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Hoofstuk IV. 

Godsdiensonderrig op skool. 

(a) Ver}2and tussen godsdiensti~e opyoeding en gods

diensond:e.r:v.~. 

In die vorige hoofstuk is die go~sdienstige 

opvoeding teenoor die w~reldlike opvoeding gestel en 

is beklemtoon dat in die godsdi2nstige opvoeding die 

mens nie die sentrum is nie 9 maar God en dat die mens 

·slegs mandaathouer is en dus ten volle aan Hom reken-

skap moet afl~o 

As ons die kind vir daardie lewensbeskouing 

wil opvoed 9 is dit tog vanselfsprekend dat hy eers 

God moet leer ken. Verder het ons gesien dat ons God 

op tweeerlei wyse kan leer ken 9 nl. ui t die nB.tuur en 

uit·die Skriftuur. Gok het ons aangetoon dat Hy Hom 

eintlik alleenlik in die Skrif openbaar. Daarom is 

dit noodsaaklik dat die Bybel ~ geopende boek vir die 

· kind word 9 sod at hy daarin die stem van God kan be-· 

luister en tegelykertyd kan verneem wat sy dubbele 

taak in hierdie wereld is, nl. om getuie van Hom in 

hierdie wereld te wees, maar ook kultuurdraer 9 in 

diens van Hom 9 sy Skepper. 
Indien die/ ••.• 
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' ' 

Indien die godsdienstige opvoeding dus tot sy 

volle reg wil kom, moet Godsdiensonderrig of Bybel-

· kunde, soos dit soms genoem word, n fundamentals vak 

in die skool vvees. Di t is da11. nie slegs •n vak soos . 

ander skoolvakke nie, maar behoort •n sentrale vak te 

wees waarmee alle ander vakke gekorreleer en waarna 

telkens verwys moet word. As dit nie die geval is 

nie, sal van die godsdienstige opvoeding niks tereg 

kom nie, omdat dit geen bron meer het waaruit dit ge-

reeld kan put nie. 

Dit sal miskidn vir elke kind ~an groot waarde 

wees as elke vakonderwyser ook TI paar periodes per 

week Godsdiensonderrig kan gee. Dan sal die kind 

weldra besef dat geen enk.:jl vak buite die domein van 

God val nie. Dit kan natuurlik alleen V8n waarde 
I 

wees indien die vakonderwyser self •n Christen is en 
/ 

dus die godsdienstige opvoeding van die kind ter harte 

neem. 

Die Laerskoolonderwyser kan hierdie gedagte 

elke dag in die praktyk toepas, omdat hy behalwe 

Godsdiensonderrig .al die ander vakke in die skool moet 

onderrig. 

Ook ~aterink beskou die kennis van die Sktif 

as n eerste vereiste indien ons vrug op die Q'Odsdiens·- 1 
0 -

tige opvoeding in ons skole vvil verwag. As hy die -
plek van/ 0 • "- e 
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plek van die Bybel in die godsdienstige opvoeding 

bespreek, se hy~ 

"Voor de godsdienstige opvoeding is de 
kennis van de bybelse geschiedenis van 
uitermate groot gewicht. 11 1) 

Ons moet die Skrif nie as n interessante ge

skiedenisbook beskou nie maar as heilsge~kiedenis, as 

openbaringsgeskiedenis, waarin God Homself aan ons 

openbaar en waarin die heilsfeite van die Ou- en Nuwe 

Testament gereeld beklemtoon moet word. Alleen dan 

sal •n studie van die Skrif vir die godsdienstige op-

voeding van waarde kan wees •. 

Dit is noodsaaklik om oor die naam van die vak 

duidelik stelling in te neem. Daar·word dikwels 

van Bybelonderwys of, soos in Nederland, van die vak 
I 

Bybelse Geskiedenis gepraat. Die begrip, Godsdiens-

onderrig is egter ruimer en hou in dat die kind as n 

re~igieuse wese beskou moet word wat dus godsdienstig 

gevorm moet word 4?n wat tot die besef moet kom dat 

God •n werklikheid in die geskape vvereld is en daarom 

die sentrum van sy lewe moet wees. So beskou, is 

Bybelonderwys •n onderdeel van die vak Godsdiensonderrig, 

net' soos/:"" .•. 

1) Waterink, J. Theorie der opvoeding. p.567~ 
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net soos Kerkgeskiedenis en Sendingsgeskiedenis n 

deel daarvan is en dus by die .leerplan in beide die 

primere- en hoerskole ingesluit meet word. Om daar-
. -

die rede sal ons liewer die woord Godsdiensonderrig 

gebruik. 

(b) Die doel van Godsdiensonderrig. 

Die hoofdoel van Godsdiensonderrig in ons skole 

kan dan ook. nie wees om parate kennis van die :Bybe.l 

a an die kind te verskaf nie 1 maar om hem deur middel 

van die Woord met die lewende God in aanraking te 

bring. 

Of soos De Vries skryf~ 

"Het godsdienstonderwijs dient in de eerste 
plaats gegeven te worden om ook aan de 
kinderen de rijkdom van het besef van Gods 
aanwezig-zijn in deze wereld te verkondigen. 
Dat dit het belangrijkste doel van ons · 
godsdienstonderwijs is 7 dient voor alles 
vast te staan." 1) · 

' 
Van Duyvendijk en Visser het eintlik dieselfde 

dosl ve.or oe. Volgens hulle is die dcel van die onder....: 

wys in· die vak :Bybelse Geskied:mis g 

"Het kind in aanraking te brengen met de open
baring Gods 1 gegeven in Zijn Woord, opdat 
het zijn leven daar naar richten sal." 2) 

Ds. Grayling/ •.• 
l) de Vries,. J .. Gedachten over het Godsdienstonderwijs.p33E 
2) Van Duyvendijk, P. en Visser,· J.:B. ·schoolopvoeding 

en Onderwijs. p.ll2. 
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Ds. Grey1ing onderskei~twe~r1ei doelstel1ing in ' 

sy 1eerp1an vir Godsdiensonderrig aan die' primere 

bantoeskole. Volgens hom is daar 'n prim'Gre en 'n sekon

dere doe1stel1ing. Die primere duel is om die leer

ling te lei om die Drie-enige God, sy Skepper, Ver

losser en Heer te ontmoet en t3 ken. 

Hierdie doel word ·Uitgedruk in die eerste groot 

gebod van die Wetg Jy moet die Here jou God liefhe 

met jou hele ha~t ·en met jou hele siel en met jou 

he ~e verst and .. (Mat . .22 g 37 )' 

Die sekondere doe1stelling is om die kind ·op te 

voed tot 'n lewe van ware godsvrug. 

Hierdie doe1stel1ing word uitgedruk in die tweede 

groot gebodg Jy moet jou naaste 1iefhe soos jouself. 

(Mat . 2 2 ·~ 3 9) • 1 ) 

In die leerp1an vir die sekond'Gre bantoesko1e bou/ 

Grey1ing hierop voort. Hy sk~yf~ 

"Die hoofk1em in die godsdiensonderrig 
moet hier val op die antwoorde wat 
Bybe1studie en aanverwante studies gee 
op die lewensvrae van die adolessent9 
sy geeste1ike 1 intel1ektuele·en liggaam
like behoeftes met betrekking tot sy 
verhouding tot God en mens." 2) 

A1ho ewe1/. ~ · .•• 

1
2

) Leerp1an vir die La.er Primere Bantoeskole. p~lO. 
) Leerplan vir 'die Juniorsertifikaa~. p.54• 
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'Alhoewel daar in die doelstelling tussen die 

prim'Gre en sekond'Gre skoc.l nie veel verskil is nie 1 

en dit by beide hoofsaaklik gaan om Hom te leer ken 

en uit te vind wat Hy van ons in hierdie lewe verwag, 

wil Greyling hG dat ons in die hoerskole en opleidings-

kolleges meer met die lewensvrae van die adolessent 

rekening moet hou en probeer om sy godsdienstige 

probleme op die regte wyse te benader. 

Ook Bingle beklemtoon min of meer dieselfde doel 

as hy skryf~ 

11 Die doel van godsdiensonderrig op die middel
bare skool is dan omvattend gesien om die 
jeugdige te lei tot kennis, liefde en diens 
van -God. 11 1) 

Volgens Bingle beoog die skool 5 kerk en huis 

eintlik dieselfde doel met die godsdienstige onderr.ig 

vir die j eug. Maar elkeen van hierdie drie liggame 

bewerkstellig •n ander aspek van hierdie doel, omdat 

die kerk amptelik mo2t optree, die ouers half-amptelik 

en die skool in •n nie-amptelike hoedanigheid gods

diensonderrig'moet gee. 

Die godsdi€nsonderwyser het dus •n ui ters be-: 

langrike taak op skool en veral in die Bantoe Oplei

dingskolleges./.0. 

l) Bingle, H.T.T. Metodiek van Godsdiensonderrig op 
die middelbare skool. p.2l. 
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dingskolleges. Hy.mo2t die jeugdige nie alleen •n 

kennis van God bybring nie 9 maar di t op so •n manier 

doen dat die liefde tot God daardeur opgewek word en 

terselfdertyd sy leerling aanmoedig tot •n lewe van 

diens aan God en sy naaste. 

(c) Die waardes van Godsdiensonderrig. 

Godsdiensonderrig het nie slegs waarde vir die 

religieuse vorming van die kind n.ie, maar kan sy hele 

lewe bel.nvloed. 

Ons sal kortliks nagaan op watter manier dit kan 

gebeur. 

l. Die religieuse waarde van Godsdiensonderrig. 

Die grootste waarde het die vak tog vir die re

ligieuse vorming van di~ kind. Deurdat hy gereeld 

in intieme aanraking met die Skrif kom, leer hy nie 

alleen God ken in sy oneindige liefde en barmhartig

heid nie, maar hy leer ook die begrip sonde en ge

nade verstaan. 

Die Bybel leer hom verder hoe om n gelukkige 

mens te word/ ..•. 
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mens te word en lei hom deur die Gees uit die afgrond. 

van ellende na 'n toestand van innerlike vrede wat 'n 

vrede met God, vrede met sy medemens en vrede in sy 

hart inhou. 

Daar is geen ander vak wat in die opsig in waarde 

gelykstaan aan Godsdiensonderrig. 

2. Die morele waarde van Godsdiensonderrig. 

Die onderwyser moet ook uit die Bybel aantoon 

dat die mens nie die norme van goed en kwaad vasstel 

nie, maar dat die norme in die wette van God vasgele 

is en·dat Hy g_ehoorsaamhr:;id aan daardie norme van ons 
' \ 

eis. Daar is voldoende voorbeelde in die Heilige 

Skrif om aan die kinders te toon dat ons nie straff~-

loos die norme kan oortree of wysig nie. Maar daar is 

aok pragt~ge voorbealde in die Bybel van ryke genade 

indien die oortreder van die wet berouvol na Hom kom. 

Daarom het Godsdiensonderrig ook groot waarde 

vir die morele vorming van die kind. 

3. Die/ •.... 



·- 145 -
3. Die intellektuele waarde van Godsdi ensonderrig. 

Die verstandelike waarde van Godsdiensonderrig 

mag ook nie ondBrskat word nie. flatter magdom van 

kennis in verband met geskiedenis, beskawingsgeskiede

nis·, aardrykskunda, ens. word nie in die ~ybel aan 

ons verskaf nie. 

Deur 'n gereelde studie van die By-bel, veral die 

boeke van·v\iysheid, word ons oordeelsvermoe beslis ver-

skerp. 

4. Die sosiale waarde van Godsdiensonderrig. 

Godsdiensonderrig is vir die sosiale vorming 

van die kind van belang. In die Ou- sowel as die 

Nuwe Testament word gereeld die menslike verhoudings 

.in die lig van God se wette beoordeel. 

Jesus self, h0t ons nie alleen gewys hoe ons 

verhouding te1:moor ons medemens moet wees nie, maar 

ook teenoor die Staat. 

Vir ouer kinders is ook 'n · studie van die Spreuke 

van Salomo aan te beveel. Want waaruit sal· die kind 

dieper lewenswysheid put en waar sal hy die menslike 

verhoudings skerper geteken vind as uit die kort kern-

agtige spreuke? 

. 5. Die estetiese waarde van Godsdiensonderri...,g. 
Die/ •••• 

' . ; . ... / 
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Die Bybel word ook deur vdelinga die "Boek van 

Skoonheid" genoem. 1 ) Deur •n studie daarvan te maak 

bemerk ons watter goudmyn die Skrif is en dat dit 

ook waarde het·. vir die estetiese vorming van die kind. 

6. Die liggaamlike waarde van Godsdiensonderrig. 

Bingle noem ook nog dat Godsdiensonderrig vir 

die liggaamlike vorming van die kind waarde het, omdat 

die Byb~l die regte verhouding tussen liggaam en gees 

beklemtoon en Paulus ook spreek van die liggaam as die 

tempel van God. (1 Kor. 6;1~). 2) 

Konklusieg Van Duyvendijk en Visser en Bingle beklem-

toon eintlik aldrie dat Godsdiensonderrig vir al die 

vertakkinge van die lewe waarde het, maar dat geen 

enkele waarde naby die religieuse waarde kom nie. 3) 
Verder sien ons uit al hierdie waardes weer dat 

die lewe •n eenheid is en dat ons die kind nie alleen 

vir die hemel moet opvoed nie maar ook yir die aarde. 

Die woord van Paulus aan TimotheUs bly nog·altyd 

van krag, nl. dat· die kind opgevoed mo3t word tot mens 

van God 1 vir elke goeie ·werk volkome toegerus. 

( I I Tim . 3 ~ 17 • ) 

(d) •n Paar standpunte in verband met godsdiensonder

rig o:p skoal. 

Die groot/. 

l) Wielinga/,.~.\ De Bijbel aJs boek van schoonheid. 
2) Bingle, <k' .. )ll~T. _ Ibid p. 22. 
3) Van DuyvenalJR,j<l;J?. en Visser,_)f~t-'B.: Ibid. p.ll2. 

'i ·~~ ··y 
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Die groot waardes vari die Heilige Sl<rif vir 

- ' 
die gehele lewe van die mens word nie altyd.besef nis. 

" ' 

In die v~rlt::de is die geloofs_waarhede ui t die 

Bybel gehaal en in •n abstrakte vorm aan die kindGrE! · 

, gege8 om te·leer 1 miskien in,baie gevalle.sonder prak-

tiese verduideliking aan die kinders.· 

. ·op •n onkinderlike manier is aan die kinders 

Godsdiensonderrig gege-:::; en J3ybelse verhale is nooi t · 

aan hulle vertel nie. Die Bybel is wel gelees, maar ·· 

.:] • h f k d • l d • k -1- • • • l) I ale oo saa was 1e 0er van 1e aueglsmus. 

Dit is:e{ntlik heeltemal teen di~ opvatting:van 

een van die eerste Christelike opvocdkundiges, Augusti-

.nus, in. Hy raai.al inn uiters interessante boekie 

"De_ Ca.techizandus Rudibus'i aan om die vertelmetode, 

. dus eintiik die induktiewe· metode,_ te gebruik. 2) Hy 

wou dus vanui t die vertelmetode ·sekere geloofswaarhede. · 

vasstel. 

"De catechizandus Rudibus" is ·n· handleiding vir 

kategeie wat Augustinus .spesiaal vir •n ·cart~aagse diaken, · 

Deogratias, geskryf het, wat aa.n .. hom raad gevra het hoe 

om op die regte wyse kategetiese onderrig te iee, omdat 

hy hom so onbekw?am gevoel het en hy dikwels die be

iangstelling van sy leerlinge nie kon op•ivek nie 0 

· 11/n.-j)u..c- "H>v•-di·/, .4 _c,,v rJ~~·.s· H':;-;J.:j). Augustinus/. Q ••• 

·' 

l) Nieuwe ges'Chj edenis der paedagogi~~· ... P•-~2?-":: ;. · · · , · ·. · · 
2) va_n der Meer, F. Augustinus de ZidTzo·rg0r. -n~el·'I~.p.l72 

I 
\ 
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Augustinus gee hom •n uitvoerige antwoord waarin 

hy in die ·eerste plek beklemtoon.dat die kategeet hom 

by sy hoorder se leeftyd en intelligensie moet aanpas. 

n Volgende belangrike raad wat Augustinus aan 

Deogratias gee, is dat dia vsrhaalvorm altyd gebruik 

moet word. Hy se~ 

"Een catecheet moet de blij de boodschap
brengen, zoals Phili~pus het deed op de 
wagen van de kamerling van de koningtn 
van Candacae. Doch dat verhaal hangt 
niet los aan elkaar, doch is ingegeven 
door de Geest en is derhalwe opgebouwd 
door de Geest der profetie." l) · 

Verder wys Augustinus daarop dat in elke Bybelse 

verhaal na Christus gewys moet-word wat die middelpunt 

van die hele Skrif is.· 

Dit is te betreur-·dat Augustinus se raad vir eeue 

in die vergetelheid. geraak het. Ook tydens en na die 

Reformasie is die nadruk 0p die deduktiowe metode 

gele en moes die geloofswaarhede deur die kinders uit 

die hoof geleer word en is die eenvoudige verhaal op 

die agtergrond geskuif. 

