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AFDELING C - KONSTRUKTILF. 

HOOFSTUK X. 

'N VOORGESTELDE LEERPLAN IN GODS
DIENSONDERWYS TOT ST. X. 

1. Inleiding. 

(a) Vereistes aan 'n leerplan gestel. 

(i) Algemene beginsels. 

Om aan sy doel te beantwoord, moet die leer-

plan aan sekere vereistes voldoen. Die eerste en be-

langrikste oorweging wat by die keuse van die leerstof 

besliss~nd is, is die eie lewens- en w~reldbeskouing 

en daarmee saamhangend die eie opvoedingsdoel.l) 

Die leerstof word gekies op grond van die eie 

lewens- en w~reldbeskouing. Dit word bepaal deur ons 

belydenis dat die vernaamste doel van die menslike 

lewe is om God te ken en te dien. Daarom sal daar 

twee soorte leerstof vir die Christelike opvoeding 

in die leerplan ingesluit word, nl. die religieuse en 

die sekul~re. Ons leer God ken deur die skep~ing en 

onderhouding van die w~reld, maar nog duideliker deur 

sy Woord, soveel as wat ons nodig het vir hierdie 

lewe, tot sy eer en die saligheid van die wat aan Hom 

behoort. Op grond van ons lewensbeskouing sal dus nie 

die sekul~re vakke in die leerplan opgeneem word nie, 

1) Charters: Curriculum Construction, 5-6. 
Coetzee en Bingle: Beginsels en Metodes van die 
Laer Onderwys, 15. 
Greyling: Christelike en Nasionale Onderwys 1, 101. 
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maar noodsaaklikerwys ook die religieuse. 1 ) 

Die opvoedkundige doelstelling sal verder 

die keuse van die leerstof bernvloed. •n Doel is die 

bewus-nagestrewe, voorafbepaalde en vooruitgesiene end 

van ons handeling en dit gee dus leiding en rigting 

aan die handeling. 2 ) Die doel van die leerp~an sal 

dieselfde wees as die van die onderrig in die Bybel 

op skool en dit word gestel volgens·die eise van die 

Bybel. Die doel met die skoolond8rwys is om die kind 

verder in aanraking met die openbaring van God te 

bring ·en is 'n voortsetting van die huislike onderrig 

en 'n aanvulling van die onderrig deur die kerk. 3) 

Die Christelike opvoedkundige kies sy stof dan 

so om die nabysynde, verwyderde en uiteindelike doel

stellings te verwesenlik. Op grond daarvan sal leer

stof gekies word wat die kind sal bring tot die ver-

werwing van 'n Christelike lewens- en w~reldbeskouing, 

sodat die kind gebring kan word tot die kennis, liefde 

en diens van die Here. Daarom sal 'daar vir die gods-

diensonderwys voorsiening in die leerplan gemaak word, 

want vir die Christen is Bybelonderrig op skool van die 

grootste betekenis, daar die godsdiens nie van die lewe 

geskei kan word nie.4) 

Nie slegs die algemene skoolonderwys nie, maar 

die leerplan in godsdiensonderwys self sal ook deur 

die Christelike doelstelling beinvloed word. Die onder-

wyser wil deur die onderrig van die Bybelse geskiedenis 

l) Coetzee: Inleiding tot die Algemene Teoretiese 
Opvoedkunde, 319. 

2) Coetzee: Vraagstukke van die Opvoedkundige Poli
tiek, 30. 

3) Coetzee en Bingle: Beginsels en Metodes van die 
Laer Onderwys, 49-53. 

4) Coetzee: Inleiding tot die Algemene Tboretiese Op
voedkunde, 320. 
Die eerste Beginsels van die Calvinistiese Op
voeding, 30. 
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en Bybelse waarhede die godsdienstige kennis van die 

kind stelselmatig uitbrei .en aanvul. Die kind meet 

1 1 d . W d G d . t · l) e8r om sy ewe na 1e ocr van o 1n e r1g. 

