
HOOFSTUK 6 

SINVOLLE KOMMUNIKASIE IN GODSDIENSONDERRIG 

1. INLEIDEND 

Die vierde aspek van die komrrunikasiegebeure wat aandag verdien 
is die media of die metode van kommunikasie in Godsdiensonderrig. 
Aangesien die vyfde aspek, nl. die reaksie van die kind 'n in= 
tegrale deel van die metodiek uitmaak, word dit ook hier be= 
spreek. 

Die vraag word soms gestel of dit hoegenaamd enige sin het om 
oor die metode van aanbieding in Godsdiensonderrig te besin. Die 
Heilige Gees wat immers die geloof skenk, is soos die wind wat 
waai waar hy wil (Joh. 3:18) en laat Hom nie deur die menslike 
metode bind nie (Stone, 1972, p. 58). 

Daar mag egter nie gedink word dat besinning oor die metodiek 
van Godsdiensonderrig sinloos is nie. Hoewel God met elke in= 
diwidu wat Hy na Hom wil keer op 'n eie bepaalde wyse te werk 
gaan, sluit sy vrymag nie 'n vaste orde in sy werk uit nie, want 
God is ook 'n God van orde. 

Die werksaamhe·id ·van God b ly vir die opvoeder 'n wonder vol 
goddelike wysheid, maar 'n wonder waarby die wette wat Hy in die 
mens gestel het, werksaam is. Die opvoeder wat hierdie wette 
toepas, gryp dus nie skendend in die geheimenisvolle werk van 
die Heilige Gees in nie, maar sluit daarby aan. Die godsdiens= 
tige opvoeder se metodiek moet dus aan die goddelike metodiek 
georienteerd wees. Dit impliseer dat die opvoeder moet besin oor 
'n metodiek van Godsdiensonderrig wat op die goddelike wette wat 
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in die opvoedkunde, sielkunde, ens. werksaam is en op die godde= 
like metodiek gestruktueer is {Stone, 1972, pp. 38-39). 

In die lig van die veranderings wat in die lewenswyse van die 
mens plaasvind; met die gevolglike verandering in die milieu, 
uitsig, kennis en gesindheid van die kind; in die lig van ver= 
beterde kennis van kommunikasie en kommunikasiemoontlikhede, 
maar steeds onder die hooflig van die Skrif, moet gesoek word na 
didaktiese riglyne wat •n verbetering in die kommunikasie in 
Godsdiensonderrig tot gevolg sal he. Dit moet steeds die moont= 
likheid tot die bereiking van die einddoel van geloofsekere 
kinders verbeter. 

•n Volledige ondersoek na die metodiek van Godsdiensonderrig is 
nie hier moontlik nie en ook nie ter sake nie, nog minder •n 
ondersoek na algemene didaktiese beginsels. Die plek en rol van 
kommunikasie by die verskillende aspekte van die aanbieding van 
Godsdiensonderrig moet nagegaan word. Die vereistes vir sin= 
volle kommunikasie moet ontleed word en daar moet gekyk word na 
metode om dit in die praktyk van vandag toe te pas. 

2. DIE AARD VAN KOMMUNIKASIE IN GODSDIENSONDERRIG 

Kommunikasie in Godsdiensonderrig is meer gekompliseerd as 
kommunikasie in enige ander skoolvak. Eerstens moet daar kommuni= 
kasie tussen die onderwyser en die leerlinge wees. Tweedens moet 
daar kommunikasie van die Christelike boodskap aan die kind wees. 
Die hoofdoel van die kommunikasiegebeure is egter •n ontmoeting 
tussen die kind en Christus. In die kommunikasie van die evan= 
gelie is daar nie maar net twee mense betrokke nie, ~ar daar is 
ook •n derde Persoon, nl. die Heilige Gees, wat geloof op 
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onnaspeurlike wyse in die hart van die kind wek. Ten diepste 
is dit Hy wat gee en Hy wat in staat stel om te ontvang. 
Kommunikasie in Godsdiensonderrig lei dus vanaf·kommunikasie 
tussen onderwyser en kind deur kommunikasie van die evangelie 
deur die werking van die Heilige Gees tot 'n ware ontmoeting 
tussen kind en God. 

Kommunikasie tussen onderwyser en kind vereis 'n gemeenskaplike 
milieu, met 'n min of meer gemeenskaplike horison waar beide op 
dieselfde niveau ingestel is ... Dit vereis dus enersyds dat die 
onderwyser die kind voor hom sal ken en by sy kennis- en geestes= 
vlak hier-en-nou moet aansluit. Andersyds vereis dit by die kind 
'n sekere mate van kennis en 'n positiewe gesindheid. 

In Suid-Afrika is dit gelukkig so dat die meerderheid leerlinge 
nog gedoopte verbondskinders is (VanwYk, 1970, p. 462). Silla= 
busse en handboeke gaan dan ook van die veronderstelling uit dat 
die kinders Christene is. Met die toenemende sekularisasie ken 
meer en meer kinders egter geen kerklike lewe nie (Van Wyk, 1970, 
p. 462), en is 'n al groter wordende persentasie van die leer= 
linge onkundig, kil en selfs negatief teenoor godsdienstige aan= 
geleenthede en Godsdiensonderrig gestem. Baie huise is ook nog 
net in naam Christelik terwyl godsdiens tuis byna nie meer be= 
staan nie. Daarom raak kommunikasie met die kind langs die 
tradisionele weg al moeiliker en is dit die plig van die onder= 
wyser, die opstellers van sillabusse en die skrywers van hand= 
boeke om by hierdie nuwe omstandighede aan te pas en wee te vind 
om kommunikasie ten minste tussen onderwyser en kind op 'n ge= 
sonde vlak te plaas. 
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Kommunikasie van die Christelike boodskap vereis dat die Bybel= 
boodskap aan die kind gebring moet word soos dit in waarheid is, 
nl. Godsopenbaring. Daar is nie 'n enkele deel van die Skrif, 
histories profeties of poeties sonder openbaringstendens nie. 
Geen enkele deel van die Bybel kan sonder die formulering van 
die geopenbaarde Christelike waarheid onderwys word nie. Gods= 
diensonderrig sal dus altyd leerstellig wees (Stone, 1969, p. 6}. 

In die kommunikasie van die evangelie is die onderwyser altyd 
beginselgerig, leerstellig en dogmaties en is hy doelbewus besig 
om die kind te beinvloed om die Blye Boodskap nie net te ken nie, 
maar om dit te aanvaar soos hy as onderwyser dit ken en aanvaar. 
Dit impliseer dat sinvolle kommunikasie van die evangelie in die 
Godsdiensqnderrig nie kan plaasvind indien die onderwyser die 
evangelieboodskap nie deeglik ken, verstaan en ·;n geloof aanvaar 
nie. 

Kommunikasie van die evangelieboodskap het altyd die uitwerking · 
dat dit die ontvanger tot een of ander vonn van aksie dwing. Die 
aksie is die resultaat van die verwerking van die boodskap volgens 
die ontvanger se bevatlikheidsvermoe, insig, voorkeur, afkeur of 
geloof. 

Die reaksie kan positief of negatief wees, maar die positiewe 
reaksie is nie aan die onderwyser se oortuigingsvermoe, of die 
goeie kind te danke nie. Dit is die gevolg van die werking van 
die Heilige Gees in die hart van die mens. Die doel van kommuni= 
kasie in Godsdiensonderrig is dus nie oortuiging nie, maar beke= 
ring en geloof (Heyns, 1969, p. 163). 
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3. DIE DOEL VAN KOMMUNIKASIE IN GODSDIENSONDERRIG 

Einstein het die eeu waarin ons leef as een van volkome middele 
en verwarde doelstellings getipeer (Landman, et.al., 1975, p.120). 
Godsdiensonderrig word ook dikwels. gegee sonder dat die onderwyser 
deeglik oor die doel van Godsdiensonderrig as geheel of die doel 
van 'n bepaalde les besin het, en. sonder dat die kind weet wat 
die doel is. Daarteenoor is dit bekend dat hoe duideliker die 
doel deur die kommunikator gestel word, hoe groter is die moont= 
likheid dat hy reg verstaan sal word (Gordon, 1969, p •. 217). 

Daar moet altyd onthou word dat wanneer daar van doelstellings 
in Godsdiensonderrig gepraat word, hierdie doelstellings nie 
deur die mens self besin is nie, maar dat dit deur God self as 'n 
opdrag gegee is, en dat die uiteindelike bereiking daarvan buite 
die terrein van die mensl ike vermoe va 1. 

Die doel van kommunikasie in Godsdiensonderrig is om die kind te 
lei sodat hy "van kleins af die heil ige Skrifte ken wat jou wys 
kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die 
hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtig= 
heid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie 
werk volkome toegerus." (2 Tim. 3:15-17). Uit hierdie gedeelte 
wat altyd te voorskyn gehaal word wanneer daar oor die doel van 
Godsdiensonderrig besin word, blyk die doel van kommunikasie in 
Godsdiensonderrig baie duidelik, en val die doel in drie onder= 
afdelings.uiteen, nl. die oordra van feite en inligting, 'n kon= 
frontering met die feite en een of ander vorm van reaksie. Elk 
hiervan verdien verdere aandag. 



3.1 Die oordra van kennis · 

Hosea se: "My vol k gaan ten grande weens gebrek aan kennis" 
(Hosea 4:6) en Petrus se: "Maar julle.moet toeneem in die genade 
en kennis van onse He,re en Saligmaker, Jesus Christus." (2 Petr. 

,3:18). In die Skrif kry die mens herhaaldelik die bevel 'en op= 
drag om kennis aan die kind oor te dra en ho~ te onderrig. Om 
maar net een voorbeeld aan te haal: "Daarom moet jy die Here jou 
God liefhe met jou hele hart en met jou hele siel en metal jou 
kragte. Ery hierdie wo~rde wat ek jou vandag beveel, moet in jou 
hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek 
as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan le en as 
jy opstaan."(Deutronomium 5:5-7). Oat die kind in die Godsdiens 
onderrig moet.word, is nie 'n menslike doelstelling nie, maar 'n 
Goddelike opdrag en eis. 

Uit die Skrif leer ons: "Die geloof is dus uit die gehoor en 
die gehoor is deur die woord van God" (Rom. 10:17), "en hoe kan 
hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan 
hulle hoor sonder een wat preek?" (Rom. 10:14). God maak van 
mense gebruik om sy Woord te laat hoor. Hy maak van die opvoeder 
'n instrument om die jeug deur sy oortuigende woorde, sy kennis, 
sy metodiek en sy voorbeeld na Hom toe te trek (Stone, 1969, 
pp. 11-12). 

Die oordra van kennis is dus 'n baie belangrike deel van Godsdiens:. 
onderrig en kry ook tereg 'n baie'belangrike plek in die silla= 
busse van die vak. Die sillabusse maak deeglik voorsiening vir 
kennis van die geskiedkundige boeke van die Ou Testament en die 
Nuwe Testament terwyl min aandag aan die groat getal profetiese 
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werke gegee word en die digterlike boeke byna geen aandag kry 
nie. Hierdie saak verdien regstelling. 

Die oordra van kennis bedoel nie die oordrag van alleen feite= 
kennis nie. Feitekennis is allee~ as draer van die Godsopenbaring 
van waarde. Die inhoud moet vir die kind oopgebreek word sodat 
hy dit nie alleen sal ken nie, maar ook sal verstaan en aanvaar. 
Die kind moet die inhoud intellektueel ken, maar dit gaan nie 
in die eerste i nstans i e om die i nte 11 ektue 1 e verstaan van die 
godsdienstige teorie nie.{Muller, 1972, p. 89), maar om die appel 
.van die Woord. 

Die Skrif gee nie antwoorde en informasie oor alle moontlike en 
onmoontlike sake nie en is geen wetenskaplike handboek nie. Dit 
le egter die beginsels vir alle lewensterreine neer (VanWyk, 
1969, p. 25). Die mens het selfkennis nodig en om daartoe te 
kan kom het hy ware Godskennis, wat alleen in die Skrif aan ons 
gegee is, nodig (Kuyt, 1972b, p. 3). 

Daar moet altyd na die blywende betekenis van die Skrif vir alle 
tye gevra word (Van Wyk, 1970, p. 335). Daar moet onthou word 
dat alles in die Skrif sin het, maar altyd in die verband waarin 
dit voorkom (Van Wyk, 1969, p. 25). 

Ons hooftaak is volgens Prime (1969, p. -17) nie om die evangelie 
te verkondig nie, maar om God se Woord waarin die evangelie op= 
gesluit is, aan die kind bekend te maak. Ons moet nie na die 
kind gaan met die houding van "ons het goeie nuus en daarom be= 
hoort jull e te luister" nie, maar moet prokl ameer: "God het 
gespreek en daarom moet julle luister (Prime, 1969, p. 17). 
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3.2 Konfrontering met die feite 

Enige ware kommunikasie vereis nie alleen die aanbieding van 
feitekennis en begrip nie, maar meet die ontvanger tot stelling= 
name dwing. 

"Die vrees van die Here is die beginsel van kennis" (Spreuke 1:7), 
leer die Skrif ons. Kommunikasie in Godsdiensonderrig het primer 
met die geloof van die kind te doen. Dit beoog die totstand= 
kerning van geloof in Jesus Christus as God met ons, en die ver= 
dieping van hierdie geloof. 

Die kind meet die Bybel as die Woord van God aanvaar en meet 
homself in die werklike verhouding waarin hy tot God staan, sien. 
Dit kan alleen wanneer hy voor die outoriteit van God buig en 
homself in die 1 ig van sy Woor.d sien. Hy meet besef dat hy 'n 
skepsel van God is, dat hy in Adam geval en in Jesus, in sy vrye 
genade, weer opgerig is (Kuyt, 1972b, p. 3). 

Deur die gehoorsaming van die grootste van aldie gebooie, nl. 
om die Here jou God lief te he met jou hele hart en met jou hele 
siel en met jou hele verstand, beteken die vervulling van die mens 
se lewe, en dit is die diepste behoefte van elke mens (Veldsman, 
1975, p. 39). Om God lief te he beteken om met God in Christus 
versoen te wees, om bevry te wees van die gevoel van skuld wat 
die gevolg van die sonde is en om te weet wie en wat jy is, nl. 
beelddraer en kind van God. Hierdie wete gee aan die aardse lewe 
sin en betekenis (Veldsman, 1975, p. 39). 

Alle ware kommunikasie is gegrond in liefde. Alleen deur liefde 
tree God in kommunikasie met die mens. Hy beveel mense om mekaar 
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ook lief te he en daaruit vloei kommunikasie tussen mense voort. 
Liefde tussen mense moet gegrond wees op liefde in God. 

Die totstandkoming van ware geloof val buite die beheer van die 
opvoeder, want geloof is 'n genadegawe van God: "Want uit genade 
is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julleself nie: 
dit is die gawe van God." (Ef. 2:8). Die Heilige Gees werk deur 
die Woord die geloof in die kind en dit is daardie geloof wat hom 
in sy ganse lewe lei en voortgaande versterk. Volgens die 
Heilige Skrif is geloof kennis, vertroue en 'n sekerheid waar= 
sonder ware dankbaarheid, liefde en diens van God onmoontlik is. 
Geloof is dus in die ontwikkeling van die kind sentraal (Stone, 
1969, pp. 3-7). 