Die vorm waarin die geloofswaarhede geleer moes 

word, was die vraag-en-a:q.twoord-m.etode soos ons dit 

vandag nog uit die Heidelbergse Kategism~s ken. 

Rombouts beweer dat die kategismus, soos·ons hom 

tans. ken, uit die. dae van Luther dateerr 2) 

. Ook Francke/" .••• 
1
2

) van der Meer, F. Ibid. p,l72. 
) Rom bouts, S. Historiese Paedagogiek. Deel III. p .133 •. 



-- .L~·- .... i '~ 

149 - -
Ook Francke het die deduktiewe metode·gevolg en 

die kinders so vroe g moontlik hele. stukke ui t die 

kategismus van· bui t•3 laat leer. Hy skryf.,letterlik~ 

"dat m0n hun de eerste beginsel0n der 

C~ristelijke l0er als het ware met de 

moGdermelk most ingeven. 11 l) 

n Paar bladsye verder s~ hy: 

wNanneer de kinderen spreken kunnen~ 

wordt tot den catechisrnus overgegaan· 

en worden hun daaruit het eene hooid

stuk na het andere zonder uitlegging 

voorgelezen? benevens ·korte en vrome 
I 

' gebeden en psalm~n van David door her-
haald voorzeggen nagepraa t." 2.) 

Die kategismus is in die eerste eeue na ·die· 

Hervorming'so benadruk? dat dit in die skole .die meeste 

van die periodes vir Godsdiensonderrig in beslag geneem 

By die verskillende ·sinodes van Dordt in die 

jare 1575? 1578 en 1618-1619 is, die onderrig in die 

kategismus ook baie beklemtoon. · In een van die-notules 

lees ons~ 

11 0pdat de Christelij,ke jeugd van haar 

teedere jaren ~an naarstig in de fonda-. 

menten der ware religie onderwezen en 

met Godzalighaid vervuld mogen vvorden? 
, zoo moet/ •••• 

1) Francke?. A. H. Over de opvoeding der j.eugd tot 
Godzaligheid en wijsheid. p.'5T •. 

2)- ;Ebid. p. 59. 
-

' ' 

. . ' 
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zoo moat daze op dri~rlei WlJZB 

•, 
waargenomen worden. Ii de huizen v,n 

·de ouders, in de'schol~n van de school

m~esters en in de kerken van de predi

kanten, o~derlingen, lezers of zieken
bezoekers. 11 l) 

In Nederland bet· hierdie metoda van Godsdiens-

onderrig tot die middel van die 19de eeu, tee die 

tagtigjarige skoolstryd begin bet, in swang gebly. 

In daardie tyd bet die :Sybel in die meeste skole al 

heel temal verdwyn. Di t is eers die sogE:maamde 11 skole 

met die :By bel 11 vn t die Heilige Skrif weer in die 
I 

> I 

sentrum gestel bet en wat die :Sybelse verhaal, soos 

Augustinus di t voorgestel bet, weer as die bel::;.ng-. 

rikste metoda vir Godsdiensonderrig op skole ing0voer 

het. 

As •n verder.::; r~aksie tec::n hierdie esnsydige 

teoreti·ase. behandeling _van die kategismus wil 'ons e~rs 

n paar stand:punte va.n Christelike: opvoedkundiges ui t 

hi2rdie eeu vermeld. 

(1) Gunning se standpunt. 

Gunning wil alle dogmas ui t ... die :Sybelonder~ig 

uitsluit, omdat dit volgens hem teen die gebod van 

Jesus ingaan. 

Hy skryfg "Maar om/ .••• 
1) Van Duyvendijk, P. en Visser, J·.:S. Nieuwe ge

schiedEmis der· paedagogiek. · p. l26. 
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ttMaar om de kinderen in hun jeugd de inhuud 
des geloofs als objeDt van verstandelike 
kennis te laten leren, dat is in mijn oogen, 
de kinderen te doen worden gelijk de groote 

,( ' . 

· menschen, vlak tegen het gebod van Jezus , 
in, d.at de groote·mehsc·hen moeten worden ge
lijk de kinderkens, op straffe van het konin
kr.j.:jk der hemelen niet te zullen ingaan.n l) 

I 

Hoewel ons Gunning kan verstaan omdat sy stan~punt 

n skerp reaksie teen die oordrewe beklemtoning van ·· 

die dogmas gedurende sy tyd was'· voel ons tog dat hy 
\ 

aan die ander kant weer oordrywe. 0ns stem saam met 

hom dat die Bybelse verhale in die sentrum moet kom 7 

maar da~ruit moet later die geloofswaarhede geneem 

word". Ons wil ook nie al tyd met melk g3voed word nie,. 

maar sal as ons ouer word, na vaste spys verlang. 

(2) ~a~erink se standpunt. 
Volgens viaterink moet die Christelike ·leer ten 

nouste met die Bybelonderrig verbonde wees: Maar hy 

wil nie te vroeg daarmee begin nie. Hy beskou die 

tiende lewensjaar dte geskikte leeftyd om dogmatiese 
. . 

onderrig aan die kind te gee. ~aterink verweer hom 

Sterk teen m·3nSG Wat alle dogmatiese onderwys as· 

ouderwets brandmerk. Hy waarsku egter om toe te sien 

dat die geloofswaarhede heilige werklikhede vir die 

kind moet wees anders sal die dogmas uiterlikhede vir 

hom bly .. 2) 

( 3) Rombouts/ •.•..• 

l) 'Gunning, J.H. Verzamelde Paedagogische opstellen. 
" ·Deel II. PollS. 

2) Waterink, J. Met moeder by Jesus'. pp .. 45-52. · 

·I 
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( 3) Rombou ts se· standpug_!. 
,\ 

As laaste standpunt wil ons n0t nog die van die 

Rooms Katolieke opvoedkundige 1 Rombouts noem. Hy 

wil terug na die metode van Augustinus an bepleit om -

in die skool met Bybelse verhale •n aanvang te neem. 

Volgens hom mo~t slegs in die hoer klasse van 

I d • 1>. 1e prim~re skool die Bybelse verhale met geloofswaar-

hede gekombinecr word? maar die geloofswaarhede moet 

nooi t los van die Byb0l behandel wor,d nie. l) 

(4) Konklusie. 

. ' 
Ons kan ten volle met :B'rancke 1 ·vvaterink. en 

Rombouts saamstem dat •n teoretiese k.:mnis V3.n die 

geloofswaarhe~e noodsaaklik is. Die· vraag is egter 

wanneer ons daarmee moet begin en in watter vorm ons 

die geloofswaarhade aan die kinders moet verduidelik. 

As ons te vroeg daarmee 'n aanvang ns~m 1 ·sal di t vir 
. . 

die kind te abstra.k wees en slegs teoretiese kenriis 

bly wat 11i8t die eintl.ike 1\:)we geen verband hou 'nie. 

Myns insiens sal die kind in die dieper geloofs

·waarhede sle gs belq.ngs'tel 8 s hy 'll werklike besef van 

sonde het? en as hy dus · verstaan dat daar •n deur God 

.vasgelegde sedel~ke norm is wat hy'nie straffeloos 

kan oortree nie. 
Van daardie/ ••.. 

l) Rombouts 9 s. Historiese Paedagogi~?k~ D~~J-.JII.p.l43. 
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, Van daardie per so onli_l:re skuld· en. sondebesef ·, 

word die kind 1 ook volgens Waterink, eers in die begin 
1) van die :pubertSitsjare bewus. Maar ook dan moet die 

I . 

( 

geloofswaarhede nie teorGt::Les behandel.word nie maar 
. ' 

nou verbonde ~eus met die Bybel en met die kind se 

eie lew~ 1 sodat daar nie n breuk tussen leer en lewe 

ontstaan nie. 

Ook dan kan die skool.nog nie sistematies 

kategetiese onderrig gee nie 1 omdat dit die taak van 

die kerk is. Wat die onderwyser wt;l ver:plig is om-te 

doen 9 is om die Bybelse verhale in di'a 9u- en Nuwe 
' 

Testament soveel moontlik met die heilsfeite te verbind 

sodat die kind a.l s:poedig sal besef dat' die Bybel nie 

•n gewone geskie denisboek is nie maar die Woord van God 

waarin Hy tot ons spreek en wat •n boodska:p vir ons het. 

(e) Die leer:pla.n vir __ godsdiensonderrig in bantoeskole • 

. • Om verwarring van terme te v~orkom1 wil ons 
I 

eers melding maak dat met leer:plan iets anders bedoel 

word as met leer~ang. Die leergang·is n onderdeel van 

die algemene mc;tode, maar die leer:plan behels eenvoudig 

die leerstof en vermeld hoe die leerstof in die ver-

skillende standerds v~rdeel moet Word. n Deegl~k~ 

uitgewerkte leer:plan behels egter ook_nog die gebruikte 

metodes en leermiddele. .Verder verskyn die indeling 
in die/ •••.. 

1) Waterink~ J. Theorie der o:pvoeding. :ppi: 402·-~39 ~ 
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in di8,verskillande klasse daarin en die aantal·ure 

wat aari n spesiale vak bestee ka~ word. 

Ds. J. Grayling, inspekteur vir godsdians

onderrig in b.~ntoeskcl.:; en opsteller van die verskil-

lende leerplanne vir Godsdi~nsonderrig, in sowel 

primers_ en hoerskole 9 het bostaande gedagtes in al 

sy leerjJlanne ingewerk. C'm sy pri:tnere en sekondere· 

doelstellings te verwesenlik 9 het hy in elke standard 

•n hooftema bepaal wat gereeld saam_ met die :Bybels'e 

verhale beklemtoon moet vvord. 

Cmdat ons sy l;:;erplan rioukeurig en krities wil 

b~skou, is dit noodsaaklik om dit volledig weer te 

gee. l) 

(1) Die leerplan vir die Laer- en Hoer Primere skoal. 

By •n nadere beskouing van die leerplan sien ons 
- t 

dadelik een sentrale gadagte wat in al die verskillende 

standards van die primers skool op die voorgrond staa.n. 

Dit is die liefde vsn God. In elke standard word n 

spusiale onderdeel· daarvan beklemtoon. Vir die he~l 

kleintjies in die Substanderds moet bv. geru~ld in die 

eenvoudige vertelling op die liefde van God gewys word. 

In Standards I en II word daar dieper op ingGga.an en 

die onderwyser laat die kinders sien hoe die liefde van 
God in/~ ••• 

l) Aanhangsel A: Leerplan vir die Laer ~n 
Boor Prim'Gre skoal. 

'' 
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God in die Skrif'geopenbaar word. In die hoer prim~re 

klasse tot en met Standard VI, word die .liefde van 

God meer abstrak behandel,. alhoew8l die Bybels;:; verhale 

en persona al tyd die kern bly. · 

Daar sit ongetwyfeld TI gevaar in om dwarsdeur 

die primers skool sleg·s cen attribuut van God te belig. 

·Die ·le erlinge kan daardeur maklik onder die waan ver-

keer dat God alleen liefde is on sodcende TI verkeerde 

' beeld van Hom cntwikkel. W'ant hoewel die klein kind 

waarskynlik nog·maar TI geringe sondebesef besit, moet 

dit tog tot ontplooiing gebring word. Die talryke 

'I 

verhale uit die Ou Testament waarin die ongehoorsaamheid 

jeens God as TI waarskuwing vir ons opgeteken staanj 

bied voldoende geleenth?id om_die sonde in al sy werk

likheid aan die kinders te laat sien. Dan sel hulle 

ook kennis maak mc;t die toorn van God wat die sonde 

nie kan duld nie. :Oaardeur- kry die kind TI betar geheel_ 

beeld van God as wanneer sleg~ die liefde beklemtoon 

word. 

Ons wil ten laaste nog noem dat in die vierde 

afdeling van die tema vir Substandard A vermeld word 

dat die onderwyser(es) moet vertel van "die liefde 

van God soos geopenbaar word in ·n paa:r go eie dade 

. wat Jesus gedoen het~" Di t kan die leser onder •n 

verkeerdo/ o .... o 
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verkeerde indruk bring. Beter sou gewees het om ~~ 

se g Die ·liefde van God soos geopenbaar word in •n 

y~aar wonders Wc.t Jesus gBdoen hot. 11 

(2) Leerplan vir God~diensond~rrig in Vor~} II en III. 

In die hoerskool,word op die tema 1 s van die 

laerskool uitgebrei. 

(i) Die leerplan in Vorm I~ 

Behalvve die Aardrykskundige agtergrond van die 

Heilige Land en'omstreke word ncu spesifiek nadruk. 

op 'die geloof gele. Ds. Greylihg beklemtoon die 

noodsaaklikhE:dd van •n grondige studie van die /-tfebreeuse 

geloof, soos dit voortsetting e~ vervulling vind in.die 

Christelike geloof~ Hy wil da.t die ·onderwyser in 

Vorm I karakterstudies gee van die vernaamste hoofper-
'1 ~ 

sone van die Ou en Nuvve Testament en ver81 hulle ge-
' 

loof beklemtoon. 

Ook die verspreiding van die i~ang~lie kan in 

hierdie Jaar behandel word. 

(ii) Die leerplan in Vorms II en III" 

In Vorms II en III moe~ die klem o~ 'die magt~ge 

dade van verlossing in Jesus Christus val 9 waaruit 
' . 

voortvlo~i die geioof en' geloofsdade van'die ·mens. 
I 

Hy verdeel dit in twee gedeeltes~ 
· (a) Die Nuwe/ ••• .: 

' ( 
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(a) Die Nuwe Testament waarin die magtige dade van 

. , 

God as ba'sis van die Christelike geloofsaksie 

bes1Jreek word. 

(b) Die Ou Testament waarin die magtige dade van 

God as basis van en· soos geopenbaar in die 

geloofslGWe en Vverke van •n aantal profete 

geneem_word, bv. Moses, Natanr ~lia, ~lisa, 

Amos, Hosea, Miga, Jesaja, Jeremia en Daniel. 

(3) Die leerplan in Vorms IV en V. 
. . . 

Die oogmerk wat Ds. Greyling in hierdie twee 

jaar in gedagte het, is 11 om die r0eds vGrskree kennis 
( 

van die Bybel in nouer verband te bring met die lewens-
1) -probleme van die leerlinge in die moderne WGT\::)ld." 

Volgc:ns hom moe t die Bybelstudi8 die leerlinge -

nou help om vaste.lewenswaardes te verkry en hulle 

persoonlikhede ha~monies te ontwikkel. 

Die volgende dele moe t behandol word g 

(a) Die boeke, Rut, E'ster, e:n Jona in besonderh-.::de. 

(b) Die f;vangeliG vsm Lukas un die lewe van Paulus 0 

(c) Die vo~gende ondervverpe moot ook dt;c:glik behandel word~ 

. 1. 

3. 
Die A:ebed. 

· .. ~ 
Sendingswerk." 

2. Die ewige lewe . 
4. -vvelsynswerk. 

(d) Die Kerkgeskiedenis in bree trekke. 
, ( 4) Die/ •.•• 

1) Leerplan vir die Senio;r-ser~i~ikaatkur:sus,. p.ll7 • 

.l. 
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(4) .;Q,ie leer:E]-an in die Opleidingskolleges~ 

In die opleidingskol~eg0s waar daar slags twee 

periodes per week gegee kan word, moet die klemtoon · 

hoofsaaklik op die me to diak van die vak 9 Godsdiens-

onderrig val. 

Hoewel die inhoud van die hele laerskoolleerplan 

grondig geken moet w~rd, moet die student verRl geleer 

·-word hoe om die inhoud ta interpretE::-cr en hoe hy aan 

die verskillenCJ.g leeftydsgroepe reg kan laat geskied. 

Verder mo::.: t hy •n . grondige stu die maak van al 

die m~todes en leermiddela wo,t in die vak Godsdiens-

onderrig gebruik kan word. 

(5) Konklusie. 

Omdat die S\:.!ntrale gedagte .in die leerplan die 

liefde van God is 9 moat ons die studentlonderwyser· 

leer op vvatter manier hy die liefde in al die verhale 

van die Ou- en Nuwe Testament kan inbring. 

Dat Ds. Grayling in die Laerskool di8 li~fde 

van Goq die sentrale tema maak, ~s volgens ons juis. 