Met inagneming van die verhewe doelstelling sal daar 

dus voorsiening gemaak word vir godsdiensonderwys in 

die skool, nie 'n bloedlose, swak produk van 'n een

sydige, verstandelike ontwikkeling nie, maar 'n dieper 

dcurdenking en deurlewing da&rvan. Dit sal Bybel

onderrig insluit wat staan op die leerstellinge wat 

elke gelowige bely en aanvaar. Dit sal godsdiensonder

rig 1nsluit, want religieuse opvoeding kan nie losge

maak word van die lei..;rstelling nie, daar Bybelgeskiede-

nis en dogma aanmekaar verbind is soos die wortel aan 

die plant. 2 ) Onderrig in die Bybelse geskiedenis sen

der Christelike dogma kan selfs teen die bedoeling van 

die Skrif ingaan, want sonder die leerstellige basis 

word Jakob gesien as 'n swakkeling en •n bedrie~r en 

Esau as 'n held; Dawid as 'n vrybuiter en Saul as 'n 

veronregte, en so kom daar niks van die verbondsge

skiedenis en uitverkiesing tereg nie.3) Kragtens re

formatoriese beginsels vloei dit daaruit voort dat die 

kinders onderwys sal word in die leer van God, soos 

dit tewens in die doopformulier ge~is word. Die 

onderwys in die Christelike beginsels en in die kate

gismus, as hoofsom van die Christelike leer, is dus be

langrik. In die godsdiensonderwys meet dus ingesluit 

word die Tien Gebooie, die Onse Vader en die Aposto

liese Geloofsbelydenis, sodat die kategismus op die 

l) Coetzee en Bingle: Beginsels en Metodes van die 
Laer Onderwys, 49 - 53. 

2) Du Toit: Christelyk Onderwys met of zonder Dogma, 11. 
3) Ibid., 16- 17. 
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skole geleer en verklaar moet word.l) Deur middel 

van die dogma ontvang die kind dus in sy jong jare 

die kiem van die groot waarhede waaruit later die boom 

van die ware kennis van die ware lewe groei. Die 

kennis van Gods wil word duidelik uitgedruk in die leer

stellinge na die Woord van God. 2) Dus kan 'n dogma

lose Bybelgeskiedenis nie die inhoud van die godsdiens-

onderwys wees nie, maar 'n Bybelgeskiedenis wat ge-

grond is op die waarheid:- 11 die hele Skrif is deur God 

ingegee en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, so-

dat die mens van God vc.lkome kan wees, vir elke goeie 

werk volkome toegerus."3) Ons kan dit dus stel dat 

met die godsdiensonderwys op skool beoog word om die 

kind te lei om God te ken, lief te h~ en hom met al sy 

vermo~ns te dien. Volgens Bavinck is die ideaal van 

die Christelike opvoeding nog steeds waaragtige gods

vrug, organies verbind met deeglike kennis en egte 

beskawing. 11 Zoo vormen wy menschen Gods; tot alle 

goed w,.rk toegerust; tot allc goed werk volmaaktelyk 

toegerust." 4 ) 

Daardie leerstof wat die bereiking van die 

doel moontlik maak, moet gekies word aangesien dit as 

prikkels dien om die leerling aan te spoor en om die 

beoogde doel in sy lewe te verwGsenlik.5) Die leerstof 

sal 'n gewyde karakter dra en sal in die eerste plek 

uit die Bybel self geneem word. Die veld wat gedek 

1) Du Toit: Christelyk Onderwys met of zonder Dogma, 16-
Woltjer: Godsdienstonderwys, 10 - 11. 17. 

2) Du Toit, 20. 
3) 2 Tim. 3 vss. 16, 17. 
4) Bavinck: Paedagogische Beginselen, 53. 

Bybelsche en Religieuse Psychologie, 214. 
5) Greyling: Godsdiensonderwys - in die Skool, 190o 
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word, is vir ons in Gen. 1 - 3 geopenbaar waar die 

drie grootste gebeurtenisse in die menslike geskiede

nis asngedui word, nl. die skepping, die sondeval en 

die beloft~ van verlossing aan die mens. 1 ) Die om

vang en indeling van die Bybelgeskiedenis word dan 

bepaal deur die feit van die belofte en die vervul-

ling van die belofte met die verlossing van die mens 

deur Jesus Christus. Die Bybelgeskiedenis is, soos 

Waterink dit noerr", die 11 historie des heils". Nooit 

mag die heil~sgemaak word van die weg waarlangs dit 

tot ons gekom. het nie. 2) Soos in dii;; vorige para-

traaf aangedui, sal die geloofsleer en Christelike 

leerjtellinge ingesluit word by die Bybelgeskiedenis 

om saam godsdiensonderwys te vor~. Die leerstof sal 

in ~rdie vak dan Christosentries gekies en georden 

word. Dit vang dus aan met die skepping en die sonde-

val en w~rk heen na en loop dit uit o~ die wed8rkoms 

van die Verlosser. Daarna werk dit we~r heen na en 

loop dit uit op die wederkoms van die Verlosser.3) 

