van die bood= 

ska:p:per te luister, saam met mede-Chr:istene te aa..nbid en tot lof van 

God te sing, is di t nogeens die moedertaa.l wat gebruik. wordo 

'* 1-la.nneer die Chri stelik-nas:ionale onderwyser sy. leerlinge a.ans:preek, 

is die moederta.a.l die d.oeltreffendste onderrigstaalo Ten s:pyte van die 

groot vooru:itgang o:p die gebied va,n die a.anskouingsonderwys bly die taal 

nog die eerste kommunika.siemedium .. 

Ten s:pyte van die :prio~iteit van die moedertaal wanneer dit by 'n 

versk.eidenheid tale kom, is dit nodig om eerb:ied en liefde vir die ander 

man se ta.al te betoon .. Dit strook met die liefdesgebod 1 maar wa.nneer die 

tweede taal. op 'n :persoon afged.wing word, kan daar nie EPra.ke van lief= 

d.e wees nie, want dwang en l:iefde :is vyande van mekaar. irla.nnee-r die o:p= 

voedeling . egter o:p Bybelse gronde gemot:iveer word om sy medemens se taa.l 

met 1 iefde en res:pek te bejeen, sal daar geen dwang nodig >vees nie. 

In Suid-Af'rika, is daa.r 1 n b<:!.ie ru:im verskeidenheid ta.le bo en be= 

hal we d:i e twee am:psta.leo Die inboorlingbevolldng het reeds versk~:i e :tale 
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ge:pra.a.t voor di? blanke beskawing die binnela.nd b:innegedring het, en 

na die ontdekldngs van d:iama,nte en goud het imm:igra.nte u:it ba.:ie lm1de 
,; 

na Su:id-Af'r:ika verhu:is? met die gevolg da.t d:ier> verske:idenheid ba:ie gro= 

ter geword heto Dit bring 'n ernstige probleem mee. Dit is net onmoont~ 

l:ik vir elke :persoon om al daa.rdi e tale a.an te leer bo en beha.lwe al 

die ander d:inge wa.t geleer en ged.oen moet word. Die wet be:paal dat 

It "k ~f'rl .a.a.ns en Engels d.i e la.nd. se a.m:ptel:ike tale is. Di t :is dc:m niks min= 

der as d.:ie morele :plig v<m elke inwoner van die lc:md om 1n redel:ike mate 

va.n va.a,rd.:igheid i~ die gebruik va,n hierd:ie twee ta,le aan te kweek nie. 

Maar wat van d:i e J3antoetale en self's Portugees en Du:i ts vJat d·eur groot 

getalle :inwoners ge:praat word? In die Christelik-nasionale onderwys 

behoort d:a.a.r voldoende moti vering te v.rees vir die vryvdllige 8Janleer 

nog meer tale as die am:ptel:ike, na gela.ng van d:i e taa.laa.nleg van eli e 

leerder, waJnt elkeen wat sy andersta.l:i ge buurman se taJal ui t sy eie 

a.anleer 1 betoon daardeur li ef'de en agt:ing vir sy medemens se taalo 

Die probleem van ta.alvermeng:ing verdien nouk.eur:iger aJa.ndag van 

d:io Christel:ik-na.siona>le o:pvoeder. Is <lit 'n teken van lief'de as die 

tale vermeng word of' 'n teken va.n minagting van die moedertaal? Uit 

Christelike oog:punt beskou 7 is daar net een a.ntirJ"Oordg 1 n Mens w:il dit 

wat jy lief' het 7 suiwer hou. Daarom :praat jy jou moedertaal sowel as 

die ander tale wat jy aanlcer, so ::ruhJer moontlik. Di t beteken cgter 

nie da,t woorde nie oor en weer ontleen mag word. om die e:i e woordeskat 

aa.n te vul n:ie. · Trouens, hierd.:ie leem..Joorde toon eerder dat die een 

ta.al deur die ander verryk: word. 

va:ru 

Die stc:md:punt dat lede van die versk:illende ta.algroe:pe soveel moont= 

lik vermeng moet word 1 o.a. :in die skool 7 om daarmee lief'de en begri:p 

vir meka.a,r se taal, kultuur en trad:is:ies aa.n te kvJeek, kan nie verdedig 

vJord in Chri stelik ... nasionale o:pvattinge ni e 1 omdat di t 1 n ui terlike 

reeling is en niks.met die ha,rtsoortu:iging te doen het nie. t..Yanneer 

een ta.algroe:p ware lief'de en respek vir 1 n ancler taalgroe:p het 1 is dit 

nie nodig om hulle alda.g en onder soveel omstandignede as moontlik te . 

la.at meng· nieo Die mo-tief' vir die lief'de en res:pek moet in die hart: le 

en nie in die organisasie nie. 

