
HOOFSTUK 5 

DIE HEDENDAAGSE KIND: DIE INVLOED VAN SEKULARISASIE, 
SEKULARISME EN ENKELE ANDER FAKTORE OP DIE KIND EN SY MILIEU 

1. SEKULARISASIE EN SEKULARISME 

Die bewuswording by die mensdom van sy mag (en in 'n minder mate 
van sy onmag) lei na wat sekularisasie en sekularisme genoem 
word. Sekularisasie en sekularisme is van die mees kenmerkende 

eienskappe van vandag en dit is dus noodsaaklik dat sekere van 
die belangrikste aspekte daarvan hier bespreek sal word, sonder 
om onnodig te herhaal wat reeds uit die bespreking van die mag 
en onmag van die mens geblyk het. Dit is ook noodsaaklik dat 
vasgestel sal word presies wat met hierdie woorde bedoel word. 

1.1 Die betekenis van die woorde 

1.1.1 Sekularisasie 

Die woord sekularisasie kom van die Latynse woord "saeculum" 
wat beteken: nakomelingskap, geslag, tyd, tydgees, die aardse 
lewe of die wereld. Histories word die woord "saeculum" ge= 
leidelik al meer in sy negatiewe betekenis gebruik, nl. as 
"aardse wereld" in teenstelling met die geloofswereld (Heyns, 
1969, pp. 22-24). 

Vir F. Gogarten beteken sekularisasie die mondigwording van die 
wereld en die selfstandigwording van die mens, terwyl Kuyper 

sekularisasie sien as die vrymaking van die oorheersing van die 
kerk (Heyns, 1969, p. 24). R. Garrison sien sekularisasie as 'n 
bevrydingsbeweging,-terwyl B. Rietveld dit sien as die emansi= 
pasie van die wereld van die Drie-enige God in 'n poging om 
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onafhanklik in homself te kan bestaan (Heyns,1969, pp. 25-26). 
·Heyns (1969, p. 20) sien sekularisasie as 'n historiese gebeure 
waar die mens die wetmatighede en struktuur van die wereld ont= 
dek, en ontdek dat hy dit kan beheer en gebruik soos dit hom 
pas. So het, in sy verhouding tot God, sy selfstandigheid (naas 
sy afhanklikheid), besondere klem ontvang. 

In hierdie verhandeling word die woord sekularisasie gebruik in 
sy wye betekenis, nl. die bewuswording van die mens van sy eie 
mag, die vrywording van ongegronde vrees vir natuur, kerk en 
gode en die gebruik van die magte wat hy ontdek soos hy goed 
dink. Sekularisasie kan, saam met Heyns (1969, p. 20) vergelyk 
word met die kind wat geleidelik ontwikkel, selfstandig word en 

•.. die ouerhuis verlaat sander om noodwendig die beginsels en die 
gesag van die ouerhuis te verwerp. Sekularisasie wat die mens 
vry maak om te bevraagteken, te eksperimenteer en selfstandige 
besluite te neem, is as sodanig nie goed of sleg nie. 

1.1.2 Sekularisme 

Sekularisme is volgens Gogarten waar die selfstandigheid van die 
mens so ver gevoer word dat hy die geloof nie meer nodig ag nie, 
en tot 'n geslote, in die lewe gefundeerde lewensorientering 
gekom het (Heyns, 1969, p. 24). Volgens Heyns is sekularisme 
die siening dat die twintigste eeuse selfstandige mens van alle 

.,gebondenheid aan die gesag van kerklike dogmas as reel vir lewe 
• en denke vrygeword het (Heyns, 1969, p. 30). 

Sekularisme is die verabsoluteerde vorm van sekularisasie. Waar 
die mens vry word van ongegronde vrees vir onbekende en fiktiewe 
magte en sy yermoens tot sy voordeel gebruik, word gepraat van 
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sekularisasie. Waar die mens egter meen dat hy vry is van alle 
magte en meen dat hy alles kan doen, of eendag sal kan doen, 
word gepraat van sekularisme. Sekularisme ontken die bestaan 
van enige mag buite die mens en dus ook die bestaan van God. 
Sekularisme ontken die beperktheiq, swakheid en grense van die 
mens as skepsel van God. Sekularisme bestaan uit skyn en drog= 
redenasies, maar is werksaam in die wereld en kan nie onderskat 
word nie. Dit sluip oral in en lei tot 'n horisontale lewe in 
plaas van 'n vertikale, tot God gerigte lewe (Vander Walt, 
1972, p. 17). 

1.2 Die sekulariserende invloed van wetenskap en tegniek 

Wetenskap en tegniek is nie alleen tipiese kenmerke van die 
gesekulariseerde wereld nie, maar is ook hoofsaaklik daarvoor 
verantwoordelik. Die mens wat eers vreesbevange voor, en onder= 
worpe aan die magte van die natuur gestaan het, kan dit nou han= 
teer en veranderend ingryp. 

Die mens raak in 'n toenemende mate selfgenoegsaam en self= 
tevrede. Hy vertrou op niks en niemand anders as homself, sy 
brein, sy wetenskap en sy tegniek nie. Hy het niks meer nodig 
nie; ook nie sy medemens nie en vertrou hom ook nie. Nuttig= 
heid en effektiwiteit het die vereiste geword. Die natuur word 
as 'n geslote struktuur gesien wat die bo-natuurlike uitsluit. 
Die mens word dan 'n biochemiese produk en godsdiens die projek= 
sie van die psigiese ervaring (Heyns, 1969, p. 74). Geloof moet 
plek maak vir kennis en glo vir bewys. 

Wetenskap (en Opvoedkunde as wetenskap) moet dan neutraal be= 
oefen word, want 'n vooropgestelde standpunt, soos 'n 
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geloofsuitgangspunt, is onwetenskaplik en kan tot valse weten= 
skaplike gevolgtr_ekkings lei. Dat wetenskap nooit voorveronder= 
stellingloos kan wees nie, word of nie besef nie, of doodgeswyg. 
So word die beginselgerigte wetenskapsbeoefening afgebreek tot 
neutrale wetenskap wat weer opgebou word tot 'n links-geengageerde 
wetenskapsbeoefening (Botha.- 1972, p. 12). In die Westerse be= 
skawing beteken dit dan 'n ontwikkeling vanaf die Christelike 
beginselgerigtheid oor neutraliteit tot linkse kommunistiese 
beginselgerigtheid. 

Wetenskap en tegniek het 'n sterk invloed in en op die onderwys. 
Dit word deeglik in die onderwys bestudeer terwyl die kind meer 
wetenskaplik benader word en tegniese hulpmiddels vrylik gebruik 
word. Dat daar vele voordele hierin gelee is sal niemand betwis 
nie, maar die gevare hierin mag ewe-eens nie uit die oog verloor 
word nie. So staan alles w.at ·as opvoedkundige hulpmiddels be= 
stempel word gewoonlik bo verdenking en het dit veroorsaak dat 
talle kere 'n "Trojaanse Perd" reeds in skole toegelaat is 
(Kruger, 1973, p. 42). Dit is noodsaaklik dat meer indringend 
tussen nuttige, nuttelose en skadelike hulpmiddels in die onder= 
wys onderskei moet word. 

Volgens VanWyk (1970, p. 39) het die wetenskaplike en tegno= 
logiese rewolusie Godsdiens as die hoeksteen van die beskawing 
verwyder. Geloof is volgens Botha deur die wetenskap uitgeban 
uit die sfeer van die verstand en die rede en word ingeperk tot 
die kerklik-godsdienstige lewe. Die res van die menslike be= 
staan is losgemaak van die invloed van die geloofsoortuiging 
(Botha, 1972, p. 13). Die mens meen dat Jesus gekom het an pro= 
bleme op te los wat vandag nouliks meer bestaan en dat sy stem 
byna onhoorbaar geword het in die gedruis van die hedendaagse 
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tegniek (VanWyk, 1973b, p. 42). Kortom: geloof en die Skrif 
is onwetenskaplik en hoort dus nie in die wetenskaplike wereld 
van vandag tuis nie, meen die mens. 

Samevattend kan gese word dat alles wat die mens in wetenskap 
en tegniek bereik het en kan bereik tot die menslike, aardse 
vlak behoort en hoogstens neutraal teenoor die geestelike vlak 
staan. El ke prestasie vestig die aandag stewiger op die seku= 
lere, en dreig om alle gerigtheid op die ewige na die tydelike 
aardse te kanaliseer. 

Teenoor die selfgenoegsame, selftevrede, wetenskaplike sekulere 
mens staan die kind wat op alle terreine •n behoefte aan ver= 
sorging, beskerming en iemand op wie hy kan steun en vertrou, 
het. Juis vandag bied dus die beste geleentheid om die kind tot 
die ewige, onveranderlike en troue Vader te bring wat hom altyd 
wil behoed en beskerm. Juis die invloed van die wetenskap en 
tegniek maak die kind ontvankliker en gereed vir die skrifwaar= 
hede, en hierdie geleentheid moet in die Godsdiensonderrig nie 
onbenut verbygaan nie. 

1.3 Die sekulariserende invloed van die industriele samelewing 

Die sekulariserende invloed van die huidige Westerse kapitalis=. 
tiese stelsel is baie groot. Dit het die mens uit die relatief 
rustige landelike bestaan .geruk en verplaas in •n gejaagde lewe 
van besighede, nywerhede, mynbou, industriee en die stad. Waar 
die mens vroeer bewus daarvan was dat sukses nie alleen van sy 
eie harde werk en vermoens afhanklik. was nie, maar ook van die 
genade van God in byvoorbeeld reen op sy tyd, daar is hy vandag 
verseker van sy salaristjek solank hy sy plig doen. Hoe harder 
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hy werk en hoe beter hy sy vermoens gebruik, hoe beter vaar hy, 
ongeag die moral iteit daarvan. 