By iri.tplikasie word dus nie alleen die boek Openbaring 

en die leer van die laaste dinge ingesluit nie, maar 

ook die ontwikkeling en uitbreiding van die Christe

like kerk sedert die optrede van di8 apostels. Daar 

mo0t dus ook in die leerplan voorsLening gemaak word 

vir kerkgeskiedenis. A~ngesien daar uit sekond~re 

:;ronne (met die Bybel as prim~re bron) nuttige gege

wens verkry word wat lig werp op uie Bybelse gebeure en 

1) Coetzee en Bingile: Beginsels en Metodes van die 
Laer Onderwys, 51 - 62. 

2) Waterink: Theorie der Opvoeding, 567. 
3) Coetzee en Bingle: 61 - 62. 

Lumb: Religious Instruction in the Elementary 
School, 16. 
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'n duideliker be~ld van die verlede skep, moet die 

leerstof verder ook nog oudheidkunde en studie van 

opgrawings insluit. Die agtergrondstudie van gewoon-

tes, die godsdienstige, kulturele, politieke en maat

skaplike opvattings en gebruike en veral ook die aard

rykskunde van die Bybellande in historiese verband ge-

.sien is uiters belangrik en moet 'n plek vind in die 

leerplan vir godsdiensonderwys. 

Uitgaande van die Christosentriese grondge

dagto moet die l0erstof nou behoorlik georden word. 

Die eerste beginsel wat in ag genecm moet word, is 

die logiese beginsel. Die Ch~telike opvoedkundige 

bely dat God 'n God van orde is en dat Hy dienooreen-

komstig van sy skepsel, die redelike mens, orde en 

gang in sy lewe, kehnis en werke eis. By die keuse 

van die leerstof sal dus rekening gehou word met die 

feit dat die mens 1 n redelike wese is en dat die leer
k: plan dus aan die eise van~giese ordening en rangs1k-,. 

king moet voldoen. 1 ) Die leerstof word logies-weten-

skaplik georganiseer. Stapsgewys soos die vakinhoud 

dit vereis 1 word die leerstof opgebou en vir onderrig

doeleindes ooreenko1nstig di~:; bevattingsvermo~ van die 

kind en sy ontwikkelingspeil oor die verskillende skool

standerds van afdeling tot afdeling in logiese volg-

orde voorgeskryf. Aang~ien elke vak sy eie onder-
"' 

skeidende logiese grondsag en organisasie het, geld 

dieselfdo vir die godsdiensonderwys. 2 ) Dus sal die 

leerstof nie uit verband geruk of in verkeerde orde 

aangebied word nie. Dit sal sistematies en gebalan-

seerd wees, volgens die eis van die vak self. 

1) Coetzee: Inleiding tot die Algemene Teoretiese 
Opvoedkunde, 321. 

2) Coetzee en Bingle: Beginsels en M.etodes van die 
Laer Onderwys, 17. 
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Die ekonomiese begineel sal ook in ag geneem 

word. Wanneer 'n leerplan opgestel word, gebeur dit soms 

dat 'n geli8fde onderwerp oorbeklemtoon word en ander 

minder aandag ontvang. Dit is noodsaaklik dat die hele 

kind tot ontwikkeling kom. Daarvoor is nodig die 

regte ewewig in die keuse van die leerstof. Dit moet 

dus gebalanseerd wees en die leerstof volgens 'n plan 

gerangskik of gegradeer wees. 1 ) Dit is dus 'n vraag-

stuk van dio beste wyse waarop die bestaande leerstof 

die doeltreffendste gebruik kan word en van die beste 

inpassing van elke onderdeel, of soos Monroe dit stel: 

"the rec.,son for being of each constituent ingredient 

as a special means, or division of labor, for ful

filling the function of subject matter as a whole." 2 ) 

Wat aie praktiese toepassing daarvan betref, beteken 

dit 'n gegradeerde omraming van die leerstof, die 

volgorde waarin dit behandel word en die tyd aan elke 

onderdeel toegewys.3) Die hoeveelheid leerstof sal 

nl. in ooreens~ing gebring word met die beskikbare 
A 

hoeveclheid tyd. Daar moet dus selektief t8 werk ge-

gaan word en slegs ingesluit word wat tred hou met die 

doelstelling. Die vraagstuk van die beste wyse waarop 

die doel bereik kan word met die leerstof, hou dus 

verband met die logiese beginsel, maar daar word 'n 

ekonomiese keuse gedoen om die doelstelling te dien. 