Die vrees da.t een taa.lgroe:p deur die ander versi'Ielg sal word, berus 

juis nie o:p lief'de en res:pek nieo Lief'de en vrees is nie broers n:ieo 

Hierdie vrees gee maklik a.a.nleiding tot bestryding van die ander taal 7 

soda.t lg. d.an weer bedreig voelo Da.n word cd:ie stryd so ma.klik onder die 

dekma.ntel van die.bevordering van die belange van die eie taal gevoerf 

maar as die bevordering nie in lief'de teenoor die ander taa.l geskied. 

nie 7 sal die vooruitgang ten koste van die belange van die andf)r t?>al 
~-------~---~·~·--··-~-·--'---...__._ • .,__. _ ____.,__~_.~.,________,_ _________ _D,..,£).,... ·=--.. _____ _ 



Diekt;ultuur van die bla.nke rasse in Suid-Mrika is in baie gevalle· 

so eenders dat daar ni e van 'n verskeidenheid ge:pra.a.t kan word nie~ 

Die womings, sa.kegeboue, kleredrag1 voedsel, ens .. , wa.t a.lmal deel van 

die k.ultuur vorm 1 is voorbeelde., In ander gevalle is daa.r egter merkba.re 

verskille 1 bvo in letterkunde 7 Sondagsontspanning en sportvoorkeureo 

Hierdie verskille is egter nie so groot soos die verskille tussen die 

kulture van die blankes en die in1k>orlinge nie 1 veral as die wonings 1 

kleredrag, kuns 1 persoonlike versierings 7 enso 7 van die blankes met die 

van die :Ba.ntoe in hulle tradi sionele vorm vergelyk word. 

In die geval van die kultuur word een bevolkingsgroey baie maJrlik 

deur 'n and.er bel'nvloedo Afrikaners neem al hoe meer deel El.an tipi es 

Engelse sportsoorte, :Ban toe 7 self's in die tui sland.e, dra al hoe meer 

dieselfde klere as d:io bla.11.k.es 7 :Bantoekuns word :in ba.ie blankes se ivonings 

as vers:ie:dng gebruik 1 enso Hierd:ie versk;ylJ.sel skep die indruk. dat die 

kultuur by uitnemendheid die gebied is vir die aankweek van goeie ver= 

houdinge tussen d:i e rassegroepe .. Maar daar is ook 'n keersyo 

Die blankes sal waa.rskynlik nooi t genoee neem met ri tuele moord.e 

en die vervaa.rdiging van 1 ,muti" uit dele va.n die menslike liggaa.m nie .. 

As hierdie sake in die lig van die Skrif ondersoek 'l'lford, ka.n die hou:= 

ding van die blankes geregverdig word., Trouens 7 die kriteria vir d.:ie 

beoordeling van die a.a.m1.eemlikheid va.n kultuurvorme en -uitinge behoort 

in alle gevalle en onder alle omstandighede in die Skrif gesoek te word .. 

Die pasgenoemde geva.lle le dan die verpl:igting o:p daardie :Bantoe wat nog· 

in sy kul tuur gebruik ma.ak van ri tuele moorde en , 1muti 11 wat op onheili= 

ge wyse verva.a.rd:ig is, om hierdie onchristelike kultuurvorme te staak. 