~ant as die kind skool toe kom, dra hy die liefde ·van 

sy ouers al in sy hart.en sal cJ.it vir die onderwyser 

nie so moeilik wees om die aardse liefde as ~ soort 

afskaduwing van die hmnels2 liefde te la.at sien nie. 

In die sedelike opvoeding beskou Waterink 
die lief de/ •••• 

'' 
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die liefde ook as sentraal. Volgens hom moot die kin~ 

nie gehoorsaam uit slaafso angs nio, maar uit liefde. 1 ) 
Maar om met die beklemtoning van die geloof to 

wag tot Vorm I is myns insiens •n vervvaarlosing van •n 

g~deelte van die heilsfeite in die laerskool. Die ge

middelde leeftyd van die Standerd VI leerling in bantoe-

skole is 15 jaar en dan behoort die meesta al te weet 

dat liefde en geloof'onafskeidelik aan mekaar verbonde 

is. Geloof is tog immer •n vaste vertroue in iemand, 

en dit kan hy alleen verkry.as hy daardie persoon werk-

lik liefhet. Dieselfde geld in ons verhouding tot God. 

As ons Hom liefhet met ons hele hart en met ons hele 

siel en met ons hele verstand? sal ons Hom vertrou en 

onsself aan Sy leiding oorgee. 

~ Beter plan is dan miskien om vanaf Standerd III 

die liefde en die geloof beide as sentrale temas van 

al die Bybelse verhale te maak. 
By die bespreking van die verskillende leergange 

wat in die vak Godsdiensonderrig gebruik kan wordy sal 

ons .daar later dieper op ingaan en die leerplan van 

Ds. Greyling verder krities ontleed. 

(f) Leerplan volgens Prof. Dr. R. Bylsma. 

~ Interessante indeli·ng van Godsdiensonderrig in 
. 2) 

skole is ui teengesit deur Prof .• Bylsma. 

Hy begin/ •..•• 

l) Waterink, J .. Theorie der opvoeding. p.412. 
2) Bylsma, R. De Bijbelles op de lagere school. 

Christelijke Paedagogische Studieblad. 
Nov. en Dec .• 1965. 
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Hy begin deur te beklemtoon dat 1 die Bybel ~ 

openbaring van God is en·daarom n uniek0 Boek. Hy 

1~ verder die nadruk op die feit dat die openbaring 

van God random ··n aa.ntal heils:Ici te gekonsc:mtreer word. 

In die Nuwe Testament is die heilsfeite duidelik 

sigbaar en elke Christen behoort bulle te ken, nl. die 
' geboorte van Jesus Christus 1 sy lyding 0n sterwe 9 sy 

' . 
opstanding 1 sy hemelvaart 1 die uitstorting van die 

Heilige Gees ·.m die vervvagting van sy wederkoms., 

Al die gegewens in die Nuwe Testament is random 

daardie heilsfeite gegroepeer. By die indeling van dia 

.l0erplan vir Godsdiensonderrig.moet ons daarmee·terde8 

rekening hcu en die liefde en barmhartigheid van God 

laat sien rondom die heilsgeskiedenis en al die verhale. 

uit die Nuwe Testament dus in verband bring met die 

lewe en dade ve.n Jesus Christus. 

Maar volgens Bijlsma moet ons by die behandeling 

ven die Ou Testament dieselfde 'struktuur volg. God 

openbaar Hom in die Ou Testament oak aan die mense 

rondom sekere heilsfeite. Bijlsma noem in die eerste 

pL.:;k die Skepping vvat •n belangrike belydenisstuk ven 

Oud-Isr8,el is. Cns le0s talkens in die Cu Test.3.ment 

van die Here onse God wat hemel eri aarde geskape het. 

Die tweede heilsfei t.::o is die omgang V8.n God met 

die aartsvaders. Telkens openbaar God Hom ook as die 

God v.::1.n ·Abraham 9 Isak en Jakob. 
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Die derde heilsfei t is die, ui ttog ui t &gi:pte. ·. 

. . 

Ons lees ·keer o:p keerg r;k is die Here jou God wat jou 

uit die dienshuis uitgelei het. Die uittog uit bgi:pte 

is Jie groat verlossingsfei t wat in alle Ou-TestamE:mtiese 

geskrifte die kern vorm. 

Die volgende heilsfeit is die wetgewing op die 

berg Sina!. Op tallose :plekke word die wetgewing in 
\ 

die Ou Testament aangehaal. 
\ . 

Bylsm.n bG-~kou. a·ok inb8.s itnem·:i:11g v-an ::0.i"e ?lJ.S;l1d-.-Vi:;-;m 

b-e_lofte · .as. 'n he i.ls.tfe i_t. · · · . 

En ten.laast~ is die koningska:p ~ heilsfeit. 

Die Dawidiese koningska:p neom hoe lang~:;r hoe meer iri 

bete_kenis toe in die Ou Test3.ment 9 selfs in "'n n:J die 

Ballingsl{a:p waar di t b<Jslis Mo.ssiaanse trek~c kry. 

Die twee groe:pe heilsfeite het in die Christelike 

k0rk ·n eenheid geword deur die vervulling in, Christus 

Jesus. Die Ou en Nuwe Testament moet dus -3-S •n eenheid 

met ons kinders b0handel word. Dit kan alleen verwesen-

lik word -as al dia verhale random die huilsfeite be-

handel word. Slegs dan sal die ondervvyser die geskiede-

nis van Israel in die regtu lig sien en die kinders 

behoort di t veel beter te verst.=J-?.n en di t. langer te 

on thou. 

(g) Leergang vir Gcdsdiensonderrig. 
Onder/~~.· .. 

··' 
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Onder die leergang verstaan ons die volgorde 

van behandeling. Die volgorde waarin die verskillende 

onderdele van •n vak behandel moet word~ behoort nie 

alleen vir elke standerd vasgestel te wo-rd nie 1 maar 

ons moet ook die vak as n geheel neem, sodat ons daar-· 

na kan bepaal wat elke jaar in al die stande~~ ge

doen moet word. 

Ons wil dan eers probeer vasstel hoe die leerstof 

in Godsdiensonderrig op die beste wyse in die agt 

skooljare van die Laerskool verdeel kan word. 

·.Die twee hoofleergange wat spesiaal in die vak 

Godsdiensonderrig toegepas moet word, is die sukses-

siewe en die konsentriese leergang of •n kombinasie 

van die twee. 

In die suiwer suksessiewe leergang word elke 

jaar n deel van die Ou- en Nuwe ~estament grondig 

behandel, sodat aan die einde van Standerd VI die 

hele leerstof eenmaal deurgewerk is. Aan hierdie 

leergang is natuurlik voordele verbonde? ons kan ver

al noem dat die verband tussen die dele duideliker 

aangetoon en bewaar kan word. 

Maar die nadeel is dat ook die moeiliker dele in 

die laer standerds behandel moet word, omdat ons 

geen onderdeel kan oorslaan nie. n Nog ernstiger na

deel is dat daar prakties nooit herhaling plaasvind 

nie., / •••.• 
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nie~ sodat die leerlinge in Stand~rd VI die vernaamste 

feite wat in die laer standards behandel is, al ver-

geet het. 

·As ohs die. konsentriese leergang volg~ word in 

dia eerste skooljaar slags die maklikste ,jn interessant-

ste verhalG ui t die Ou- en Nuw2 Test:unent gekies. Di t 

is d~n die kern W3aromhuen in die volgende skooljare 

telkens meer besonderhede gegee kan word. In elke 

skooljaar word di8 kern dus as sentrum geneem, maar 

elke jaar word modiliker daie van die Bybel beh~~del. 

Aan hierdie benadering is heelwat vcordale 

verbonde; Van Duyv~ndijk en Visser noem die volgende 

voord:Jle~ 

l;, Die eenvoudigste dele van die Bybel word in die 

eerste Jare behandal, sodat al die kinders dit 

maklik kan verstaan. 

2. D~ar is elke jaar TI gereelde herhaling van die 

hoofpunte yan die Bybel sodat die kern van die 

Skrif .bY verlating van die skoal goed vasgel~ is. 

3~ Die leerlinge wat genoodsaak is om diJ skoal 

vroeer te verlaat, kry tog die geleentheid 

om die vernaamste dele van die Bybel te leer 

kGn: 1) Dit is veral bel8ngrik in bantoeskole 

waar TI 'groot persentasie na Standard II die 

skoal gaan ve.rlaa:~. 

As ons alle s in oenskou neem, is •n kombinasie 

van suksessiewe en kons.t:ntriese le ergang:_; aan te beveel. 
Di t/ ... o • 

l)Van Duyve~dijk, P •. en Visser, J.B. SchoolG>p-· 
voeding ... en onderwiJs. p.l05. 
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Dit word in die meest0 skole ook toegepas. 

Die hels leerstof kan bv. in die Substanderds 

A en B in twetJ jaar behandel word. Dan moet in St>inderds 

I en II alles herhaal word, slegs in m8er besonderhede 

2n met die klomtoon op die kern. · 

In die volgende vier jaar gaan ons die leerstof 

weer twee maal deur, sod~t in die prim0rtJ skool die 

Ou- en Nuwe Testament vier maal behandel ·is. 

Die voordele van hierdie gemengde leerg?ng is 

voor die h3.nd liggend~ Tagtig persent van al die ban-~ 

toeskoolkinders verlaat die Laerskool aan die einde · 
. ' 

van Standerd II of Standerd VI en sel daardeqr- die 

geleentheid he om die kernwaarhede van die Bybel ver-

skillende male te verneem en in hulle geheue vas te 

le. Daar is natuurlik nog -,:mder moontlikhede van be-

handeling? soos die, chronologiese en· tematiese wat 

beide weer suksessief en konsentries toegepas kaD word. 

Ook wil ons nog die sintetiese en analitiese 

wyse van beha.ndeling noem. Die eersgenoemde leergang . . 

laat eers die geheel sien waarna die, onder~ele in be-

-scnderhede behandel word. Terwyl die sintetiese leer-

· gang by die dele begin, en hierui t w·ord langsamerhand 

die geheel opgebou. 

Met hierdie indeling van leergange in ged~gte, 

wil ons Ds. Greyling se leerplan nou nader beskou. 
In die/. ~ . : 

. . ... -· 

,, 



- 165 ·..:. 

In die eerste plek kan ons vasstel d:Jt daar 'll 

duidelike eenheidsgedagte deur sy leerplan van die 
. ' 

prim~re en sekond~re sko:f_e getrek iSo 

Word in die primE3re skool die liefde van God 

in al sy aspekte beklemtoon~ in die se~ond~re skool 

kry die geloof wat uit die liefde werk weer die aandag. 

In die seniorsertifikaatkursus moet die klemtoon~ 

volgens Greyling? .weer val op die lewensprobleme van 

die leerlinge in die moderne w8reld. 

Maar daar is· volgens ons twee salm wa.t in die 

leerpla.n nie tot hulle volle reg kom nie. 

I 

In di::: eerste plek vind daar byna geen herha~ing 

van die kernwaarhede pla3.S nie 0 By •n d8eglike ontleding 

van die leerplan moet ons tot die gevolgtrekking kom 

dat Greyling eintlik die suiwer suksessievve metode 

gebruik wat hy chronologies ingedeel het. 

JJie C,u Testament bv. wor.d in Vyf jaar deurge

werk so~der herhaling~ en as die kind aan die einde 

van sy sesde skooljaar deur omstandighede nie meer 

verder kan leer nie 9 het hy slegs een maal· van Abraham 

ef Moses verneem. 

In Standerd IV word vir die tweede maal die 

bekendste feite behandel met die Gog op die historiese. 

perspGktief en om die geskiedkundige volgcrde nie uit 

die oog te verloor nie. _ 
In/ •• • • 

• l. 
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In Standerd V ~n VI word weer ander dele beklem-

to on? bv. Die .rol. van Jerusalem in die Ou- en Nuwe · 

Testament 9 die tyd tussen die Ou-. en Nuwe Testament en 

die :profete. 

Die gevaar bestaan dat die leerstof nie voldoende 

vasgel~ is nie en wanneer die leerling in die ho~rskool 

kom 9 SB.l hy baie min. van· die Bybel ken, te me er daar 

die meeste leerlinge by die huis oak geen Bybelonderrig 

ontvang nie. Die verskillGnde kerkgenootska.:p:pe probeer' 

in •n mate hierdie leemte vul 9 maar die meeste 1~ die 

nadruk weer o:p kategetiese onderrig as op Bybelkennis. 

In die tweede :plek bestaan di~ gevaar dat die 

heilswaarhede W3t die sentrale plek in die Ou- en 

Nuwe Testament inneem9 nie die aandag kry wat dit be-
' 

hoort te kry ni~ en dat slegs een be:paalde onderdeel 

benadruk word 9 nl. in die :primere skool die liefde 

van God en in die sekondere skool die geloof~ 

Ons kan die gedB.gtes van Greyling in ons leer...: 

:plan.invleg 9 maar ter selfdertyd in elke standerd die 

heilsfei te van die Ou- en Nuwe Testament as 1-rernwaar-

hede neem w::tt elke Ja.ar weer herhaal moet word. 

Volgens Van Duyvendijk en Visser het •n gemengde 

metode van suksessi?We 0n konsentriese leergang? soos 

Ls.nkam:p di t ~ir Christel ike skole in Nederland ui tgewer/c 
1} hat 9 nog altyd die beste resultate o:pgelewer. · 

· • Die/ •••• 
1) Van Duyvendijk, P. en Visser 9 J.B. School

o:pvoeding en onderwijs. :p.ll6. 
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Die laerskool in Nederland bestaan uit ses 

leerjare, wa.t La.nkamp in vier l2erkringo verdeel, nl. 

TI leerkring vi~ die derste skooljaar, vir die tweede 

. jaar, •n leerkring vir die derde en vierge jaar byme- · 

kaar ·en ten slo·tte •n le,,::;rkring vir die vyfde en sesde 

jaar saam. As die lGerling deur die laerskool is, 

hat hy dus vier maal die Bybel deurgewerk, telkens met 

die nodige herha.ling en uitbreiding. 

Die leerplan vir Godsdiensonderrig wat in die 

TransvaF.J.lse Cnderwysdepartemc=mt ingevoer is, is ook nie 

geskik vir Bantoeskole nie, omdat dit eintlik ook die 

sukseesiewe leergang toepa.s en d~ar tot en met Standard 

II geen herhaling plaa.svind nis. Hoewel die Bybel 

in Stand8rd III van die begin af weer deurgewerk word, 

vind daar tot en met St~nderd VIII geen herhali~g 

plaas nie en moat daar elke jaar TI nuwe gedeelte be

spreek word.· l) 

Omdat die opvoedkundige taak van die bantoe-

onder~yser vvaarskynlik grater· is as die van die blanke 

. onderwyser het hy ook ·n grater verantwoordelikheid ten 

opsigte V8n die godsdienstige opvoeding van die kinders 

wat aan hom toeve~trou is. 2) 

In die vak, Godsdiensonderrig sal hy hom nie net 

met die .blote fei te tovrede !Ilag stel nie, maar: moet by 
'n/ o •••• 

1) Transvaalse Onderwysdepartement. Voorgeetelde· leer-. 
planne van die Grade tot Standerd VII!.p.4-17 • 

.. 2-)-···sten · Hoqfstuk III~ 
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•n, definitiewe boodskep bring w~t die kinders kttn 
~ J • ' 

verstaan (;m wtA.-t vir hulle .ewigheids·v~aar.de het. Om 

di t te kan verwesenlik? sal •n nuwe skematiese m'aar · . . . . 
' ' 

ook makliker leerplan in die bantoeskole gevolg moet 

\IVO·rd. 

, .Die indeling van Bi-jl.sma sal met die- nodige. 

veranderings met· goeie _gevolg in ·die bantoe·skole toe

gepas .kan word. Soos reeds voorgestel kan die agt 

jaar van die laerskool in vier tweejarige leerkringe 

verdeel word m_et as kern die heilsfei te van die Ou- en 

Nuwe Test::Jrnent wat in elke leerkring herhaal.en m0er 

• in besonderhede vertel kan word. 

Die Ou~ en Nuwe Testament moet deur middel van 

die heilswaarhede rondom Jesus Christus as 'n eenheid 

saamgesnoer word. Die onderwyser m.oet eers self ve·r-

staan waarom Jesus Christus die middelpunt moet wees . 

en w.aarom alles in Hom vervul is~ voordat hy ·n Bybel..:. 

vertelling kan waag~ 

Bt_jlsma wys so inooi daaro"p dat die woord 

"vervul 11 -twee woordstam.me het. Die eerste woordstam 

.beteken 11 iets volgiet~ iets volmaakn. Die tweede 

, woordstam betaken~ 
\ 

11 sy bestemming bereik 11
9 of "tot 

sy doel kom.. 11 In die Ou Testament staan die eerst~ 

betekenis meer.op die voorgrond. Bijlsma vergelyk die 

Ou Testament met n toneel waarin al di a p·ersone en 
gebeurtenisse/ •••.• 

• I 

, I 

. ' ' 

'.I 
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gebeurtenisse 'I1 plek kry, sodat aan die ainde van 

die ou bedeling die toneel v6l staan met al die heils-

dade van God en dit daarna sy hoogtepunt bareik in die 

geboorte van Jesus Christus wanncer die hole verhoog 

v6l· staan. 