Die psigologiese beginsel eis dat die leerstof 

verder gekies word met die oog op die kind aan wie 

dit onderrig moet word en wat dit tot sy geestelike 

eiendom moet maak. 'n Leerplan wat nie vra wat die 

1) Greyling: Godsdiensonderwys - in die Skool, 194, 196. 
2) Monroe: A Cyclopedia of Education Vol.II, 219. 
3) Ibid. , 222. 
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behoeftes van die kind is nie, opgestel wora sonder 

om hom in nanmerking te neem, en van buite af op hom 

afgedwing word, wek by hom net te~sin, onaandagtig-

heid, verveling, met die nasleep van slegte dissipline, 

en die newegaande le~rproduk van 'n afkeer van die vak 

wat onmenskundig op hom afgedwing is. 1 ) Die belang-

stalling van die kind in sy lesse moet intrinsiek wees, 

i~.a.w. daar moet iets in di0 les self en in hoillself 

WC8S ws.t byrnek:.ar hoort en wat na· mekaar aantrek. Die 

lc.:-:;rstof moet Llus so opgestel Wbes dat dit vanself die 

aandag van die kind geniet en verseker. Die kouse van 

die leeratof wat pas by die behoeftes. van die ontwik

kelende kind, is dus van die allergrootste belang. 2 ) 

Die kind mag dus nie buite rekening gelaat word by die 

leerstofkeusc nie terwyl hy behoefte het aan kennis en 

ervaring wat by sy nard, ontwikkelingstadium en be-

langste~ling pas. Di€ lcerstof moet dus so gekies 

word dat aan di€ psi~gologieseas so vbel moontlik 

voldoen worJ..3) 

Die korrelasiebeginsel moet egter ook in ge-

dagte gehou word, nl. d~e inskakeling van die godsdiens 

by alle kennis orn 'n eenheid vir die lE::we te skep. 

Dit is 'n onrusbarende verskJnsel dat daar in die 

woderne opvocding so 'n gebrekkige korrelasie tussc.:n 

BybelondGr .. ys en die sekulere vc:tkke is. Di t is van die 

grootste belang dat die godsdiensondbrwys al die vakke 

op skool sal deursuur. Daar moet by die keusb van die 

le:erstof dus rekening gehou word met die onderlinge 

verbnnd van alle Lenslike kennis en ervaring. Om die 

1) Greyling: GodsdiEmsonderwys - in die Skool, 204. 
2) Ibid. 
3) Coetzee: Inleiding tot die Algemene Teoretiese 

Opvoedkunde, 320. 



- 524 -

onderliggende samehang en korrelasie te vind en geed 

aanmekaar sluitende leergange te ontwerp, vereis diep

gaande en corsigtelike ondersoek.l) Greyling onderskei 

ook 'n eis van korrelasie ten opsigte van die godsdiens-

onderwys van die vcrskillende inrigtings, waaronder die 

skool, die huisgesin, die katkisasie en die Christelike 

jeugverenigings. Om die oorvleueling en Vcirwarring te 

voorkom, sal baie praktiese probleme opgelos moet word. 

Nietemin kan so 'n aanpassing en samewerking miskien 

'n plaaslike en nie-amptelike karakter dra en by wyse 

van proefneming geskied. 2) 

(ii) Praktiese beginsels vir leerplanindeling 

in godsdiensonderwys. 

In aansluiting by die voorafgaande algemene be

ginsels word die leerstof planmatig so gerangskik dat 

sekere lesse met kinders in 'n sekere standerd of van 

'n bepaalde ouderdom behandel word, terwyl ander lesse 

vir kinders in ander standerds en van ander ouderdomme 

bedoel is. Sekere lesse mag ook tydens 'n bepaalde 

tyd VEn die jaar behandel word. Die sorgelose rang-

skikking volgens .. toeval" deug beslis nie. 

Uitgaande van die Christosentriese grondge-

dagte moet die leerstof nou ingedeel word. Daar is 

verskeie erkende rangskikkingsmetodes, maar die doel-

treffendste vir ~ie grondige tuisbring van die gewyde 

kennis is die metode van ra~kikking van die stof vel-
"' 

gens konsentri0se leerkrinGe. By hierdie indeling 

word twee vooraf vermelde wesenlikhede deeglik in ag 

geneem, nl. die kind en die beskikbare tyd. Wat die 

1) Coetzee: Inleiding tot die Algemene Teoretiese 
Opvoedkunde, 322. 