Alles word op kompetisie, die winsmotief en geld gerig. Met geld 
kan nie alleen voorsien word in die noodsaaklike behoeftes nie, 
maar ook in luukshede en gemak. Geld kan mos alles koop. So 
word die hele lewe gerig op die aardse, die tydelike, die hier
en-nou. Wat God vroeer voorsien het, word nou met geld gekoop 
en dit is 'n sekerder manier om te verkry wat verlang word. So 
word, volgens Vander Walt (1972, p. 13), slappelinge gekweek 
wat finansieel goed daaraan toe is, maar geen geestelike weer= 
baarheid het nie, en ook geen belangstelling in geestelike dinge 
het nie. 

Groot getalle mense leef vandag in die stad naas mekaar, maar 
weens die intense spesialisasie is hulle tog van mekaar afgeslote 
(Republiek van S.A., Dept. van Kultuursake, 1968, p. 3) en dik= 
wels eensaam en verveeld. Die solidariteit van die groep verval 
en van "eendragtig saam wees" is daar weinig sprake, selfs binne 
die kerk. Die lewe word stroef en formeel en die indiwidu word 
'n onpersoonlike massamens. 

Die nuwe samelewing waarin daar via sekularisasie na sekularisme 
oorgegaan word, moet noodwendig 'n sterk invloed op die kind he. 
Enersyds be'invloed dit hom ten goede. Hy word meer "oop" en vat= 
baar vir nuwe dinge en word meer selfstandig, denkend en self= 
beslissend. Andersyds sien hy ook die slegte van die vaartbelyn= 
de welvaartsorganisasie en kom daarteen in verset (Botha; 1972, 
p. 3). Volgens prof. Curt Bondy versteur die bestaande orde van 
oororganisasie, oorfunksionalisasie, determinisme en geprogram= 
meerdheid die kind eerder as dat die kind die orde versteur (Nel, 
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1961, p.45)! Die kind soek na alternatiewe vir die gesekulari= 
seerde wereld en is dus in '.n besondere mate ryp om die eeue-oue 
skrifboodskap te ontvang en sy eie te maak. 

1.4 Die sekulariserende invloed yan die kommunikasiemedia 

Kommunikasiemedia fikseer die aandag op die sekulere en het dus 
'n besliste sekulariserende invloed. Dit vestig die aandag 
voortdurend op die menslike optredes en prestasies, terwyl dit 
baie min tyd aan die hoer geestelike aangeleenthede afstaan. 

Hoewel die invloed van kommunikasiemedia vandag oorskat word 
(Kaplan, 1969, p. 94), het hulle tog sterk meningvormende waarde 
ten goede of ten kwade. Die probleem is dat middelklas joerna= 
liste vandag verhef word tot die meningvormers van die wereld, 
en waar dit by talle van hulle aan 'n sterk beginselstandpunt 
ontbreek, word die probleme, prestasies en gebeurtenisse alleen 
van die sekulere kant gesien. 

Koerante en tydskrifte bied 'n goeie beeld van alles wat in hier= 
die wereld aangaa·n en dek haas alle terreine van die lewe. Qndat 
koerante egter om die winsmotief gedruk word en die mens graag 
sensasionele en sappige berigte lees, word voorrang aan hierdie 
tipe leesstof gegee. Koerante huiwer nie om die vieslike, die 
vulgere, die immorele, die seksmisdade, moorde en egskeidings 
in sappige besonderhede te beskryf nie. Leesstof wat die kind 
nooit moes bereik het nie, kom vrylik tot hom en het 'n kwade 
invloed veral op die swakke. Anders as by vorige geslagte, word 
die hedendaagse kind met 'n bepaalde wereldsituasie gekonfron= 
teer waarin hy grootliks sy weg self moet vind. Net die wereldse 
hier-en-nou word egter voorgehou terwyl daar selde of ooit tot 

'• 
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die diepere sin daarvan deurgedring word. Godsdiensonderrig 
bied die ideale geleentheid om die sin van die huidige bestaan 
in die lig van die Skrif aan die kind oor te dra. 

Ook radio- en televisieprogramme is op die aardse bestaan van 
die mens gerig en beteken baie in die uitbouing van die kennis 
van die kind •. Op Sondae en sekere tye van die dag word programme 
met 'n spesifieke of bree Christelike strekking aangebied. In 
die ander programme word die Christelike beginsels dikwels nie 

_alleen geignoreer nie, maar het dit 'n ewolusionistiese strek= 
king. So word die Christelike (soos in die neutrale onderwys) 
afgesonder tot iets wat slegs op sekere dae en tye 'n plek het, 
maar met die res van die lewe weinig of niks te doen het nie. 

Kommunikasiemedia verhoog die kompleksiteit van die samelewing. 
Gemeenskappe en persone wat geografies ver uiteen is, word in 
min of meer direkte verbinding met mekaar gebring. Daardeur 
word die mens ook bewus gemaak van probleme wat op ander plekke 
bestaan. Die kind word dus groot in 'n komplekse en vir hom 
dikwels on-analiseerbare wereld wat die kind van vorige geslagte 
nie geken het nie. 

Die moderne kommunikasiemedia help mee tot die gelykskawings= 
proses. Spierwit helde en pikswart skurke verdwyn (Van Riessen & 

· Firet, 1963, p. 17), en elke omgewing word soos 'n ander. Daar 
is byna geen verskil tussen stad en platteland nie (Schutte, 
1969b, p. 9). Die skerp verskille tussen groepe neig om kleiner 
te word (Bavinck, 1967, p. 7). Die enkeling soek geborgenheid 
in die groep en identifiseer hom daarmee. Dit gee aanleiding 
tot konfirmasie (Van Wyk, 1970, p. 24). Die gelykskawing lei 
tot 'n egalige grys gemeenskap en die mens beleef 'n soort K.G.V. 
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van alle gemeenskappe (Schutte, 1069b, p. 9). Geleidelik word 
die nasionale vir die internasionale verruil, en die kind leer 
om onbegrens te dink (Schutte, 1969b, p. 9). 

Kommunikasiemedia word gebruik om kommunikasie tussen mense te 
bewerkstellig. Daar bestaan 'n geweldige hoeveelheid kommuni= 
kasiemateriaal, maar ware kommunikasie vind al minder plaas. 
Materiaal word volgens Du Toit (1968, pp. 46-48) al meer on= 
persoonlik en formeel aangebied en die mens word dus in 'n toe= 
nemende mate onpersoonlik teenoor sy medemens ingestel. Ont= 
moeting word 'n onderhoud, bespreking word 'n simposium, ens. 
Kraemer (1956, pp. 80-81) se dat dit te verstane is dat daar 'n 
agteruitgang in kommunikas·ie sal wees aangesien ware kommunikasie 
'n gemeenskaplike basis by die gespreksgenote veronderstel terwyl 
dit in 'n toenemende mate afwesig word in ons tegnies-gespesiali= 
seerde industriele samelewing. Die instorting van kommunikasie 
van die evangelie is dus volgens hom nie 'n uitsonderlike terrein 
van die verbreking van kommunikasie nie, maar slegs een sektor 
van die algemene verswakking. 

1.5 Staatkundige en politiese sekularisasie en sekularisme 

In die Westerse beskawingsontwikkeling is staatkundige en poli= 
ti.ese sekularisasie 'n opvallende verskynsel. Vanaf die Israelse 
teokratiese regering ·en die deur God aangestelde konings, vind 
ons by die uitbreiding van die Christelike kerk die kerkstaat 

.waar die godsdienstige leier ook die staatshoof is •. Na die 
Middeleeue ontstaan die staatskerk waar Christelike konings en 
keisers aan die kerk verantwoordelik is, nie omdat hulle verplig 
word daartoe nie, maar omdat hulle as Christene nie anders kan 
nie. 
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Met toenemende sekularisasie beweeg die politieke gesag al verder 
van die kerk af weg en word daar agtereenvolgens aangetref. 

* 1 n Staatsbevoorregte kerk waar meer as een kerk erken word. 

* 1 n Staat waar die kerkregte in die grondwet verskans is. 

* 

* 

1 n Politieke stelsel los van die kerk, maar baie versigtig 
om nie met die kerk te bots nie. 

1 n Staatsregering los van die kerk. 

* 1 n Anti-kerklike staat. 

* 1 n Staat waarin die kerk nie meer relevant is nie. 

Tans is die ontwikkeling in talle state afgerond, en het die 
sekulere stelsel vir 1 n ten volle sekularistiese stelsel plek ge= 
maak. 

Vo1gens Van der Walt het daar op politieke gebied 1 n klem= 
verskuiwing plaasgevind van platteland na dorp, na stad, na 
provinsie, na land, na kontinent en na interkontinentale verhou= 
dings (Vander Walt, 1972, p. 12). So ontstaan 1 n internasiona= 
lisme wat hom·op kulturele, ekonomiese, militere, politieke en 
godsdienstige terreine laat geld. 

Die Westerse kultuur, waarvan die Suid-Afrikaanse Christelike 
kultuurpatroon 1 n integrale deel is, verkeer in 1 n toestand van 
omwenteling en ontsporing. Daar is 1 n groeiende toename in 
momentum·van allerlei ewolusionere tendense, sodat vandag met 
reg van die demokrasie in krisis gepraat kan word (Botha, 1972, 
pp. 1-2). 
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uie jeug van vandag het meer seggenskap in die politiek van die 
wereld as ooit in die geskiedenis. Hulle ·ontvang vroelk stemreg 
en het meer invloed as voorheen. Hulle wil egter nie luister na 
preke en lang toesprake van goed opgeleide beroepsmanne nie, maar 
soek die entoesiasme van die oortu.igdes. Die jeug beleef 'n 
politieke wereld wat onstabiel en veranderlik is. Die konstante 
faktor wat sekerheid bring, het verdwyn en in die plek daarvan 
sien die jeug 'n polities lou, onseker en rigtinglose wereld. 
Godsdiensonderrig bied egter die geleentheid om rigting en seker= 
heid aan die kind ten opsigte van die staatkundige en politiese 
eise van vandag te gee. 