In die Nuwe Testament kom ~lles weer in beweging
1 

maar nou rondom Ohristus en dan begin die tweede woord-

sta)JJ. van die woord 11 vervullingn meer aandag te kry
1 

omdat alles nou na •n vaste doel to~ beweeg. Almal 

is op pad na die groat einddoel, die volheid van die 
l) koninkryk van God. 

I ' Daardie ryk gedagte V9n dle woord 11 vervul 1;, om 

nl. 'I1 plek te kry in die gewaldige gebeurtenisse van 

die Ryk Gods op aarde moet oak in die Bybellesse die 

volle aandag geniet. 

As die onderwyser hi0rdie karnguda.gte in _die 

oog hou en dit gereald beklGmtoon, sal die Bybel vir 

hom nuwe betekenis kry en sal hy baie beter in staat 

wees om die · heilsf~i te in die rugt·e verband t e sien en 

aan die kinders tG verduidelik. 

Di0 bantoe-onderwyser wat tegelykertyd oak n 

Christen is, sal nie alloen sy verantwoordelikheid 

teenoor die kind besef nie, maar hom ook teenoor die 

helo gemeenskB.p 1 met wie hy elke dag ·in a~nraking kom? 

verantwoordelik voel. Hy s.:::l, insien dat hy •n 
missionere/~ ••• 

l)Bijlsma, R. De Bijbelles op de lagejre scho·ol." ':p.·4,i2. 
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' missionere ta.ak het an die boodskap van heil.ook 

wil oordra aan die ouers waarvan die grootste deel· 
- / 

miskien nog ongeletterd is. 

Die samewerking tussen skool en kerk wat tot 

1956 nog so heg en sterk was, mdet weeB herstel word. 

Die kerk kan moontlik met behulp van onderwysers 
\ ' 

ouerkursusse reel waarin die Christelike beginsels· op 

eenvoudige wyse aBn die ouers vertel word. Dio eenhoids-

geda.gte rondom die heilsfei te moet ook aan hulle be

klemtoon word. 

Di~ onderwyser wa.t in die opleidingskolleges 

die regte ~gtergrond ontvang het en wat die juiste 

metodes kan toepas, sal by daardie kursusse ~ groot 

rol moet speel want dit is hulla wat .die Bybelse bood-

skap waarskynlik duideliker aari die ouers k:m oordra 

as die bantoepredikant wat nie die opvoedkundige OlJ-

leiding geniet het nie. 

Nie elke onderwyser sal tot hierdie ekstra taak 

g:_enee wees nie. Maar as hy besef dat elke Chris'ten eint

lik ~ missionere taak het en priester, profeet en 

koning m6et wees, sal hr met vreugde die kerk ter 

syde wil staan. 

As die ouers eenmaal die kerngedagte van die 

Bybel verstaan en as waarheid erken,. sal die ls::erk 
' \ 

verder kan gaan en die, ouers kan wys OJ.J die groot 
, verantwoordelikheid/ •.•• 
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vera.ntwoorde1ikheid teenoor hu11e kinders 1 sodat 

hu11e ook die b1ye bood ~kap van God met graagte aan 

hu11e wi1 deurgee;. O:p·daardie manier kan daar weer •n 

pragtige samewerking tussen kerk 9 huis en skoo1 ont-· 

sta.an wat die skoo1 in a11e opsigte ten goede ~a1 kqm. 

Hierdie samewerking is vera1 noodsa.ak1ik in 

onontwikkelde gebie de waar die· grootste deel van die 

ouers nog ongeletterd en heidene is. Die kerk sal 

daardie braak veld nie a~1een kan behartig nie 9 maar 

m_et behu1p van •n groep geesdriftige onderwysers kan 

veel bereik word om aan die ouers van die kinders die 

Christelike beginsels te verduidelik. 

:,{eber 9 wat jare lank onder die onge1etterc1es in· 

Indonesie gewerk he t 9 hGt 'n spesiale audio_:visue1e 

metode ontwikke1 wat met groot welslae deur hom toege-
' 

pas is •. 1 ) Hy maak ver8.1 gebruik van eenvoudige sketse 

om die heilsweg kort en pakkend te laat sien. Hierdie 

metode is nie a11een geskik vir ongeletterdes nie 9 maar 

kan ook met goeie gevolg in die bantoe 1aersko1e toege-

pas word, veral as die konsentriese 1eergang in vier 

leerkringe gevolg word en die sketse in elke leerk~ing 

herhaa1 word4 

(h) Die kind en die Bybe1les~· 

Daar is nog •n ander· rede waarom ons die leerplan 
vir/ •• o. · 

1) Weber, H.R. The communication of tb.e Gospt;Jl 
to illeterates. pp-.112-119. 

. '- ,/ 
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vir Godsdionsonde~rig in vier twee-j8rige leerkringe 

wil verdeel. 

Die motief is nie slegs om die nodige herhaling 

te kry·nie maar veral om die leerstdf by die leaftyds-

~ase van die kind,aan te pas. Daarom wil ons kortliks 

probeer vasst0l waarop die nadruk in elke le'erkring 

moet· val. 

Ons wil dit in besonderhede behandel, omdat van 

die student aan die ban toe opleidingskole verv~ag word 

om die leerplan van die bantce laerskole volledig te , 

ken en toe te pas. Iets anders word eintlik in die 

vak Godsdiensonderrig·van hulle nie verw3-g nie. 

( l) 12:h~~,!:.st"~~e E?_:rJ£riY_J-J~· 

Die vyf- tot agtjariGe kind verskil radikaal · 

van die ~oorskoolse kind. Marjo~ie Soderholm noem TI 

groot. aantal ktommerke waarvan ons •n lJaar vVil aanhaal 
I - / 

wat · spesiaal vir dL; godsdiensonderwyser van belang is . 1 ) 

( i) .s.y__::c?r? t§~Cl.~+iJ:r~_ .. YE,!no ~~,~. 

~at .. sy verstancielike vermo~ris betref kan ons die · 

volgende kenmarke noem~ 

(a) Sy aandagspan is nog klein en hy kan dus 

nog nie lank aaneen na n verhaal luister 

nieo 

(b) Sy redenasie vermo~ is no~ swak en hy kom 

dikwels tot verkeerde konklusies. 
(c) Hy / •••• 

'l)'Sod~erho1T:l, .. _Marjorie Elo Understand~nk the. 
pupil. Part II. p.34. 
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(c) Hy lew.e in die hede en die verlede en die 

· to~koms het vir hom neg min betek8nis . 
. 

(d) Sy nuuskierigheid is gou geprikkel. 

(e) Hy hot n besonder_ryk vefbeelding. 

(f) Hy besi t al 'n taamlike stark g8heuo. 

(g) Hy neom alles letterlik op en V8rsta~n 

neg nie simboliese taal nie. 

(ii) ~e.kenmerke. 

(a) Hy wil graag met ander speel . 
. (b) Hy word meer en meer TI sosiale W8se wat 

·besig is om sy egosentrisiteit te verloor. 

., 

(c) Hy respekteer die gesag. Op skoal leer hy 

dat daar buite die gesag van die ouers nag 

ander gesagsdraers is en d~t die hoogste 

gesagsdraer God is~ Dit is veral belangrik 

d:.lt ·daar -n band van vertroue tussen die kind 

en sy · onderwyser groei. Daardie vertrouP sal · 

hy.dan makliker op die goddelika gesagsdraer 

oordra sodat daar al spoedig eenheid in sy 

lewe ontstaan. 

(iii) :1£mosionele kenme·rke. 

(a) Hy wo"rd maklik opgewonde on daarom moet hy 

in •n kalm atmosfeer opgroei. 

(b) Hy word gou vreesbe~ange en daarom is dit 

noodsaaklik om hom •n gevoel van veiligheid. 

en ~ekerheid te gee. 
. I 

(iv) .QgdsdiE>nstige kenmerke. 

(a) Hy het nag geen kritiese houding nie 0n glo 

sy ouers en onderwysers nag onvoo'rwaardelik. 
. . 

Hy is dus maklik be1nvloedbaar. 

' 
(b) Sy/ .••• 

r\} .. 
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(o) Sy gelbof in die gebed is nog ongeskok. 

Hy bid veral vir die verwesenliking van 
' 

sy p8rsoonlike verlangens en glo dat sy 
gebede verhoor sal word. 

(cl Sy Godsbegrip groei en daar kom langsamer

hand n p~rsoonlike verhouding tussen ho~ . 
en God. 

( v) Bret:i trekke van die leerplan._ 

Met' hierdie kenmerke voor oe kan die leerplan 

vir die eerste leerkring opgestel word. 

Die heilsfeite ·in die Ou- en Nuwe Testament 

moet as kern geneem word en ons behocrt die verhale 

so uit te kies dat hulle binne die bevattingsvermoe 

van die kind val. 
-

Van die Skepping en die sondeval wat op kinder-

like wyse vertel moet word? kan dadelik die roeping 

~an Abraham bespreek word om daaruit aan tg toon dat 

. God die w~reld nie 8.an sy lot oorgelaat het nie, maar 

sy liefQe jeens ons bewys het deur iemand te roep wat 

sy naam aan die mensheid bekend moes maak. 

Omdat die oorsaaklike verband in hierdie leer-

kring·nog nie in alle besonderhede uitgewerk hoef.tc: 

word nie, kan na n paar lesse na Josef in £gipte ge~ 

gaan word met as klimaks die uittog van Israel uit 

~gipte •. Die goue draad wat via Abraham na die uittog 

ui t ngipte lei, kan dan duidelik aangetoon word. 
Die/ ••••• 
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D~e volgende heilsfeit is die wetgewing op die berg 

Sinai waaromheen •n pear bekende verhale ui t die woes-

tynreis gewewe kan word •. Deur sy wet leer God die 

mens om te gehoorsaam en na Hom te luister. As die 

me·ns ongdhoorsaam is, is God genoodsaak om hom te.straf. 

Die vestiging vsn die volk in Palestina is die 

volgende hoogtepunt. God verlaat Sy volk nie, maar gee 

Israel •n permanente plek om in te woon. · Bulle meet 

Hom daar eer bewys, gehoorsaam en liefh~ om sodoende 

Sy naam aan die wereld ·te opGnbaaro 

In sy groat liefde laat God. oak toe dat daar •n 

aardse koning kom 9 al bly Hy dia groat Koning van 

Israel. Die ongehoorsame koning W0'rd verwerp en God 

kies Sy kneg Dawid. 'n Paar mooi verhale uit daardie 

stryd kan gekies word om te bewys hoe die Her'c Dawid 

voorspoedig gemaak het 9 omdat hy Hom liefgehad het. 

·Met hierdie geslag van Dawid het God •n verbond geslui t 

om Sy koningskap op aarde as't ware voo~ te.berei. 

Hoewel die Israeliete keer op keer ongehoorsaam 

was en God hulle telkens moe s straf 9 het Hy al tyd •n 

loot uit die Dawidiese· geslag oorgelaat, sodat dit kan 

uitloop op die laaste telg~ Jesus Christus. 

Van daaruit is dit maklik om die Nuwe Testamen-

tiese hellsfeite te vertel en die kinders saam te neem 

via Betlehem, na die Kruis 9 Opstanding en Hemelvaart 
I 

van Ghristus. Om/ •••• 
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0m die klimaks tG_ verkry ~- moet aan ·die ~einde 

. . 
van hierclie-leerkring ook op kinderlike wyse vertel 

word dat God na die ht;melvaart. die w~reld hie aan sy ,. 

lot _oorgela.a·t het nie 1 maar dat Hy op Pinksterfees 
. ' 

teruggekom het en deur Sy Heilige Gees in elkeen se 

hart wil kom woon. 

Nou word ons almal in beweging gebring en 

neem Hy elkeen saam na die groat voleinding wat een-

maal sal kom. Di t is dan die finale vervulling
1 

wanneer die werelc1 c1us deur Jhristus n8, sy doel 1 na 

sy endbestemming, gelei sal word. 

(vi) Metode.§.___£~-.die eerste leerkring. 

Omdat die kind in hierdie fase nog nie lank · 
' . 

' - ' 
kan stilsit nie 9 moet die vertelling self kort wees 

en moi,jt ook van ander metoJes gebruik gemaak word. 

As hy op •n later leeftyd vloeiend ken lees 9· moet 

die verhale so nou en dan deur die kinders self uit 

die' Byf?el gelees word. Maar· elit .kan in geen geval 

in hierdie vroee stadium gebeur nie. 

Afwisseling in die Bybelles kan ook verkry 

word deur die sogenaamde flaneletm0tode toe te' pas 

·of die kinders prsntjies. te laat kleur of inplak_. 

On1dat veral die bantoekinders vru1 dramatise-· 
. ' 

r~ng hou en bai;:; van hulle gebore nabootsers is 9 

kan smr .. .migc:: verhale ui t die Ou Testament deur die 
kinders/ .••. ~ 

'. ~ ~ . . ' 
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kinders onder toesig van die onder~yseres gespeel 
" ' 

word. Die kinders geniet dit besonder baie en hulle 

beskou gewoonlik die spel·as doodernstig. Die bantoes 

in die algemeen ho.u van beweging en ri tme. In hulle 

1 mu'siek en dans kom di t besonder tot ui ting. ·van 

hiurdie ingebore gawe kan die' onderwyser gerus gebruik 

maak. Ons meet net oppas dat daar niks belagliks in 

die dramatisering van die verhaal voorkom nie .• 

In die kort vertelling speel die onderwyseres 

natuurlik die groat roL Sy meet •n ryk verbeelding h€'3 · 

en elke verhaal eers in haar geestesoog sien. Dan meet 

sy in <:.:<:.:nvoudiga woorde ~ie verhaal s6 aan die kinders 

skilder dat hulle die gebeurtenis voor hulle oe sian 

afspeel. Sy meet ook ¥an die nodige gebare gebruik' 

maak 1 sodat diG vertelling in werklikheid deur haar 

gedramatiseer word. 

Om die verhale neg lewendigor te maak 1 moet dit 

al tyd ui t die oogpunt van een of ander hoofperso.on . 

vertel word en sy meet so veel moontlik die teenwoor-· 

dige tyd gebruik. 

Die .kinders hou baie van sing l:;n die p'eriode 

vir Bybelonderrig meet altyd vergesel gaan met die 

sing van ~ paar geestalike liedera. Dit sal al dade

lik die regte atmosfeer skep om die kinders te laat 

besef dat Godsdiansonderrig TI besondere vak is. 
(2) Die/: ••• 

\ 

' 
' 
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(2) Die tweede leerkring. ,- -

f 

In die _tweede le erkring kry ons weer ·met •n 

ander ti:pe kind te doen. Die leeftyd van hierdie 

fase Wissel gewoonlik van 8 tot 10 jaar. Op skool 

het hy sy rigting ·al :gokry on gao.p hy sy ..:.gelukkitgste · 

skooljare in. Hy is vol energie en lewe en belus 

op avontuur. 

(i) Sy verstandelike vermoens. 

-Nat sy verstandelike vermoens betref is hy 

nou gretig om sy kennis ui t te brei. · Sy 
denkvermoe ontwikkol snel en hy besi t •n 

goeie geheqe .• 

(ii) sx sosiale kenmerke. 

Hy word meer en meer sosiaal en hou van 
groe:pvorming. Hy wil.graag uitblink en 

hou daarv3.n om met ander kinders te kom:pe
teer. Heldeverering begin nou ook n groot 

rol in sy lewe te s:peel. Die groot figure 
uit·die Ou Testament, soos Gideon, Simson, 
Davvid, Goliat, ens. het sy volle belang-· 

stelling • 

. (iii) Sy emosionele kenmerke. 

Hoewel hy gou geirriteerd kan raak as hy 

beledig voel? is hy taamlik gelykmatig en 

sy emosionele lewe gebalanseerd. 

(iv) Sy godsdienstige kerunerke. 
' 

Wat sy godsdienstige lewe ~etref, is hy ' 
nugter en begin al vrae te stel oor die 

inhoud/ ..... 
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inhoud van die Bybel en oor die waarhede 

van die Christendom. Emosies speel.in sy 
godsdienstige lewe nog geen rol nie. l) 

( v) Die le_er,plan in. die tweede leerkring. 