2) Greyling: Godsdiensonderwys - in die Skool, 193-194. 
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eerste betref, sal die gegewe hoeveelheid leerstof so 

gerangskik word tussen die gegewe aantal jare wat die 

normale, groeiende, ontwikkelende kind in die skool 

deurbring, dat hy die leerstof van elke jaar die mak

likste, doeltrefrendste en gewilligste sal leer. Daar 

word in aanmerking geneem dat kinders in verskillende 

lewenstadia of van verskillende ouderdomme van mekaar 

verski1. 1 ) Naas hierdie psigologiese oorweging is 

daar die vraagstuk van die beskikbare tyd, wat die 

ekonomicse beginsel tot bTOndslag het. By die indeling 

volgens konsentriese leerkringe sal dan in toepassing 

gebring word die beginsel van die doE.ltreffendste ver-

spreiding van die onderdele, Jie inpassing, ordening, 

gradering en balansering daarvan sodat die doel die 

beste nagestreef kan word. Hiermee saam sal die lo-

giese eis dan ook in die oog gehou word. Voorsiening 

sal gemaak word vir die indeling van leerstof volgens 

kerkjaar, m.a.w. vir die; inpassing van spesifieke les-

se op spesifieke tye. Van die chronologiese rangskik-

king sal ook gebruik gemaak word, selfs van rangskik-

king volgens onderwerp. 'n Verdere praktiese eis waar-

mce die rangskikking van die let.rstof rekening moet 

hou, is dat die let;rboeke van uitmuntende gehalte moet 

wees. 2 ) 

Die leerplan vir godsdiensonderwys sal dus vcm 

verskillende beginsels uitgaan en van verskillende 

rangskikkingsmetodes gebruik maak, en veral, soos aan

ger.lerk, m"'t die beginsels van die ei/se van die kind en 

die ekonomiese beginsel deeglik rekening hou. 

Om die verspreiding van die leerstof oor die 

1) Coetzee en Bingle: Beginsels en Metodes van die 
Laer Onderwys, 62. 

2) Greyling: Godsdiensonderwys - in die Skool, 214. 
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skooljare doeltreffend te maak, gaan ons dan, volgens 

konsentriese rangskikking~ dieselfde veld etlike kere 

dek. Ons huldig die standpunt dat die laerskool eint

lik net ses leerjare het of behcort te h~. Volgens 

aard en rypheid van die kind behoort hy reeds na st. 4 

die middelbare skool te besoek. Daarom word die twee 

leergange van st. 5 en 6 dan ook in hierdie studie 

saamgevoeg. 

Ons het dus te doen met ses leerjare op die 

laerskool vanaf gr. 1 tot st. 4. In hierdie jare wil 

ons die inhoud van die Bybelgeskiedenis drie maal deurgaan 

Ons onderskei dus drie leerkringe: een vir die grade, 

een vir sts. 1 en 2 en een vir sts. 3 en 4. In die 

eerste leergang vir die grade is die kring klein, vir 

die eerste twee standerds wyer met dieselfde middelpunt 

en in die derde kring is daar nog weer 'n groter sir

kelboog. Daar is dus op elke kring 'n uitbreiding wat 

bestaan in die herhaling van die ou en die opneming 

van nuwe stof en in die dieper bespreking van die ge

beure. Die rangskikkingsmetode word tot selfs by die 

middelbare onderwys gehandhaaf. 

Om aan sy doel te beantwoord, sal hierdie 

metode hom dus ook van alle ander beginsels bedien 

wat enigsins opvoedkundige waarde besit. 

(b) Die kind en sy plek in die Bybelonderrig op skool. 

(i) Omdat hy God as die God van die verbond 

bely en glo dat die mens 'n onsterflike wese is, rus 

die gelowige:; nie voordat die se~n wat God aan die kin

ders van die verbond gegee het, deur die kinders self 

gesien word nie. Daarom ken hy ook geen rus voor 
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alles nie gedoan is nie w&t as roeping gesien kan word 