Maar dis lank n:i e al k:ul tuurvorme in Su:id-Afrika wa.t bevraa.gteken kan · 

word nie. Daar kan ook met reg gevra vmrd of sommige letterkundige 'lcJerke 1 

in albei amps- so1r1el as ander tale, sommige standbeelde, die moderne 

kleredraJg 7 ens .. wel tot eer va,n God streko 

Vir die Chri stelik-nas:ionale o:pvoeder is hi erdi e saa,k va.n kul tuur 

van besondere bela.ng, a.a.ngesien 'n baie groot deel van die k:ennis 1rrat 

aa.n die leeTlinge oorgedra word. 7 kultuurkennis is. Daa;r bestaan 'n· liiTesen= 

l:ike geva.ar dat hierdie sa.ak oordryf ka.n word 7 soda.t die kultuur of die 

mens wat die kul tuur bedryf, die middelpunt van die onderwys sa.l VOl"'m en 

n1e God nie, Dit is vera.l die geval waar d.ie humanist:ies georienteerde 

lewensopvatt':inge gehuldig i>Vord, en hierdie soort o:pvatt':inge :is glad nie 

onbekend in Suid-Af'rika nie., Gevolglik. verkeer die Chr:istelik-nas:ionale 
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ondervzyser 7 ouer of ander o:pvoeder in ':m moei.like stryd. Di t is bvo geen 

mak.like taak om o:pvoedelinge te oortuig da.t daar aan a.lle sport tot eer 

van God deelgeneem moet word nieo Da.2.r moet bv~ nog 'n Christelike mo= 

tief vir 'n s:portsoort soos boks bedink: ·vrord. In d1e geva.l van die letter= 

k:unde en ander kuns s&rte kom die vraag van so ewerein:i tei t in ei e kri.ng 

weer na vore, en dan moet uit Christelike stand:punt nogmaals gese Nord 

d.a.t geen 11a.re soewereinite:it 'n botsing met die :Sybel of die absolute 

soewereini tei t van God k.a.n veroorsaa;k: ni e., Dis 'n mensgemaaJtte so ewe== 

reini tei t 1;1a..t 'n kunstena.ar la.at beweer dat hy self die norme vir sy kuns 

kan vasstel en hom deur niemand buite sy vakgebied. laat voorskry:f 

nie. Die gevolg van hierdie houding het· reeds aanleiding gegee tot 

,,kunsv-Jerke 11 wa.t vanuit die :Sybel beoordee1, niks anders a.s :pornografie 

is nie. Talle voorbeelde ka.n aangehaal vJOrd ui t koerantberigte va.n .. die 

afgelo:pe twee dek:ades. 

Die godsd:iens word soms as kultuur beskou, maar hierd:ie stand±Junt 

sta.an lynreg .teenoor die gedagte van die Godso:penbaring. Kultuur is 

menseHerk, ma.a.r godsdi ens :is deur God :ingestelo Die mensewerk beb;oort 

ook tot eer van God te strek 1 en dit word ook voltooi deur die genade= 

ga.wes van God 1 maar die godsd:i.ens is 1n direkte voorskrif -\lBJn God.; Hier 

word vanselfs:prekend die Chr:istelike godsd:iens bedoel 1 vJa,nt. ander gods::: 

dienste is onwa.a.r en d:ikwels wel die werk va.n mensehande 7 sodat dit Nel 

kul tuur :i So Daa.r moe-'G v:ett'der tussen kul tuur en godsdi ens onderske:i word 

omda.t eg. meehel:p om die mens se lewe o:p a.a.rde te vergemaklik en te ver= 

aangena.am, al strek dit tot eer va.n God, ter-wyl lg. cLie soeke na God en 

die gemeenska:p met God is:.:.. Dis vender nodi g om te to on d.a.t die skrywe 

va.n die :Sybel en die bou van tn Godshui s, om net twee voorbeelde te 

no em, kul tuurvorme is wat ui tdntklik bedoel is om as goclsdi ensfasi.li= 

teite te dien 7 maar dat dit nog"nie god.sdiens self is nie .. 

Die kultuurska.tte van die :Sybel is weergaloos~ Hulle is volmaakte 

modelle va.n alle kultuurvorme., Die tegniese vorme van die hedenda.agse 
' 

kultuurstukke mag verskil van clie van die :Sybelse tye, ma.ar die tegniese 

vorm is 'n hul:pmiddel en nie die d:ie:pere wese van d:ie kultuur nieo · 

Tog word in die Bybel gedeeltes gevind wat aan alle eise va.n die heden== 

daa.gse letterkunde voldoen 1 bv. Ps .. 68 as ged:ig en die boek Ester as 

kortverhaa.l. 