Die hoogste doel van komrwnikasie is kommunikasie tussen mens 
en God. Dit veronderstel geloofsekerheid. Volgens Bavinck is 
geloofsekerheid die diepste en dikwels onbewuste, onbegrypte 
behoefte van die menslike siel (Stone, 1969, p. 9). Gelowiges 
twyfel ook, maar dit is nie die ideaal nie. God roep in die 
Skrif tot geloofsekerheid op, en die huidige toestand in die· 
wereld vereis dit. 'n Geloofsekere jeug is 'n Christelik weer= 
bare jeug (Stone, 1969, pp. 10-11). Geloofsekerheid moet dus 
'n ideaal van kommunikasie in Godsdiensonderrig wees. 

Die kind moet wel weerbaar wees, en dus gereed om te verdedig, 
maar hy moet ook weet dat die oorwinning vir die Christen reeds 
behaal is: "Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars 
deur Hom wat ons liefgehad het." (Rom. 8=37). Daarom is dit 
_ons besondere taak om die opgestane Christus met alle mag te 
proklameer.(Van Wyk, 1970, p. 501). 
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Die helderste formulering van die geloofsdoel.van die kommuni= 
o<EI.sie in Godsdiensonderrig vind ons by Paulus: " ..• om die 
heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van d~e 
liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van 
die geloof en van die kennis van die seun van God, tot 'n vol= 
wasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat 
ons nie meer kinders sou wees nie ••. " (Ef. 4:12-14). 

3.3 Reaksie 

In die kommunikasiegebeure moet die ontvanger deur die boodskap 
tot een of ander vorm van reaksie gemotiveer word. Dit geld in 
'n besondere mate by kommunikasie in Godsdiensonderrig. Geloof 
sonder goeie werke is in sigself dood (Jak. 2:17). Jakobus se: 
"Wat baat dit, IllY broeder, as iemand se dat hy die geloof het, 
maar hy het nie die werke nie?. Die geloof kan hom tog nie red 
nie." (Jak. 2:14). 

Dit gaan in Godsdiensonderrig om diens van God, maar hierdie 
diens veronderstel voorafgaande verlossing. Verlossing gaan 
diens vooraf: iemand dien God omdat hy verlos is en nie om ver= 
los te word nie. Paulus stel dit duidelik: "Want uit genade is 
julle gered ... nie uit die werke nie, sodat niemand. mag roem 
nie."(Ef.2:8-9). Elke Bybelles moet die kind dus eers by Jesus 
Christus bring en daarna van hom diens verwag. Daar moet dus 
gewaak word teen lesse wat diens sonder geloof voorhou (Van Wyk, 
1969, p. 23). 

Kennis, insig en geloof moet dus lei tot 'n lewe van diens van 
God: die mens moet Hom elke dag van die lewe, op alle lewens= 
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terreine oral in die wereld dien, en in hierdie diens seen God 
die mens met sy koninkryk (Van Riessen & Firet, 1963, p. 73). 

Die kind moet die hedendaagse lewe en wereld vanuit die veilige 
verskansing van die geloof betree (Schutte, 1969b, pp. 8-9). Hy 
moet nie soek na ankers nie, want sy ankers het hy in Gods Woord · 
(Schutte, 1969b, pp. 2-3). Die Bybel is 'n lig vir sy voet en 
'n lamp vir sy pad (VanWyk, 1970, p. 420). Die kind moet in= 
sien dat Godsdiens op elke lewensterrein lig werp. 

Godsdiensonderrig moet nie iets lewensvremd wees nie, maar altyd 
in die valle lewe staan. Dit moet die kind lei sodat hy 'n. goed 
georienteerde persoonlikheid sal wees, wat 'n harmonie van hart, 
hoof en hand vertoon en in goeie aansluiting by sy omgewing en 
samelewing kan leef (Stone, 1972, p. 12). 

Die huidige tyd bied aan die kind 'n groat verskeidenheid keuse= 
moontlikhede. Daarom moet verantwoordelikheid by Godsdiens= 
onderrig 'n belangrike plek inneem (Botha, 1975, p.· 28). Waar 
die mens oor soveel vermoens beskik, moet hy weet waartoe hy 
dit moet aanwend en gebruik. Elke nuwe kragbron bind die mens 
tot hoer en moeiliker roepingstake (Schutte, 1969b, p. 7). Die 
kind moet besef dat elke menslike aksie verantwoordelikheid 
impliseer. Daarom moet Godsdiensonderrig aan sake van die dag 
gekoppel word en moet dit nie net 'n orientering tot die situasie 
wees waar die kind self.sy weg moe~ vind nie, maar moet hy begryp, 
verwerk en betrokke wees (VanWyk, 1969, p. 21). Dit.is die taak 
van die Christen om op alle lewensterreine die sout van die aarde 
te wees (Fourie, 1974, p. 141). 
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Die koninkryk van God moet nie tot die hiernamaals verplaas word 
nie, maar die aardse, wereldse van die Christelike geloof moet 
aangetoon word. 'n Wereldvreemde godsdienstigheid is nie alleen 
kragteloos in sy appel op die mens van vandag nie, maar is ook 
nie in ooreenstemming met die boodskap van die Skrif nie (VanWyk, 
1970, p. 413). Godsdiensonderrig moet nie probeer om God in die 
lewe van die kind terug te bring nie, maar moet aantoon dat Hy 
nog altyd daar is (sien: VanWyk, 1970, p. 414). 

Die reaksie van die kind op die kommunikasie in Godsdiensonderrig 
moet sy hele lewe en al die aspekte daarvan omsluit. Dit sluit 
ook diens aan sy naaste in. Uit versoening met God vloei ver= 
soening in God met die medemens voort en daarom kan en moet hy 
sy medemens betekenisvol dien. 

Die uitlewing van die groot gebod van liefde teenoor God en die 
naaste vorm die basis van die reaksiedoel van kommunikasie in 
Godsdiensonderrig. 

4. FAKTORE WAT KOMMUNIKASIE BE.INVLOED 

Die effektiwiteit van die onderrig word deur die effektiwiteit 
van die kommunikasie bepaal (Schramm, 1963, p. 139). Die basiese 
toerusting om te kommunikeer is vir alle mense dieselfde (Blignaut 
& Fourie, 1970, p. 100), maar daar is 'n menigte faktore wat die 
mate van kommunikasie wat plaasvind, bepaal. Die faktore kan 
soos volg ingedeel word: 
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4.1 Die grondliggende faktor 

Die verbreking van ware kommunikasie deur die sondeval en die 
herstel daarvan in Christus is reeds bespreek. Die teenwoordig= 

heid of afwesigheid van geloof by beide kommunikator en ontvanger 
moet dan as die grondl iggende faktor wat die effektiwiteit van 
die kommunikasie bepaal, gesien word. Waar geloof by onderwyser 
of leerling ontbreek, sal die kommunikasie nie dieselfde hoe 
vlak kan bereik as wanneer albei gelowige Christene is nie. 

4.2 Fisieke en fisiologiese faktore 

Sy spraakvermoe is die basiese faktor in'die kommunikasievermoe 
van die onderwyser. Fraseri ng, i ntonas i e en die vl ak van sy 
stemtoon onder andere sal in 'n groat mate sy kommunikasievermoe 
bepaal. Swak gehoor, swak oe en ander fisieke gebreke by hom 
sal ook 'n hindernis wees. 

By die kind sal sy gehoor die belangrikste fisieke faktor wees, 
maar ander gebreke soos swak gesig en spraakgebreke lei tot self= 
bewustheid en gevo.l gl i k tot meer ges 1 otenheid vir kommuni kasi e. 

Fisieke faktore soos vaakheid, pyn, siekte en liggaamsgebreke 
kan ook 'n sterk invloed op die kommunikasiehandeling he. Die 
onderwyser moet dus altyd seker wees van sy eie fisieke paraat= 
heid en sterk bewus wees van moontlike gebreke by die leerlinge. 

4.3 Eksterne faktore 

Niks verbreek die kommunikasie tussen die onderwyser en di~ leer= 
linge vinniger en vollediger as 'n steurnis van buite nie. As 'n 
by byvoorbeeld in die klas inkom en rondvlieg, sal dit niks baat 
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om vir die kinders te se om die by te vergeet en op te let nie. 

Hulle sal in elk geval van die onderwyser vergeet en na die by 
oplet. Wanneer 'n steurnis van buite die kind se nuuskierigheid 
prikkel, is die uitwerking daarvan op die kommunikasie fataal. 
Die beste oplossing hier is om aan die steurnis volle aandag te 
gee sodat die nuuskierigheid bevredig kan word of totdat die 
steurnis verdwyn. Ander faktore soos 'n los knoop, 'n skewe 
das, 'n kol op 'n rok of 'n vreemde reuk kan 'n hindernis in 
die kommunikasiesituasie wees. Swak lig, 'n telae of 'n te 
hoe temperatuur is ook soms hinderende faktore. 

Die onderwyser moet voortdurend op sy hoede wees vir steurnisse 
van buite en moet besef<dat hulle die kommunikasie summier kan 
verbreek. 

4.4 Geestesgesteldheid 

Op hierdie terrein is daar soveel faktore dat slegs enkeles as 
voorbeeld genoem kan word: sielkundige faktore soos vrees, 
hartseer, teleurstelling, frustrasie en opgewondenheid; sosiale, 
kulturele en opvoedkundige ontwikkeling; vorige ondervinding; 
begripsvermoe en taalvaardigheid; selfvertroue, belangstelling 
en aanleg; verstandelike vermoe; motivering; die nodigheid 
van reaksie; gesindhede soos liefde of antagonisme teen die 
onderwyser; entoesiasme; humor; ens. ens. Geestesgesteldhede 
waarvan die kinders dikwels self nie bewus is nie, speel 'n be= 
langrike rol (Gordon, 1969, p. 26). 

Sekere geestesgesteldhede by die kind kan die onderwyser maklik · 
raaksien of bepaal. Die meeste le egter diep verborge en dit 
is vir die onderwyser dikwels prakties onmoontlik om hulle te 
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bepaal. Aansluiting by die geestesgesteldheid van die kind is 
dus baie moeilik, maar dit onthef die onderwyser nie van sy plig 
om te probeer nie. As hy waarlik in die kinders voor hom belang 
stel, sal hy baie van hulle te wete kom. 

4.5 Eietydse faktore 

Hierdie eeu, waarin die tegniek die kommunikasiemoontlikhede 
verbysterend uitbrei, le ook sy eie nuwe probleme in die weg van 
kommunikasie. Ons noem slegs 'n paar voorbeelde: die ver= 
ontpersoonliking en versaakliking in die tegniese samelewing;· 
die afstomping van die woord deur die moderne metodes van reklame 
waarin die woord sy diepte en persoonlike klank verloor; die 
breuk in menslike verhoudinge wat tot 'n breuk in kommunikasie 
lei, want werklike kommunikasie vind alleen op die basis van ge= 
sonde interpersoonlike verhoudinge plaas; die verdringing van 
die woord deur die beeld in byvoorbeeld die rolprent en die tele= 
visie; sekularisme wat die mens sy lugdraad vir geestelike 
waardes laat inboet het; die moderne kultuur, gerig op die vaste 
orde, die doelmatigheid, die verifieerbare en die onpersoonlik
saaklike. Bogenoem:le faktore, onder andere, maak dat die heden= 
daagse mens moeilik sy hart vir die onsigbare, die subjektiewe 
en die ewige oopsluit (Muller, 1972, p. 83). 

Die onderwyser in Godsdiensonderrig moet voortdurend van die 
faktore wat die kommunikasie kan beinvloed, bewus wees. Die 
negatiewe faktore moet, waar moontlik, vermY word en die posi= 
tiewe faktore moet hy tot dieper kommunikasie ontgin. 
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5. ONDERWYSMETODES EN -BEGINSELS 

Onder metodes verstaan ons die ordelike, planmatige en doel= 
gerigte prosedures wat deur die onderwyser gevolg kan word om 
die gewensde kommunikasie in Godsdiensonderrig te bereik. Dit 
is die weg wat gevolg word om die vooropgestelde eindpunt te be= 
reik en is nodig om die Woord so duidelik moontlik en so na as 
moontlik aan die harte van die leerlinge te bring (Stone, 1972, 
p. 38). 

Ongelukkig bestaan daar nie 'n onfeilbare resep wat, as dit 
stiptelik uitgevoer word, sukses kan waarborg nie (Hurn & Van 
den Berg, ca. 1974, p. 56) en d~ar bestaan 'n groot verskeiden= 
heid uiteenlopende menings oor die metodes wat gebruik behoort te 
word (Kraemer, 1956, p. 118). 

Die metode wat toegepas word, word deur verskillende faktore be= 
paal. Die belangrikste faktore is die aard van die leerstof, die 
peil van die kind en die persoonlikheid van die onderwyser. So 
sal. verskillende onderwysers verskillende metodes by die aan= 
bieding van dieselfde leerstof aan dieselfde kinders toepas ter= 
wyl dieselfde onderwyser se metodes sal wissel, afhangende van 
die kinders voor hom en die aard van die leerstof. Daarby word 
daar dikwels gedurende een les van verskillende metodes of kom= 
binasies van metodes gebruik gemaak (Hurn & Van den Berg, ca •. 
1974, p. 56). 

Om sinvolle kommunikasie tot stand te bring, moet 'n metodiek en 
didaktiek ontwerp word wat daarop gerig is om: 
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* 

* 

* 

* 

* 

Die hele leefwereld van die kind onder die singewende 
beligting van die lewende Hoard van God te stel; 

die Heilige Skrif by elke lewensituasie van die hedendaagse 
kind sinvol te betrek; 

alle absurditeit uit die lewe van die kind te hou en om 
hom nuwe visie op die sin van lewe, mens en wereld te gee; 

onderwyser en kind in persoonlike relasie tot mekaar te 
plaas sodat die onderwyser ware begeleier van die on= 
volwassene op weg na volwassenheid sal wees; 

alle ongesonde konvensionaliteit tot niet te maak en om 
die kind in staat te stel tot verantwoordelike selfstandige 

beslissings; 

* naasteliefde by die kind·te kweek, gegrond in geloof in 
en liefde tot God, wat sy bestemming vind in die alles= 
omvattende Koninkryk van God waarin Jesus Christus die 
beginsel en·sy Woord die grondwet is (Van Wyk, 1970, 
pp. 409-410). 

Metodiek in Godsdiensonderrig moet enersyds ten valle gebruik 
maak van die hedendaagse strominge en moontlikhede en andersyds 
die skadelike elemente in die huidige situasie onskadelik maak 
(Van Wyk, 1970, pp. 408-9). 

Daar bestaan 'n groot verskeidenheid metodes wat in 'n mindere 
of meerdere mate met sukses in Godsdiensonderrig toegepas kan 
word. In hierdie hoofstuk word nie gepoog om hierdie 
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metodes volledig uiteen te sit nie. Dit hoort in die Opvoed= 
kunde tuis. Hier word slegs 'n paar van die metodes wat die 
geskikste vir kommunikasie in Godsdiens.onderrig is, nader beskou. 

5.1 Die vertelmetode 

Hierdie metode word ook soms die woordmetode of die verhalende 
beginsel genoem. Ons verkies die eenvoudige benaming: "vertel= 
metode", omdat die metode daarop neerkom dat die Bybelse verhaal 
vertel word soos enige mooi storie of verhaal aan die kind ver= 
tel sou word. 