1.6 Sekularisasie en die gesinslewe 

In 'n ondersoek het Hollingshead bevind dat die huis waaruit die 
kind kom, op 'n besliste wyse sy gedrag en verhouding tot ander 
bepaal. Verder het hy bevind dat ander milieu-invloede in ver= 
gelyking hiermee minimaal is (Nel, 1961, p. 82). Schelsky het 
aangetoon dat die kind die gesin beskou as 'n intiem-persoonlike 
aangeleentheid waarmee die maatskappy en die godsdiens min te 
make het (Nel, 1961, p. 39). Dit is duidelik dat die gesin 'n 
bepalende rol by die opvoeding van die kind speel. 

As gevolg van moderne invloede het ingrypende veranderinge binne 
die gesin plaasgevind. Terwyl die seun en die dogter 'n behoefte 
aan 'n vadersfiguur het, is die vader vandag meer uithuisig en 
ontstaan die identifikasieprobleem (Vander Walt, 1972, p. 8). 
Die moeder moet nie alleen al meer die rol van die vader vervul 
nie, maar deur finansiele eise moet sy ook gaan werk en sy is 
selfs in 'n groter mate as die vader minder tot die kind se 
beskikking. Ouers en kinders beweeg in 'n toenemende mate in 
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verskillende sfere en sodoende word die kommunikasieprobleem 
tussen hulle al groter. 

Die lewe binne die huisgesin word al meer onpersoonlik terwyl 
die Christelike lewe binne die gesinsverband in 'n groot mate 
reeds verdwyn het. Huisgodsdiens soos van ouds bestaan feitlik 
nie meer nie, en is vervang deur die opse van 'n sekere rympie 
as gebed aan die begin van ook net sekere etes. Die gejaagde 
lewe veroorsaak dat kinders en ouers dikwels nie ontbyt en middag= 
ete saam kan eet nie, en tafelgodsdiens is hier gewoonlik uit= 
gesluit. Aandete was die een geleentheid wat redelik ongeskonde 
gebly het, maar met die koms van televisie het die aandete
gewoontes in talle huise in Suid-Afrika drasties verander. Die 
aandgodsdiens oor die radio wat 'n groot luistertal gehad het, 
het sy luisteraars aan gewilde televisieprogramme afgestaa~. 
Aandete word vandag in talle h·uise in die sitkamer voor die tele= 
visiestel geniet en·daar is geen plek vir selfs 'n tafelgebed nie. 

Veranderinge wat binne die gesin plaasgevind het, het veroorsaak 
dat die gesin ook funksieverlies gely het. Ander instansies het 
sekere funksies van die gesin oorgeneem en die eenheid van die 
gesin is daardeu'r versteur. Die vraag ontstaan of die moderne 
gesin in huidige omstandighede sy opvoedingstaak ten volle kan 
vervul (Nel, 1961, p. 73). 

Die sekularisasie van die gesinslewe het vervlakking van die op= 
voeding tuis, gebrekkige dissipline en die blootstelling van die 
kind aan allerlei buite invloede tot gevolg. Die oorsaak·van 
gedragsprobleme moet dus nie net by die kind gesoek word nie, 
maar is meer dikwels by die gesinsverhouding te vind (Nel, 1961, 
pp. 70-72). 
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Waar die gesinsverband binne die Christendom so 'n belangrike 

posisie beklee, verdien hierdie aspek binne die Godsdiensonderrig 

vandag besondere klan. 

1.7 Sekularisasie en vryheid en gesag 

In die vroee Christelike gemeenskap is die oppergesag van God 

allerwee erken. In direkte verhouding tot die alsemene sekulari= 

sasie, is die gesag van God steeds verder teruggedwing totdat die 

sg, mondige moderne mens meen dat hy onafhanklik van God kan lewe 

(Vander Walt, 1972, pp. 16-17). 

Vandag is die wereld deurtrek met mooiklinkende wagwoorde en 

slagspreuke wat almal op die sogenaamde vryheid van die mens ge= 

rig is. Uitdrukkings soos "vryheid en gelykheid'', "mensPregte", 

"rassegelykheid", "weg met indoktrinasie", "grensuitwissing", 

"emansipasie van die vrou" en "jeugemansipasie" is aan die orde 

van die dag. Die vryheid van alle mense op alle gebiede word 

vandag algemeen aanvaar. Wat hierdie vryheid behels, kry egter 

wei ni g aandag. 

Die mens voel hcxnself vry soos die kind by mondigwordi·ng, maar 

waar mondigwording met blydskap gepaard gaan, is dit hier nie 

die geval nie. Die sogenaamde mondige mens is ontworteld, een= 

saam, koersloos, gefrustreerd, gejaagd, gespanne en verslcaf 

(Vander Walt, 1972, p. 17). (Verslaaf: die absolute teenoor= 

gestelde van vryheid). Dit is duidelik dat die sekular·istiese 

vryheidsidee nie probleme oplos nie, maar juis nuwes skep. 

Prates deur die jonger geslag was nag altyd daar, maar daar dien 

gelet te word op die huidige vorm daarvan. Volgens 
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H.R. Rookmaaker is die opstand van die huidige geslag gerig teen 
die leegheid, die middelmatigheid, die oppervlakkigheid en teen 
sinlose tradisies (Botha, 1972, pp. 4-6). 

Die hedendaagse samelewing word deur 'n ontbindingsproses, deur 
die losmaak van bande en deur bandeloosheid gekenmerk. Daarteen= 
oor het die kind 'n behoefte aan ankers in die lewe; 'n behoefte 
aan dissipline en gesag. Die groat en konstante bindende faktor 
in die lewe is die w·et van God. Die Wet werk die verbrokkeling 
van die samelewing tee, en volgens Botha volg ontbinding van die 
samelewing en kultuur noodwendig waar die Wet afwesig is (Botha, 
1972, p. 15). 

1.8 Sekularisasie en sedelike norme 

Elke indiwidu en gemeenskap het sy eie waardebepaling van wat 
waardevol is, wat reg is en wat gedoen mag word, en wat nie 
waardevol, nie reg is of nie gedoen mag word nie. Volgens hier= 
die waardebepaling word die lewe van die indiwidu en die gemeen= 
skap gerig (Gerber, 1974, p. 21). 

Verskillende faktore of omstandighede bepaal die basis vir hier= 
die waardebepaling, maar meestal is dit gegrond op geloofs= 
beginsels. So het die Christelike beginsels die grondslag van 

' die Westerse beskawingsnorme gevorm. Die vaste norme en begin= 
sels bied 'n stewige basis vir 'n ordelike samelewing waarin 
elkeen wat binne die aanvaarde grense bly, met selfvertroue en 

. veiligheid kan beweeg. Dit bied ook geborgenheid aan die kind. 
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Wanneer daar egter van hierdie norme en beginsels afgewyk word, 
en in direkte verhouding tot die mate van afwyking, tree onseker= 
heid, afwesigheid van selfvertroue en bandeloosheid in. 

So het die Westerse mens gedurende die afgelope aantal eeue in 
'n toenemende mate en teen 'n steeds toenemende tempo, van die 
vaste Bybelse norme en.beginsels wegbeweeg. Vandag is die. toe= 
stand bereik waar die Bybels-gefundeerde Westerse beskawing die 
Bybels~ waarhede nie meer aarivaar nie, en kontinuiteit met die 
verlede op hierdie basiese terrein verbreek is (Van Wyk, 1970~ 

p. 20). "Waarheid" het 'n relatiewe begrip geword met gevolglik 
'n krisis van sekerheid {Stone, 1972, p. 53).· Selfs moderne 
teoloe meen dat die Bybel geen objektiewe norme vir die sedelike 
lewe neerle n·ie. Naasteliefde het die enigste sedelike norm 
geword. Alles wat in naasteliefde gedoen word, is reg, en wat 
nie uit naasteliefde gedoen word nie, is sleg (VanWyk, 1973b, 
p. 13). 

Die sedel ike oordeel van die hedendaagse mens word gekenmerk 
deur afgestomptheid en die mens voel hom nie sedelik aanspreek= 
1 i k ni e (Van Wyk," 1970, p. 32). Bepaa lde waardes is nie ken= 
merkend van die hedendaagse bestaan nie. Die duidelike geordend= 
heid,die vaste lewenspatroon·en die onwankelbare lewensopvatting 
van vroeer ontbreek. Die gemeenskap is permissief, want hy is 
normloos (Gerber, 1974, p. 23). 

Vandag bestaan daar nie meer 'n Bybelsbepaalde openbare mening 
nie (Stone, 1972, p. 53), terwyl konserwatief 'n skeldwoord ge= 
word het (Van Wyk, 1970~ p. 20). Sedelike norme en beginsels 
is afgetakel en verdag gemaak terwyl seks op gruwelike wyse uit= 
gebuit word. Die enigste boek of tydskrif wat vandag die 
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waarborg van 'n goeie afset het, is die een wat seks en sensasie 
opdis. Die vroulike liggaam het die beste advertensiemiddel ge= 
word. Van seep tot motors word in mense se aandag ingedra deur 
advertensies waar halfnaakte vroue die sentrale plek inneem. 

Sedelike verval is niks nuuts in die wereld nie. Wel nuut is 
die omvang daarvan en die openlikheid in verband daarmee. Sede= 
l.ike verval vind in direkte verhouding tot die afval van Bybelse 
norme plaas, en neem dus steeds progressief toe. Die sedelike 
verval word vandag nie alleen uitgebuit nie, maar word doel= 
bewus aangeblaas. Sedelike aftakeling is 'n baie belangrike 
aspek van die doelbewuste kommunistiese aftakeling van die be= 
staande Westerse kultuur en lewensvorm. 