So is dit d.an dat die nasiona,le kultuur deur die Bybel ger:ig moet 

-vmrd
1 

en as 4-it gebeur terwyl da.ar 1n verske:idenheid k.ulture in een la.nd, 

soos in Suid-Afrika 7 gevind word 7 d:it die ware grondslag vir l:iefde en 

res:pek vir mekaar se kulture vormo 
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6.. Die tradi s:i eperspekti e:F 

'n Tra.disie is· ~n gewoonte van 1 n hele groe:p mense 1 bv ... tn vol:k: 7 

wat oor 'n la.ng tyd:pe:.:t:R: ontwikkel i sq Die oors:prong :is dik:Wels nie meer 

ontdekba.a.r · nie, en die waarde wat dii:l verteenwoordig 1 is d:i.kwels nie 

meer duidel:ik ni e of kan selfs bevra.a.gteken word., Die eetgev-Joontes van 

·tn v.olk bied 1n goeie voorbeeld om hierdie stell:ing te illustreer. 

Die norm va.n beoordeling va.n tra.di es is o0k in die Skrif te vindeQ 

V.Taa.r tra.di es dik"wels so vasgegroei is in die 'Volkslewe dat hulle haas 

onui troeiba.a,r is 7 moet nogtans gevra word of hulle Bybels geregverd:i g 

kan -vmrd. Indien dit nie gedoen kan word nie~ :is d.it die Christen se 

:pl:ig om die saak: reg te stel, ongeag die -vJeersta.nd wat -onderv:ind ma,g 

word .. J.\1a£l,r a.lle hervorming moet in li efde geskied'1 anders kan <lit meer 

kwaad as goed doena 

D:i e Chri stel:ik-nasiona.le o:pvoeder ka.n hierdie sa,ak ni e omseil nie .. 

Daarom moet b.y deegJJik ondersoek instel na die aard en a.anv8.arbs .. ar~Teid. 

van sy nasionale en a.nder tradisies. Ook h:ierin moe·b hy aa.n sy o:pvoede;;: 

l:inge leidin.g geeo D:it ga.an dan om d:ie behoud v.an die na.sionale tradisies 

wat meehel:p om die o:pvoedeling na. God toe te lei en begelei 1 en di.o 

verwer:p:ing of omvorming va.n tradi sies wa .. t nie meehel:p e .. 

Die mens is besonder sensitief wannoer dit by tradisies kom .. D:ile 

ouer konserwe.tiewe mens li'dl gewoonlik niks weet van a.:fwyk:ing van di.e 

tra.d:is:ies van die voorvaders n:ie, tori,zyl·die meer :progressiewe jeug heel 

dikwels die tradisies o:psetlik verbroek. Maar a.lbei, die konserwa.tie1rl"e 

en die :progressie.,re elemente·1 redeneer heel dik:wels o:p bloot hfJr:isontale 

vlak en vra nie na watter leiding die Woord van God kan gee n:ieo D:it 

ga.a.n nie om die behoud ·van die tra.disie omdat dit deel van die volkseie 

is nie 1 en ook nie om die verwerping daarvan omdat di~mens die sin daar= 

van nie insien nieo 

Die groot verske:idenheid tra.disies van die ru:im verskeidenheid 

v:olkingsgroepe in Suid-.A.frika, ske:p fn besonder kom:plekse :probleem. 

In ta.lle_geva.lle is die tra.dis:ies VCJ.n een groe:p juis hinderlik vir 2n 

ander. D:i t :is een van die redes waa.rom so bai e blankes di t onmoontl:ik 

vind om na aan die Bantoe te lewe, Daar :is bv .. baie min blank:e vroue 

"\'vat bereid sal ~vees om o:p tradisionele wyse in 1 n tip:iese Zoeloehut 

te ga.an inwoon., 

Die Christen wil nogta.ns in li efde en - vrede met sy bure , tra.d:i es 

en al, saamlei'lle .. Om .. dit te ka.n doen 7 is dit nie nod:ig om in alle geva.lle 

toegewings te maak tot 1 n vergelyk getref. is nieo Dit is ook nie nodig 
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om meka.aJr te ve:mny om bots:ingsi tua.sies te. voorkom ni e. Wat wel nodig 

is; is om aan te :pas by die Woorcl van God 1 en slegs waar dan nog verskil= 

le van 'n ernstiige aard voorkom? liewer o:p '·n afstand van meka.aJr te bly. 