Vandag word hierdie metode in die onderwys byna eenparig verdoem. 
Die metode spruit, volgens die mening van baie, uit die verkeerde 
opvoedkundige beskouing dat die kind soos 'n lee houer is waarin 
die onderwyser die kennis wat hy verkies, kan uitgiet en die kind 
maar altyd gereed is om dit passief te ontvang. Die vertel= 
metode word dan afgemaak as 'n gerieflike dog eentonige monoloog 
deur die onderwyser waar die leerlinge verveeld en passief sit 
en luister terwyl die uiters belangrike onderwysbeginsel van 
leerlingaktiwiteite geen plek kry nie. 

Die kritiek op die ver.telmetode verdien egter aandag. Hoewel 
daar baie waarheid in sommige van die bewerings steek, gaan die 
meeste nie op nie. Die eerste fout wat gemaak word, is dat 'n 
swak vertelling met byvoorbeeld 'n ideale selfwerksaamheids= 
metode vergelyk word. 'n Swak vertelling ontaard wel in 'n 
eentonige monoloog en lei wel tot verveling en onaktiwiteit by 
die leerlinge. Daarteenoor weet almal dat 'n kind besonder 
lief is om na mooi storie·s en verhale te luister, dat hy daar= 
deur meegesleur word, dat hy homself met een of ander persoon 
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in die verhaal identifiseer en dat hy die gebeurtenisse waarlik 
belewe. Daarby is hy lief daarvoor om so 'n verhaal weer oor 
te vertel. Gedurende 'n goeie vertelling is die leerling wel 
liggaamlik onaktief, maar hy is verstandelik en geestelik uiters 
aktief. Hy word weggevoer na sfere waar hy nog nooit was nie en 
op eie houtjie ook nie kan kom nie. Die verha~l is spanningvol, 
meevoerend en doen voortdurend 'n beroep op sy verbeelding en 
voorstellingsvermoe. Liggaamlik is hy wel passief, maar dit 
gaan in die onderrig om verstandelike en geestelike aktiwiteite 
en nie om die "vingeroefening" wat dikwels as leerlingaktiwiteite 
gesien word nie. 

By die onderrig van abstrakte idees, soos godsdienstige of morele 
waardes, is die verte lmetode onontbeerl i k: "No other method 
provides the same opportunity of the word of the teacher to echo 
the word of God. No other method is capable of touching the 
emotions,the heart and the will to the same degree. Here the 
admiration for what is good, true and holy, can be aroused while 
the will to do deeds of virtue, devoutness and integrity can be 
stirred to an extent hardly pass i b 1 e with other methods." 
(Duminy, 1969, p. 41). 

In Godsdiensonderrig gaan dit om die openbaring van God in sy 
Woord. Deur sy Woord is Hy teenwoordig. Die Woord van God is 
dinamies en aktief en in die Woord skuil daar skeppende krag. 
Jesaja se dat soos die reen en die sneeu die aarde deurvogtig, 
"so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie 
lee] t;a My terugkeer nie." (Jes. 55:10-11). In kommunikasie 
in Godsdiensonderrig gaan dit primer om die Woord van God en 
juis daarom is en bly die gesproke woord altyd die hel'l belang= 
rikste (Olivier, 1978, p. 31). 
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Die grootste van alle leermeesters, Jesus Christus, het hoof= 
saaklik van hierdie metode gebruik gemaak en daarom word die 

· beste voorbeelde van die gebruik van hierdie metode juis in 
die Bybel gevind. By die toepassing van die vertelmetode kan 
daar baie geleer word deur fyn op te let na die verteltrant van 
die spesifieke gedeelte in die Skrif self en dit is wenslik dat 
die onderwyser so ver moontlik daarby sal aansluit (Hurn & Van 
den Berg, ca. 1974, p. 58). 

Die vertelmetode was nog altyd en is vandag nog steeds die beste 
metode om in Godsdiensonderrig te gebruik. Die Bybel is vol 
mooi verhale wat met hierdie metode aangebied behoort te word. 
Daarby bied die vertelmetode die beste geleentheid om die ver= 
band van die leerstof met Christus en met die indiwiduele kind 
na vore te bring. 

By die gebruik van die vertelmetode in Godsdiensonderrig word 
vandag te veel net geskiedenis aangebied en gaan die onderwyser 
nog te dikwels in 'n eensydige monoloog op. Kommunikasie vereis 
twee persona wat met mekaar wil kommunikeer. Die onderwyser 
moet dus die leerlinge motiveer om te luister en hy moet die 
kind leer om te luister en aandag te gee, want dit is ook 'n 
kuns. 

Die kind wil nie luister na preke en toesprake nie, maar word 
deur 'n entoesiastiese en besielde vertelling meegesleur. Dit 

vereis die entoesiasme van die oortuigde om dit so aan te bied. 
Die Bybel word vandag te veel bewierook maar te min beleef 
(Van Wyk, 1970, pp. 432-433). Die Woord moet aan die kind ge= 
bring word as die lewende Woord wat dit in werklikheid is, en 
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waar dit gaan om die Woord, moet in 'n besondere mate aandag ge= 
gee word aan die taalvorm waarin dit ingeklee word (Kotze, 1963, 
p. 61). 

Die vertelmetode is by uitnemendheid geskik vir kommunikasie in 
Godsdiensonderrig. Dit word gewoonlik met ander metodes gekombi= 
neer en moet altyd tot een of ander vorm van reaksie en selfwerk= 
saamheid by die leerlinge lei. 

5.2 Die vraag-en-antwoordmetode 

Hierdie metode bestaan daaruit dat die les rondom sorgvuldig ge= 
kose vrae deur die onderwyser en die antwoorde van die leerlinge 
opgebou word. 

Die metode kan met groot vrug in Godsdiensonderrig gebruik word 
omdat die meeste kinders in die skole verbondskinders is wat met 
jare se kerkbesoek en junior kategese reeds die basiese feite ken. 
Die leerlinge wat die feite ken, kry die geleentheid om dit in 
eie taal te formuleer terwyl die wat dit nie ken·nie, dit uit die 
antwoorde van hul. klasmaats leer. Waar nie een van die leerlinge 
die antwoord kan verstrek nie, kan die onderwyser verder aanvul 
deur byvoorbeeld van die vertelmetode gebruik te maak • 

. Geheuevrae sowel as dinkvrae moet gestel word. Dinkvrae speel 'n 
belangrike rol, want dit lei tot insig en bied die geleentheid om 
die leerstof aktueel in die lewe van die kind te betrek. 

Die metode leen hom beter as die vertelmetode tot gebruik by leer= 
stof wat in een of ander mate aan die leerlinge bekend is. Leer= 
linge hou van verhale, maar hou nie daarvan om oor en oor na 
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dieselfde verhaal te luister nie. Hierdie metode is dus by 
bekende leerstof beter as die vertelmetode (Hurn &·Van den Berg, 
ca. 1974, p. 60-61). 

Die vraag-en-antwoordmetode het die nadeel dat dit soms tydrowend 
kan wees omdat die korrekte antwoord noodsaaklik is vir die voort= 
gang van die les. Dit is egter meestal tydbesparend omdat die 
onderwyser nie tyd mors met die vertel van dinge wat die kinders 
reeds weet nie. 

Deurdat sy mededelings en verduidelikings deur vrae oorheers word, 
word die direkte beinvloeding deur die onderwyser verminder. Die 
atmosfeer wat by Godsdiensonderrig hoort, kan ook maklik verlore 
gaan as die klasdissipline nie reg is nie (Hurn & Van den Berg, 
ca. 1974, p. 61-62). 

Die vraag-en-antwoordmetode verseker 'n hoe mate van kommunikasie 
tussen die onderwyser en die leerlinge en behoort meer dikwels as 
tans in Godsdiensonderrig gebruik te word. 

5.3 Die gesprekvorm 

Die gesprekvorm as metode is gebaseer op die natuurlike gesprek 
of geselsvorm wat die basiese vorm van kommunikasie tussen mense· 
in die alledaagse lewe is. Die gesprek is dan ook een van die 
basiese grondvorme in die didaktiese situasie. 

Daar'kan 'tussen twee vorme onderskei word, nl. die klasgesprek 
en die leergesprek. By die klasgesprek bespreek die leerlinge 
die onderwerp onderling terwyl die onderwyser op die _agtergrond 
bly en leiding gee deur self aan die gesprek deel te neem. Die 
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klasgesprek kan in Godsdiensonderrig gebruik word, maar nie 
met soveel vrug as die leergesprek nie aangesien dit vir die 
kind moeilik is om self by die essensie van die Bybelles uit 
te kom. 

Die leergesprek bestaan uit 'n klasbespreking wat onder leiding 
van die onderwyser plaasvind. Die leergesprek behoort veel 
meer as wat vandag die geval is, in Godsdiensonderrig gebruik te 
word. Langeveld beklemtoon dat opvoeding slegs binne omgang 
(kommunikasie) plaasvind en volgens J.W.F. te Woerd is opvoeding 
sander omgang (kommunikasie) slegs 'n van bo-af reglementering 
(Van Wyk, 1970, p. 244). 

Godsdiensonderrig vereis 'n wederkerige relasie en 'n ontmoeting 
tussen die onderwyser en die leerlinge, dus kommunikasie, en dit 
kan die oeste tot stand gebring word deur 'n gesprek • Vir 
A.B. Lam is die essensie van lesgee die kritiese dialoog tussen 
kind en onderwyser waarin beide saam tot die juiste·insig probeer 
kom. Hiermee stem J.H. van Wyk (1970, p.p. 467-468) saam en hy 
voel tereg dat die Bybelles moet loskom van die gemaklike mono= 
loog. Die leerlinge moet minder toegespreek word en moet die 
geleentheid gebied word tot bespreking, belewing en die uit= 
spreek van bedenkings. 

Die skoal verwag te dikwels dat die leerlinge sake op die auto= 
riteit van die onderwyser sal aanvaar. Kommunikasie in Gods= 
diensonderrig moet daartoe lei dat die kind die sake persoon= 
lik sal belewe en homself van·die waarheid daarvan moet oortuig. 
Daarvoor is bespreking nodig. Die kinders moet nie net ant= 
woorde op die vrae van die onderwyser verstrek nie, maar moet 
sake uitpluis en antwoorde op·hul vrae ontvang. Die onderwyser 
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moet nie sy eie beskouing op die kind afdwing nie, maar moet 
hom toelaat om vrae te stel, te twyfel en gevolgtrekkings te 
maak (Van Wyk, 1969, p; 20). 

Afwykings mag egter nie onaangera~k gelaat word nie. Die onder= 
wyser moet, waar nodig, subtiel te werk gaan, maar nooit slinks 
nie. Die verskillende metodes van kommunikasie moet gebruik 
word, maar nie die metodes van manipulasie nie (Prime, 1969, 

p. 17). Saam met Paulus moet ons houding wees: "Ons wandel 
nie in listigheid of vervals die Woord van God nie; maar deur 
die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke 
menslike gewete voor God aan." (II Kor. 4:2). 

Dit is belangrik om daarop te let dat die leergesprek altyd op 
'n posisiekeuse moet afstuur. Die onderwyser mag nooit neutraal 
staan teenoor die keuses wat die leerlinge maak nie. Dit is sy 
verantwoordelikheid om hu1le op 'n mooi manier te lei en te be= 
invloed, sodat hulle die keuse sal maak en die standpunt sal in= 
neem wat hy reeds gemaak het en wil he dat hulle ook moet maak. 

By die leergesprek moet die onderwyser sterk leiding gee en hier 
speel die vraag 'n belangrike rol. Deur vrae lei die onderwyser 
die gesprek in 'n bepaalde rigting of gee daaraan 'n nodige wen= 
ding. Die vrae moet derhalwe 'n aanleidende, motiverende en 
ontdekkende karakter vertoon (Hurn & Van den Berg, ca. 1974, 
p. 62). 

Die leergesprek lewer baie probleme en vereis besonder deeglike 
kennis, beplanning en voorbereiding. Dit kan egter met groat 
vrug by die grater leerlinge toegepas word en is by onderwerpe 
wat problematies van aard is, byna onontbeerlik. 
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Die leergesprek leen hom uitstekend daartoe om die Godsopenbaring 
in gie Bybelles duidelik uit te lig. Geen ander metode bied 'n 
beter en natuurliker geleentheid om die leerstof aktueel by die 
situasie van die kind hier-en-nou te betrek nie. Die bespreking 
moet gekoppel word aan sake van die dag soos die VVO, die Wereld= 
raad van kerke, rassevraagstukke, terrorisme, betogings en · 
ruimtevaart (Van Wyk, 1970, p. 430). Onderwerpe wat uit die 
vrae van die leerlinge voortvloei en hulle bepaalde belangstel= 
lings en probleme toon, moet besondere aandag geniet. Hoe kan 
die onderwyser weet wat die ware probleme van die leerlinge is 
as hy di t ni e van hull e se 1 f verneem ni e? Nuwe prob 1 e11.1e, nuwe 
vrae en nuwe benaderings by die bepaalde kind kom met die toe= 
passing van hierdie metode op sy beste na vore en bied aan die· 
onderwyser 'n besondere geleentheid om die leerstof aktueel as 
die lewende Woord van God aan die leerlinge te bring. 

Waar die klem in die Godsdiensonderrig van die kleiner kind meer 
op die historiese feite val, is die vertelmetode noodsaaklik. 
Waar redelik bekende verhale by die groter kind behandel word, 
is die vraag-en-antwoordmetode byna onontbeerlik. Die aktuali= 
teitseis van die Skrif maak egter die gesprekvorm nodig. 

Om die kind tot beginselgerigte stellingname en tot geloof= 
sekerheid te bring, is kommunikasie in Godsdiensonderrig deur 
vertelling, vrae en gesprek noodsaaklik. 

5.4 Selfwerksaamheid 

Die beginsel van selfwerksaamheid kry vandag in die onderwys 
tereg baie aandag. 

Selfstudie of selfaktiwiteit behels 'n groat verskeidenheid 
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bedrywighede deur die leerlinge. Dit kan lees uit die Bybel, 
boeke, koerante en tydskrifte, dinkwerk by die oplossing van 
probleme, oefening in behendigheid in die gebruik van byvoor= 
beeld naslaanwerke, skriftelike werk, ens. insluit. Die maak 
van baniere en plakkate is volgens Hanson (1972, p. 40) 'n op= 
windende nuwe medium wat hier_gebruik kan word. By die gebruik 
van die metode van selfwerksaamheid val die klem op die bedrywig= 
hede van die leerlinge self. Daar moet onderskei word tussen die 
leerlingaktiwiteite wat gewoonlik aan die einde van die les 
plaasvind en die selfwerksaamheidsmetode, soos hier bedoel, waar 
die aanbieding van die les geheel of gedeeltelik deur self= 
aktiwiteite van die leerlinge verloop. 

Daar moet ook duidelik tussen aktiwiteit en selfaktiwiteit onder= 
skei word. Aktiwiteit behels 'n bree terrein en veronderstel nie 
noodwendig denke nie. 'n Leerling kan byvoorbeeld 'n stuk werk 
meganies afskryf sonder om juis denkend besig te wees. By self= 
aktiwiteit val die klem op denkend besig wees. Daar is die leer= 
ling op eie vermoens aangewys en is hy self die soeker en ont= 
dekker, en moet hy self redeneer terwyl skriftelike werk altyd 
'n belangrike onderafdeling vorm. Die aktiwiteite van die leer= 
linge moet altyd lei tot een of ander vorm van bespreking. 