In die eerste twe·e jaar van sy .skoollewe het 

die onderwyser in bree trekke die Ou- en Nuwe 

Testament met hom deurgegaan~ so dat hy al weet 

dat Christus die sentrum van die hele Skrif is. 

In hierdie tweede leerkring b~gin ons .opnuut en 

laat weer die klem op die groot heilsfeite val. 

Hoewel daar herhaling sal voorkom, kan daar ook 
' 

. an.der verhale random die heilsfei te vertel word. 

Omdat die meeste kinders gedurende hierdie lGef-

tydsfase begin om logies te redeneer~ kan die 

onderw;>rser die verband tussen die verskillende 

dele begin le. Die kind hou v~n die avontuur

like en die volkswording van die Israeliete wet 

onder baie gevaarlike en moeilike omstandighede 

plaasgevind het, sal sy volle aandag kry. 

Maar in die vertelling mag nooit die hoofdoel 

van 'die verhaal uit die oog verloor word nie, 

en die goue draad van Gods openbaring moet 

duidelik getek8n word. Die. onderwyser moet 

telkens laat sien dat God n plan met 'die le~e 

van die volkero het ~n dat alles in Jesus 

Christus kulmineer. 
Die/ ... ~ 

'' . 

l) Soderholm, Marjorie, El. Understanding the pupil.p56 . 

. - ··' •' 
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Di'e kind -stel nou ook veel meer belang in ·be

sond-erhede' sodG..t die onderwyser .·dfe ve'rhale nog inte-

ressanter on lewendiger kan.vertel. 

Omdat die kind op hierdie' l~eftyd so maklik 

uit·sy hoof laer, kan heelwat bekende Bybelgedeeltes 

gemem9riseer word. Die vertelling behoort by die 
. ' 

tweede leerkring hoofsaak t~ wees. Deur alles lewen-

dig uit te bee~d 7 kry di~ meeste verhale weer nuwe 

betekenis en sal die kinders gewoonlik-met gespanne 

aandag na die onderwyser luister. 

Die vertelling kan verder deur middel van Bybelse 

prente en di8 f1)3.neletmetode aanskoulik voorgestel 

word. Die Bybel moet egtar nooit in p sprokiesboek 

· verander ni8, en die onderwyser moe t gereald beklem-

toon dat die Skrif die Boak van God is waarin ons Sy 

dade moet sien. God se liefde en barmhartigheid teen-

oor Sy volk moet ook g0reeld in die vertelling uitkom,· 

mi ts di t maar nie emosioneel beklemto on word nie .• 

• Om die self~aktiwiteit van die kind tegemoet 

te kom, ken somrnige gedeeltes gedramatiseer word, emdat 

die versameldrif in hierdie Jare begin ontwikkel, kan 

ons op hierdie leeftyd ook daarvan gebruik maru{ deur 

hulle aan te moe dig om •n soort Bybelalbum saam te stel 
' 

uit prentjies en takeninge~ 

Die regte atmosf~er kan ook weer g~skep word 
deur/.· •• ; 

~. : ·. :. -· ··- ..... ,/ " ~ ·' . . 
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deur die sing van een of meer geestelike lie dere a'an 

die begin en einde V::?n die l·es. 

-•n Groot gedeel te van die bantoekinders verlaat 

teGn Standerd II die skool, maar omdat die Bybel twe~ 

maal deurgegaan is; c:m die heilsfei te wat almal na 

Christus wys, duidelik geteken is~ hdt al die kinders 

iets ontvang wat hulle nie 'maklik ifv'eer sal vergeet nie. 

(3) Die derde leerkring. 

Die hoer prim~re kursus· gaan in bantoeskole van 

Standerd III tot en met Standerd VI en kan ook vir die 

vak, Godsdiensonderrig in twee leerkringe verde~l word. 

Die skoolkind in Standerd III en IV is nou tussun 

lC ~n 12 jaar en bevind hom in die .laaste fase voor 

die puberteitsleeftyd. 

(i) Sy verstandelike vermoens. 

Sy geheue is besonder goed en bevind hom op die 

·hoogtepunt van ontwikkeling. 

Hy kan al vir homself dink en iets uitredeneer. 

Hy wil reeds ohafhanklik wees, die onderwyser moet dus 

meer as n leier o~t~ae wat raad wil gee. Hy moet ook 

besonder tak'tvol wees en dikw(~ls die kind so suggereer 

asof die inisiatief van die kind self·uitgaan. 

( ii) . Sy sosiale kenmerke; 

Hy aanvaar nou verantwoordelikheid en dit is 
sterk/ •••• 

.. , 
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sterk aan te beveel dat aan die kinders spesiale 

.pligte opgedra word. 

Hy bevind hom nog in die gslukkige toestand 

dat sy seksuela instinkte nog nie ontwaak hat nie en 

hy dus nog geen besondere belang in die teenoorge-

stelde geslag stel nie. 

(iii) ~ emosionele kenmerke. 

Hy is oor die algemeen besonder moedig en ken 

min vrees. Hy is gGlykmatig Gn hou nie daarvan om 

met sy emosies te koop te loop nie. 

(iv) Sy godsdienstige kenmerke. . . 

Wat sy godsdienstige lewe; betref 1 b;,.;gin hy al 

in te sien wat sonde is en die belangrike heilsfeite 

sal meer waarde vir hom kry. Hy vind dit regverdig 

as God geresld die Isra.eliete om hulle sondes moet 

straf. 

(v) Die leerplan e~ toegepaste metodes. 

As die onderwyser·bogenoemde ksnmerke weer voor 

oe hou~ sal hy die leerplan. makliker kan uitwerk en in 

sy vertelling die aksent op die regte plek kan laat val. 

Ons probeer om in hierdie derde leerkring weer 

die hele Bybel deur te ga.an en laat die heilsfeite uit 

die Ou- en Nuwe Testament weer sterk op die voorgrond 

kom. Die sonde 9 die gevolge van die sonde en di~ 

verlossing in Jesus Christus behoort hy aan di8 einde 

van hi·erdie leerkring al goe d te verstaan. 
Omdat/ •••. 
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Omdat· sy·aandagspan al wye~ word en hy al langer 

op •n saak kan konsentreer? 'moet die Bybelperiode tot 

30 minute uitgebrei word. In hierdie twee jaar kry 

die vertelling weer .die valle aks~Snt. Hy hou van •n. 

mooi verhaal en die onderwyser kan nou al h0elwat 

maer besondcrh:;de gee as in die la.er primere skool. 

Die moeiliker verhale moe t nou ook •n beurt kry. 

Een periode per week kan in hierdie jare afge

staan word aan Bybellec-:s 9 ni~ net van dele wat die 

onderwyser in die leerplan behandel nie maar ook 

sommige bekende hooJstukke uit die Psalms, profete 

en·Nuwe Testament. 

Hy leer maklik en daarom is dit aa.n te beveel 

om sekere g~de•Jl tes ui t die hoof te laat leer. £1ke 

les ka.n weer afgeslui t word met die sing v2J1. •n paar 

geestelike liedere. 

(4) Die vierde leerkring. 

Die laast;:; twee jaa_r V3.n die bantoekind in die 

hoer primere klasse is baie belangrik. Daarom moet 

aan die vak 9 Godsdiensonderrig ook die grootstu aandag 

bestee word. Nie all,c;en omda t •n groat gedeel te van 

'die leerlinge hulle skoolloopbaan afsluit nie, maar 

die 12 tot 15 jarige kind tree nou •n nuwe fase in sy 

lewe binne 9 nl~ die pubertcitsleeftyd. 

As die onderwyser vir die vierde maal die Bybel 
. deurgaan/ •••• 

-

/ 
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deurgaan, moet ~y met die eienaardighede'van die 

vroeg pub8rtditsla~ftyd .terd8g rekeni~g hou •. 

Die puber is •n vat vol teenstrydighede en 

deur sy vinnige groei is· hy dikwels ·te bevms van sy 

eie liggaam en trc:e hy lamp en onhandig op. 

(i) Sy verstandelike vermotns. 

As ons sy verstandelike vermol::ins in o't3nskou 

neem, sian oris dat hy alles 0ers graag vvil uitredoneer 
. - . 

voordat hy dit-·ait d·ie·hoo'f gaan leer. 

Hy is ook al in ~taat ~m jui~t0 oordele te vel~ 

Sy verbeelding begin nou ·n and.er rigtin'g inslaan 

omdat hy dikwels met homself besig is. Hy b0sef' dat 

hy begin volwasse word en wil daarom nie m0er as ~ 

pure kind beha.ndel vvord nie. Hy hou daarvan om ge-
~ ·' 

wigtige dip.ge t:~ dp.en en oo~ ~b~:t~~kte :rro ble:me te 

re.de-ncer. 

(ii) .Sy. sosiale kenmerke. 

: . Omd?-t hy dikwel.s s.elfbewus is, voel hy ll;om tog 
. • • ... . • '· . •.1./ 

n·ie p00ltemal tuis by.n groep volwassenes nie. 
' ·• • t> 

.Hoewel, hy sterk sosia:al aangele is, hou hy 
... ·· .. _ .. •.. ···,.: . .. :. -~.···· .,. ~ ~ 

soms daarva.n om alleen t0 wees un sy ei0 probleme ... 
te oordink. 

(iii) ~mosionele kenmorke. 

Deur die ontwaking van sy·seksuele emosies 
- ' 

voel hy dikwels. onseker. Sy emosionele lewe is ook_ 
' . inte~s/ .. ~ .. 

.J. .. .... 
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intens en wissel na gela.ng van die verski.llende 

stemminge waarin hy.verkcer. 

(iv) Sy godsd?cnstig;;:;~nmerke·. 

Hy is baie beinvloedbaar en by die godsdienstige 

opvoeding kan die onderwyser daar dankbaar gebruik 

van ·maak. 

Hy wil graag sy godsdiens uitlewe en voel 

·meestal sy baie tekortkomings. 

Hy is 'n ideal is tm wil ie ts vir sy kE:Jrk en 

volk doen. 

In hierdie tyd virid die mee~te godsdienstige 

veranderings plaas •. 6f hy breek alle bande met die 

: _godsdiens~ omdat hy aan all0s twyfeJ~ 6f hy vind' hoG 

langer hoe Ip.G er steun aan die Bybelse vvaarhede 1 omda t 

hy die sekerheid en vr:Jiligheid daarin vind Wlltt hy 

~angsamerhand besig'was om te verloor. 

, Die onderwyser kan in hhJrdic- lefB>ftyd 11 gew?l-

dige st8un vir hom wees en die puber moet veral gods-

d_ienstige leiding kry om 'n vaste .fondament in sy lewe 

te bekom. 
' 

(v) Die leerplab en me~o~es. 

As die ond'erwysE?r vir die vierd8 maal die Bybel 

deurgaan 9 mo.:.:,t hy weer grondig rekening ·mE:Jt die 

besondere kenmerke'van die puber hou. 

Al die verhal1'3 word weer rondom die heilsfei te 
gerangskik/ •. · ••• 

'• :' 
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gerangskik maar nou'kan die :p..Jrsoonlike.element 

m_eer beklemtoon 'Nord, omdat die jong adol:Jssent hom 
• I 

dikwels afvra watter betekenis dit alles vir hom het. 

As die ond~rwyser die regte leiding gee, sal 

die :puber hoe langer hoe mc;er di'e waarde van d_L~ Bybel. 

besef·en nou die Skrif as dis geopenbaards wil van 

God beskou wat tot hom :persoonlik spreek en hom wil 

help in sy moeilike lewens:probleme. 

Die groot heilsfeite moet dus rondom die hoof-

:persone uit diu Bybel geteken word en die onderwyser 

moet duidelik laat sien hoe hulle gereagecr hot o:p 

die roe:ping vBn God. 

Omdat die :puber -nog a.l tyd •n heldeveref:?rder is, 

S8.l die karaktertekE:..ning VBn Bybelpc;rsone van 'groot 

betekenis wees. Die karaktersketse mo~t egter nooit 

as losstaande verha.le geskilder word nie, maar a1tyd 

· aan die goue draad van heilsfei tu geskakel word wa.t 

dwarsdeur-~ie ~ybel loop . 

. . In die laaste · le erjaar kan die niission~re taak · 

van die Christ0n beslis beklemtoon word.' Dit kan ge-

doen vvord na aa.nleiding van die gebvurtenisse wat 

rondom die lewens van· Petrus en Pa~lus :plaasgevind 

het en wat so ~kilderagtig in die Handeling0 van die· 

Apostels p:pgeteken is. 

Onder die bes:preking most die l1:0erling dan 

antwoord probeer gee op die vraagg /Vat verwag God 
van/" •• ; 
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· van my as' ek met mense in aanraking ko!ll wat nog nooi t 

van Hom gehoor het nie? ., 

Ook in hicrdie lderkring ka~ die v0rtelmetode 

met vrug gevolg word, al moet daar o:p;:;ning gelaat word 

vir •n bes:preking van die vertelde gedeel,te sodat daar 

•n · gesprek tussen die onderwyser en die leerling kan, 

ontstaan. 

DiG Bybel moet veral in hierdie twee jaar in 

die sen trum staan en daar moe t ve<;:;l gebruik gemaa.k word 

van die leesmetode. I)i t moe dig difc;. leerlinge aan om 

self gereeld die Bybel te lees en self te ondersoek 

watter boodska:p ~n ta.a.k God vir hulle h2t. 

(5) Godsdiensonderrig in.d}e Juniorsertifikaatkursus. 

Voor ons oorgaan tot die bes:preking van die , 

leer:pla.n in die onderwyserskursusse, moet daa.r kortliks 

'oorgega.a.n word tot die voorgestelde inhoud van die va.k 

godsdieni?Onderrig in die Juniorsertifikaa.tkursus, Wat 

in ba.ntoeskole uit drie ja.a.r bestaa.n~ 

Die:: werk sal hie r in twee leerkringe· verdeel 

moet wordg 

(i) Vorm I wat as toelating ·vir die Laer 
'Prim~re Ondervvyserskursus vereis word. 

(ii) Di0 Vorms II en III moet as een ~eerkring 
behandel word. Aa.n die einde van hierdie 
' kursus skryf die leerlinge die am:ptelike 

Junior/ ••••• 

. . 
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• I 

Juniorsertifilmateksam(:)n wat weer ·n· vereiste: 
is om to0gelaat te word tot die Ho~r Pri·m~re 

Onderwyserskursus. 

( i) Die le erplan in Vorm I an me to des wat toegepa~ 

' kan word. 

Vorm I moet meer as· ·n her haling van die laer-

skoolwerk beskou word met in agneming van die leeftyd 

van die leerlinge. 

In bre~ trekk0 moat weer deur die openbarings-

geskiedenis gegaan word. Ook hior kan die persone wat 

•n belangrike rol in die heilsg0skiedenis gespeel het 

op die voorgrond kom en die onderwyse~ kan die leerlinge 

laat insien op wattbr wonderlike wysa hulle deur'God 

gelei is om Sy goddelikb·plan tan uitvoer te bring.· 
I 

Alles moet weer uitloop op Christus en uitgaan 

van Christus om die eGnheid te verkry. Die liefde 

van God (:)n die geloof wat Hy in di\:: harte van die mense 

bewerk? moGt in hierdie lGerkring ook sterk beklemtoon 

word. 

Die vertel- en l~esmetode kan beid~ met goeie 

gevolg toegepas word. . \ 

Cmdat d'ie geh2ue op die hoogtepunt van ontwikke

ling gekom het 1 is dit weer aan· te moedig om verskillende 

bekende gedeeltes uit die Ou- en Nuwe Testament van buite 

te laat leer. 
( ii) Die/.~ •• 
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( ii) Die lE;er:plan in Vorms II en III met· kenmerk;.;o 

van die puber. 

In Vorms II en III kan die abstrakter begrippe 
. ' 

uit die.heilsgeskiedenis bespreek word, al moet ·die 

goue draad wat al.die heilsfeite uit die Ou- en Nuw~ 

Testament aanmekaar bind nooit uit die oog verloor 

word nie. 

Ds. Greyling wil in hierdie twee jaar in die . 

besonder die magtige dade van God beklemtoon wat uit

loop op die verlossing in Jesus Christus. l) 

In die Ou Testament kan veral die werk van die 

profete behandel word, bv. Moses, Natan, tii~, &lisa,· 

maar ook die groot profete Jesaja, Jeremia, Esegiel 

en Daniel en die rol wat sommige van die sogenaamde 

klein profete in die openbaringsgeskiedenis gespeel 
. 

het. Ook kan op die verskil tussen die take van 

-profeet, priester _en koning gewys word. 

Om aan die leerlinge ·,n deeglike agtergrond van 

die Bybel te gee, kan een periode per week aan. Bybelse, 

Aardrykskund~ en Gudheidkunde bestee word. 