Di t kl ink na 'n ongerymdhei d 7 ma.ar 'xr. voo rb eeld sal die saak ophelcler. 

Die blankes en die :Santoe maJg eetge•voontes he vJa:t :Sybels glad nie veroor= 

deel ka.n word nie en wat tog n:ie vir mekaar a,anneemlik :is n:ie .. Dan kan 

d:i e liefde en vrede ju:i s die beste geha.ndhaaf word as die blankes en 

d.ie :Santoe n:ie aa.n een tafel a.a.ns:it nie. 

Hierdie saak raak die Christel:ik-na.s:ionale o:pvoeding nog meer omdat 

rasseverhoud:inge ~n vraagstuk van 1rrereldformaat geword het en so bt:de 

volkere hulleself die reg aanma.tig om <mn andere: voor te skryf hoe hul= 

le die rasseverhoudinge kan verbeter. In sulke gevalle word nogeens o:p 

bloot hori son tale vla.k geredeneer .. Ni vellering is dan ~ n besonder :po:pu= 

lere beginsel 1 en dan word daa.r glad n:ie gevra na. die lig. van die Woord 

nie. Die tradisie wa.a.rvolgens da.ar in Suid-Afrika 1n mate' van skeiding 

tussen w:i t en swart _geha.ndhaaf word? word. summier veroordeel sonder na.= 

vraa.g na d:i. e onderliggende motief. In kort, d:i s nogmaa.ls 'n geval van 

a.ntro:pose:rrrtries hmna.nist:iese teenoor teosentriese o:pva.ttiln.ge. 

Die nie-blankes het reeds ba.ie tradisies van d.ie blankes oorgeneem. 

In sommige geva.lle het d:i t a.l da.a.rtoe gelei dat nfe-blankes :probeer om 

in alles soo s d:i e blankes te lewe. Hi erd:i e na.volg:ing wat tot na.bootsing· 

lei 1 moet ernst:ig bevraa.gteken word. i'Jat is die motief d.a.aragter? Kan 

dit :Sybels geregverd:ig word.? Neem die nie-bla.nkes net Christelik:e tra::: 

d:isies oor of ook a.nderr wat by die bla:nkes ook nie goedgekeur kan 

1-vord ni e? D:i s vrae wa:t elke :persoon vir hom self moet beant.,Joord. Die 

Christelik-nasionale o:pvoedkund:ige en opvoeder ka.n slegs die nodige 

'k:ri teria. verska.f" 

:Oae.r moet ook gewa.a,k word teen tn oordrewe skeiding tussen ra,sse= 

groe:pe 7 a<:mges:ien di t aanleid::lng kan gee tot mina.gting eri· verkle:iner:ing 

van een groe:p deur tn andero :Oie Chr:i stelik-na.sionale o:pvoeder het tn 

moe:i like ta.ak om bv .. d:i e trad.i sionele o:pvattinge oor ba.a.sska:p va"n die 

bla.nke oor die nie-blanke in :Sybelse :pers:pek.tief te bringo :Oaar kan ge= 

vra wordg Is die blanke ba.a.s 1 voog~ voorganger of begeleier van die nie

bla.nke? Is die bla:nke nie in ba.ie o:psigte die o:pvoeder va.n die nie-blc:mke 

nie? 1\.lles moet 'tog na. Gocl toe lei 1 ook clie tradisieso 
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Die mens ka.n nie in rela.sies tree sonder om met God 1 ander mense 

en dinge :in die sk.e:p:ping in a.anraking te kom nieo Nou 1vord so dikwels 

gese die mens is tn sos:i.a,le wese 1 becloelende cla.t hy rnet ancler mense '"'· 

sa.amlewe en die sosia.le omgang· as 'n behoefte aanvoel o Di t kan1. ni'e ont= 

ken vJOrd nie 7 maar clit is ook net een helfte van die waarheid., Die mens 

het ook behoefte aan die omgang met God, en die Christel:i.ke sosiale 

si tuasi e is daa.rdi e si tua.si e ~va,arin God erken word" Trouens 1 net soo s 

in die driehoeksverhouding God-mens-medemens is dit.juis die vertikale 

relasies wat sin verleen aan die horisontaleo 

Die ware Chr:i.stelike sosia.le omga.ng vJOrd in die nagma.alsformulier 
,__,_ 

bc:de duiclelik gestelo Die een'heid van die gemeenj'l.:be in God word verge:= 
~ .. 

lyk met die wyn wa.t vc~,n baie druiwekorrrels afkomsti~~en die brood wa.t 

ui t die meel van baie gra.a.nskorrels geba.k. word., Die begrip gemeente 

kan h:ie1~ met die begri:p nasie vervang word om cUe na.sionale a.s:pek van 

die sosia.le omg;;mg na. vore te bring., 

In die geval va.n 'n verske:idenheid bevolkingsgro:epe soos in· Suid~-::. 