Die huidige leerlingaktiwiteite in Godsdiensonderrig dra te veel 
die karakter van blote aktiwiteite. Te dikwels word van die 
leerlinge verwag om feite wat hulle reeds goed ken van die skryf= 
bord of die klasaantekeninge af te skryf. Daarna moet hulle ge= 
woonlik 'n tekening ter illustrasie en inskerping maak. Die 
Bybelwerkboek word dikwels as 'n skrifboek gesien waar netheid, 
wat ook belangrik is, bo die intrinsieke waarde van selfaktiwi= 
teit gestel word. So word die Bybelles 'n skryf- en tekenles 
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en word die gewenste diepte nie bereik nie (Van Wyk, 1969, 

p. 31). 

Tydens die huidige sogenaamde selfwerksaamheid in Godsdiens= 
onderrig kry die kind alles te veel voorgesit. Daardeur mis 
die ki'nd die heerlike worsteling om die oplossing en die vreugde 
van die. vind daarvan (Van Wyk, 197.0., p. 434). Waarom ontvang 
mens nie graag klinkklare antwoorde nie en wil hy self soek, 
vind en beoordeel? Die rede moet by die skeppingsaard en -opdrag 
van die mens gesoek word. Die mens moet die aarde onderwerp en 
en daar6or heers en dit nie onderwerp en oorheers ontvang nie; 
Dit le aan die wortel van die probleem van kommunikasie. Tydens 
die selfwerksaamheid van die leerlinge moet hulle dus ryklik die 
geleentheid tot ontdekking van en heersing oor die Skrifwaarhede 
en feite gegee word. 

'n Algemene probleem by die selfwerksaamheid van die leerlinge 
is die beskikbaarheid van bronne vir selfstudie. Die Bybel self 
is die hoofbron en in elke klas behoort genoeg eksemplare te wees. 
Ander bronne is gewoonlik egter slegs in die skoolbiblioteek in 
beperkte getalle teenwoordig. Indien selfwerksaamheid in Gods= 
diensonderrig tot sy reg moet kom·dan moet elke Godsdiens= 
onderriglokaal deeglik toegerus word met die noodsaaklike middels 
soos Bybels, die Bybel met Verklarende Aantekeninge, Bybelse En= 
siklopediee, Bybelse konkordansies, ander naslaanwerke en boeke. 
Onderwysowerhede behoort hieraan dringende aandag te gee. 

Een van die groot voordele van die selfwerksaamheidsmetode is 
dat dit die kind na die Bybel self lei. Vandag word daar in 
Godsdiensonderrig te dikwels gepraat oor die Bybel en word boeke 
wat oor die Bybel handel, goed bestudeer, maar kom die Bybel 
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self te min aan die woord. Die selfstudiemetode lei die kind 
in 'n besondere mate tot die selfstandige hantering en bestude= 
ring van die Bybel. Die doel van kommunikasie tussen onderwyser 
ne leerlinge is immers om kommunikasie tussen Gods W?ord en die 
kind tot stand te bring. By die gebruik van hierdie metode is 
die onderwyser in 'n groot mate op die agtergrond en is die 
kommunikasie tussen die leerling en die Woord meer direk. 

5.5 Die eksemplariese lesvorm 

Oor die gebruik van die eksemplariese lesvorm of die eksemplaar= 
modus in al sy variasies is daar nie algehele eenstemmigheid 
onder opvoedkundiges nie. Landman et. al. (1975, p. 137} se: 
"Trouens, mens wonder of die onderwyser wat aan die hand van· 'n 
besondere gedeelte soek na die implisiete segswaarde daarvan ten 
opsigte van die Koninkryk, nie altyd eksemplaries moet werk nie." 
J.H. van Wyk (1970, pp. 346-347) erken die nut van die eksempla= 
riese lesvorm in Godsdiensonderrig, maar wys op die gevaar dat 
die mens in plaas van Christus in die middelpunt kan staan en 
dat die Bybelles kan ontaard in moralisme en sedeprekery. 
M.J.C. Blok (1970, p. 16} voel dat die historisiteit van die 
feite by die gebruik van hierdie metode op die agtergrond raak. 

Waar met die eksemplariese lesvorm bedoel word die metode om aan 
die hand van die voorbeeld van Christus in sy gelykenisse, 'n 
praktiese aansluiting in die ervaringswereld van die kind te 
vind, daar kan die lesvorm, versigtig hanteer, baie nuttig in 
vele lesse toegepas word. 

Waar met hierdie lesvorm die metode bedoel word waar aan die 
hand van 'n reeds behandelde geksiedenis, soos by die behandeling 
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van verskillende Rigters, ander aanverwante geskiedenisse bestu= 
deer word, sal die gebruik van die metode deur die aard va·n die_ 
leerstof beperk word. Hier het die metode die voordeel dat dit 
die leerlinge baie direk tot die sin van die leerstof lei, die 
grondgedagtes duidelik uitlig en aan die verstaan van die feite 
'n belangrike plek gee. 

By die toepassing van die eksemplariese lesvorm moet baie ver=· 
sigtig te werk gegaan word. Die Bybel is dikwels eksemplaries 
en daar moet dus gewaak word dat daar nie in eksemplarisme en. 
metodisme verval word nie. 

5.6 Ander metodes 

Daar is nog heelwat ander metodes en grondvorme wat met sukses 
in kommunikasie in Godsdiensonderrig gebruik kan word. By hulle 
staan die kommunikasie tussen die onderwyser en die leerlinge in 
die agtergrond. Metodes soos die lees-nadinkmetode, die hand= 
boekmetode, geprogrammeerde onderrig, asook metodes wat om sekere 
hulpmiddels sentreer, kan ter afwisseling af en toe gebruik word. 

6. DIE AANBIEDING VAN DIE LES 

Sillabusse, werkskemas, keuring en opleiding van onderwysers, 
kennis van die inhoud, die doel, die metodes en die kind, geloof 
en die regte gesindheid by onderwyser en leerling, ens., alles 
lei·heen tot die allesbepalende ontmoeting tydens die Godsdiens= 
les. Dit wat gebeur terwyl die onderwyser voor die kinders 
staan,' is die belangrikste. Hier word die werklike slag gelewer. 
Die uitkoms daarvan bepaal die resultate, en die sinvolle verloop 
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daarvan word bepaal deur die mate van kommunikasie wat hier 
plaasvind. 

Die deeglike opleiding van die onderwyser, sodat hy in staat sal 
wees om kinders in Godsdiensonderrig te onderrig, beteken nie 
dat hy eenvoudig in 'n klas kan instap en onderrig nie. Dit 
stel hom slegs in staat tot.die moontlikheid van sinvolle kommuni= 
kasie. Die aanbieding van elke bepaalde les vereis sy eie af= 
sonderlike deeglike beplanning en voorbereiding. 

By die beplanning en die metode van aanbieding moet die onder= 
wyser hom sterk laat lei deur die metode van aanbieding van die 
Bybel self. Die-Skrif voorsien self die sleutel tot sy ontslui= 
ting. Jesus haal die Skrifgeleerdes oor die kole omdat hulle 
die Skrifte nie aan die hand van die regte sleutel ontsluit nie 
(Landman, et. al., 1975, p. 129). 

By die gebruik van die Ou Testament moet die gees van die ver= 
haal self die verbeelding aangryp: " •.. let the sweep of the 
story capture our imagination as we listen to the words of the 
men and women whose story it is •... if we do not stand in the 
way, the Old Testament can look after itself." (Dale, 1973, p.29). 

In die Nuwe Testament word besonder mooi voorbeelde van les= 
aanbieidng aangetref. Die gelykenisse van Jesus, Jesus en die 
Emmausgangers ~ukas 24:27-35) en Filippus en die hofdienaar 
(Hand. 8:26-40) bied pragtige voorbeelde van die ideale les. 

' 

Die onderwyser moet die lesvorm waarin hy die leerstof wil oor= 
dra, kies, en die les dan op een of ander wyse uitskryf. Die 
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inleiding, die aanbieding, die toepassing, die leerling= 
aktiwiteite, ens. moet presies bepaal word. 

Die aard van kommunikasie in Godsdiensonderrig dwing 'n bepaalde 
verloop van die les af. Hierdie verloop is ongeag die metode 
van onderrig, by a.lle less.e basies dieselfde. Elke les verloop 
deur sekere stadiums of fases en elk hiervan verdien kortliks 
aandag. 

6.1 Die inleidingsfase 

Hierdie fase word oak die inleiding, die aanknoping of die aan= 
1 oop gena em (Landman, et. a 1 . , 1975, p. 134) .· 

By die inleidingsfase kan twee stadiums onderskei word, nl. 
eerstens die aansluiting van die leerlinge by die onderwyser en 
by die leerstof en tweedens die motivering van die leerlinge so= 
dat hulle aandag sal bly gee. 

6.1.1 Aansluiting 

Voordat daar sprake van kommuni kasie kan wees, inoet die aandag 
van die leerlinge verkry word. Vandag word egter te dikwels 
eenvoudig aanvaar dat die kinders wil luister en wanneer die 
periode begin, gereed is om aandag te gee. Verskeie faktore 
dra daartoe by dat dit nie altyd die geval is nie en hier volg 
enkeles as voorbeelde. 

Sommige hedendaagse kinders ondervind tuis 'n baie negatiewe of 
koel gesindheid teenoor die Godsdiens en kom daarmee skoal toe. 
Seuns op 'n sekere stadium van ontwikkeling sien Godsdiens soms 
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as iets meisie-agtig en wil gevolglik niks daarmee te doen he 
nie. Kinders kom van die speelterrein waar hulle entoesiasties 
voetbal, albaster of ander speletjies gespeel het, en dit moet 
verwag word dat hulle aandag steeds daar sal wees. 'n Meisie 
dink aan die briefie wat sy pas gekry het of aan haar kerel wat 
haar afgese het. Bogenoemde is genoeg om aan te toon dat die 
leerlinge by die aanvang van die les 'in ander werelde verkeer 
as die waarin die onderwyser hulle graag wil he. 

Die eerste taak van die onderwyser is om die aandag van die 
leerlinge te verkry. Om op die tafel te klop, keel skoon te 
maak of om eenvoudig te begin praat, is dikwels genoeg. 'n 
Aktuele vraag kan ook wondere verrig. 'n Vraag soos: "Wie van 
julle was al in die wildtuin?" gevolg deur 'n kart geselsie wat 
byvoorbeeld lei na 'n les oor Daniel in die leeukuil kan van 
groat waarde wees. Die vertel van 'n mooi verhaaltjie wat op 
die doel van die 1es afstuur of die vertoon van 'n besondere 
hulpmiddel dien ook die doel om die aandag van die leerlinge 
te verkry. 

Daar moet egter gelet word dat hierdie stadium nie soseer 'n deel 
van die les uitmaak nie, maar eerder 'n voorbereiding tot die les 
is. Die doel is om kommunikasie tussen die onderwyser en die 
leerlinge tot stand te bring en daarvoor kan ook metodes wat 
niks met die leerstof te doen het nie, gebruik word. 

Die leerlinge moet egter nie net by die onderwyser aansluit nie, 
maar'moet ook na die leerstof gelei word. Dikwels word van 
metodes gebruik gemaak om beide bogenoemde mikpunte gelyktydig 
te bereik. 'n Prikkelende vraag, 'n mooi verhaaltji~ of 'n tref= 
fende hulpmiddel kan beide doelstellings dien. Hersieningsvrae 
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bied soms 'n goeie aansluiting, maar slegs waar daar 'n noue 
verband tussen die twee lesse bestaan. 

Die probleem van die aanknopingspunt is 'n belangrike aspek van 
die vraagstuk van kommunikasie va~ die Christelike boodskap. Die 
evangelie is 'n boodskap van God aan die mens en dus ook aan die 
kind, en die vraag ontstaan of daar iets by die mens bestaan 
waarby die evangelie aangeknoop kan word en wat dit is. 

Niftrik en Barth ontken dat daar in hierdie wereld enige religio= 
siteit is waarby die Christelike verkondiging kan aanknoop 
(VanWyk, 1970, p. 459). Wurth en Wiesenga meen dat enige ver= 
onderstelling van 'n aanknopingspunt altyd op die aanpassing van 
die evangelie aan die behoeftes van die mens uitloop (Van Wyk, 
1970, p. 460). Volgens Brunner knoop Godse genade nie aan by 
wat die mens het nie, maar by wat hy mis, terwyl Tillich meen 
dat die aanknopingspunt in die menslike situasie gelee is (Van 
Wyk, B 70, p. 459). 

Ons moet aanvaar dat daar wel 'n aanknopingspunt is. Die sonde= 
val het die mens nie in so 'n mate verander dat die moontlikheid 
om deur God aangespreek te word, verlore gegaan het ·nie. Die 
mens kan die Bybelse boodskap verstaan. Volgens Van Wyk (1970, 
p. 461) kan die mens in sy gewete getref word. Volgens Kotze 
(1963, 178) sal 'n invalspoort op die horisontale vlak gesoek 
moet word ten einde deur te stoat tot die vertikale verhouding 
tot God. 

Aan die hand van die Groot Meester, Jesus Christus, wat sy 
leringe by die gewone ervarings van die mens van sy tyd aange= 
sluit het, soos treffend in die gelykenisse na vore kom, moet 
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ons 'n aansluiting by iets in die konkrete daaglikse ervaring 
van die kind soek. Dit is die taak en die verantwoordelikheid 
van die onderwyser om die regte wee te vind waarlangs die Woord 
van God tot die kind kan kom. 

Die belangstelling van die leerlinge in die leerstof moet aan 
die begin van die les gewek word. Die spreekwoord: ·"goed begin 

. is half gewin", is hier van toepassing. Die aansluiting is 
slegs 'n aanknoping van die leerlinge aan die onderwyser en aan 
die leerstof, en moet nie meer as twee tot drie minute in be= 
slag neem nie. Dit is egter kritieke minute wat die gesind= 
hede bepaal en die verdere verloop van die kommunikasiegebeure 
in 'n groat mate dra. Daarom moet die onderwyser besondere aan= 
dag hieraan gee. 

6.1.2 Motivering 

Wanneer die onderwyser seker is dat hy die aandag van die leer= 
linge het, moet hy ook sorg dat hy dit behou. Daarom moet hy 
die leerlinge op een of ander wyse motiveer. Onder motivering 
verstaan ons die opwekking en instandhouding van die leerlinge 
se wil om te 1 eer (Hurn & Van der Berg, ca •. 1974, p. · 79). 

Volgens Landman et. al. (1975, p. 134) word vandag aanvaar dat 
alle leer met 'n egte appellerende probleem 'n aanvang neem en 
dat dit verder verloop as 'n paging om tot die oplossing daarvan 
te kom. Die vraag ontstaan dan hoe te werk gegaan moet word om 
die leerlinge by die probleem te betrek. Landman et. al (1975, 
p. 135) se tereg dat die kind met 'n situasie gekonfronteer moet 
word waarvan sy kennis onvoldoende is, byvoorbeeld 'n gedeelte 
uit die Bybel waarvan die inhoud en betekenis vir hom geslote 

214 



is, en in verband met bestaande kennis gebring word. Die 
probleemstelling in Godsdiensonderrig is altyd 'n variant van 
die vraag:· Wat se hierdie gedeelte uit die Bybel vir mY ten 
opsigte van die koninkryk van God (Landman, et al., 1975, p.135). 