Dit· sal miskien ook van belang wees om 'n kort 

oorsig te, gee van die periode tussen die Ou- ·en Nuwe I 

Testament. bv. Die ryk van Alexander die Grote, Israel 

onder die Siriers, die'Makkabeers en hoe die Romaine 

die land Palestine in besit geneem en bestuur het. · 
, In/ •••• 

1) Leerplanne vir Junior Sertifikaat J.f. p-·.c·5.53:;. ~~ LL_,·, .. , • • 

~~....... . 
-~· . · .. ·~ 



I ' 

\'. ' 

,.,..' 190 
' 

In Vorm III kan -oak~ periode afgesonder.word 
' ' 

om die hooftrekke ui t die Kerkgeskiedenis t.e behande.l 

mdt die klem op persona wat in die ontwikkeling·van 
' I I 

die kerk n belang1ike rol gespeel het .. bv. Konstantyn 

die Grote 9 Augustinus, sommige Pause, Huss 9 Luther, 

Cal vyn, ens. 

Verder moe t die ui tbreiding van die kerk in di'e 

heidenlande behandel vvord, waar veral die christianise-. ' 

ring van -die b::mtoes die nadruk moet kry met ;n spesiale 

klem op die taak van elke Christen teenoor die heiden 
. 

met wie ons · elke dR.g in aanraking kcm. 

Die. onderwyser moet onthou dat hy met die 14-

tot 17-jarige kind in die middel van die puberteits-
' 

leeftyd te doen het. Cms wil kortliks sommige'kenmerke 

van die puber noem~ 

1. Sy verstandelike ontwikkeling h8t nou die 

hoogtepunt bereik en hy geniet dit om oar 

abstrakte probleme te redeneer en n oplossing 

te .vind. 

2. Hy is ~ idealis en het n skeppende gees wat 

graag planne antwerp en probeer uitvoer. 

3. Hy lewe nie meer sle gs in die he de nie, maar 

stel baie belang in die verlede en die toekom~., 

4. Hy is besonder ontv~nklik vir suggesties van 

ouer perso~e vir wie hy idealiseer. 
I 

5. Die groepinstink is besonder sterk en hy hcu 

daarvan om aan all,:;rlei, verenigings en k;lubs 

te behoort. 6~· Hy/.· ••• ·. ,· 

" 
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6. Hy voel hom m0.:er on meer mens en-' hou daarvan om 
ander te help. 

7. Hy stel nou· baie belang in die teenoorge

stelde gesltt-g. Sy emosies is. egte1r nog · 

baie intensief en wisselvallig. 

8. Hy soek nog altyd na sekerheid en veiligheid 

en die onderwyser moet hom laat sien dat 

hy dit alleen in God kan vind. 

9. Sy godsdiens het •n p0rsoonlike insla.g en 

hy soek na mense wa.t dit uitlewe. Ook is 

sy godsdienstige lewe baie emosioneel ge

tint en dikwels aan twyfsl onderhewig. 

Met inagneming van. al hierdie persoonlike 

kenmerke kan die_ godsdiensonderwys'er ·n geweldige in-

vloed op die kind se lewe uitoefen. 

Omdat in al die :P,ot3rskole vakondervvysers a8.nge-

' 

1 ' 

stel is, is di t van die grootste bel8.ng dat die prinsi-
I ,• 

:paal die regte persoon vir die vak, · godsdiensonderrig 

verantwoordelik maak. v'Vant hy is die man wat die 

karakter en die godsdienstige ontwikkeling van die 

kind in die regte bane kan lei. 

(6) Godsdiensonderrig aan die OplGidingskolleges. 

As die onderwysers in die laer- en hoerskole . 

hulle plig gedoen het, behoort die leerlinge. we.t tot 

die o:pleidingskolleges toegelaat word al ~ d8eglike 

kennis van die Bybel te he en ·n begrip van di;3 be

langrikheid v~n ~ie heil~feite· wat as ~ gouc draad 
' \ 

deur die Skrif loop. Helaas/ •... .' 

·' 
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Helaas is dit'nie die geval nie. Die Skrif

kennis van d~e leerlinge a~n die opl.eidingskolleges 

is uiters beperk en die openbaringsgedagte van die 

:Bybel is vir. die meeste neg duister. Hulle ken 

miskien verskillende lo·sstag,nde verhale ui t die Cu-
' 

en Nuwe Testament 9 1.1a ar die! groat verband in di t alle s 
I 

sien hulle nie ~ 

Miskien l§ die fout daarin dat die suksessiewe 

metode in Godsdiensonderrig gevolg word 9 sod<Jt daar 

te min harhaling :plaasgevind het. 

In die meeste gevalle is dit oo];c te· wyt8 a an 

die feit dat die ondervvysers in die laer- Gn hoE3rskole 

self die :Byb.el nie verstaan nie en dus ook nie in staat 

.is om die le erplan o:p die regte mani-::::r te inter:preteer 

nie. 

])aar is nog te min naslaanwerkeom aan die bantoe.-

onderwysers die nodige leiding te gee. Hulle is dus 

net afhanklik van die :Sybel we.t ·hulle nog ·te v(3el as 

losstaande verhale beskou maar waarvan hulle die die:per 

betekenis nie verstaan nie. 
. . 

In die opleidingskolleges val die nadruk mee~ 

op die metodiek as c:rp die 'inhoud. Maar die dosent in -- ' 

Godsdiens.onderrig moot tog die hele inhoud van die 

·l8er:pli=J,n v'en die laerskool vanaf Substanderd· A tot 

. en met Standerd VI met sy studente bes:preek. Hulle 
behoort/ ••.• 

··: ... ' 
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behoort dus aan qie einde van die kursus volle.dig 

op die hoogte te weas van die grondgadagte van die 

hele Bybel en die hooftema vir elke Standard. 

Verder word die doeleindes va,n die verskillende 

gedeeltes uit die leerplan ook met die ·studente be

handel, want iri die loop van die· tweejarige kursus 

moet hulle verskillende lesse self gee 1 wat dus ver

onderstel dat hulle die dieper bet8kenis en dia be-

doeling van sekere verhale in ~ie woorde moet kan weer-

gee. 

Omdat die Oploidingskursus vir onderwysers uit 

16 vakke bestaan, kan daar nie mt:Jer as twee pe;riodes 

:per week vir Godsdiensonderrig beskikbaar gestel vvord 

nie. Dit is dus uitGrs moeilik om in so ~ ko~t tyds~ 

bestek alles te behandel, te meer omdat daar heelwat 

tyd in die ~pleidingskool opgeneem word deur praktiese 

ondervvys en eksamens. 

Indien die konsentriese leergang in vier leer

kringe in die laerskool gevolg sou word, sou dit die 

taak van die dosent in Godsdionsonderrig heelwat ver-

gemaklik. 'vifant. die bespreking van die inhoud van die 

leerplan kan dan nie te veel tyd in b~slag neem nie. 

Die enigste waarop dit:J dosent dan klem moet 1~, is 

hoe om die inhoud vir die verskillende leerkringe te 

interpreteer met inagnl'>ming van die leeftydsfases. 
Di t/. . . . . 

" ·'· . ~·. . I ~ ._. "' . ... 
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Dit ge~ hom oak weer die geleentheid om aan sy 

ltJerlinge te verduidelik ho2 die hele Bybel as •n een-

heid gesien moet word waarv::::n die hc.ofge beurtenisse 

random die heilsfeite gekonsentreer is. Die student 

sal dan besef dat in slk8 leerkring die akscnt ep 

dieselfde ewige waarhed~ val e~ dat dit telkens 

weer deur verskillende verhale geillustreur kan.vvord. 

Die besonderhede van elke verhaal behoort hy verder in 

die Bybel te bestudeer en die dieper betckenis van 

sommige moeilike gedeeltes kan hy uit een-of 3nder 

Bybelse handlGiding kry . 

. ' Vir die dosent bly daar dan nag voldoende ge

leentheid.oor om die verskillendtJ metodes te bespre8k 

wat in die vier leerkringe ge"Qruik kan word en waarop 

die 'nadruk in elke leeftydsf~se moet val. 

(i) Die verskillende metodes ~at toegepas kan word. 

As die onderwyser eenmaal bepaal het.wattdr p8.d 

hy jaarliks moet volg om sy doel te bereikJ is d~e 

volgende probleem op watter mani0r hy die less8 mout 

aanbied. 

Van Duyvendijk en Visser noem dit die leervorm 

wat dus altyd moet kom nadat dia leergang vasgestel 

1) 
i~. . 

Hy ondersk.ei twee hoofleervorme, nl .. 
' · ·' ·. - · { 1) Die/ .. OG 

1) Van Duyvendijk', F~ en Visser·, J·,. B~ School:... 
opvoed~ng en onderwijs. IY~l08~ · 

' .. ~. . . . . . 

. -··· 
' 
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(l) Die mededelende . .J:.~~~Y-~.Em~ waarin die onderwyser 

meestal alleen aan die· woord is •. 

( 2) Die o:pwekkende ~=rvorE'_!;. 

By die o:pwekkende leervorm moet die leerlinge o:p 

een of ander manier die leerstof weergee en is hulle 

dus meer aktief. 

Al lyk dit of by die mededelende leervorm die 

leerlinge totaal :passief is 9 k9.n die onderwyser deur 

sy manier van lesg8e die belangstelling van die kinders. 

so o:pw8k dat b.ulle saam met hom dink en saBJ.i1 met hom 

alles doen. Hy moet dus in staat wees om die gees 

van die kind te aktiveer. 

Beide leervorms kan weer in drie onderdele ge-

splits word~ 

(1) Die mededelende l~e~~~!~ kan verdeel word ing 

/ 

( i) Die ~~e~e le::."E._~or~- wa t ·weer ui t die 
verklaarmetode en die vertelmetc:de bestaan. 

(ii) Die deiktiese of aantonende leervorm. _______ ,_ ___ " ___ - ... .....--~·=-~-----
Die onderwyser doen iets voor of dramatisee:r 

en die leerling moet dit nadoen. 

HiE:;rdie le ervorm kan in verskillende vakke 

toegepas word. Bv. Die ondervvyser skryf 

of lees 9 of teken ic::ts voor en die leer

ling moet :probeer om dit :presies so na te 
doen. 

(iii). Die memoriale leervorm. · 
'. ' - T'~ .. _-·~~-·--·----·-~·-··"1"'·--~---.-,-·--:- ·:-'·-~~-~ ~ . 

By hierdie 1eervorni' ·rlw·et· ·die kinders sekere 
feite in die geheue in:p~ent~ 

'I 
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Die opwekkend8 leervorm kan verdeel word ing 

( i? 'Die vraag- en, antwoordmeto de •. 

'(ii) Die opgawe of taakmetode. 

By hierdie metode moet die leerling sekere 

~pdragte uitvoer om uit te vind of die 

leerstof deur hom geabsorbeer is. Dit kan 

·n opstel wees of •n grarnmatikale oefcming 9 

of n rekenkundige probldem. Die leerlinge 
tree dus s.l heel temal selfstandig op. 

(iii) Die aktiveermetode. 

By hierdie leervorm trc.a die leerling al mc::er 

skeppend op en modt hy oorspronklikheid en · 
. I 

inisiatief aan die dag 18. Veral die moderne 

metodes, soos die Montessori mutode 1 die 

Dalton sistec:rn, die v"linnetka plan, Ems. maak 

van die aktivering baie gebruik. 
' I 

Omdat in die vak, Godsdiensonderrig die meeste 
' van die vertelmetode gebruik gemaak word, wil 

ons dit eers in besonderhede bespreek. 

(l) Die vertelmet~de. 

~ Goeie onde~iyser sal probeer om al ses boge

noemde metodes in sy lesse toe te pas, maar soms moet 

in n besonde~e vak §§n metode meer gebruik word as 

enige ander. Dit is ver0l met Godsdiensonderrig. die 

geval. Hier val die nadruk op die vertelmetode wat 

in alle leerkring0 n swaar aksent moet kry. Die onder-

wyser moet net wa0t hoe om hierdie metode by die ver-

skillende leeftye aan te pas. 
Waterink/ •••• 

I 
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Waterink beweer dat die fenomenologiese skoal 

in die verlede te veel die nadruk op die waarneming_ 

laa t val bet en te min op die gelwor.' l), 

As ·hulle metodes konsekwent sou toegepas word 1 

sou •n mens tot die gevolgtrekking kon kom 1 dat God maar 

een bel8ngrike sintuig aan die mens gegee het? naamlik 

die oog. 

Maar ·vvaterink skryf tereg d:::.\t wat 'die geestelike 

en godsdienstige opvoeding betref die woord die be-

langrikste is. Jy meet dit eers boor voor jy dit kan· 

versta.an en verwerk. •n Vader gee aan sy seun _eers 

mondelinge opdragte voordat by dit kan. uitvoer. 

Op dieselfde wyse.handel God met ons. Hy spreek 

tot ons deur Sy Woord en ons moet daarna luister en 

opvolg as dit rt opdrag is. 

IJVaterink A seg 11 Het woord ·maet voorop gaan in 

alle zaken die met de normen en met de openbaring te 

doen hebben. 11 2) 

Maar die woord moe t lewe en di t kan alleen maar 

gebeur as di t ui t die hart van die ondervvyser kom. 

En dit kom uit die hart as Christus hom deur di~ HeiligR 

Gees aangeraak het. Dan sal daar eers vvarmte vBn hom . 

ui tgBan en sy woorde sal •n eenheid met sy hele persoon-

likheid vorm. 
Die kind voel suiwer san 

l) Waterink, J. ·Grondslagen der 
2) Ibido p~80o 

of die woorde van ~ie 
onderwyser/ ••• 

dJdactiek. Po}11. 
:_ • ...'.. . ,. I . '• u fl 
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onderwyser wkrklik uit die diepste van sy hart kom of 

nie·. :Eers as die onderwyser die ,Bybelse vertelling. 

self deurlewe9 sal daar geestelike kontak tussen,hom 
\ 

en die kind tot stand kan kom. Daarna sal daar •n 

proses in die hart van die kind begin om die gees'telike 
'. 

norme wat die onderwyser hom voorges~ilder het te 

, probeer verwesenlik. 
As hy die woord so tot die kinders bring, sal 

al sy lesse opvoedkundige waarde kry omdat hy dan ge

lei word deur die Heilige Gees. 
n Kind is vee~ meer ontvanklik vir woordsuggestie 

. as •n 'volwassene •1) Daarom kan daar n posi tiewe of nega-
' 

tiewe invloed van elke onderwyser uitgaan. Die invloed 

is alleen positief as hy uit die woord wat hy verkon

dig, lewe ., 
As die Godsdiensonderwyser iemand is wat God 

self nie ken nie en dus alleen maar verhale aan die 

kinders kan opdis, sal sy invloed negatief wees en sal' 
I 

daar nooit n verlange in hulle harte ontstaan om die' 

Bybelse norme tot ·hulle persoonlike besit te maak en 

daaruit te lewe nie. 

Bylsma noem nog n paar belangrike aspekte waarop 

die nadruk inn Bybelles moet va1. 2) 
(i) In die eerste· plek moet die kinders n. sekere 

kennis van die Bybel besit voor hulle die skool deur-

loop het. 
( ii), Verder/ •••• 

- l Zwanenburg, S. Sociale psychologie. p.26. 
2 Bij lsma, R. De Bijbelles op de ·lagere school. p.'40.:S. 

1. 
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(ii) Verder moet'hulle die groot grondgedagte en 

die heilsfei te waarom di t in die Ou- en Nuwe Test8,ment 

gaan 5 goed verst.:<.8n. As die kinders da.n later op -eie 

bene 'staan 9 en die Bybel selfsta.ndig en met gra.agte 

gelees word, sal die Skrif vir hulle nie slegs uit 

. losstaande .verhale bestaan'nie 9 maar in verband geb~ing 

word met die goue lyn van heilsfeite wat deur sy 

onderwyser gereeld beklemtoon is. 

(iii) Die onderwyser moet ook verstaa.n dat dit nie 

slegs om parate kennis gaan nie, maar dat die Bybel •n 

geloofsbeslissing van elkeen eis. Hulle moet voor •n 

keuse gestel wordg ~Vatter a.ntwoord gee hulle op God 

se ui tncdiging? 

( iv) Maar ·op •n posi tiewe antwoord sal ook •n volgende · 

stap moet volg~ nl. om di t in die gemeensk::!p waarin· 

bulle geplaas word, uit te lewe. As die kinders die 

skool verlaat het, moet hulle weet dat n mens nie . 

Christen op sy eentjie kan wees nie maar dat hy 'in die 

midde van die gemeente staan~ Die onderwyser speel 

dus in die verwesenliking van al_hierdie doeleindes 

•n baie groot rol. 