'n Gemeenskap sander waardes en norme is ongeorden en doelloos. 
Die mens is by uitstek 'n waarde-eerbiedigende en waarde= 
bestrewende wese (Gerber, 1974, p. 22). Veral vir die kind is 
die geborgenheid·en sekerheid wat waanies en norme hom bied 
noodsaaklik. Dit is die taak van die onderwys en veral van 
Godsd i ensonderri g om d it vir hom aan te bi ed. Vol gens Gerber 
bied die onderwys en Godsdiensonderrig dit nie genoegsaam aan 
nie, en woni nie daarin geslaag om voldoende weerstand teen die 
aanslae van die sekularistiese wereld te bied nie (Gerber, 1974, 
p. 23). 

1.9 Sekularisasie en die sosiale lewe 

Kommunikasie vereis 'n gemeenskaplike idee of wyse van lewe; 
dus iets waarvan die aard sodanig is dat dit gemeenskaplik is 
of gedeel kan word (Schouls, 1967, p; 22). Namate die gemeen= 
skaplike verander en verminder, verswak die kommunikasie en 

154 



neig die gemeenskap om uiteen te val in kleiner groepe waarbinne 
die gemeenskaplike nog bestaan en bindend is. So was die Wes= 
terse wereld gebind tot 'n eenheid in sy Christelike lewens- en 
wereldbeskouing en het daar 'n min of meer gemeenskaplike sosiale 
struktuur bestaan. Waar hierdie.gemeenskaplike Christelike grond= 
slag verswak, moet daar ook 'n agteruitgang in die sosiale struk= 
tuur wees. So lei die sekularisasie van die eeue-oue Christelike 
lewenspatroon tot 'n ontwrigting van onder andere die sosiale 
struktuur en lewe, en moet die probleem van menseverhoudinge 
noodwendig baie prominent wees. 

Waar daar 'n algemene agteruitgang in menseverhoudinge is, word 
die behoefte aan gemeenskap al groter. Vandag is gemeenskap 
dan ook een van die belangrikste probleme in sowel die sosiale 
lewe as die kerk (Kraemer, 1956, p. 83). 

Die agteruitgang in interpersoonlike verhoudings op die sosiale 
gebied vergestalt op verskillende wyses, en enkeles hiervan wat 
'n sterk invloed op die kind het, word hier kortliks bespreek. 

1.9.1 Vervreemding en vereensaming 

Deur die verdwyning van die gemeenskaplike kommunikasiebasis 
het die mens 'n vervreemde en vereensaamde wese geword. Hy het 
vervreemd geraak van sy medemens, die natuur, die wereld, hom= 
self en van God (Van Wyk, 1970, p. 6). Beroof'van die ewige, 
leef hy in die tydelike en ontwikkel hy 'n smaak vir die be= 
towering van die oomblik. Hy geniet die oomblik in sensasie, 
uitspattighede, drank, verdowingsmiddels en seks. 
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Die kind wat 'n fyn aanvoeling vir die lewensgevoel van die tyd 
het, beleef die gevoel van vereensaming en leef in die genieting 
van die oomblik mee. Die jong mens vind dit moeilik om in die 
wereld tuis te voel en daarby in te skakel. Daarom is hy ge= 
kweld en terneergedruk, en word deur gevoelens van onmag, on= 
sekerheid, angs en wanhoop beset. Elkeen staan alleen in 'n 
wereld waarin nog God nog maatskappy sy bestaan in 'n besielde 
verband betrek (Nel, 1961, p. 29). Hierdie verveelde wrewelige 
kind, wat nie die sin van die lewe kan uitmaak nie, begeef hom 
onder andere tot verdowingsmiddels waa:r hy vir enkele ure in 'n 
skynwereld vol selfbedrog verkeer, en so die'uitsiglose werklik= 
heid ontvlug (Kuyt, 1972b, p. 1). 

Die eensaamheid het egter die groot voordeel dat dit 'n sterk 
dryfveer tot kommunikasie is en 'n nuwe aansluitingspunt in die 
Godsd iensonderri g van die kind bied. 

1.9.2 Permissiwiteit 

Een van die duidelikste kenmerke en terselfdertyd een van die 
grootste gevare in die hedendaagse sosiale struktuur is die 
algemene permissiwiteit (Gerber, 1974, p. 22). Ou gebruike en 
beginsels word oorboord gegooi en ou waardes en norme word 
bevraagteken of summier verwerp. Al meer en meer van dit wat 
vroeer verbode was, of net nie gedoen is nie, word toegelaat 
of oogluikend nie taakgesien nie. Die huidige mens is geneig 
om standpuntloos te wees. Hy wil nie kant kies nie. Ter wille 
van goeie menseverhoudings is die een nie meer genee om die 
ander tot verantwoordelikheid en pligsbesef te roep nie. So 
word elkeen toegelaat om maar te begaan (Gerber, 1974, p. 23). 
Waa r die mens nog beswa ar het teen d it wa t soms ged oen word, 
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protesteer hy meestal stilswyend. Hy laat maar toe ter wille 
van goeie gesindheid en om nie in onguns te kom nie (Gerber, 
1974, p. 23). Populariteit het belangriker as beginsels geword. 

Permissiwiteit teenoor die jeug is 'n baie opvallende heden= 
daagse verskynsel. Ouers laat hulle kinders dinge toe wat hul 
nooit gedroom het om in hulle jongdae self te eis nie. Die 
sosiale gemeenskap, die skoal en selfs die kerk werk hierin mee. 
Die kind groei grootliks onbegrens op en mis die geborgenheid 
van duidelike en vaste grense. Dit lei tot 'n gevoel van on= 
sekerheid en minderwaardigheid. Die kind het die sekerheid van 
vaste grense, norme en beginsels nodig en Godsdiensonderrig .het 
hier 'n besliste taak en geleentheid. 

1.9.3 Egskeidings en huweliksontrou 

'n Duidelike kenmerk van die hedendaagse samelewing is die 
buitengewoon hoe egskeidingsyfer dwars oar die wereld. Egskei= 
dings en huweliksontrou het onrusbarende afmetings aangeneem. 
Die enkele Bybelse grande vir egskeidings is in die geregs= 
howe van die wereld tot 'n lang lys uitgebrei. Waar egskeidings 
vroeer as 'n skande beskou is, word dit vandag sander stamp of 
stoat aanvaar. 

Ongeag wat die openbare mening in verband met huweliksontrou 
en egskeidings is, het dit 'n oorweldigende invloed op die kind 
uit sodanige huis. By huweliksontrou en egskeidings is die 
kind altyd die lydende party en verdien die groat getalle 
kinders uit gebroke huisgesinne besondere aandag in die onder= 
wys en Godsdiensonderrig. 
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1.9.4 Gebrek aan vriendskap en liefde 

Aristoteles het gese dat indien 'n mens alles besit wat hy maar 
kan, maar geen vriende het nie, sou die lewe vir hom nie die 
moeite werd wees nie (Kaplan, 1969, p. 95). Vandag geld hierdie 
stelling nog, maar word die waarde van ware vriendskap vergeet. 
Die mens sien ander maklik as iets wat gebruik kan word of 
materiaal wat gevorm moet word terwyl die ware menswees, wat 
sentraal in enige ontmoeting behoort te staan, byna geen plek 
gegun word nie. Die mens het baie kontakte, kliente, kiesers 
of bekendes; baie wat nuttig is om te ken en gebruik te word, 
maar selde ware goeie vriende. 

'n Groot klag van die jeug is dan ook die gebrek a an waaragtige 
ontmoeting. Die kind het 'n fyn aanvoeling vir regverdigheid, 
eerlikheid en egtheid, en voel die gebrek hieraan in die heden= 
daagse sosiale lewe, maar ook in die kerk sterk aan. Daarteen= 
oor bied juis die Godsdiensonderrig die geleentheid om aan die 
kind die groot gebod van liefde, maar ook ware vriendskap, trou, 
egtheid, eerlikheid, opregtheid en regverdigheid te leer. 

1.9.5. Die styllose lewenswyse 

Deur industrialisasie en meganisasie het die mens 'n slaaf van 
die masjien geword. Hydra nie meer verantwoordelikheid nie, 
maar word self 'n rat in die groot masjien waarin alles vir hom 
gereel en gereglementeer is. Hy word 'n massamen~; 'n post
Christelike, post-burgerlike, post-kerklike en post-persoonlike 
mens (Bavinck, 1967, p. 40). Hy sien af van die vraag na die 
sin van dinge en alles gaan vir hom om die eksistensiele lewe, 
om vryheid van alles (ook God) en vryheid tot alles (of niks). 
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Hy verloor perspektief op die werklikheid en gaan op in die na= 
jaag van die materiele en die sensasionele (Fourie, 197.4, p. 131). 
Inhibisies en skuldgevoelens verdwyn, en die mens leef in 'n skyn= 
wereld. 

Die normloosheid en stylloosheid kom op alle terreine.van die 
lewe voor: stylloosheid in byvoorbeeld die wyse waarop die 
liggaam bedek word en normloosheid in die wyse waarop die liggaam 
ontbloot word. Daar is 'n lawwe oppervlakkigheid, dikwels aan= 
gehelp deur drank en verdowingsmiddels, wat die mens oor niks 
laat vlam vat as die erotiese en die sensasionele nie daarin 'n 
plek kry nie. 

Dit sou dwaas wees om te wil ontken dat hierdie lewenswyse en 
lewensstyl, of styllose lewenswyse 'n sterk invloed op die jeug 
sal he. Dit is dus noodsaakl ik dat die jeug tot 'n besef van 
eie waarde teruggebring sal word; tot die besef dat hy 'n mens 
met 'n eie plek in die lewe is, en dat die lewe nie alleen uit 
die hier-en-nou bestaan nie. Die enigste plek hiervoor is op 
die godsdienstige terrein, en dit plaas 'n belangrike nuwe ver= 
antwoordelikheid op die Godsdiensonderrig. 