By motivering speel nuuskierigheid (weetgierigheid) 'n belang= 
rike rol. Indien die onderwyser die nuuskierigheid van die 
leerlinge vroeg kan prikkel en die bevrediging daarvan kan 
uitstel, sal hy minder probleme ondervind om die belangstelling 
te behou. 

Die stel van 'n vraag of vrae is by die motivering 'n vereiste. 
Die antwoorde op die vrae moet met die verloop van die les ge= 
leidelik duideliker word sodat elke leerling teen die einde 
daarvan self tot die antwoorde kan kom. Deur die motivering 
moet die leerlinge se belangstelling gewek en so gelei word dat 
hulle self sal soek na die betekenis en dus sal bly aandag gee 
totdat die oplossing gevind is. 

6.2 Die aanbiedingsfase 

Hierdie fase word ook die inhoud, die aanbieding, die verloop of 
die liggaam van die les genoem. Dit behels die aanbieding van 
die nuwe leerstof, die soeke na die oplossing van die probleem 
en die vind daarvan. 

Die fase verloop volgens die voorafbepaalde onderwysmetode waar= 
tydens die onderwyser gewoonlik meedelend-uitleggend-verduideli= 
kend te werk gaan (Landman, et. al., 1975, p. 137). Die Bybel 
moet hier ooreenkomstig sy eie konteks en bedoeling verklaar 
word vir die tyd waarin dit oorspronklik gegee_is, maar moet 
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ook verskuif word na die teenwoordige tyd, want die evangelie 
moet aan die kind hier-en-nou gebring word (Van Wyk, 1970, p.332). 

Gedurende die verloop v~n die aanbiedingsfase moet die leerlinge 
aktief by die probleem betrokke wees en moet hulle tot self= 

· formulering daarvan kom (Landman, et. al., 1975, p. 136). Leer 
i? volgens Landman et. al. (1975, p. 134) sinoniem met probleem= 
oplossing. Hiermee kan nie saamgestem word nie, want leer be= 
hels veel meer as probleemoplossing. Die oplossing· van 'n 
probleem vorm egter 'n baie belangrike element van die leer= 
handeling. Saam daarmee moet die leerlinge egter ook nuwe feite 
leer ken en nuwe insigte ve.rwerf. 

Die gebruik van vrae gedurende die aanbiedingsfase is baie be= 
langrik. Die onderwyser moet vrae stel om vas te stel wat die 
leerlinge reeds weet, wat hulle nie verstaan nie en watter in= 
sig hu11e reeds verwerf het. Verder kan vrae gebruik word om 
'n beplande wending aan die bespreking te gee of om die aandag 
van die leerlinge te verseker. Vrae deur leerlinge toon hul 
insig of gebrek aan insig, hul probleme en belangstellings= 
rigting en moet noukeurig en versigtig hanteer word. 

ldentifisering speel gedurende die aanbieding 'n belangrike rol. 
In enige verhaal wat werklik tref, identifiseer die leerling hom 
met een of ander karakter in die verhaal en die handelinge en 
beskouinge van daardie persoon word deur hom beskou as goed en 
reg. Hierin le groot opvoedkundige waarde. Dit is belangrik 
dat die onderwyser hiervan bewus moet wees en die identifikasie= 
neiging van die leerlinge positief sal kanaliseer. 
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Die aanbiedingsfase eindig wanneer die leerlinge die gewenste 
insig verwerf het. 

6.3 Die toepassingsfase 

Hierdie fase word ook die toepassing, die samevatting, die 
ordeningsfase, die afloop of die aktiwiteitsfase genoem. In 
hierdie fase kan verskillende stadiums onderskei word. Die 
stadiums het gewoonlik 'n vaste orde, maar by die gebruik van 
sekere metodes van aanbieding kan daar verskille voorkom. Die 
stadiums kan ook met mekaar vervleg word. 

6.3.1 Die samevatting 

Wanneer die aanbieding van die lesinhoud afgehandel is, die ge= 
wenste insig verwerf is en die probleem opgelos is, moet die 
hoofpunte van die les kortliks saamgevat word. Dit kan gedoen 
word deur goedgekose hersieningsvrae te stel wat dien as her= 
haling en inskerping, om die kennis en insig' wat die leerlinge 
verwerf het te toets en om die sukses van die aanbieding te be= 
paal. 

Die samevatting is egter veel meer as net hersiening en insker= 
ping. Daarin word die kern van die les kortliks saamgevat en 
dui de 1 i k na vore gebri ng. . 'n Ordeni ngskema is hi er bai e gepas. 

In die samevatting moet die volgende duidelik na vore kom: 

* Die kerninhoud wat die leerlinge moet ken. 

* Die betekenis van hierdie gedeelte ten opsigte van God 
en sy koninkryk. 
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* Die verband tussen die feite en Jesus Christus. 

* Die betekenis van die inhoud vir die kind in die wereld 
vandag. 

6.3.2 Die toepassing 

Die samevatting en die toepassing is nie noodwendig twee ver= 
skillende stadiums nie. Meer dikwels kom die toepassing reeds 
by die samevatting duidelik na vore. 

Toepassing beteken die inoefening, konsolidering en funksioneel= 
making van die les. Dit behels die toepassing van dit wat geleer 
i$ in verskillende lewensituasie en die persoonlike lewe van die 
kind. Dit bestaan gewoo~lik uit 'n begeleide gesprek en lei na 
'n opdrag om 'n bepaalde oefening te doen (Landman, et. al., 
1975, p. 138). 

In die toepassing word die kind met God gekonfronteer en word van 
hom 'n bepaalde stellingname verwag. Die toepassing veronderstel 
korrekte en grondige Skrifuitleg en die onderwyser mag nie, soos 
dit dikwels die geval is, hier in moralisme verval nie. Die 
regte toepassing kan ook nooit na moralisme lei nie. Alleen 
wanneer nie-beginsels of bykomstighede oorbeklemtoon word en 
toegepas word kan die toepassing in 'n sedepreek ontaard (Eloff, 
1971, p. 29). 

Die ~oepassing kon ook gedurende die verloop van die les g.egee 
word, maar dit het die nadeel dat dit soms die gladlopende trant 
kan onderbreek en dat die dieperliggende betekenis en beginsels 
te min aandag kan ontvang (Eloff, 1971, p. 30). 
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6.4 Leerlingaktiwiteite 

Kommunikasie is nie alleen die uitstuur en die ontvang van in= 
ligting en 'n bepaalde stellingname nie, maar impliseer ook een 
of ander vorm van reaksie by die leerlinge. Die hoof, die hart 
en die hand moet elk 'n regmatige plek kry. Tydens die inlei= 
dings- en die aanbiedingsfase val die klem op die verstand. By 
die toepassing verskuif die aksent na die hart. Leerlingaktiwi= 
teite betrek ook die hand. 

Gewoonlik bestaan die leerlingaktiwiteite uit skriftelike werk, 
die maak van tekeninge en die aanleer van kernverse. 

6.4.1 Skriftelike werk 

Vandag bestaan die skriftelike werk in Godsdiensonderrig in die 
primere skool byvoorbeeld veelal uit die netjiese afskryf van 
aantekeninge van die skryfbord of die invul van ontbrekende 
woorde in afgerolde sinne. Die skriftelike werk word gewoonlik 
nie aangepak voordat die kinders nie deeglik daarin gedril is 
nie. Die doel van die drilwerk is dikwels om te verseker dat 
die leerlinge· nie foute in hul boeke sal maak nie. Hierdie 
soort werkopdrag grens aan sinloosheid. 

Die doel van die skriftelike werk is om dit wat die kind reeds 
verkry het deur selfwerksaamheid in te skerp, noukeurig te maak 
en funksioneel toe te pas. Dit dien ook om die kennis van die 
leerlinge uit te brei en te verryk. Die bedoeling van die skrif= 
telike werk is om die leerling die geleentheid te bied om die 
beleefde en verwerkte kennis onder woorde te bring en in taal 
uit te dr4k (VanWyk, 1970~ pp. 454-455). Hy moet die 
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geleentheid kry om sy gedagtes in eie woorde uit te druk, want 
as iemand nie uitdrukking kan gee aanwat hy weet nie, dan weet 
hy dit nog nie op die manier waarop hy dit behoort te weet nie 
(Greyling, 1946, p. 375). 

Deur die wyse waarop die leerlinge die werkopdrag uitvoer, kan 
die onderwyser bepaal in watter mate sy eie paging tot kommuni= 
kasie van die evangelieboodskap geslaag het. 

Dit word aan die vernuf van die onderwyser gelaat om te bepaal 
wat die vorm van die opdrag gaan wees, maar daar moet altyd 
voor oe gehou word dat die opdrag in noue verband met die doel 
en betekenis van die les moet staan (Hurn & Van den Berg, ca. 
1974, p. 87). 

Die opdrag moet die.kind verplig om self na die antwoorde te 
soek. Dit moet ware selfaktiwiteit behels en nie vinger= 
oefeninge wees nie. Ook hier moet die geleentheid om deur te 
.stoot tot die heilshandeling van God nie onbenut gelaat word nie. 

6.4.2 Illustrasies 

Die maak van teke!ltnge~~en" ill ustrasj es~_yorm dee Lvan d:!_e _re_?~s i~ 
---va:nd;;~ki~~ci-in_~j.!U~omJl!lHJjkasi~b~nc:leJjng. _ Dit is 'n besonder 
~..-""""'·"~~-·------ --------. ,_,_ -- --"-- :.---' 

geskikt~J!ltci9~L.tQ.t !>E!lJekspressie enjs in.sekere opsigte selfs~~ 
~- . --- ---. . 

beter as die woord (Greyling, 1946, p. 378). Diebelangrikhetd. 
~=-.-==-<o-<"=-==--'=--~· ~-~-"'-'--""'---==--"=-;=--- <--=~=--~-~o<:--·-.------ =:o-- ···-.,::_-~_._,_,,.,co.-~--,-_.----·--- ,-

van tekeni nge· word dan ook in Godsdi en~on<!_erri g erken. 

On~elukkig word die_belangrikheid van die maak van tekeninge dik= 
,_w;J;_~-;~~ek-,;mt~o; -~~~word die taak-verkee;:ci ;~ng;pak. Di e-~ge= 
volg is dat die Godsdiensles soms in 'n tekenles ontaard. 
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Illustrasies moet net soos die skriftelike werk deeglik beplan 
woFd~en nioet op kommunikasie tussen die kind en die inhoud gerig 
wees. 

----· 6.4.3 Kernverse 

Die aanleer van kernverse is ook deel van die reaksie in kommuni= 
-~,;c~-o- .. ---

kasie. Die waarde van die kernvers is daarin gelee dat dit die 
-kernwaarheid inskerp, 'n direkte geestelike boodskap dra en .'!1 

'"= - --~--0~--'--"'"-~ 

ankerpunt in die geloofslewe van die kind voorsien (Eloff, 1971, - ---~ - ~------ --------- --- -- ---
p. 32). 

Die kind moet baie Bybelverse leer, maar dit moet ware kernverse 
wees (Hurn & Van den Berg, ca. 1974, p. 87). Die kernvers moet 
so gekies word dat dit die hoofwaarheid of een van die hoof= 
waarhede van die les weergee (Eloff, 1971, p. 32) en die antwoord 
op 'n aktuele vraag is (VanWyk, 1973b,p. 15). 

Die leerlinge mag nie eenvoudig die opdrag kry om 'n sekere vers 
te gaan leer nie. Dit moet eers vooraf deeglik behandel en ver= 
duidelik word sodat die leerlinge die woorde en die betekenis 
van die vers ·verstaan. Hulle moet weet waar, deur wie en onder 
watter omstandighede die woorde gese is. Die verstaan van die 
vers is moontlik belangriker as die aanleer daarvan. 

7. DIE PLEK EN GEBRUIK VAN DIE BYBEL TYDENS DIE LES 

7.1 Die plek van die Bybel tydens die les 

Die doel van die Godsdiensles is om kommunikasie tussen die kind 
en God se Woord tot stand te bring. Hoe ironies dus dat daar 
soms probeer word om hierdie kommunikasie te bewerk terwyl die 
Bybel self nerens te sien is nie. 
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Omdat die Bybel die enigste ware bron van kennis aangaande God 
en· sy koninkryk is, is dit noodsaakl.ik dat die Bybel tydens elke 
Godsdiensles teenwoordig sal wees. Die onderwyser sowel as elke 
leerling behoort 'n oopgeslane Bybel vir onmiddellike gebruik 
voor hom te he. Die benadering moet nie wees dat die onderwyser 
oor die Bybel spreek nie, maar dat die Bybel self moet spreek. 
In die kommunikasie in Godsdiensonderrig staan die onderwyser 
nie.teenoor die leerlinge nie, maar vergader die onderwyser en 
die leerlinge random die Skrif (VanWyk, 1970, p. 442). 

Die kind moet geleer word om die Bybel met eerbied en respek te 
hanteer. Daarom is dit nie wenslik dat die kind sy eie Bybel in 
sy tas tussen ander boeke na die skool bring nie. Die skool be= 
hoort genoeg Bybels te besit sodat aan elke leerling in elke 
klas een gegee kan word. Hoewel dit so behoort ~e wees, is dit 
in talle skole ongelukkig nie die geval nie. Onderwysowerhede 
wat die moontlikheid tot die beskikbaarstelling van Bybels aan 
al die leerlinge daargestel het, moet toesien dat dit werklik= 
heid word. · Sander 'n genoegsame voorraad Bybels kan sinvolle 
kommun_ikasie in Godsdiensonderrig nie na behore plaasvind nie. 

God spreek in die Bybel tot die kind. Daarom moet hy weet hoe 
om die Bybel te hanteer deur self te soek, na te slaan, te lees 
en te ontdek. Die Bybel is die uitgangspunt en die middelpunt 
van elke Godsdiensles en daarom behoort die Bybel tydens elke 
les geheel en al sentraal te staan. 

7.2 .Die gebruik van die Bybel tydens die les 

Tydens die les kan die Bybel op verskillende wyses gebruik word. 

Omdat God self in die Bybel aan die woord is en ons daarin 
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toespreek, sal dit hier, anders as by die gebruik van handboeke, 
gepas wees om gedeeltes tydens die les voor te lees. Dit kan 
aan die begin van die les gedoen word en dan ook dien as aan= 
knoping. Die onderwyser kan die voorlesing ook telkens vir ver= 
duideliking, toeligting en bespreking onderbreek. Die betrokke 
gedeelte kan ook na die afhandeling van die aanbiedingsfase as 
geheel voorgelees word (Hurn en Van den Berg, ca. 1974, pp. 69-
70). 

Soms kan net 'n toepaslike deel wat die kerngedagte of kern= 
gedagtes van die les uitlig, voorgelees word. Mooi beskrywings 
wat in die gedeelte waaroor die les handel,voorkom, kan ook aan 
die leerlinge voorgelees word. Die lees van kern- of mooi ge= 
deeltes sal die verloop van die les onderbreek en telkens weer 
die aandag op die Bybel self vestig. 