Afrika die geval is 1 ontstaan diesGlfde probleem as by tra.disies, omdat 

die vorms va,n sosiale omgang, gedragskodes en formali tei te grootliks 

van tradisionele aard is en ook net soos tra.disies verskil. Da.arom is 

vir hi erdi e :pers:pekti ef d:i eselfde beginsels a,s 

s:pekt:i ef geld:i go 

,vir die tradis:ie:per= 

Die va.derland of nasionale bod.em is 'n geograf:i ese eenheid met sy 

e:l e kenmerke. Die mens is aardgebonde ~ o"de.mah 1 en da,arom in 1 n bai e groo t 

ma.te 8"fhanklik van die bodemo Dis 'n ga,we van God.i 'n wonderwerk en onm:is= 

bare element in die leefwereld van die menso D:it verskaf voedsel aa.n die 

eter1 m:inera"le vir die nyweraa.r en fondamente v;ir die bouero Dit ver= 

skaf 'w gevoel vcm va.stigheid en vertroue vir vde daarop sta,an, r:igtlng; 

aa.n die reisiger en voorwer:pe vir d:ie beeldspraak van die digter, Dit 

is so 'n nasionale besit soos enigiets anders wat na.s:ionaal genoem k:an 

wordo 

Hierdie va.derla.nd is ook die simbool van die eenheid van tn volk 7 

in :politieke struktuur en 'n veilige ru.imte vir sy bewoners. 1\~a,a;r dit 

is so net as God d:ie hoof va.n d.ie vaderland iso 
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Die grond'gebied van die Re:publiek van Suicl-Af'rika is cteur God a.an 

d:ie bevolldng gegee; net soos Kanaa,n a.an Abraham beloof' en a.an d.ie volk· 

van Israel gegee :iso Die blanke beskaw;ing en Chr:istelike godsdiens is 

met 'n doel hier d~·eur God ge:pl8,nt en onderhou. Die geskiedenis van die 

vaderland.:: s een :paragraaf' in die geski.e:d.eni sboek van God. 

Elke :inwoner van die Re:publiek van Suid-Af'rika, is verantwoordelik 

teenoor God vir sy gesindheid teenoor die ·vaderland en wat hy met die 

boctem daarva.n doeno Elke persoon in 'n gesagsposi sie :is nog meer V®r= 

antwoordelik en die landsreger:ing met sy staaishoof dra die grooiste 

vera.ni1voordelikb.eid. Die lief'devolle versorging van die bodem is net 

sovJel die vera.nt>voordelikheid van d.ie ·stadsbewoner as van die l:toer{t 

Vir die Christel:ik-nasionale o:pvoeder 1 veral die onderwyser, :is dit 

· 'n saak van groot belang. Die o:pvoed:ing moet voorsiening maa.k vir die be= 

studering van die vaderland:sbodem as lc;md van Godg sy bodemgesteldheid? 

sy materiele bronne 1 sy skoonhe:i d 7 sy geski,e.:d.eni s en sy behoud vir cl:i e 

na,geslag., 

In v n eeu waarin die interna.s:ionali sme so hoog aangeslaan vJorct,. 

moet gewaak. word teen die ver1ivyder:ing van die landsgrense, die konso::: 

lida.s:i e met Godvya.ndige elemente 7 die verl:i es aan. identi tei t as gevolg 

van nivellering 7 die verva.l van die veil:ige hawe en d.:i.e uiteindelike 

oorlewering aan die magte van Satan .. Die opvoeder a,s geroe:pene vcm God 

moet sy kragte ins:pan om die o:pvoedeling :in die sa.ak te ond.ersteun, 

want d:i e vaderland v.rord ook aangetref' op die weg "toTat lei van God na 

Gbdo 
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