1.9.6 Die soeke na geluk 

Daar word vandag allerwee raad gegee oor hoe om geluk in die 
lewe te verseker. Die mens soek na geluk van een plesieroord na 
die ander. Hy soek daarna in visvangtogte, gesellige partytjies, 
drank en seks. Oral word na geluk gesoek, maar die mens kan dit 
nie vind nie, omdat hy dit op die verkeerde plek soek. Daarom 
is psigiaters se spreekkamers vol slagoffers van ongeluk en on= 
vrede. 
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Die mens kan wel geluk vind, maar alleen in Jesus Christus. Hy 
nooi ons uit: "Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, 
en Ek sal julle rus gee ... en julle sal rus vind in julle 
siele." (Matt. 11:28-29). Hier is dus 'n ou beginsel met baie 
nuwe moontlikhede. 

1.9.7 Verminderde invloed van die kerk 

Sekularisasie in die afbreek van eeue-oue lewenspatrone het 'n 
sosiale rewolusie tot gevolg gehad wat onder andere daartoe gelei 
het dat die invloed van die kerk verminder het (Kraemer,~ 1956, 
p. 89). Die groter rol van die staat by byvoorbeeld huwelike en 
begrafnisse het 'n verlies aan funksie vir die kerk tot gevolg 
gehad. Daarby het die kerk veral as gevolg van die ontwikkeling 
van die mediese wetenskap 'n groot verlies aan prestige gely so= 
dat baie mense vandag die kerk en die evangelie nie eers meer as 
relevant beskou nie (Kraemer, 1956, p. 90). 

Vir die kind 1 ewer hi erd i'e s i tuasi e soms onoorbrugbare prob leme 
en word hy in situasies geplaas wat vir die kind van vorige ge= 
slagte onbekend was. Hy word byvoorbeeld tuis, by die skool en 
in die kerk geleer dat 'n mens nie op Sondag mag werk nie, maar 
sien in die myngemeenskap dat sy vader en andere gereeld op 
Sondae werk. Hy weet dat die Sabbat nie ontheilig mag word nie, 
maar sien talle mense, sommige wat hy goed ken en hoog ag, wat 
op Sondag in die tuin of aan die motor werk. Leiding op hierdie 
gebied deur die ouers, kerk en in Godsdiensonderrig is dus nood= 
saaklik en belangriker as ooit tevore. 

Die sekularisasie van die sosiale lewe het dus 'n bepaalde in= 
vloed op volwassene en kind, en moet by die godsdienstige onderrig 
van die kind deeglike oorweging geniet. 
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1.10 Sekularisasie en letterkunde, kuns en vermaak 

Die lewensgevoel van •n bepaalde tydperk in die geskiedenis word 
nerens be.ter as in die 1 etterkunde en kuns geopenbaar ni e. So 
bied die hedendaagse letterkunde ~n kuns •n baie goeie beeld van 
die huid-ige sekulere en sekularistiese tydsgees. Daarom is dit 
nodig om enkele fasette hiervan kortliks na te gaan. 

1.10.1 Die rolprent 

Die rolprent, wat wel opvoedkundige waarde kan he, het volgens 
Nel (s.j., p. 20) die meeste tot die vervlakking van die algemene 
denkwyse en van die artistieke en sedelike gevoelens bygedra. 
-Die rolprentbedryf is in die hande van mense wat slegs dink aan 
die maksimum finansiele voordeel wat hulle daaruit kan trek. 
Hulle is bewus daarvan dat die laer neigings van die mens makliker 
as die hoer gevoelstoestande geprikkel word. Daarom bied hulle 
die prikkelrolprent wat in aanvraag by die massa is aan, en buit 
die dierlike in die mens ten volle uit (Nel, s.j., p. 21). Die 
fyner, hoer, estetiese en sedelike gevoelens word in die rolprent 
deur die growwer,· laer en demoraliserende gevoelens oorskadu. 

Die rolprent is by die kind baie gewild en hy is dus in •n be= 
sondere mate oop vir beinvloeding. Die doel van die skool en 
die rolprent staan meestal lynreg teenoor· mekaar (Nel, s.j., p.21). 

1.10.2 Toneelkuns 

In die moderne toneelkuns word die absurde lewe op oortuigende 
wyse uitgebeeld. Hierdie kunsvorm het ontaard in •n morbiede 
belangstelling in die platvloerse met die hoofaksent op die 
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seksuele en in besonder die seksueel-afwykende (Heyns, 1969, 
pp. 90-91). Deurspektheid met kragwoorde, godslastering en 'n 
stomp onbevredigende einde is kennerkende eienskappe. Mag die 
kind aangemoedig word om hierdie sogenaamde kunsvorm te onder= 
steun? 

1.10.3 Skilder- en beeldhoukuns 

Die uitdrukking van die chaos van ons tyd word duidelik in die 
• vormloosheid van die skilder- en beeldhoukuns aangetref. ~Die 

onderskeid tussen mooi en lelik het verdwyn en moes plek maak 
vir die onduidelike. Die betekenis van 'n moderne skildery is 
sender verduideliking gewoonlik totaal ontoeganklik, terwyl die 
simboliek in·beelde eers verduidelik moet word en die leek nie 
die vaagste benul het van wat uitgebeeld is nie. Beide kuns= 
vorme bied 'n uitbeelding van die onverstaanbaarheid van die 
1ewe vir hulle wat van die Christelike spoor afgedwaal het. 

1.10.4 Moderne musiek 

Die psigodiliese, soos ook verteenwoordig in die helder kleure 
van die moderne skilderye, word die duidelikste in die heden= 
daagse musiek uitgebeeld. Musiek wat geen ander doel het nie 
as slegs die opgaan in die oomblik, harde, lawaaierige deur= 
mekaar klanke wat mekaar in sinlose volgorde, sender wysie, 
maar met 'n vaste ritme opvolg, en net so skielik eindig as wat 
dit begin het. Die blootstelling van die kind hieraan moet 
noodwendig 'n invloed wat die kind van vorige geslagte gespaar 
gebly het, op hom he. 
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1.10.5 Letterkunde 

Die besig wees met die sinlose (Van Wyk, 1970, p. 5) kom die 
duidelikste in die hedendaagse letterkunde tot uiting omdat dit 
daar in soveel woorde gestel word.. Enkele aanhal ings uit 
"Lebola van die lewe" deur A.P. Brink skets die noodlotshouding 
en die gevoel van die betekenisloosheid van die lewe baie duide= 
lik: "Mense, mense, ol"al snags en bedags, steeds in alle hoekies 
besig om aan te teel. Heer, die aarde dra also swaar aan sy 
groot vrag. Wanneer skud hy iets af? En waar dra hy ons heen, 
winkel-wankel deur die donker strate van die ruim?" (Fourie, · 
1974, p. 134). Dan: "Dit kan alles tevergeefs wees, sinneloos, 
snaaks of goed: wat maak dit saak." (Fourie, 1974, p. 1~4). En 
weer: "Daarom te hel met die mensdom ... te hel, bowenal met 
myself." (Fourie, 1974, p. 134). 

Vroeer was kuns, argitektuur, musiek, poes1e, drama en filosofie 
draers van die godsdienstige waarhede. Vandag is hulle nie 
alleen draers van die sekularistiese.tydgees nie, maar word as 
afbrekers van die bestaande kultuur gebruik (Botha, 1972, p. 14). 

Die huidige letterkunde, kuns en vermaak stel die verhouding van 
mens tot medemens volkome ontwrig voor. Dit beeld 'n sinlose, 
absurde gemeenskap sonder norme en waardes uit. Dit openbaar 'n 
gees van verset, rewolusie en anargie. Dit verheerlik "broad= 
mindedness" en is so deurspek met die seksuele, met wellus, met 
Godslastering en kragwoorde dat dit moeilik is om te bepaal of 
dit kuns of pornografie of banaliteit is. Vir die eerste keer 
in die geskiedenis word sinloosheid die uitgangspunt vir besin= 
ning gemaak (Van Wyk, 1970, p. 24}. 

163 



Sekularisasie in die letterkunde, kuns en vermaak is niks nuuts 
nie. Wat wel nuut is, is die mate waarin dit tot uitdrukking 
kom, die blatantheid en die openlike karakter daarvan. 

Waar die lewe openlik sinloos en absurd aan die kind voorgehou 
word, is dit die taak van die onderwys in die algemeen en Gods= 
diensonderrig in besonder om baie duidelik aan die kind te toon 
dat die lewe geensins sinloos is nie, maar dat daar 'n duidelike 
Goddelike sin in alles, ook in die tydsgees is. Juis die oor= 
saak van die huidige sekularisme, nl. die afwyking van die ewige 
Bybelse gronde, moet vir die kind uitgelig word. Die huidige 
gebeurtenisse moet voortdurend in die lig van die Skrif vir die 
kind verduidelik word. 

2. DIE HEDENDAAGSE ALGEMEENHEID 

Vandag bestaan daar in die wereld 'n strewe na algemeenheid en 
'n voorkeur vir dit wat algemeen aanvaarbaar is. Die indiwidu 
staan nie soos in die verlede op die voorgrond nie, maar die 
gemeenskap en die gemeenskaplike is in die sentrum (Schouls, 
1968, p. 21). Daar is 'n grootskaalse gelykskawingsproses aan 
die gang. Alle verskille en grense op sosiale, politieke, nasio= 
nale en internasionale terrein moet uitgewis word. Geen terrein 
ontsnap die aanslag van die gelykmakingsproses nie. 