Tydens.die les moet die onderwyser gepaste vrae stel om die denke 
van die leerlinge te prikkel. Hierdie vrae kan so gekies word 
dat 'n bepaalde vers uit die Bybel as antwoord daarop gelees kan 
word. 

Daar is talle wyses waarop indiwiduele leerlinge of·leerlinge in 
groepe die Bybel vir selfstudie tydens die periode kan gebruik. 
Leerlinge kan byvoorbeeld die antwoorde op vrae naslaan of 'n 
bepaalde aspek van die leer van Christus kan gegee word met die 
aanduiding van die hoofstukke waarin die stof gevind kan word. 
Die leerlinge gaan dan hierdie gedeeltes na en stip die toepas= 
like tekste aan. 

Die aanleer van kernverse behoort direk uit die Bybel te geskied. 
So dikwels word onnodig van die leerlinge verwag om die kernvers 

223 



af te skryf terwyl hy dit in die klas en tuis voor hom in die 
Skrif het. Dan staan die Bybel andermaal in die middelpunt, moet 
die leerlinge die Bybel self hanteer en word die kind met die 
Skrif self gekonfronteer. 

Die wyse waarop die Bybel gedurende die les gebruik word, is nie 
so belangrik nie. Die hoofsaak is dat die Bybel wel gebruik moet 
word. Daarby is die gesindheid tydens die gebruik van die Bybel 
van kardinale belang. Wanneer onderwyser en leerlinge om die 
Skrif versamel, moet die gesindheid saam met Samuel wees: 
"Spreek, Here, want u kneg hoor." (I Sam. 3:9). 

8. DIE KLASATMOSFEER EN DISSIPLINE TYDENS DIE GODSDIENSLES 

Wanneer ons met Godsdiensonderrig besig is, moet altyd onthou 
word dat ons hier met gewyde leerstof te doen het. Daarom sal 
die atmosfeer tydens die Godsdiensles_van die in alle ander 
klasse verskil. 

Dit is moeilik om te omskryf wat die atmosfeer moet wees. Ons 
moet altyd onthou dat God self gese het: "Waar twee of drie in 
my Naam vergader, daar is Ek in hul midde (Matt. 18:20). 'n Ge= 
paste atmosfeer moet dus in die klas heers en ons taalgebruik 
en optrede moet daarby aanpas. 

Dit beteken egter nie dat daar in die Godsdiensklas met lang 
stroewe gesigte regop gesit moet word nie. Godsdiensonderrig 
mag nooit lewensvreemd wees nie, want die evangelie is juis 'n 
boodskap van ware lewe. Daarby is dit 'n blye boodskap; die 
enigste Blye Boodskap. Die gelowige het dus meer rede as enige 

224 



ander mens om vrolik en bly te wees - oak in die Godsdiensklas. 
Humor sal dus gepas wees, maar nie ligsinnige grappies nie. 

Wanneer die aangehaalde gedeelte van Matt. 18 voor oe gehou word, 
die Bybel voor elke leerling le en die gesindheid van die onder= 
wyser en die leerlinge reg is, sal die atmosfeer in die Gods= 
diensklas geen probleme lewer nie. 'n Kalm en rustige atmosfeer 
met 'n onderstroom van lewe en entoesiasme sal dan vanself tot 
stand kom. 

Om dissipline te handhaaf sander om die kommunikasie te verbreek 
en die klasatmosfeer te versteur, lewer vir baie onderwysers 'n 
prob 1 eem. Die handhawi ng van di ssi pl i ne tydens Godsd_i ensonderri g 
mag egter nie verwaarloos word nie. 

Volgens Knowles (1976, pp. 26-27) is liefde en toewyding, die 
stel van die regte voorbeeld en dissipline basiese beginsels in 
kinderopvoeding. Die hedendaagse kind weier egter om hom aan 
watter gesag ookal klakkeloos te onderwerp. Godsdiensonderrig 
bied egter die geleentheid om gesag in sy ware.perspektief te 
stel, want die grand van alle gesag word in die Bybel gevind. 

Teenoor die huidige opstand teen gesag staan die vyfde gebod, . 
Romeine 13 en talle ander Skrifuitsprake. Godsdie~sonderrig 

bied die geleentheid om aan die kind die grand vah gesag te 
toon en aan hom duidelik te stel aan Wie hy verantwoording ver= 
skuldig is. 

Dissipline is 'n belangrike sleutel tot suksesvolle kommunikasie 
in Godsdiensonderrig, want die kind wat vandag opgroei in 'n 
samelewing wat deur die losmaak van bande gekenmerk word, het 
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juis 'n behoefte aan dissipline en gesag, en floreer die beste 
in 'n atmosfeer van liefde, onderskraag deur redelike en konstante 
dissipline. Dissipline le die grense waarbinne die kind vry kan 
beweeg en help bou aan 'n gevoel van eiewaarde. Swak dissipline 
gee aanleiding tot onsekerheid en 'n afhanklikheidsgevoel (Vinson, 
1974, p. 10). Ons moet dus met Saloma saamstem dat: "Wie sy 
roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek 
hom met tugtiging." (Spr. 13:24). Godsdiensonderrig bied nie 
alleen die geleentheid om die grense vir die kind aan te dui, en 
aan te toon waar dit tans oorskry word nie, maar leen hom ook 
tot die liefdevolle dog strenge toepassing daarvan. 

Die aard van die kommunikasie en die atmosfeer in die klas ver= 
eis dat die kind gelei en nie gedryf·mag word·nie. Beginsels 
kan noo.it op die mens afgedwing word nie. Iemand het gese: "Jy 
kan mY lei en ook verlei, maar met 'n stok sal jy my selfs nie 
in die heme1 ingedryf kry nie." Om kinders te probeer dryf werk 
nooit, allermins in Godsdiensonderrig. 

Wanneer daar op liefdevolle maar besliste wyse met die kind in 
kommunikasie getree word en die pad in woord en daad saam met 
hom geloop word, kan die klasatmosfeer en dissipline geen pro= 
bleme lewer nie. 

9. HULPMIDDELS 

9.1 ·wat hulpmiddels is 

Onder hulpmiddels verstaan ons enige middel wat gebruik kan word 
as hulp om die kommunikasie in Godsdiensonderrig doeltreffender 
te maak. Dit kan dus ook kommunikasiemiddels genoem~ord. 
Kommunikasiemiddels kan deur die onderwyser of die leerlinge 
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hanteer word en moet die onderwyser help om die leerstof meer 
doeltreffend oor te dra of moet die leerlinge help om tot meer 
en suiwerder kennis te kom en om dinge beter te begryp (Hurn & 
Van den Berg, ca. 1974, p. 93). 

9.2 Die aanskouingsbeginsel 

Die kind word bewus van sy omgewing deur sy sintuie. Deur sy 
reuk-, smaak-, gevoel-, gehoor- en gesigsorgane bereik die 
prikkels die brein. Om te kan dink is begrippe nodig en om be= 
grippe te kan vorm is materiaal in die bewussyn nodig. Hierdie 
materiaal kan op geen ander wyse in sy bewussyn kon nie as deur 
die poorte van die sintuie. Die sintuie is dus die kommunikasie= 
kanale. 

Onderwys moet dus begin deur die plaas van materiaal in die 
bewussyn van die kind deur van sy sintuie gebruik te maak. Deur 
middel van die sintuie neem die mens denkmateriaal op en vorm 
begrippe daarmee. Begrippe is weer by die vorming van voor= 
stellings noodsaaklik. Dit is dus duidelik dat hoe·ryker die 
voorraad denkmateriaal is, hoe groter is die vermoe om suiwer 
te kan dink. 

Materiaal moet nie net deur die sintui·e waargeneem word nie, 
maar moet innerlik verwerk en aanskou word. Die woord aanskou 
word dus nie in sy engere betekenis van sien gebruik nie, maar 
in die breer betekenis van uiterlike en innerlike betragting 
van die werklikheid deur middel van een of meer sintuie. 

Die vyf sintuie speel egter nie 'n gelyke rol by die opneem van . 
denkmateriaal n1e, en is dus nie in die kommunikasiegebeure ewe 
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belangrik nie. Die reuk-, smaak- en gevoelsintuie is hier minder 
belangrik, terwyl die.gesigsintuig belangriker as die gehoor= 
sintuig is. Daar word beweer dat die mens 75 persent van sy 
kennis deur sy oe opdoen en 13 persent deur sy ore. Daar is 
sewemaal soveel senuwee-eindpunte van die oog na die brein·as 
van die oor na die brein (Olivier, 1978, p. 30). Die gelyktydige 
gebruik van meer as een sintuig lewer egter die beste resultate. 

In die lig van. bogenoemde is dit verbasend dat in die kommuni= 
kasie in Godsdiensonderrig baie onderwyser byna uitsluitlik van 
die gehoorsintuig van die kind gebruik maak. 

Die waarde van hulpmiddels in Godsdiensonderrig blyk duidelik 
uit wat reeds bespreek is. Hulpmiddels help om begrippe suiwer 
en duidelik te bring en blywender te maak. Greyling beweer dat 
die kind een-tiende van wat hy·hoor, vyf-tiendes van wat hy sien 
en nege-tiendes van wat hy doen, onthou (Greyling, 1946, p. 324). 
Begrippe en voorstellings wat met woorde moeilik helder aangebied 
kan word, kan soms deur die regte aanskoulike hulpmiddel ineens 
helder gesien word (Hurn & Van den Berg, ca. 1974, p. 95). 

Jong kinders dink en doen konkreet. Hulle moet geleidelik leer 
om van die konkrete na die abstrakte oor te gaan. Hoe ouer die 
kind, hoe meer is hy in staat om abstrak te dink en hoe minder 
belangrik word die gebruik van konkrete hulpmiddels. 

9.3 Die gebruik van hulpmiddels in die Bybel 

Die gebruik van hulpmiddels in die kommunikas·ie in die Christe= 
like Godsdiens is so oud soos die Bybel self. Die Bybel leer 
ons dat die woord die eerste en belangrikste middel is, maar dat 
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ons die gesproke woord, waar dit pas, deur middel van ander 
middele moet ondersteun. 

God maak self van aanskouingsmiddele by sy openbaring aan die 
mens gebruik. Hy sluit by die lewenswyses van daardie tyd aan. 
Die kulturele gebruik van daardie tyd word as't ware die kruik 
waarin Hy sy openbaring uitgiet (Olivier, 1978, p. 30). God 
gebruik hulpmiddels soos die boom van kennis van go~d en kwaad, 
die reenboog, die brandende doringbos en die wyse waarop die 
groot feeste van die Ou Testamentiese tyd gevier is (Olivier, 
1978, p. 30). Die Ou Testamentiese erectiens was 'n aaneenskake= 
ling van aanskouingsvorme wat as skadubeelde heenwys na die werk= 
likheid wat nog moes kom (Hurn & Van den Berg,· ca. 1974, p. 97). 

Op die bevel van God maak die profete van aanskouingsmiddele 
gebruik. Jeremia maak van 'n linnegord (Jer. 13:1-11) en die 
erdekruik (Jer. 19:1-15) gebruik om die waarheid op te helder. 
Hy moes ook onder 'n juk gebuk gaan om aan die volk te toon dat 
God wil he dat hulle hul aan Nebukadnesar moet onderwerp (Jer. 
27 en 28). Esegiel maak onder andere van die boekrol, die bak= 
steen en 'n baard gebruik. Amos gebruik die sprinkaan (Amos 
7:1), die skietlood (Amos 7:7) en somervrugte. Sagaria gebruik 
die voorbeeld van die mirteboom (Sag. 1:8, 10), die meetsnoer 
(Sag. 2:1) en die kandelaar (Sag. 4:2). Hosea moes die ontrou 
van sy volk deur sy verpligte huwelik met 'n owerspelige vrou 
voorstel (Hos. 1-3). 

In die Nuwe Testament word ook talle kere van aanskouing gebruik 
gemaak. Jesus Christus, die ~root Leermeester, se onderrig is 
.gekenmerk deur die onderwysbeginsels van aanskouing en belewing. 
Dit kom veral in sy gelykenisse duidelik na vore. Hoe treffend 
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maak Hy nie van die mosterdsaad, die verborge skat, die bruilof, 
saad, suurdeeg, die huwelik, ens. gebruik nie. Deur die nagmaal 
word die groot waarhede van geloof op aanskoulike wyse by die 
mens tuisgebring. Met die koms van Jesus Christus na die aarde 
was dit God, op aanskoulike wyse, met ons (Hurn & Van den Berg, 
ca. 1974, p. 98). 

Bostaande voorbeelde is genoeg om aan te toon dat hulpmiddels in 
Godsdiensonderrig 'n belangrike plek behoort te kry en hoe hulp= 
middels gebruik behoort te word. 

9.4 Die beskikbaarheid van hulpmiddels in skole 

Daar bestaan 'n groot verskeidenheid hulpmiddels wat in Gods= 
diensonderrig baie nuttig kan wees. Ongelukkig is min hiervan 
in skole beskikbaar. Gewoonlik word dit van die onderwyser ver= 
wag om dit self aan te skaf, maar dit hoort nie so nie. Net so 
min as wat dit van die Biologie-onderwyser verwag kan word om 
mikroskope, gipsmodelle, geraamtes, ens. uit sy eie sak aan te 
koop, net so min kan dit van die onderwyser in Godsdiensonderrig 
verwag word om byvoorbeeld Bybelse ensiklopediee, modelle, ens. 
aan te koop. 

Geskikte onderriglokale is onontbeerlik vir die doeltreffende 
gebruik en berging van aanskouingsmiddels en bronne wat die leer= 
linge in selfstudie moet gebruik. Die lokale moet nie alleen 
geskik wees nie, maar moet ook behoorlik toegerus wees. 

In die Godsdiensonderriglokaal hoort Bybels in verskillende tale, 
Bybelse kommentare, ensiklopediee en konkordansies in_ verskil= 
lende tale, Bybelse woordeboeke, eksemplare van die Bybel met 
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Verklarende Aantekeninge, Bybelse atlasse, gekeurde handleidings, 
muurkaarte, prente, modelle, gebruiksvoorwerpe, truprojektor en 
transparante, strokiesprojektor en films, platespeler en grammo= 
foonplate, skryfbord, aansteekborde, ens. 

As die onderrig in Godsdiens vir die onderwysowerhede 'n saak 
van erns is, sal hulle ernstige aandag aan die beskikbaarstel= 
ling van goed toegeruste lokale moet gee. Daarsonder kan wel 
klaargekom word, maar vir groter diepte in die kommunikasie 
tussen die kind en die Woord, is so 'n lokaal noodsaaklik. 

Die toegeruste lokaal is egter net 'n deel van die hulpmiddels 
wat tot die beskikking van die onderwyser is. Hy moet verder, 
aan die hand van die Bybel, soek na middels uit die hedendaagse 
lewe van die kind. Die kind ken vandag nie meer 'n erdekruik, 
'n linnegord, 'n juk, 'n skietlood of 'n mirteboom nie. Daarom 
moet die onderwyser sy verbeeldingskrag gebruik om binne die 
horison van die bepaalde kind middele te vind om die waarhede 
te illustreer. Volgens die metode van Jesus Christus is die 
middels se fisiese teenwoordigheid nie altyd noodsaaklik nie. 
'n Vergelyking met iets wat aan die leerlinge bekend is, kan 
genoegsaam wees. 