Na hierdie inleiding kan ons eers die vertel-

metode ontleed. 

Die vertelmetode verskil hemelsbreed van die 

ander monologiese metode, die sogenaamde verklaar-
of/ ...... 

: 
' ..... ~ 
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of lesingmetode. In d

1

ie' lesingmetode gee die 6nderwyser 

inligting of verklaar sekere feite. Hy bespreek d~e 

·gebeurtenisse met die kinders. Hy gee aan ~ie einde 

•n swartbordopsomming van sy les en -laat die kinders 

dit afskryf en memo~iseer. 

In die vertelmetode word die nadruk nie gele op 

. die inligting wat die onderwyser'verskaf nie. Hy ver

klaar of bespreek ook nie sekere feite nie, maar laat 

iets aan die kinders sien. Hy sien iets in sy ver

beelding, met sy geestesoog 1 en hy vind die regte woord 

om dit so skilderagtig uit te beeld dat die kinders 

' 1) 
·dieselfde gebeur~enis ook met hulle geestesoog aanskou. 

Van der Hulst, die bekende Nederl8ndse kinder

skrywer, vind die ve.rteller ·n kunsten::ar van die woord, 

en veral die verteller van Bybelse verhale moet dit 

besef. Want vir die ideale godsdiensonderwyser gaan 

dit nie om die verhale self nie, maar om·die dieper 

betekenis d~arvan. Die verhale self moet dus middel 

bly om ons doel·te bereik. ~nons doel is dat ons en 

ons kinders saam na Hom eerbiedig moet luister, soda~ 

ons saam •n geloofsbeslissing kan maak. Volgens Waterink 

kan ons alleen met ons hart luister as ons Gers deur 

Hom aangeraak is. 

Die onderwyser wat hom dus aan die Bybelse 

verhale waag, moet •n gelowige we8s. Hy kan nie met 
onheilige/ •• ~ 

1) Van der Hulst, W. G. Het. vertellen.· p.l6• · • .. · 

J ~· . • .J. .: 
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onheilige lippe die heilige aanraak nie. As die,onder-

wyser dit besef, ~al hy hom altyd biddend voorberGi. 

Eers dan sal hy. die regte ~erbiedshouding vind en die 

juiste woorde gebruik. 

(i) Die voorbereiding. 

Die voorbereiding vir ·n Bybelles is ui ters 

belangrik. In die eerste plek moet hy die inhoud van 
I 

die verhaal goed ken. Verder moet hy probeer vasstel 

hoe hy di::;·verhaal aan .die kinders "kan laat sien 11 • 

Hy moet dus eers die hele geskiedenis in sy geestesoog, 
\ 

in sy verbeelding, self sien voor hy dit aan ander kan 

weergee. 

Van der Hulst· ver.g.slyk dikvvels die verhaal met 

•n film wat die onderwyse.r voor die oe van die kinders. 

afrol. l) 

Maar die moeilikste van die voorbereiding moet 

nog kom. Die vert0l van gewyde verhale verskil hemels

breed van •n gewone verhaal, omdat die onderwyse'r teikens 

, moet vasstel 0at die dieper betekenis in elke geskiede-

nis is. 

By die voorbereiding moet die onderwyser hom 

dus altyd afvra: Wat het God in daardie gedeelte tot 

ons te s8? _Gng Hoe kan daardie boodskap op •n eenvoudige 

wyse -'in die vertelling ingevleg word?. H,ie~die laa,s~e 
· vraag/ •••• 

1) Vander Hulst, W.G. Het vertellon. p~~6~. 

' < 
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vraag is 'ook be.langriky -want die onderwyser moE:Jt al tyd 

oppas om no~it die toepassing van die les as n aan-

hangsel aan die einde van die ~ertelling te gee nie, 

want dan sal hy uitvind dat· die kinders nie me~r daarin 

ge~nteresseerd is nie. 

As die onderwyser bv. die geloof van Abraham 

in die verhaal yan die offerande ·van, Isak vvil beklem

toon, ~oet.hy dit so vertel dat die kinders die diep 

geloof, die onbeperkte vertro~e van Abraham in .sy God 

deur die hele vertelling kan aanvoel. Dan is dit nie 

no dig om aan die . .::dnde van die verhaal cH t weer opnuu t· 

te noem nie. Hoe ~inder die· onderwyser dan verder s~, 

hoe bete~. Hy.bet die saad gestrooi en indien hy die 

spontane aa~dag van die kinders behou hGt, sal hull~ 

self die regte toepassing maak. 

Maar vir did onderv-ryser is di t moeilik ·om by 

elke vertelling dis b8doeli.ng wat·God met daardie 

spesifieke geskiedenis het, aan die kinders so te laat -

sien da.t huP'-\:) •n seen daaruit sal ontvang. Die groo.t 

taak ka.n hy all8en u.i i:ivoer as hy die volgende Noord 

van dj_e l~S8S~~·':lX' tot B;iT lewensmotto gemaak hetg ttSonder . .. 

My kan jll_lJ_<.~ ni~rs do en nie. 11 l) 

Om dj_e :Sybelse verhale goed te kan vertel is 

dus •n kuns, die kuns van die oog en die tong? :m'aa_r 

ter selfdurtyd is daar sekere regls wat in ag geneem 
moet/. " •• 
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~oet word en wat elkeen kan leer. 

·Van der Hulst noe:n '11 paar kenmerke van '11 goeie' 
' 1) vertellar van gewyde verhale wat ons kortliks wil noem. 

Dia verteller moet met s2rbied teenoor die Bybel 

staan" Die kinders moet voel dat dia onderwyser se 

woorde in harmonia met sy hele lewe is. Die vvoorde 

wat hy spre2k 1 moet uit sy hart kom. Hy moet dus deur 

God self aangeraak wees voordat.die verhale gaan lewe. 

~ers dan sal daar krag v::m hom ui tgaan ·en kan hy elke 

dag '11 groot seen op sy werk verwag. 

2. Rus. 

' As die onderwyser weet dat hy '11 boodskap van God 

aan die kinders moet oordra 9 sal daar rus ~an hom uit-

gaan. Die vertelling sal dan nie bloat '11 v:i,nnige film-
, 

vertoni~g vir ~i~ ·k~~d9rs wees waarvan slegs n flciue 
I 

herinnering agterbly nie 9 maar dan sal hy •n beeld in 

di-::; hart van die kinders skep wat nie rnaklik meer 

' daarui t s;:.l.~ verdwyn nie. 

3. Q:p_~e~~.saa.:...mhei_g_. 

Ons moet nie alleen op dle verhaal self konsen-

treer· nie 9 maar tydens die vertelling mag ons nooit 

die kinders uit die oog 
' verloor nie. Daar moet 

·voortdu:r:-end/ o •• ~ 
Het vertell-?n. · PIJ .• 8b-90~ 
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voortdurend kontak tussen die onderwyser en al die 

kinders bly. Hy mo~t hull0 met sy woorde vang en hulle 

ten vollc in die verha.al laat inlcwe. 

Hy moet boeik:rag besit 9 so da.t die·spanning van 

die begin, tot die: einde behoue kan bly •. Hy -kan hier-

die boeikrag op verskillende wyscs verkry. Maar ver-

al die gevari8erdheid in sy stem is ·uiters bel~ngrik. 

:Oie st8m is miskL:m een van die mooiste gesk0nke wat 
. I 

God aan di8 mense· g0gc:..:l het en vera.l vir die onderwy-

ser is •n goe dgeo0fende stern van onska tbare waarde. 

· Verder moet hy oppas om nie onbegrepe woorde 

in sy verteiling t8 gebruik nie, want die aandag van 

die kinders word daardeur te gou afgetrek. 

Hy moet ook sy vertelling so lewendig as moont-

lik maak. :Oit kan hy bereik deur hom volledig in sy 

verhaal in te lewe 9 sodat die kind0rs voel dat alles 

hom ter harte gaan. 

Hy moet die verhale ·alty'd uit die standpunt 

van een of ander pt;)rso on skilder. :Oi t kan •n toeskouer 

wees of die bel·':ingrikste per so on ui t die verhaal self. 

In die gelykenis van die Barmhartige Sa.maritaan kan hy 

bv. dadelik di~ beroofde m~n op die toneel ~oer en 

die hele verhaal uit sy standpunt vertel. 

Ons moet sorg dat ons die opmerksaamheid van 

die kinders tot die einde toe ·behou. :Oaarom moet ons 
vertelling/ •..• 

]' 
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V0rtelling •n afgeronde geheel vorm en moet ens no0it 

die verhaal op sy hoogcepunt afbreek nie met die 

belofte om more verder daarmee te gaan nie. 
'' 

4. ~ Vertelling is nie ~ leesles nie. 

Ons moet soveel moontlik vermy om een'tonige 

beskrywings van pl~aslike toestande of van sedes en 

gewoontes ta gee. 

Die hoofdoel van •n Bybe;J-les mag nooi t wees om 

die kennis van die kinders uit te brei nie; maar om 

te laat sien hoe God Hom met ons bemoei ~n hoe Hy 

telkens Sy groot liefd'e teenoor die rr._snc OllenbsR.r. 

totdat di t in die koms van Jesus Christus die hoogte .. 

punt bereik. Ons v0rtelline moet dus altyd Christo-

sentries wees. 

Dit is' immers nie so belangrik as .die kind 

nie ·altyd die regte voorstelling van sekere plekke 

of toestande kan vcrm nie. In f?Y verbeelding skep 

hy tog sy eie beeld wa.t met die jare telkens weer 

verander. As hy maar die hoofsaak~, die kern van die 

verha.al versta.an en ter harte neem1 dan is die onder-

wyser se doel bereik. 

5 •. ~eheers~heid in all~~· 

~ Goeie v~rteller sal hom innerlik en uiterli~ 
kan behecrs/ •••• 



, kan beheers. 
• • ' ' I E 

Sy handbewegings moe t in ooreenstei.T· .. ; rig 

met sy woord~ wees en oo:rdrewe gesid.kulasies is r :'"~ ... p-
'-

spbed:l.g omdat dan die aahdag vari die verhaai na d: .8 

ohd·erwyse,r getrek word "en hy. dus sy doel totaai eql 
' 

mis. 

Ook in sy stem rnoet daar beheersdheid wees., 

' Die gevoelens w~t daar in die verhaal .uitgedruk word,, 

soos angs~ toorn 1 jammerte of blydskap moet wel in 

sy verhaaJ. o:t)enbaar word~ maar ook hier moet di·e 

oncierwys~r vir oordrewenheid oppas. 

Uit sy stem moet ~us spreek 1 hy moet so vertel 

dat die kfnders hom v'etgeet en aileen op die verhaal 

konsentre·er1 sodat huile aan die einde die ware be~oe.;;.. 

l:Lng daarvari ve:ristaan~ 

Dus? die ohderwyser mag in die vert"elling 

wel •n sekere 11 rol speel" 1 maar hy moet dit so doen dat 

al sy gebare 1 met sy halide, sy og, sy gesig9 in oor

eensterr.uning met sy persoonlik1..,oi d is, atiders ·word die 
I . 
vertelling bela:glik~ 

:Daarom.kan twee mense ·nie op dieselfde wyse 

vei-tel rlie €m is Claar sle gs een reel vir elke ver

teller: *e~s beheer~d. 

6 ~ Die gebruik van die Bybel taal. 

•n Ander v:raag vvat Van der Hulst ·opper is in 
hoe verre/ 0 •• •• 

'. 
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hoe verre die onderwyser.die Bybeltaal in sy ver-

telling moet gebruik? 

Hier is ook geen algemene reeJ te gee nie, 

Vir jonger kinders moet ons net moeilike onverstaan-

bare terme vermy en vir die res moet die verteller 

so naby as moontlik aan die gewyde taal van die Bybel 

'bly. 

Van der Hulst gee •n paar voorbeelde van plat-

vloerse taal wat hy self uit die mond van ond?rWysers 

verneem het. 1) Die onderwyser kan bv. nie Delila 

aan Simson laat s~ nieg "En ou rondloper, waar het 

jy die afgelope weke rondgeboemel? 11 Op so n·manier 

word die hele gewyde atmosfe.er uit die verhaal wegge

neem en word dit 'teruggevoer ntt die vlak van •n alle

daagse verhaalo 

Die onderwyser wat so praat? wil net •n ~ekere 

effek bereik, dan ga.an di t alleen maar om sy eie 

sukses en nie meer om n seen vir sy leerlinge nie. 

Aan die einde van ons vertelling is dit soms 

aan te beveel om met n toepaslike tek?. af te sluit. 

Bv. by die geskiedenis vari .Blia en die weduwee van 

Sarfat. As die onderwyser die wonderlike sorg van 

God vir sy profeet in al sy skoonheid geskilder het, 

kan hy aan dle einde van sy vertelling·net weer s~~ 

"En die_meel in die pot het nie opgeraak nie, en die 
olie/ ••.•• 

l)' Van der Hulst·,. WQ G. Ibid. :p·.62. - , ... 

.. , '. 

..c.! 
' 
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o1ie in die kruik het nie minder geword nie? vo1gens· 

die Woord V8n die·Here. 11 1 ) 

7. Die tgepassing van n verte11ing. 

Op 'n vorige b1adsy is al vermeld dat die onder

wyser hom by die voorbereiding a1 t;y-d moe t afvra wat 

die bedoeling van God in daardie spesifieke hoofstuk 

is. Daardie bedoe1ing mag vir die kinders nooit as 

•n toepassing aan die einde van •n verte11ing kom nie 
1 

maar dit moet in die verhaal ingevleg word. 

Die onderwyser moet dus so vertel dat die 

kinders ~lles op hulle self kom toepas. Hulle moet 

hulle a1 tyd afvra~ Hoe sou ek in so •n geval ge

handel het? Of: So sou ek ook wil wees. Want .die 

kinders moet al vroeg besef dat God deur die Skrif 

tot elkeen van ons persoonlik spreek en dat Hy e1ke 

keer wanneer ons Sy Woord oopmaak n persoon1ike be

slissing van ons vra. Daarom is in e1ke Bybe1les •n 

toepassing noodsaaklik. Van der Hulst s~g 

"Onze vertelling moet door de toepassing ge
dragen worden. ·De toepassing is de ziel, de 
vertelling het 1ichaam. Ben ziel zonder 
1ichaam is dood. 11 2) 

Maar di t is •n kuns om die toepassing van die 

verhaal daar so in te 1~ dat die kinders tydens dte. 
vertel1ing/~ •• 

1
2

) r Konings- 17 g 16. 
) Van der Hulst 1 W. G. Ibid. p.95·'" 
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vertelling daarva.n onbewus is.' Tii t ·eis telkens ....... 

weer •n. grondige voorbereiding van d.ie onderwys,:;r 9 .. wat 

hy .nooi.t- <sonder die waaragtige gebed reg kan kry nie. 

" 

8 •. ' Vertel soveel moon tl ik in die teenwoordige tyd • 
.. -~··---· --·------ -

•n Goeie verteller moet 1 volgens van der Hulst, 

nog ·n belangrike punt in aanmerking n:e-;.;m. 

Omdat vertel bet.eken om iets aan die kinders

te. laat sien.1 moet hulle die hele verhaal voor hulle 

'' geestesoog s~en afspeel. Daarom moet die onderwyser 

so veel moontlik in die teenwoordige tyd vertel. Vir 

die kinders word daardeur alles veel lewendiger omdat. 

dan die hele verhaal voor hulle oe afspeel. Ook kan 

die verteller d9.ardeur makliker die juiste gebare maak .. 

Dit is egter nie n reel wat dwarsdeur die ver-

telling volgehou moet word ni0. Vtr afwisseling is 

dit noodsaaklik dat die tye verwissel. 

Die Bybel doen dit ook~ As ons bv, die ge..,. 

deel te van l2lia en die weduwee van. Sarfat weer nou

keurig deurlees 1 bemerl{ ons dat die verle de · tyd· tel kens 

met die teenwoordige tyd afgewissel word •. l) 

Maar tog is dit vir die l~er klasse beter om 

meer van die teenwoordige tyd as van die'verlede tyd 

gebruik te maak. 
9. Gevolgtrekking. 

Hoewel sekere/ ••• 

i) I Konings 17 ~ 
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Hoewel sekere belangrike leidrade vir die.Bybel~ 

verteller tot dusver gegee is·9 kan hy. hulle nie ui t 

sy hoof leer en daardeur meen dat hy n goeie-verteller 

sal ·word nie. 

Die ervaring alleen sal hom op sy foute wys en 

hom op die duur •n ,ideale verteller kan maak. 