Daar is baie motiewe vir die strewe na algemeenheid en 'n hele 
aantal faktore wat_algemeenheid bevorder. Enkeles hiervan is: 

* Wereldoorloe het die mens moeg vir stryd gemaak (Stone, 
1972, p. 6). Daar is 'n algemene afkeuring van stryd en 
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verdeeldheid, terwyl voorkeur gegee word aan verdraag= 
saamheid, vrede en eenheid, selfs ten koste van die 
waarheid (VanWyk, 1970, p. 27). 

* Die agteruitgang in ware kommunikasie het gelei tot 'n 
sterk strewe na gemeenskap. 

* Moderne kommunikasiemedia breek die grense tussen groepe 
af en lei tot 'n sterk kultuuruitwisseling tussen volke. 
Dit wis grense en verskille uit en lei tot 'n soort opper= 
vlakkige gemiddelde kultuur (Van Wyk, 1970, p. 27). 

* Die verskeidenheid wat onder een owerheid ressorteer, het 
al grater geword. Om vir almal binne die staat voor= 
siening te maak, meet die owerheid meer algemeen optree. 

* Die gebrek aan geloofskrag by die georganiseerde Christen= 
dam dryf mense na die algemeenheid (VanWyk, 1970, p. 27). 

Kenmerke van die moderne algemeenheid word op alle.terreine van 
die lewe aangetref. Die mens is minder entoesiasties en minder 
aktief in sake waarin sy voorgeslag ywerig was en staan dikwels 
meer krities en negatief teenoor sake (Bavinck, 1967, p. 12}. 
Hy is meer oppervlakkig wat die geestelike betref. Standpunt 
word nie ingeneem volgens vaste beginsels nie; maar volgens die 
eise van die situasie. Waar die inneem van 'n bepaalde standpunt 
nie vereis word nie, word 'n afwagtende houding ingeneem. 

In die samelewing kom die mens in 'n posisie waar hy meet kies 
tussen algemeenheid of antitese. Die wat vanuit 'n bepaalde 
beginselstandpunt hulself afsonder, word daarvan beskuldig dat 
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hulle negatief is. So word die wat volgens hul Christelike be= 
ginsels probeer leef as negatief en antiteties beskou, want alles 
moet immers horisontaal, mensgerig wees. Hierdie uitgangspunt is 
egter verkeerd: Die Christelike leefwyse is die korrekte en dus 
die tese, terwyl die res die antitese vorm (Van Riessen & Firet, 
1963, pp. 7-10). Die Christen moet dus sy leefwyse met beslist= 
heid uitdra. Hy mag hom nie van die samelewing onttrek nie, 
maar ook nie geheel daarin opgaan nie. Hy moet 'n eie bydrae 
lewer en sodoende deure vir die Christel ike beginsels en lewens= 
wyse oopmaak (Van Riessen & Firet, 1963, pp. 166-168). 

Bogenoemde uitgangspunt geld in 'n besondere mate vir die skool. 
Die verdoeseling van die stryd tussen die vrouesaad en die slang= 
saad werk vervlakking in die hand. Vandag word die kind as 
fenomeen in die sentrum geplaas en die God-kind-relasie word uit 
die oog verloor (Kuyt, 1972b, p. 1). Die ou opvoedkundige be= 
ginsel dat die boodskap by die ontvanger in sy situasie hier-en
nou moet aanpas, word vandag te ver gevoer. Die ontvanger (die 
kind) word in die sentrum geplaas, (nie God nie) en hy word 
verhef tot die maatstaf. Wat hy nie kan aanvaar nie, omdat hy 
as sondaar nie wil nie, word nie gegee nie (Heyns, 1969, p. 162). 

Volgens Stone is die sogenaamde neutraliteit of algemeenheid die 
grootste struikelblok op die weg na weerbaarheid by die jeug. 
Dit vermoor alle strydbaarheid en dit water elke besondere oor= 
tuiging met 'n bleek algemeenheid af (Stone, 1972, p. 10). Dit 
is dus in die onderwys en Godsdiensonderrig noodsaaklik om nie 
alleen behoedsaam te wees vir die kenmerke van die algemene 
grysheid nie, maar om aan die kind duidelik sy plek daarin en 
sy Christelike houding daarteen, aan te dui. 
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3. DIE SOEKE NA SIN 

3.1 Inleidend 

Namate die mens in die geskiedenis van die Skrifbeginsels af= 
gewyk het, het die vraag na die si.n van die lewe progressief in 
belangrikheid toegeneem. Antwoorde op vrae na die oorsprong, 
wese, doel en bestemming van die mens is klinkklaar in die Skrif. 
Waar hierdie antwoorde egter nie aanvaar word nie, moet die mens 
sy eie antwoorde verskaf, en dit is geen maklike taak nie. 

Vrae wat in hierdie verband gestel word is onder andere: Wat ·is 
die mens? Wat is die sin van lewe en dood? Wat is die sin van 
goed en kwaad? Wat is die sin van lyding en smart? wat is die 
sin van oorlog en oorwinning teen sulke hoe pryse? Wat is die 
oorsprong van die mens en wat volg na die aardse lewe (Van Wyk, 
1970, p. 4)? Wat bring die mens tot sy doen en late? 

Om die huidige mens te verstaan moet sy gedagtevorms en denk= 
patrone geken word. Om die huidige gedagterigtings te verstaan, 
moet vasgestel word hoe die huidige uit die historiese tot stand 
gekom het. Daarom is die nagaan van filosofiese gedagterigtings 
ook nodig (Prime, 1969, p. 8). Dit is egter nie die doel of 
taak van hierdie studie om 'n bree oorsig oor filosofiee en hul 
historiese agtergrond te gee nie. Die ontwikkeling van die 
soeke na sin, ook in filosofiese perspektief, sowel as die 
huidige filosofiese siening in verband met die sin van die lewe 
moet egter aandag geniet. 
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3.2 Vroeere benaderingswyses 

Gedurende die tydperk vanaf die opkoms van die Christendom tot 
en met die Middeleeue het die vraag na die sin van die lewe geen 
probleem gelewer nie. Die antwoorde van die Skrif is net so aan= 
vaar. Namate die mens egter-sy verstandelike vermoens ontdek en 
ontwikkel het, het hy die metafisiese antwoorde van die Skrif 
begin bevraagteken en verwerp. Gedurende die 15de en 16de eeu 
is so baie in verband met die natuur en die groot heelal ontdek 
dat die mens opnuut begin wonder het oor sy plek daarin. 
B. Pascal (1623-1662) het gese dat hoewel die liggaam van die 
mens klein, broos en 'n onbelangrike deel van die oneindigheid 
is, is dit die verstand van die mens wat die oneindigheid kon 
ontdek en die geheime van die wetenskap ontleed. Die verstand 
skyn dan vir hom 'n onuitputlike werklikheid te wees wat gelyk= 
staande aan die fisiese werklikheid is. Hy sien dan die taak van 
die filosofie as die bepaling van die essensie van die liggaam en 
die verstand. R. Descartes (1596-1650) onderskei drie werklik= 
hede nl. God, die heelal en die mens (Hendel, 1964, p. 713), maar 
wildie bestaan van elkeen met die rede bepaal. 

Die vroee Humaniste, Naturaliste, Idealiste en Rasionaliste het, 
hoewel hulle die vraag na die sin van die lewe met die rede 
probeer deurgrond het, tog in 'n mindere of meerdere mate by die 
Christelike siening gebly. Daar was by hulle slegs 'n graad= 
verskil in afwyking en geen alternatiewe antwoord nie •. 
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3.3 Die Positivisme 

Die Positivisme van die 18de en 19de eeu slaan egter 'n nuwe 
rigting in deur glad nie oor die onderwerp te probeer dink nie. 
Volgens I. Kant (1724-1804) is·war.e kennis alleen van die ervaar= 
bare wereld moontlik terwyl die.mens van die metafisiese wereld 
geen kennis kan verkry nie. Compte (1798-1857), die vader van 
die Positivisme se dat wanneer iemand na die oorsaak, wese en 
doel van dinge vra, hy nie meer wetenskaplik is nie. Seide 
Compte en Kant ontken die waarheid van die antwoorde van die 
Skrif, maar probeer doelbewus niks in die plek daarvan stel riie. 
Compte se dat doelbewuste bestryding van die godsdiens nie nodig 
is nie, omdat dit in die voortskreiende ontwikkeling vanself sal 
verdwyn (Heyns, 1969, pp. 61-63). 

3.4 Die dialektiese Materialisme 

Materialisme, wat glo dat alles, ook siel, gees, krag en lewe 
alleen uit stof opgebou is, het in die dialektiese Materialisme 
van Karl Marx (1818-1883) 'n opbloei be1eef. Volgens hom be= 
paal die materiele situasie van die mens sy denke en lewe 
(Hendel, 1964, p. 718). Die denkende bewussyn is dan slegs 'n 
spieelbeeld van die materiele werklikheid. Dus, beweer hy, as 
die mens onderdruk word, beeld hy vir hom 'n hiernamaals uit 
met 'n God as regter om sy onderdrukkers te straf. ·Om gods= 
diens uit te skakel moet 'n gemeenskap sonder klasse tot stand 
gebring word, sodat die een die ander nie kan onderdruk nie. 
Marx was nie alleen een van die suksesvolste godsdienskritici · 
nie, maar het deur Kommunisme die vader van 'n sistematiese 
veld tog om godsdiens uit te roei, geword (Heyns, 1969, pp. 63-64). 
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Waar die Positivisme die bestaan van 'n metafisiese terrein nie 
ontken nie, maar dit as onkenbaar beskou, verwerp die dialek= 
tiese Materialisme dit as 'n gedrog van die bewussyn. 