10. GEWYDE SANG 

Gewyde sang is ook 'n wyse van kommunikasie in Godsdiensonderrig. 
Onderwyser en leerlinge word daarin een voor die genadetroon van 
God. Sang is ook gebed, lofsegging, danksegging en smeking en 
dus ook direkte diens van God (VanWyk, 1970, p. 454). Gewyde 
sang kry tereg 'n belangrike plek in Godsdiensonde.rrig in Suid
Afrika. 
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Ongelukkig word gewyde sang dikwels gedagteloos, meganies en 
doelloos beoefen. Die gewone verloop van hierdie periode is dat 
een onderwyser klavier speel terwyl ander toesig hou en die 
leerlinge bekende psalms en gesange sing of minder bekendes leer 
sing. 

Dit is egter belangrik dat die betekenis van elke woord in die 
lied aan die kinders bekend sal wees. Die leerlinge moet weet 
wat hulle sing en waarom hulle sing. Terwyl die leerlinge sing, 
moet hulle bedoel wat hulle sing, anders kan daar geen sprake 
van diens of kommunikasie we~s nie. 

11. METING 

Meting is nodig om die geslaagdheid van die kommunikasie tussen 
die onderwyser en die leerlinge te meet. Die kommunikasie tussen 
die kind en God kan egter nooit gemeet word nie. 

Meting in Godsdiensonderrig is noodsaaklik om te bepaal of die 
onderrigpoging geslaagd was. Dit toon aan die onderwyser die 
leemtes in sy onderrig en bied aan hom die geleentheid om, waar 
nodig, aan te vul. Dit toon aan die leerling die leemtes in sy 
kennis en die peil van sy kennis (Hurn & Van den Berg, ca. 
1974, p. 111). 

Meting gee aan die leerlinge die geleentheid om leerstof wat 
oor 'n lang tydperk versprei is, te verbind, as geheel fe. oorsien 
en nuwe perspektief te bekom (VanWyk, 1970, p. 456). 

Die meting moet nie op blote feitekennis toegespits wees nie. 
Dit moet gerig wees om vas te stel of die leerlinge die leerstof 
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werklik begryp het en of hy die sin daarvan gepeil het. 

Een van die groot gevare by meting is dat sekere dinge gemeet 
word, nie omdat dit by uitstek nodig is nie, maar omdat dit 
kontroleerbaar is. Die onderrig word dan op die kontroleerbare 
gerig en die gevolg is dat die nie-kontroleerbare, wat die be= 
langrikste deel van Godsdiensonderrig is, op die agtergrond ge= 
dwing word (VanWyk, 1969, p. 29). 

In Godsdiensonderrig mag kennis nooit ten koste van gesindheid 
oorbeklemtoon word nie. Kennis en insig kan en moet gemeet word, 
maar die innigheid van die kind se geloofslewe kan nooit gemeet 
word nie. 

12. GEVARE BY DIE BENADERING TYDENS DIE KOMMUNIKASIE IN 
GODSDIENSONDERRIG 

In sy benadering tot kommunikasie in Godsdiensonderrig moet die 
onderwyser baie versigtig wees, want nieteenstaande sy kennis en 
goeie gesindheid kan hy in slaggate beland wat die hele poging 
kan laat misluk. Ons bespreek enkele van die gevare. 

12.1 Kinders uit nie-Christelike gesinne moet anders 
benader word 

By die aanbieding van die leerstof gaan die onderwyser dikwels 
van die voorveronderstelling uit dat die kind Christelik
godsdienstig is. Soms is dit korrek, maar vandag kom groot ge= 
talle kinders uit kerklose en gods·dienslose huise (Kraemer, 
1956, p. 120). 'n Terloopse opname wat die skrywer hiervan in 
'n skool in Carletonville uitgevoer het, het getoon dat ongeveer 
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15 persent van die Afrikaanssprekende huisgesinne aan geen kerk= 
like denominasie behoort nie en dat meer as 60 persent van die 
oorblywerides· selde of nooit in 'n kerk kom nie. 

Die ontkerstening van die ouers word deur Van Doornik tereg be= 
skou as die belangrikste oorsaak van die ontkerstening van die 
jeug (Stone, 1972, p. 68). Die kind van vandag is dikwels nie 
die verlore seun nie, maar die seun van verlore ouers. Hy gaan 
nie weg na 'n ver land toe nie, maar is daar gebore. Bonhoeffer 
sien dan die probleem van die Godsdiens as die stryd om 'n ware 
Christelike geloof in 'n godsdienslose wereld te bring (Kraemer, 
1956, P• 120}. 

Die gevaar by die benadering in Godsdiensonderrig is dat die 
kind uit 'n godsdienslose huis vergeet kan word terwyl hy juis 
'n ander benadering vereis. Die onderwyser moet 'n nuwe wyse 
vind om sinvolle kommunikasie met die nie-Christelike kind tot 
stand te bring. Di.e ou benadering deug nie hiervoor nie. 

12.2 Intellektualisme 

'n Sekere mate van gesistematiseerde kennis van die Skrif is 
nodig, maar as net die koue, nugtere verstand spreek en alles 
met die verstand uitgele en uitgeredeneer word,· as net die harde 
feite tel, het ons met intellektualisme te doen. 

As net die kennis van die inhoud tel en niks vir die hart gebied 
word'nie, kan die kind nie tot 'n vaste, egte en ewewigtige 
geloofslewe kom nie (Olivier, 1977, p. 34}. Die ewewig tussen 
die verstand en die gevoel moet bewaar word. 'n Pra~tige voor= 
beeld van hoe hierdie balans moet wees, kry ons in die woorde 
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van die Emmausgangers nadat Jesus hulle onderrig het: "Was ons 
harte nie brandend in ons toe Hy met ons op die pad gepraat en 
vir ons die Skrifte uitgele het nie?" (Luk. 24:32). 

Vanwee die leer- en studiekarakte~ van die skool is intellek= 
tualisme in kommunikasie in Godsdiensonderrig 'n wesenlike ge= 
vaar en moet die onderwyser op sy hoede wees om nie hierin te 
verval nie (Stone, 1969, p. 18). 

12.3 Subjektivisme 

Dit is die teenoorgestelde van intellektualisme. Hier word die 
gevoel ten koste van die verstand oorbeklemtoon. Die klem word 
eensydig verskuif tot ervaring en bekeringsverhale, en volstaan 
met 'n oproep of aandrang aan die kind om tot persoonlike 
geloofsbeslissing te kom (Stone, 1969, p. 19). 

Subjektivisme lei tot geesdrywery (Van Wyk, 1970, p. 438) en 
bied weinig vastigheid en veel twyfel (Stone, 1969, p. 19). Min 
dinge in die godsdiens skrik die kind so af soos 'n geesdrywery. 
Vir vaste geloof is beide 'n sekere· kennis en 'n vaste vertroue 
nodig, en die onderwyser moet voortdurend daarna streef om hier= 

die balans in sy kommunikasie te behou. 

12.4 Moralisme 

Onder moralisme verstaan ons die houding asof dit in die Bybel 
gaan om die geskiedenis van goeie mense wat hemel toe gaan en 
slegte mense wat hel toe gaan. Hier word die goeie teen die 
slegte, die regverdige teen die onregverdige en die sedelike 
teen die onsedelike afgespeel, terwyl die les in 'n sedepreek 
ontaard. 
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Dit is waar dat geloof en sedelikheid nou verbonde aan mekaar 
is, maar die eintlike boodskap van die Bybel kan nie in sedelike 
kategoriee ingedeel word nie. Die mens word regverdig uit ge= 
loof en nie uit goeie werke nie (Olivier, 1977, p. 34). 

Die onderwyser moet di t dui de 1 i k by di_e kind tui sbring dat goeie 
werke die gevolg van geloof is en nie die omgekeerde nie. Hy 
moet besef dat goeie werke die vrug van God se genade teenoor 
die mens is. 

Die onderwyser wat 'n sedeles van sy onderrig maak, verongeluk 
die kom~unikasie wat hy juis tot stand probeer bring. 

12.5 Estetisme 

Sekere heilsgebeure of Bybelse verhale kom soms wreed en ru voor, 
en dan wil die onderwyser die waarheid so 'n bietjie sagter stel. 
So word Godse geregtigheid teensy liefde afgespeel, word die 
stal waarin Jesus gebore is, versier om die barheid daarvan te 
bedek en word die lydende Christus met jammerhartigheid oordek. 
Hiermee word die wese van die Skrif aangetas en kan dit skadelike 
gevolge vir die geloofslewe van die kind he (Olivier, 1977, p. 35). 

Nerens in die Bybel word byvoorbeeld 'n bejammerenswaardige Jesus 
geskilder nie. Hy word deurgaans geteken as die Saligmaker en 
Verlosser wat ons hulp nie nodig het nie. Waar Hy dus as be= 
jammerenswaardig geskilder word, word iets tot die Bybel toegevoeg 
wat daar nie in is nie. Dan moet die woorde van Johannes onthou 
word: "As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom 
die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is." (Openb. 
22:18). 
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Tot die Skrif mag nie bygevoeg of weggelaat word nie, maar die 
onderwyser moet die Skrif in sy valle inhoud laat spreek (Olivier, 
1977, p. 35). 

12 . 6 B.i b 1 is i sme 

Mense probeer soms om elke teks van die Bybel letterlik op die 
huidige situasie toe te pas sander om die valle Bybelse verband 
en die doel van die teks in aanmerking te neem {Olivier, 1977, 

p. 35). Dit lei tot 'n verdraaide beskouing en 'n foutiewe uit= 
leg. 

Die Bybel is waar en elke woord daarin is bedoel, maar die be= 
tekenis kom eers in die verband waarin dit voorkom, tot volle 
uiting. 

Die onderwyser moet daarteen waak dat hy nie soos sekere geloofs= 
genootskappe se: "Daar staan geskrywe", en dan die woorde buite 
hul verband toepas nie. 

12.7 Allegorie 

Onderwysers maak hulle soms daaraan skuldig om sekere historiese 
gedeeltes te vergeestelik. Die bedoeling hiervan is mooi en 
vroom, maar mooi en vroom bedoelinge regverdig nie 'n verminking 
en foutiewe vertolking van die Skrifwoord nie (Olivier, 1977, 

p. 35). 
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12.8 Die rasionalisties-modernistiese benadering 

Hierdie hedendaagse rigting beoog om deur te dring tot agter die 
sogenaamde mitologiese materiaal waarmee die ware inhoud van die 
Skrif ingeklee sou wees. Dit wil die evangelie van die sogenaam= 
de verpakkingsmateriaal losmaak om sodoende die boodskap suiwer 
te laat spreek. Dit het ook die prysenswaardige doel om die 
hedendaagse mens in sy eie taal en beeld te bereik. 

Die gevolg van hierdie benadering is egter dat die mens homself 
as beoordelaar bo die Skrif aanstel en een na die ander deel weg= 
verklaar as nie relevant nie of as verpakkingsmateriaal, totdat 
van die Bybel niks meer oorbly nie. So verloor die hedendaagse 
mens ·dan juis sy vaste ankers en sy onsekerheid word grater 
{Stone, 1969, p. 20). 

Hierdie wyse van benadering wen egter vandag in die wereld veld, 
en sekere Engelstalige handleidings vir Godsdiensonderrig toon 
die neiging reeds. Onderwysers moet dus op hulle hoede wees 
wanneer hulle hierdie neiging teekom, want dit het moontlik niks 
minder as die vernietiging van die Christelike godsdiens ten 
doel nie. 

Die gevaar by die aanbieding van 'n les in Godsdiensonderrig 
skuil gewoonlik in 'n eensydige aanbieding. Alle aspekte van 
die Skrif en alle aspekte van die kind moet in berekening ge= 
bring word. Die kind is veel meer as net 'n verstands- en 
gevoelsmens. Hy het ook 'n geloofs-, 'n etiese-, 'n estetiese-, 
'n juridiese-, 'n sosiale-, 'n taal- en 'n historiese aspek 
{Olivier, 1977, p. 34), en die onderrig moet die hel~ mens be= 
trek. 
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Die mens (en die onderwyser) is geneig om die Bybel te gebruik 
om sy leer, sy beskouing en sy voorkeure te bewys in plaas van 
om onvoorwaardelik na dit wat die Bybel self wil se, te luister. 
Hy mag nie met die Bybelse verhaal volstaan nie, maar moet in 
sy onderrig die Godsopenbaring uitlig, en nie die Ou Testament 
of die Nuwe Testament ten koste van die ander een oorbeklemtoon 
nie. 'n Gesonde balans is nodig anders is sinvolle kommunikasie 
nie moontlik nie. 

13. ENKELE VERDERE ALGEMENE RIGLYNE 

13.1 Jesus die lewende Christus 

Die Bybel is Christosentries, die sillabusse is Christosentries 
opgestel en elke les moet Christosentries gerig wees. Die kind 
moet nie net van die Jesus wat toe geleef het, geleer word nie. 
Hy moet ook die Jesus wat nou leef, leer ken. Hier op aarde 
vertoon die kerk en die gelowige die liggaam van die lewende, 
opgestane Christus (VanWyk, 1973b, p. 15). 

Die kind moet Jesus leer.ken as die opgestane Christus. Soos 
met die Emmausgangers (Lukas 24), loop Hy saam met ons sonder 
dat ons dit weet of besef. Hy loop saam tot op die drumpel, 
maar wil ingenooi word (Lukas 24:28 en Openb. 3:20). Waar 
Jesus ingaan, verander koue harte in brandende harte en die 
brandende harte word aktiewe harte vol vreugde en blydskap (Luk. 
24:32-34). 

Dit is gebiedend noodsaaklik dat die opgestane lewende Christus 
verkondig sal word en nie, soos die moderniste dit wil, net sy 
voorbeeld nie. Wat Jesus gedoen en beteken het, is belangrik, 
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maar dit wat Hy vandag vir elke mens is, staan in die middel= 
punt. 

13.2 Die Godsbeeld 

Met die oog op sinvolle kommunikasie is dit noodsaaklik dat die 
kind 'n suiwer Godsbeeld sal he. 

So dikwels word die hoogheid en verhewendheid, en dus die on= 
bereikbaarheid van God aan die kinders oorbeklemtoon. God is wel 
hoog verhewe en almagtig, maar Hy is ook immer hier teenwoordig. 
Hy is nie net die skepper nie, maar ook die onderhouer van en 
regeerder oor alles, en dit sluit ook die klein dingetjies in. 

In 'n algoeie Voorsienigheid wat maar net altyd reg staan om 
swakke mensies byte staan, raak mens maklik teleurgesteld. 
Daar .moet ook duidelik oor sy almag. toorn, heiligheid, ver= 
hewenheid, verborgenheid en regverdigheid gespreek word (Van Wyk, 
1969, pp. 22-23). God word dikwels in sy geregtigheid eensydig 
voorgehou as 'n vreeswekkende wese. "Pasop, Hy sien jou", word 
voorgehou as 'n dreigement om die kind te verplig tot 'n goeie 
lewe. Die kind moet egter nie deur 'n herhaalde vermelding van 
die verdoemenis en 'n toornige God afgeskrik word nie (Potgieter, 
1973, p. 15). Hoewel die kind God moet vrees, wek hierdie hou= 
ding 'n ongesonde angs en vreesbevangenheid by die kind. Die 
kind moet 'n gebalanseerde beeld van God he. Hy moet daarvan 
bewus wees dat God sonde verskriklik straf, maar dat Hy 'n God 
van liefde is wat die sonde in die berouvolle hart vergewe. 