Van der Hulst se tereg~ "Zwemmen moet men in 

hat water leren. en de kunst van vertellen moet men 

leren voor de klas. 11 l) 

Maar ons moet op sy Krag en sy Hulp leer ver-

trou~ ons moet onsself vergeet en besef dat ons die · 

kinders deur ons vertelling na Hom toe moe t lei-. ::~ers 

dan sal ons vertelling werklik Christo-sentries wees~ 

~) Ander metodes. 

Saam met die vertelling kan vir die laer klasse 

met goeie gevolg van die sogenaamde flanelet metode 

gebruik gemaak.word. Van die meeste geskiedenisse 

uit die Ou Testament is al uitstekende prente ge

maak wat op die flenniebord met n gepaste agtergrond 

vertoon kan word. Op die ·klein kind wat hoofsaaklik 

visueel ingestel is 9 maak di t •n diep indruk. 

Ook is daar pragtige ·gekleurde prente in die 

handel wat voor die vertelling opgehang kan word 9 

wa~rdeur die fantasie van die kleintjies· in die regte 

rigting gelei word. Aardrykskunde/ ••• 
1} Van der Hulst, W. G. Ibid. p. 1··· ~- ·<: -. · · · . 

" t ' ,..,. ' ' _. • ,,..,., ''~ • • I 1• ' '" ' 
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Aa:rd:r·ykskunde kaarte· is ook vir die afronding , 

' 
van •n Bybe11es •n · noodsaak1ikheid 9 vera1 vir die ouer 

kinders wat graag.wil weet waar die gebeurtenis afge-

•n Vee1 gebruikte metode in bantoeskole is ook 

die o.ramatiseermetode. Hu11e hou· daarvan om •n ver-

haal te spee1 bv. die geskiedenis van Moses se ge-

boorte. In die hoek van die k1askamer wo:rd die.agte:r-
·' grond,met klippe, grond en gras opgebou. Die mandjie 

met~ popbaba word selfs niA vergeet fiie.· Die,onder-
. \ ., 

wyseres is dan Miriam wat die verhaal uit die oogpunt 

van Miriam vertel, maar terself~ertyd.die hele ge-

skiec'lenis dramatiseer. 

~it moet egter nie te veel aangemoedig word 
. . 

nie, omdat die dieper betekenis' gewoon1ik ~erlore gaan.· 

Maar watter and er 1ile~odes die ondervvyser ookal 

gebruil:~: om qie v'erhaal vas te ·le 7 die vertelmetode 

moe t al tyd ~1.a ot:a-'E.<ll< bly.~ "~?B.~.t aJ.leen daardeLl_r sal die 
. . 

kinders iets leer verstaan van die sprekende God en 

die 1uis·iJerende raens. 

(K). Pa!.::-ate kennis" 

IIoevvel nio die hoofdoel nie 7 moet ons kinders 

tog •n sekere kennis van die Bybel besit. 

Daar-om het ons die konsentriese leergang be..:. 
\ 

klemtoon, sodat deur die geree1de herhaling heelwat 
fei te/ •.•• 
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fei te in die' geheue bewaar kan b1y. 

Maar iD:· e1ke·Bybe11es moet ook tenminste vyf 

minute afgeson<lel' word oi.ti die fei te van die afge1ope 

-1es in te prent en om uit te vind of die kinders die 

dieper betekenis van die verhaa1 werk1ik verstaan het. 

Die onderwyser moet hom dus ook in di~ Bybe11es 

nie net tot €len metodG beperk nie¢ Aan die begin van 

die 1es kan hy deur midde1 van •n paar vrae _ui tvind 

hoevee1 die kinders nog·van die· vorige 1es onthou. 

Daarna kom sy verte11ing wat verkies1ik nie onderbreek 

moet word n;i..e. En ten s1otte kan hy deur midde1 van 

vrae weer uitvind hoevee1 die 1eer1inge van sy ver-

haa1 verstaan het. 

·In die hoer k1asse van die 1aerskoo1 kan die 

onderwyser •n kort opsomming van, die 1es op die borq 

skryw~ met die hoofdoe1 van die verhaa1 qaarby. 

Die 1eer1inge kan dan die aantekeninge in •n 

spesia1e boek afskryf. Vir hu11e is dit ook nood-
' 

saak1ik om so nou en dan 'n kaart van Pa1estina te 

teken sodat hu11e georienteer kan word waar.die 

betrokke geskiedenis p1aasgevind het. 

Op daardie manier behoort die meeste kinders 

tog by die. ver1ating van die skoo1 •n sekere hoevee1-· 

heid parate kennis van die Bybe1 te besit. · 

(1) Die/.~ •• _._. 
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(i) Die godsdienstige atmosfeer9 

Om die hoogste waarde uit die Bybe~les te kry, 
' moet .die onderwyser o.ok die regte godsdienstige 

atmosfeer kan skep. Die' kind moet a1 gou ~egry~ dat 

·Godsdiensonderrig op •n hoer v1ak staan as enige 

ander vak, omdat ons in daardie vak God tot ons 

laat spreek en Hy daardeur ·naby ons kom. 

Deur ons he1e &erbiedige houding teenoor die 

Skrif moet die kinders dit kan ·bemerk dat ons met 

gewyde geskiedenis besig is. 

Gunning beklemtoon in· die godsdienstige op-· · 

voeding die gro'ot waarde van die religieuse atmosfeer' 
' 

as hy se~ "Ik ken eigenlijk absoluut maar een middel 

van godsdienstige opvoeding en dit is de kinderen te 

doen opgroeien in. een religieuse atmosfeer. 11 :8n hy 

gee ook die midde1 aan om di t te beraik. ·vvt:lllt hy 

gaan verder~ 

11 Wilt gij dat uw kinderen een religieuse 
- opvoeding zu11en kri jgen, dan moet gij 

zelf een re1igieuse mensch zijn of worden 9 
want alleen dan kunt gij die religieuse 
atmosfeer om u he.en verspreiden 9 die het 
een. en al1es is. 11 1)· 

Ook Van der Hulst 18 groot nadruk op die at-
• I 

mosfeer. Hy s~ daarvan dat d~e atmosfeer.eers geskep 

moet word voor die onderwyser met sy Bybelles kan 

begin. Vo1gens hom is die atmosfeer ~ 
11 de stra1ende/ ... ' 

1) Gunning, J. Verzame1de paedagogische o:pSrtEfllen .... /.: 
2de· deel. p. 224. · 

j_ ) 
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"de stralende schijn van de ongeziene zon 
die komt in de kamer over de hoge muren 
van alledaagse mensenbrouwsels heen9 ~ie 
kwade,kiemen doodt en ieven wekt en blij- l) 
heiden kracht9 wonder~ eeuwigheidsglans." 

Maar om so •n atmosfeer te skep is verbasend moei-

lik. As daar .nie •n gevoel van vertroue tussen t;lie · 

onderwyser en die kind is nie; sal die onderwyser 

nooit die atmosfeer kan skep nie. 
Die band tussen die onderwyser en die kind word 

r 

te veel deur verkeerde dissipline verbreek: Of die 

onderwyser is te streng en hy sal deur deur veelvuldige 

strafmaatreels en kastydings •n haat- en angsgevoel by 

baie kinders opwek, 6f hy is te sag sodat hy,gladnie 
. -

dissipline kan handhaaf nie met die resultaat dat hy 

nie die aandag van die kinders in sy vertelling kan 

_opwek en behou nie. 
Al hierdie.negatiewe invloede werk steurend om 

die regte atmosfeer te skep. En tog is dit noodsaak-

lik vir elke onderwyser in Godsdiensonderrig om dit 

te probeer bewerk~tellig. 
Van Duyvendijk en Visser noem •n paar gedagtes 

I' , 

waardeur die regte atmosfeer opgewek en bewaar kan word. 2) 
( l) Die Gebed. 

Die kort gebed voor elke Bybelles wat uit die hart 

van die onderwyser kom) sal die kinders laat besef 

' dat hulle hul nou h · 1 · d b · d op el lge gron evln . Maar·, 

ook/ ••.. , • 
· 1

2
). Van der Hulst, WoG. Bijbelse geschiedenis. p.25. 
) Van Duyvendijk, ·P. en Visser, J.B. Schoolopvoeding 

en- onderwijs, · p.l4. 

.. 
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ook die stil persoonlike gebed van die onderwyser 

v66r hy met sy_les begin 9 sal hom die vertrou8 en rus 

gee wat absoluut noodsaaklik is vir •n gewyde sfeer. 

(2) Die geeste~J-ke lied. 

Die sing van •n geestelike lied voor die onder-

wyser ·sy vertalling begin s~l ook die regte atmosfeer 

kan b~werkstellig. 

( 3) Berbied vari die ondervvyser. 

Ver9er moet die kinders kan aanvoel dat die 
' . 

onderwyser self d~e nodige eerbied en skroo~ teenoor 
I 

die Bybel besit. Dit moet nie alleen in. die vertel-

ling uitkom nie~ maar ook in die Skriflesing. 

(4) Die godsdienstige persoonlikheid ·van die onderwyser.·· 

Die ond'erwyser wat die Skrif nie as die ·vv-oord 

van God-erken nie en die onderwyser wa~ nie uit die 

Skrif lewe-nie? mag hom. ointlik nie aan die mooi 

verhale van die Bybel waag nie. Hy is dan •n huige-. 

laar en die kinders sal di t dadel'ik skurp aanvoel. 

Die religieuse atmosfeer is nie·voldoende· · 

nie 9 dit moet gepaard gaan met die regte godsdienstige 

onderrig. 

Van Duyvendijk en Visser vergelyk die verhouding 
I 

tussen/ ~ .• .... 
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tussen godsdienstige atmosfeer en godsdiensonderrig· 

as tussen die melcidie _en die woorde van •n lied. Hulle' 
1) 

vul mekaar aan en kan nie van mekaar geskei word nie~ 

Die_ afgelope jare het daar heelwat goeie Kinder

, bybels op die mark.verskyn. Die Kinderbybel van 

Van der Hulst is een van die oudstes en'bekendttes 

wat later gevolg is deur die van Anne de Vries wat 

ook in Afrikaans verwerk is •. In Afrikaans is verder 

die van Mevr. de Vos bekend en dit word veel gebruik. 

Die vraag het ontstaan of daar gevare aan 

verbonde is om in ons skole of in die huis veelvuldig 

gebruik van die Kinderbybel te maak. 

In die ee'rste plek moet ons opm•3rk dat die 
\ 

Kinderbybel nooit die Bybel .uit sy plek mag dring 

nie.- Maar in die huisgesin is •n Kinderbybel waarde

vol rjn die moeder wat 'nie ·in dis kuns van vertel 

vaardig is nie? kan beslis vir haar klein kindertjies 

van een van die bekende Kinderbybels gebruik maak., 

Dog sy :rp.oet al tyd vertel dat .die verha.le ui t .die By bel 

geneem is. By. die daaglikse huisgodsdiens sal die 

hoof va'1 die gesin van die Heilige Skrif s'elf ge-

bruik_ moet.maak. 

l) Van Duyvendijk, P. en Visser, 
opvoeding en -onderwijs. 

In die/ •••• 

J-.B~:. Schd~l
p.l5. 

I' 

' I 



\ 
' 

-~ 'I • ' ' 

217 -
In die skole sal die. onderwyser die Kinderbybel 

I 

as naslaanwerk kan neem as voorbeeld van ··n vert0l-

me to de o Maar l1;>r ma.g nic; die maklike mani8r toep~.s en ; 

di t as 'n gewone leesboek beskou en dan gedurende die 

Bybelperiodes daaruit voorlee~ nie. Gewoonlik doen 

die minder vlytige onderwyser dit omdat hy hom nib 

,geed voo~bere~ het nie, of omdat hy dink.dat, hy·nooit 

die kuns van vertel kan·bemeester nie. 
' 
Vir die ')Jantoe-onderwyser is die Kinderbybel 

as naslaanwerk ook van onska tbare vvaarde. In die 

afgelope jaar het daar verskillende vertalings van. 

die Kinderbybel in drie of vier bantoetale die lig 

ge_sien. En volgens statistieke word di t gretig ge

koop, omdat die meeste bantoe-onderwysers die maklike 

taal van die Kinderbybol beter verstaan as die ab-

strakter ~aal van die Bybel. 

Maar ook vir hulle geld dit dat die Kinder- ' 

by bel 'n hulpmiddel moet bl y. 

Dit. sou van groot waarde wees as daar in die 

bantoetale ook meer regte naslaanwerke oor ·die inhoud 
'I 

van die Bybel self die lig sou sien, sodat die bantoe~ 

onderwysers •n beter agte~grond van die By bel kan kry. 

~?Xl S8ndingsonderwys en evangelisasie. 

Omdat daar nag soveel kinders v;an heidense ouers 

die skool bywoon, veral in die bantoetuislande, het 
die/.,o•• 

..... · ':' 
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die 1mntoe--onderwyser •n geweldige missionere roe:ping. 
' t ~ .. 

I 

Gns .hele godsdiensonde_rwys moet eintlik 'ee'n ge.-

tuienis wees van die heil wat God in Jesus Christus 

aan die vfereld geskenk het. Wie dus die getuienis. 

nie ·as een van die vernaamste take van •n Christen be-

·skou nie 1 neem die siel uit die Bybel wng. Daarom 

kan sending nie ge'isoleerd vB.:n godsdiensonderrig be

handel word nie maar moet dit •n ge1ntegreerde deel. · 

daarvan wees. 
Berkhof beklemtoon in albei sy werke·deurgaans 

dat die sending- en evangelisasietaak die wesentlike. 

o:pdrag van die kerk i~.l) Vir Durand is die a:posto~ 
' 

liese funksie van die kerk ook essensieel. Hy bero.e:p 

hom veral·o; Kraemer'en H~ekendijk. 2 ) 
En hi2rdie taak moet ook in ons godsdiensonderwys 

in die skole tot uiting komo Die o:pleidingskolleges 

moet hierin leiding gee en daardie groot taak kee:::- op 
' 

keer in die vak, godsdiensonderrig,beklemtoon, sodat 

die s.tudente ,ro-€pingsh€wue uvord 1 veral ten o:psigte 

van'hulle eie volk~ 
Die meeste studente is maar te geneig om ~e veel 

waarde aan die onderrig self te heg en die o:pvoed--

kundige taak as bysaak te beskou" Hulle verkeer ook 
• 1 

onder die wanindruk dat ~ie onderwyser;se taak by die 

skool eindig, terwyl hulle tot die besef 
gebring/ •••• · 

1)· Berkhof 1 H. Uhristus de.zin der gesch}edenis.· :p:p.75-94o 
· Berkhof, R, De leer van dG Heilige Geest. :p:p. 33-45 • ./ . 

2) Durand? J.J.F. Die sending wesenstaak van die kerk.E~3.· 
I· 
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gebring moet word dat deur die bel.nvloeding van die 

ouers c:n .ander verwante 7 ook die kinders daar.voor-
. . . 

deel uit sal trek. 

Da'arom moet nie all(;en die; geskie d,_;nis van die 

sending in die hoogste klasse van die laerskool en 

_in diG ho~rskool behandel word ni0? maar daar moet 

ook uit die Bybel bewys word wat God van die gereinig

de1geheiligde en garoepe mens verwag. 

Veral in diG Nuwe Testament is daar vold~ende 

bevvyse uit dii:J woorde van Jesus en uit die Handelinge 

van die· Apostels om a8.n die kinders te to on .dat die 
I 

versprtdding van die evangalie die ta.ak van olke ge- · 

lowiga is en nie slegs V3.n die predikant\:3 nie. · 

Dit: missionGir~ taak moet in die opleidings-

kollege-s so lewendig gehou word dat ulke ondt:rwyser 

dit as sy roeping beskou o~ dit uit te voer. 

In die lserplan moet die kerk- .en sendingsge~ 

' skiedenis ,.:;intlik as ·n eenheid beskou word en kan die; 

onderwyser die kind ers laat sL::n waar -sn wanneer "die 

kerk gef._:::al h0t' om die ssnding~roeping ten ui tvoer te - . 

bring en ook 'Nys op die noodlottige gevolge daaraan 

verbonde. 

Die meeste aspekte van die godsdienstige op-
I 

voeding an godsdi0nsonderrig i~ in di~ afgelope twee 

hoofstukke/ ••••• 
~. " . . .. 

_,. 
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hoofstukke bes:preek._ In die volgend.e hoofstuk sal 

, .ons· :probeer om •n nouk\Omrige ontleding te ge..:; van die 

antwoorde o:p diG vraelys wat ac:m 'n onui tgesoekte 
' 

groe:p leerli~ge van die Batswana O:pleidingskollege 

gegee is, sodat ons kan uitvind-of die studente wat 

as· onderwyser o:pgel~:oi word in staat is om die begin

sels wat in die voorafgaande tweo hoofstukke n~:oerge-

le is, uit te voer. 

,-