3.5 Ewolusionisme 

Die Ewolusionisme van die 19de eeu, met sy oorsprong by C. Darwin 
(1809-1882), het die tradisionele geloof geskok. Vir die eerste 
keer het die wetenskap daarin geslaag om 'n alternatiewe ant= 
woord op die vraag na die oorsprong van die mens te verskaf. 
Skepping en ewolusie het lynreg teenoor mekaar te staan gekom, en 
waar ewolusie die vrug van die wetenskap is, het wetenskaplikes 
in 'n toenemende mate hier kant gekies. Waar ateisme vroeer 
meestal 'n reaksie teen die tradisionele kerklike godsdiens was, 
het dit aan die einde van die 19de eeu ontwikkel in 'n anti
teisme. Feuerbach sien geloof nou as die produk van die mens= 
like verbeelding, en Freud (1856-1939) se dat die Christelike 
moraal skadelik vir die menslike gesondheid is (Heyns, 1969, 
pp. 67-68). Vir Nietzsche is die Christendom 'n wegvlug van 
die werklikheid en kan God en mens onmoontlik langs mekaar be= 
staan. Hy beweer ook dat geloof verlammend op die skeppings= 
drif van die mens werk. 

Waar die vorige beskouings die Christelike beginsels alleen op 
grond van die rede verwerp het, meen die Ewolusionis dat hy 
fisiese bewys~ daarteen het, en is dus meer openlik en blatant. 
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3.6 Die Twintigste-eeuse strominge 

3.6.1 Hernude soeke na sin 

Met die grootskaalse aanvaarding van Ewolusionisme het die 
wereld gedurende die ·2oste ·e.eu opnuut begin worstel met die pro= 
bleem van die sin van die lewe. As lewe en die mens dan maar 
toevallig tot stand gekom het, bestaan daar geen.transendente 
ewige doel in die aardse bestaan nie. Dan is dit die taak van 
die mens om self 'n doel te stel en self sin te gee, word 
gered eneer. 

Gevolglik ontstaan talle nuwe lewensbeskouings, of oues in nuwe 
gedaantes. Gedagterigtings soos die van die Liberalisme, Kommu= 
nisme, Pragmatisme, Eksistensialisme, Humanisme, Chauvinisms, 
Sekularisme, Idealisme, Realisme, Positivisme en Nihilisme wed= 
ywer om die hart van die mens sonder dat een 'n beslissende oor= 
winning behaal. Hulle oordryf of verabsoluteer almal een of 
ander iets of aspek, en is volgens Van der Walt niks anders as 
moderne afgodediens nie omdat hulle iets anders in die plek van 
God probeer plaas (Vander Walt, 1972, p. 14). Die natuur, die 
gemeenskap, kultuur, geskiedenis, kennis en logika is in die 
filosofie op die voorgrond, maar in werklikheid is die mens op 
soek na kennis van sy bestaan en van sy bestemming. 

3.6.2 Nihilisme 

In sy soeke na sin en doel het die mens vir homself talle doel= 
witte gestel en dit nagestreef. Na die wereldoorloe sou die 
nastreef van vrede byvoorbeeld die logiese doel wees. Die mens 
het egter gevind dat wat hy ookal as doel stel, hy nie in staat 
is om dit te bereik nie. Die vredespogings na die Eerste 
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Wereldoorlog kon nie die Tweede Wereldoorlog voorkom nie, en 
huidige pogings dra skynbaar min by om vrede te verseker. 

Dit het daartoe gelei dat die mens in moedeloosheid hande in 
die lug gooi, en vra of daar dan hoegenaamd enige (rasionele) 
sin, betekenis of waarde in. die menslike bestaan is. Die nihi= 
lis (saam met die eksistensialis) sien alleen leegheid en 
absuniiteit in die bestaan van die mens. Die nihilis kom 
fatalisties tot die gevolgtrekking dat daar niks - en dus geen 
sin - in die lewe is nie. Die hele bestaan van die mensdom is 
vir die nihilis sinloos, leeg en hol. Niks het vaste waarde, 
sin of doel nie. Daar is niks anders as fisiese, chemiese, bio= 
logiese, psigologiese of sosiologiese feitelikhede nie, maar ook 
dit het geen positiewe waarde nie (Heyns, 1969, p. 94). 

Nihilisme is die uitdrukking vaQ die gees van vandag. Die mens 
het met sy rede probeer om die sin van die lewe te ontdek, maar 
kon nie daarin slaag nie. Liewer as om die onvermoe van sy 
rede (en dus van homself) te erken, verwerp hy die moontlikheid 
van 'n ware sin in die lewe. 

Vandag het die eksistensialistiese en nihilistiese lewenshouding 
die mentaliteit van tallose mense geword (Heyns, 1969, p. 93). 
Dit word nie deur die minderheid teoreties bedink nie, maar deur 
die massa beleef en as vanselfsprekend aanvaar (Heyns, 1969, 
p.94). Die mens het 'n reisiger na nerens geword (Heyns, 1969, 
p. 132). 
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3.6.3 Die toekomsbewussyn 

Leiers van die Westerse were1d is bekommerd oor die afwesigheid 
van 'n positiewe toekomsbewussyn by die.mens (Griesse1, 1975, 
p. 38). Tog is toekomsbewustheid .'n kenmerk van vandag. Die 
gewe1dige veranderinge 1aat die mens met groot verwagting, maar 
ook met vrees na die toekoms kyk (De Vi11iers, 1973, p. 5). Die 
veranderinge ontneem die mens die moont1ikheid om sy p1ek in die 
were1d oor 5, 10 of 20 jaar te visua1iseer (Kuyt, 1972b, p. 1). 
Dit skyn of hy sy gerigtheid op waardes en sy mens1ike waardig= 
heid daarom prysgee en tevrede is om as spee1ba1 van die blincfe 
nood1otmagte te dien (Griesse1, 1975, p; 38). In die vinnig ver= 
anderende were1d waarin die toekoms duister skyn te wees, voe1 
vo1wassene en kind verward en onseker (VanWyk, 1973b, p. 12). 
Daar ontstaan by die kind twyfe1 aan die sin en betekenis van 
a11e dinge wat tot nou toe bruikbaar en eerbiedwaardig geag is 
(Ne1, s.j., p. 30). 

3.6.4 Die sogenaamde neutra1e wetenskap en opvoedkunde 

Kant het reeds in.die vorige eeu aangetoon dat neutra1e wetenskap 
nie moont1ik is nie. Om te beweer dat wetenskap voorveronder~ 
ste11ing1oos is, is vo1gens Stone (1972, p. 23) reeds 'n bewe= 
ring vanuit 'n bepaa1de ge1oofste11ing. Tog word die sogenaamde 
neutra1e wetenskap en neutra1e opvoedkunde vandag in die were1d · 
~n in Suid-Afrika deur sekere instansies gesteun. So word ge= 
vind dat ta11e onderwysstudente vandag opge1ei word in die 
twyfe1 agtige en uiters verskraa 1 de neutra 1 e, ni e-1ewensbeskou1 ike 
fenomeno1ogiese pedagogiek- 'n metode wat kaa1 gestroop is van 
die fundamente1e opvoedingsbeginse1s waaraan die opvoedings= 
praktyk juis 'n groot behoefte het (Fourie, 1974, p. 132). Die 
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fenomenologiese metode, wat die lig van die Skrif afskakel om 
die kind "beter" te kan sien, en dan net 'n fenomeen sien, maar 
nie die skepsel Gods wa't self iemand ~en deur prinsipiele 
skoling tot ware selfontdekking gelei moet word nie. 

Proewe het getoon dat daar by die kind spanning tussen geloof 
en wetenskap bestaan en dat dit veral oorgedra word in die so= 
genaamde neutrale wetenskaplike skool (Stone, 1972, pp. 20-22). 
Die kind wat tuis en in die kerk in 'n mindere of meerdere mate 
in die beginsels van die Skrif onderrig word en dit aanvaar, 
sien dat sake in die skool en in die gemeenskap anders benader 
word. Dit lei tot spanning en 'n gevoel van onsekerheid. 

Samevattend kan gese word dat die huidige gemis aan sin in die 
. lewe 'n toestand skep wat heeltemal anders is as wat kinders van 
vorige geslagte geken het en dat dit meehelp om by die kind, wat 
sekerheid vir 'n gebalanseerde ontwikkeling nodig het, vertwyfe= 
ling te saai. Die omstandighede bied egter ook 'n ideale ge= 
leentheid om die ewige sin en waardes aan hom te leer omdat hy 
juis soekende daarna is. 

4. DIE KERK IN DIE WERELD VAN VANDAG 

4.1 Aanslae uit alle fronte 

Die kerk en die Christendom was deur die eeue onder aanvalle, 
maar nooit bedreig op 'n wyse soos vandag nie. By die vroee 
Christendom was die aanvalle hoofsaaklik van buite, van nie
Christelike gelowe wat die Christendom wou vernietig. Gedurende 
die Middeleeue en daarna beveg groepe binne die Christendom 
(Rooms Katoliek en Protestant) mekaar. Daarna word f)losofie en 
die rede van die mens die vyand. Vervolgens word wetenskap en 
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sogenaamde natuurkundige bewyse ingespan en bereik ~n hoogtepunt 
met die ewolusionistiese aanslag. 

Va ndag word die kerk egter van a 11 e kante ge l.yktyd i g aangeva 1 en 
bedreig. Van buite word dit openl.ik beveg deur die Kommunisme 
wat sedert Lenin g1o dat die s1eute1 tot die vernietiging van die 
Westerse ku1tuur in die vernietiging van die Christendom ge1ee 
is. Binne die kerk duur die onder1inge stryd onverpoosd voort. 
Fi1osofiee van vandag verwerp die Christe1ike gehee1 en al of 
ignoreer dit eenvoudig asof dit nie bestaan nie. Die wetenskap, 
veral in die natuurkunde en mediese ontwikke1inge skyn die skrif= 
waa rhed e te weer 1 e. 

By a1 hierdie aanva11e van buite kom egter 'n splinternuwe be= 
dreiging van binne. Lenin het reeds vroeg in hierdie eeu gese 
dat die Christendom nooit van buite vernietig kan word nie. Hy 
het rig1yne vasge1e vir die indringing van die Christendom so= 
dat di t van binne gerysmier kan word. Vandag bestaan daar ver= 
skeie sogenaamde Christe1ike organisasies wat skynbaar niks 
anders as die vernietiging van die Christendom ten doe1 het nie. 