Jesus word soms voorgehou as 'n arme sagmoedige wese_wat deur 
die wrede mens onregverdiglik en genadeloos gedood is. Die 
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verguising van Jesus word op so 'n hartroerende wyse voorgedra 
dat die hart. van die kind uit bejammering saamkrimp en hy voel 
dat hy Hom sou wou help. In die Bybel staan die innerlike krag, 
die vreesloosheid en die bewustheid van sy taak en roeping egter 
altyd duidelik uit. Die kind hou van verhale van helde, en die 
grootste hiervan vind ons by Jesus. Tog word dit nie so aan= 
gebied nie. Die kind moet Jesus leer ken as die beloofde 
Messias van die Ou Testament wat gekom het om die magtige Satan 
en die sonde te oorwin, wat dit ook gedoen het en wat sit aan 
die regterhand van God waar Hy vir ons voorspraak doen en vir 
ons 'n plek berei. 

Daar moet steeds gewaak word teen enige voorstelling van God wat 
anders is as wat Hy homself aan ons in sy Woord geopenbaar het. 
In die Bybelles moet ons slegs hou by die name van God wat in 
die Bybel te vind is, want ander name kan valse voorstellings 
gee (Stone, 1969, p. 24). 

13.3 Godsdienstige belewing 

Die kind moet gehelp word om sy Godsdiens te belewe en nie 'n 
naprater en na-aper te wees nie. Die kind moet tot eksisten= 
tensiele beslissings en selfstandige en verantwoordelike keuses 
gelei word. In die kommunikasiehandeling moet dus nie allerlei 
onverbiddelike eise gestel word nie, maar.moet die kind deur 
sinvolle tweegesprek tot insig in die heilsgeheime gelei word 
(Van Wyk, 1973b, pp. 14-15). 

Dr. Billy Graham het tydens sy diens op die Wan~erersterrein 
(Sondag, 25 Maart 1973) gese (vertaal): "Se vir 'n ateis dat 
hy· kanker het en hy se dadelik: God help my!" Die kind moet 
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leer dat God.nie net in tye van nood geken of gesoek moet word 
soos vandag so dikwels die geval is nie. Hy moet leer dat gebed 
nie net uit smeking bestaan nie, maar dat die hele lewe deur ge= 
bed gedra moet word. Die beskermende hand van God is nie net 
tydens lang en gevaarlike reise nodig nie, maar by elke voet= 
stap (Van Wyk, 1973b, p. 15). 

Godsdiens mag nie iets afgesonderds wees nie, maar moet deel van 
die lewe vorm. God moet in elke situasie so ter sprake wees dat 
die kind nie.net met oorgawe sal sing: 

"Die God van volle saligheid 
versterk ons in die dag van stryd" nie 

maar ook: 
"en dra ons deur die lewe." (Van Wyk,1973b, p. 14}. 

13.4 Geestelike vorming 

Die snelle wetenskaplike en tegnologiese ontwikkeling van ons tyd 
het 'n agterstand met betrekking tot geestelike aanpassing by die 
mens tot gevolg. Daarom moet daar meer as ooit tevore oor die 
geestelike vorming van die kind besin word; Volgens Van Wyk 
(1969, p. 27) bestaan die moontlikheid dat die Godsdiensonderrig 
van die skool en die Godsdiensonderrig van die kerk uiteen kan 
beweeg. Daar kom so min leiding van die kant van die kerk en 
van predikante met betrekking tot Skrifbeskouing en Skrif= 
verk1aring aan die onderwyser dat hy 'n eie weg, m6ontlik teolo= 
gies swak gefundeerd, kan gaan en uiteindelik lynreg teenoor die 
kerk te staan kan kom. Dit sal die kind in 'n onmoontlike situa= 
sie plaas. Sommige mense meen dat die oplossing hiervan is dat 
Godsdiens nooit verkondigend mag wees nie. Van Wyk (1969, p. 29) 
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meen egter tereg dat dit Godsdiensonderrig van sy essensie sal 
beroof en die aanbieding tot die vertel van lewensvreemde histo= 
riese verhale sal degradeer. Dit sal lei tot vervlakking terwyl 
Godsdiensonderrig juis meer diepte moet kry. 

In Godsdiensonderrig moet die onderwyser die geleentheid om na 
die diepste werklikheid deur te stoot, aangryp, want slegs so 
kan die kind se insig verryk en sy hart vir die diepere sy van 
die werklikheid waarin ons lewe, oopgemaak word (Van Wyk, 1969, 
pp .. 31-32). 

13.5 Indiwidualisering 

'n Kenmerk van die hedendaagse samelewing is die algemene ont= 
indiwidualisering van die mens. Persoonlike intermenslike 
kommunikasie word al minder, ook in die skole. Die onderwyser 
ken vandag byvoorbeeld nie meer die huislike omstandighede van 
sy leerlinge nie. 

Hoewel ons weet dat kommunikasie interpersoonlik en dus indiwidu= 
aliserend is, word Godsdiensonderrig tot die klas as geheel ge= 
rig en dan. dikwels op 'n "mog het troffe"-basis. Die klaskamer= 
situasie veroorsaak dat die kommunikasiehandeling algemeen gerig 
moet word, maar dit ontneem nie die onderwyser van sy plig om so 
ver moontlik tot die indiwiduele leerling te probeer deurdring 
nie. Didakties gesproke is slegs indiwi'dueel verwerkte kennis 
vir die leerling sinvol, en volgens VanWyk (1969, p. 28) ont= 
staan verwerkte kennis net daar waar indiwidualiserend onderwys 
word. 
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13.6 Sonde 

Vandag word sonde te dikwels voorgehou as kwaad, wetsoortreding 
o·f onreg teenoor die naaste. In Godsdiensonderrig moet 'n duide= 
like begrip van wat sonde werklik is, nl. ongehoorsaamheid voor 
God en opstand teen God, by die kind tuisgebring word. Hy moet 
ook goed besef dat berou en skuldbelydenis verwag word en dat 
God sy genade in Christus aan 'n berouvolle sondaar skenk. 
Gewetensvorming en sondekennis moet dus heldere doelwitte van 
die kommunikasie in Godsdiensonderrig wees (Van \~yk, 1969, p.34). 

13.7 Godsdiensonderrig moet lewensgerig wees 

Hierdie aspek het al telkens ter sprake gekom, maar verdien 
besondere klem. 

Die Skrif was nooit anders bedoel as lewensgerig nie, maar die 
mens het in die verlede te veel klem op die hiernamaalsgerigt= 
heid daarvan laat val met die gevolg dat die hiernoumaals= 
gerigtheid totaal op die agtergrond geraak het. Vandag word 
weer dikwels na die ander uiterste oorgegaan deur alleen die 
waarde van die Skrif vir die huidige lewe te erken. 'n Gesonde 
balans moet egter behou word. Die Skrif is ger.ig op die 
Koninkryk van God en hierin is beide die hede en die toekoms 
relevant. 

Hanson se tereg dat die gebeurtenisse in die Bybel net so rele= 
vant'soos vandag se koerant is. Volgens hom moet die Bybel 
eerder in verband met die hede as in verband met die verlede 
gebring word (Hanson, 1972, p. 13). Volgens Heyns (~969, p. 9) 
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kan 'n teologiese standpunt nie los van die historiese en eie= 
tydse invloede wat op hom inwerk, verstaan word nie. 

Die godsdienstige opvoeder moet op die belewings- en ervarings= 
moontlikheid van die kind van ons tyd bou, want geloof is nie 
net die weg van saligheid nie, maar ook die oorwinning van hier= 
die wereld (Stone, 1969, p. 17). Die Bybel moet die kind in 
sy konkrete situasie aanspreek (VanWyk, 1973b, p. 14). Ook die 
taal moet aktueel wees. Dikwels is die taal wat aan die Bybel 
verbind word, totaal verouderd en word 'n terminologie gebruik 
wat vreemd en onverstaanbaar is (Kraemer, 1956, p. 120). 

God moet vir die kind in hierdie gewone konkrete lewe naby wees 
en dit is vandag dikwels nie so nie. In die "hoe" van Godsdiens= 
onderrig gaan dit om die opening van die volle Woord as open= 
baring, soos in die Bybel gekanoniseer, maar dan soos.dit vir 
die kind van ons tyd op opvoedkundige wyse bevatlik gemaak is 
(Stone, 1969, p. 17). · 

Die Skrif is vol tekste en gedeeltes wat op hierdie lewe gerig 
is. Die beste voorbee 1 de hi ervan vi nd ons· in die boek Spreuke. 
wat grootendeels op die huidige lewe gerig is. Vele aspekte van 
die huidige lewe word in die Skrif belig. Sadler haal byvoor= 
beeld 43 Skrifgedeeltes aan waarin die Skrif die mens in sy 
lewenstryd wil onderskraag (Veldsman, 1975, p. 39). 

Bestaansverheldering onder die lig van die evangelie moet 'n 
belangrike doel en deel van Godsdiensonderrig uitmaak. Daar mag 
nooit met onpersoonlike informasie volstaan word nie. Die stof 
moet deur die leerlinge op hul eie niveau persoonlik verwerk kan 
word. Die didaktiek van die vak moet so gerig word dat bestaans= 
verheldering moontlik word. 
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Vorming tree tans in die onderwys meer op die voorgrond. Jeug= 
diges word van verskillende hedendaagse probleme en menings be= 
wus gemaak en word gehelp om meer te dink en hulle persoonlik 
met die node van die t~d te bemoei (Van Wyk, 1969, pp. 30-31). 
Dit verdien egter in Godsdiensonderrig veel meer aandag as tans. 

Die moderne teologie het die oe weer opnuut vir die nood van 
hierdie wereld geopen. So moet elke Bybelles die leerlinge se 
oe vir die nood van die medemens open. Medemenslikheid mag 
egter nie van die geloof losgemaak word nie. Naasteliefde, soos 
in die groot gebod aangedui, is.altyd in liefde tot God gegrond. 
Naasteliefde is belangrik en moet beklemtoon word, maar mag nie. 
soos vandag dikwels die geval is, tot die wese van die Skrif 
verabsoluteer word nie. 

Die onderwyser moet in elke Bybelles daarna strewe om die leer= 
linge die sterk samehang tussen die waarheid en die werklikheid 
te laat insien (VanWyk, 1970, p. 414). Fourie (1974, p. 142) 
vra hoe sterk byvoorbeeld die volmaaktheid van God se wette in 
sy groot heelal na die atoombom, maanlandings en hartoorplantings 
in die skool en in Godsdiensonderrig beklemtoon is. Vele prak= 
tiese Godsdiensonderrig kan met wetenskaplike prestasies verbind 
word. Daar behoort •n deeglike dialoog tussen die evangelie en .. 
die tegnologiese kultuur, veral op die terrein van die onderwys, 
te bestaan. 

Die moderne moontlikhede stel die mens in staat om God op 'n 
unieke wyse, soos geen vorige geslag nie, te dien (Van der Walt, 
1972, p. 17). Die tegnolog.iese era bied vryheid soos nooit te= 
vore nie, maar dit bring ook ongekende verantwoordelikhede mee. 
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Die gelowige het tans 'n geleentheid om 'n grater aandeel as 
ooit tevore in die vorming van die toekoms te neem. 

In die Godsdiensonderrig moet ons vir die potensialiteite van die 
nuwe kultuur ja se omdat ons dit s.ien as 'n gawe van God. Die 
hedendaagse tegnologiese magte kan ten goede of ten kwade aan= 
gewend word en daar le dus 'n groat verantwoordelikheid in die 
Godsdiensonderrig om die kinders hier tot die positiewe benutting 
toe te rus. Die leerlinge moet gehelp word om te ontdek en te 
ervaar dat God die Bran en die Basis van alles is (Van Wyk, 1969, 
pp. 28-29). 

Die Bybelse geskiedenis moet oak met die huidige geskiedenis van 
Palestina verbind word. Die Midde-Ooste is daagliks in die nuus. 
Van plekke soos die Sinai skiereiland, die Gasastrook, die Docie 
See, Jerusalem, Damaskus, die Jordaanrivier, ens. verneem die 
kind vandag deur die massakommunikasiemedia, terwyl hierdie ge= 
bied deur die groat moonthede as van hoogs strategiese belang 
beskou word. Die kinders moet derhalwe aangemoedig word om na 
hierdie berigte te luis~er, daaroor te lees en artikels oar die 
hedendaagse Jade en Arabiere te versamel (Hanson, 1972, P: 13). 

As ons die jeug wil wen en behou vir die koninkryk van God, wil 
bewaar teen dekadensie en wil bewapen in die stryd van die lewe 
sal ons ons moet beywer vir 'n kommunikasie in Godsdiensonderrig 
wat die Bybel, God en Christus sinvol by die lewe van die kind 
betrek (VanWyk, 1969, p. 36). 
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14 SAMEVATTEND 

Hoewel 'n studie van die metodiek van Godsdiensonderrig nie in 
'n werkstuk van hierdie aard tuishoort nie, het die aard van 
die onderwerp dit nodig gemaak dat aan talle aspekte van die 
metodiek geraak moes word. Daaruit het dit duidelik geblyk dat 
kommunikasie by elke aspek van Godsdiensonderrig 'n plek en rol 
het. Daarby is dit nie 'n ondergeskikte nie, maar 'n omvattende, 
bepalende en sentrale plek en rol. 

Dit is duidelik dat die metodiek van Godsdiensonderrig op kommuni= 
kasie gerig moet wees. By die beplanning van elke aspek van die 
metodiek moet die waarde daarvan aan.die kommunikasie-eis getoets 
~prd en moet daardie aspekte waf geen of weinig kommunikatiewe 
waarde het nie, in_heroorweging geneem word. 

Die primere doel van die onderwyser in Godsdiensonderrig moet 
wees om kommunikasie tussen hom en die kind tot,~tand te bring. 
'n Groot gedeelte.van die metodiek van Godsdiensonderrig moet 
dan ook hierop gerig wees. Eers -wanneer daar ware kommunikasie 
tussen onderwyser en kind bestaan, is eersgenoemde daartoe in 
staat om die kind te beinvloed en te lei. Uit die studie het 
dit geblyk dat daar vandag baie gedoen kan word om hierdie 
kommunikasie te verbeter. 

'n Besondere aspek is die direkte kommunikasie tu.ssen die kind 
en die Bybel. Die inhoud van die Bybel laat die mens wat daarmee 
werk 'nie onbe'invloed nie, en werk op onnaspeurlike wyse in die 
hart van die kind. Vir ware kommunikasie in Godsdiensonderrig 
moet die metodiek sodanig gerig wees dat dit die kin~ so ver 
moontlik in direkte kontak met die Bybel bring. Die kind moet 
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die Skrif soveel moontlik self hanteer en lees. Hy moet self 
daarin soek en delf. Veel meer plek moet hiervoor in die onderrig 
ingeruim word. 

Die uiteindelike doel van kommunikasie in Godsdiensonderrig is 
ware kommunikasie tussen die indiwiduele kind en God. Hierop 
stuur alles af, maar hierby is die onderwyser en die onderwys nie 
direk betrokke nie, dog slegs as wegbereider. 
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