M3.ar .ook binne die Christe1ike teo1ogie is al1es nie pluis nie. 
Vandag, vir die eerste keer in die geskiedenis word die Christen= 
dom deur sy eie teologie met vernietiging bedreig. 

In hierdie stryd verloor die kerk slag op slag. 

4.2 Verlies aan funksie en prestige 

Die Christelike kerk het vir eeue geleef op die· drakrag wat in 
die geskiedenis verwert is (Kraemer, 1956, p. 114). In die ver= 
lede was die kerk die hoeksteen van die openbare lewe. Die kerk 
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was verantwoordelik vir skole, onderwys en onderwysers. Die 
predikant se getuigskrif was by aansoek om werk 'n vereiste. 
Onderlinge twiste is deur broederlike onderhoude uit die weg 
geruim. 

Vandag vra.niemand buite die·kerk meer na 'n doopseel nie, want 
die geboortesertifikaat, deur die staat uitgereik, is die ampte= 
like dokument. Huwelike word in die landdroshof voltrek en waar 
dit nag in die kerk geskied, doen die predikant die huweliks= 
bevestiging as amptenaar van die staat. Broederlike onderhoude 
is vervang deur 'n siviele hof. Op .haas elke terrein het die 
staat die openbare funksie van die kerk oorgeneem. Selfs by be= 
grafnisse is die kerk nie meer nodig nie, maar vanwee die smart= 
like omstandighede waarin geen aardse vertroosting waarde het nie, 
vlug die mens hier nag na die kerk en die predikant. Vandag is 
begrafnisse die enigste oorblyWende openbare funksie wat byna 
uitsluitlik deur die kerk onderneem word; 

Die agterui tgang van die posi s i e van die kerk in die openbare 
lewe word baie duidelik deur die posisie van die kerkgebou in 
die dorp of stad uitgebeeld. Vroeer was die kerk in die sentrum, 
was die kerkgebou die grootste en was die taring die hoogste. 
Vandag is die kerk uitgeskuif na die voorstad en word die gebou 
verdwerg deur reuse sakegeboue wat ver bo die kerktoring uit= 
taring. 

4.3 Algemene afvalligheid en onverskilligheid 

Die grootste verandering ten opsigte van die kerk het egter in 
die hart van die mens plaasgevind. Kenmerkend van ons tyd is 
die a lgemene afva11 igheid en onverskilligheid met betrekking 
tot kerk en godsdiens. Onder alle lae van die bevolking skyn 
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daar geen behoefte meer aan godsdiens te wees nie en het die 
norm van godsdienstigheid as algemeen geldend, verlore gegaan 
(Heyns, 1969, p. 14). Daar heers 'n algemene onkerklikheid en 
buite-kerklikheid (Stone, 1972, p. 53). Dit is nie 'n vyandig= 
heid teenoor die kerk nie, maar 'n afwesigheid van belangstelling 
in die godsdiens. 

Die verlies aan geloof is 'n kenmerk van die tyd (Stone, 1972, 
p. 33). Die sondebesef het die afgelope aantal jare sterk agter= 
uitgegaan (Bavinck, 1967, p. 49), en die mens is veel minder ge~ 
bonde aan tradisie en fatsoenlikheidsreels. Die mens is minder 
vatbaar vir "wat ander sal se" en laat hom nie daardeur weerhou 
van wat hy wil doen nie (Bavinck, 1967, p. 58). 

Die mens het 'n geweldige belangstelling in die aardse dinge 
ontwikkel terwyl "hemelse" dinge uit die gesig verdwyn. God het 
vir hom 'n God van die verre horison geword wat met die probleme 
hier-en-nou niks te make het nie (VanWyk, 1973b, p. 12). 

4.4 Aanpassingspogings binne die kerk 

Dit is noodsaaklik dat die oordrag van die evangelie by die mens 
in sy huidige situasie aangepas moet word en verdienstelike 
pogings in hierdie verband is reeds aangewend. Die pogings word 
egter soms oordryf en dit gee aanleiding tot 'n vermensliking van 
die Christendom (Fourie, 1974, p. 132). Volgens Prime (1969, p.6) 
lej die begeerte om die evangelie aan andere oor te dra soms tot 
'n oor-vereenvoudiging van die boodskap en word die voordeel van 
die evangelie oorbeklemtoon. Ook Godsdiensonderrig en sedelike 
opvoeding word gesekulariseerd aangebied en word dan soms 'n 
godsdiens sonder God (VanWyk, 1970, p. 15). 
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Volgens Van Wyk (1970, p. 4) is die belangrikste kenmerke van 
die godsdienstige situasie van ons tyd die veranderlikheid, 
beweeglikheid, onsekerheid en onrus. Daar het 'n vervreemding 
tussen Jesus Christus en die mens gekom en baie glo dat Hy gekom 
het om probleme op te los wat nouliks vandag meer bestaan (Van 
Wyk, 1970, pp. 17-.18). Die mens probeer, ook in die onclerwys, 
om God eenkant te skuif terwyl hy net so min sander kontak met 
God.kan klaarkom as sander sy medemens (Kuyt, 1972b, p. 2). In 
sommige teologiese kringe word beweer dat die lewensomstandig= 
hede van vandag so verander het dat die mens nie meer kan glo 
dat daar 'n God is wat alles geskape het en onderhou nie (Velds= 
man, 1975, p. 28). Vele glo selfs dat die einde van die Christen= 
dom aangebreek het. 

4.5 Ligpynte in die duisternis 

Waar dit skyn of die Christendom en die kerk in die huidige 
wereld nie meer bestaansreg het nie, is daar tog bemoedigende 
faktore en kom steun soms uit onverwagte oorde. 

Juis die wetenskap wat die ongeldigheid van die Skrif probeer 
bewys, word in sy beklemtoning van die nietigheid van die mens 
en sy bewyse vir die bestaan van die nie-fisiese, 'n sterk dryf= 
veer terug na die Christendom. 

Die besef vat al meer by medici en psigiaters pos dat gehoorsame 
uitlewing van die Bybelse voorskrifte nie alleen vir die gods= 
dienstige lewe betekenis het nie, maar ook 'n goeie waarborg vir 
'n gelukkige en selfs langer lewe inhou aangesien die voorskrif= 
te oor die krag beskik om die mens teen 'n groat ver~keidenheid 
liggaamlike en geestelike siektes te vrywaar (Veldsman, 1975,p.28} 
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Die onsekerheid in die huidige lewe, saam met die behoefte aan 
sekerheid by die mens, bied 'n sterk dryfveer terug na die 
Christendom. Juis by die jeug uit nie-Christelike en dikwels 
gebroke gesinne ontstaan spontane geloof. 

Die "berowing" van die kerk van sy bevQorregte posisie in die 
samelewing _is een van die onverwagte seeninge van die huidige 
gesekulari·seerde wereld. Groot getalle mense wat voorheen by 
die kerk gebly het as gevolg van die voordele daarin gelee, en 
dus in valsheid daar was, het van die kerk weggegaan. Die 
skeidslyn tussen gelowiges en ongelowiges is baie skerper en d·ie 
kerk en wereld het twee afsonderlike gemeenskappe geword •. Nou 
is die kerk eers werklik afgesonder van die wereld soos hy moet 
wees. Nou kan die kerk nie meer staatmaak op die geskiedenis, 
die tradisie of die staat nie, maar moet hy voortgaan. in die 
geloof in die kragte wat inherent in die aard van die Christen= 
dam is (Kraemer, 1956, p. 115). 

Die huidige posisie van die kerk in die samelewing is dus totaal 
anders as wat kinders van vorige geslagte ervaar het, en dus het 
die milieu van die kind ook op hierdie belangrike terrein dras= 
ties verander. Dit het dus nodig geword dat die situasie van 
die kerk aan die kind in perspektief geplaas moet word, en dit 
kan die beste in die Godsdiensonderrig gedoen word. 

5. SLOTOPMERKING 

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat die situasie van die 
hedendaagse mens, en ook die milieu van die kind in velerlei op= 
sigte heel anders as by vorige geslagte is. Daarby is dit duide= 
lik dat die situasie nie staties is nie, maar voortdurend en in 

179 



toenemende mate verander. Dit is ook.duidelik dat die Christen 
en Christendom hierby sal moet aanpas sonder om van koers te 
raak, af te stomp of -oppervlakkig te word. Die mens kan nie 
meer handel dryf, politiek beoefen, kultuur bou, wetenskap en 
godsdiens beoefen of kinders opvoed soos die vorige geslag dit 
gedoen het·nie. Die kind moet opleiding en opvoeding, ook in 
Godsdiensonderrig ontvang wat met die werklikhede van die tyd 
en met die toekoms deeglik rekening hou (De Villiers, 1973, p. 5). 

Dit is al herhaaldelik bewys dat diegene wat in moeilike om= 
standighede op die been bly, diegene is .wat duidelike ideale en 
vaste·oortuigings het (Van Riessen & Firet, 1963, p. 165). Die 
Christendom verkeer vandag in moeilike omstandighede, en daarom 
is dit selfs met meer inspanning as vroeer nodig om by die kind 
duidelike Christelike ideale en vaste Christelike oortuigings 
te wek. 

Aan die kind moet 'n duidelike beeld van die huidige wereid in 
Christel ike perspektief gegee word. Hy moet sy eie plek daarin 
duidelik kan raaksien en hy moet die huidige gebeure aan die 
hand van die enigste ware en ewige norme kan meet en die waarde 
daarvan bepaal. Godsdiensonderrig bied die geleentheid hiertoe, 
maar hoe dit gedoen kan word is 'n moeilike vraag. 
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