vir die opvoeding van die kind~rs wat weldra tot die 

belydenis van hul geloof gebring moet word en wat wel-

dra s~am sal moet stry om God die ee~ te laat toekom 

in al sy werke. 1 ) Die mens is 'n redelike, sedelike en 

godsdienstige wese. Omdat hy 'n godsdienstige wese is, 

is hy ook vatbaar vir en het hy behoefte aan godsdiens-

tig~ opvooding. Die saad van die godsdiens is in elke 

mens se siel aanwesig. Nou moet dit ontwikkel word 

( t d . b - '') 2) nc soos 1e aange ore spr&akvermoe • 

(ii) Gedurende diE.: E::t;rste drie of vier jaar 

op skool v~rtoon die kind in sy godsdienstige lewe nog 

baie trekke van die kleutergodsmens en hierdie tydperk 

vorm 'n voortsetting daarvan. Hy is gewillig om voort 

te gaan op die weg wat opvoed~rs hom aanwys, want hy 

is nog kinderlik vertrouend. Hy staan nog steeds taam-

lik onverskillig te~noor die godsdienstige leerstellings, 

mac,r stel baie be lang in die seremoniele. Sy hele be-

skouing van die godsdiens is egosentries: God bestaan 

om in sy behoeftes te voorsien) en sy godsdiens bestaan 

hoofsaaklik in die vervulling van sy eie wense. Hy be-

gin verstaan wat in di8 erediens aangaan. Die gods-

diens word nou geleidelik 'n sosiale, gemeentelike en 

skoolaangeleentheid en hy·l~er hom aanpas by die reli

gieuse ,gebruike. Dzur die ontwikkeling van die gew8te 

word sy verhcuding tot God me~r innerlik en godsdiens 

geleidelik moer 'n gevoelsaak. Angs gepaard met skuld-

gevoel word ervc:..ar en so ontwikkel hy liefde met ontsag 

vir God. Wanneer hy op skool meer opsetlike godsdiens-

onderrig ontvang, begin hy nadink oor die verskynsels 

l) Waterink: De Paedagogiek als Wctenschap 1, 654. 
Coetzee: Die Kind en sy Godsdiens 1, 2. 

2) Bavinck: De Opvoeding der Rypere Jeugd, 154. 
Catzee: Die Kind en sy Godsdiens 1, 3. 
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waarme~ hy in aanraking kom en ontwikkel hy sy eie 

vao lewensfilosofie. Sy denk£ bly egter nog oorwegend 

egosentries. Sy godsdienstige voorstellings bly ook 

nog oorwegend sintuiglik, konkreet en onseker. Be

grippe soos regverdigheid, genade, ens. bly nog vaag. 

Die uitwendig· godsdienstige lewe bly nog steeds 'n 

lew0 van geheue, gesag en volstrekte gehoorsaamheid. 

Gedurende die eerst~ skooljare bly hy religieus ligge

lowig en die magiese vermagting is nog sterk. Die 

houding van die kind teenoor die heilige is objektief. 

Ware vroomheid ontbreek neg en die godsdiens word in 

'n soort onbewustb waarneming beleef. Die lewende 

voorbeeld van diepe vroo~eid en egte godsdiens is 

vir hom s~lfs van me~r belang as opsetlike onderrig 

in die godsdiens. Godsdic~ige handeling is nog ge

c::c.rond op 'n S·Jueleer van gociG wGrke en die daarop

volg~nde beloning. Die kerklike diens se grootste 

waar~.e is die gewyde atmosfeer en die gewenning daar

aan. In sy persoonlike optrede ncem die gebed algaande 

'n belangrike plek in, want God kan alles doen en gee 

en daarom is ook sy gebedslewe ego!sti~s en egosen-

tries en die c;ebed gewoonlik kort.- Die dieper sin daar

van word nie begryp nie. Emosionele reaksies soos be

wondering, eerbied, en licfde is sterk op die voorgrond, 

sy wese kinderlik vertrouend. Daarom moet ·vrees en straf 

nie by die kleiner kinders benadruk word nie, maar veel 

eerder 'n atmosfeer van liefde geskep word. Nuaskierig

heid is sterk by hom aanwesig, sodat leerstof span-

nend en aanskoulik voorgestel kan word. Die aandag kan 

slegs vir tien tot vyftien minute aaneen gerig word. 

Die verbeelding is skerp en daarom is volledige besonder

hede Gewens om 'n duidelike beeld te skep. Die kind is 
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nou nag nie getnteresseerd in dat~ms, kaarte, oorsaak 

en g~vo1g nie. Dit is oak die tydperk waarin die ge

heue die botoon voer. 1 ) 

(iii) Vanaf die tiende, elfde lewensjaar tree 

daar 'n merkbare wysiging in. Die verdere gedee1te 

van die laerskooljare vorm die eintlike oorgang van 

die egte, narewe kinderlikheid na die aanvanklik denken-

de jeug. Nuuskierigheid word nou. ware belangstelling 

en die verbeolding neig meer na die werk1ikheid. Hy 

begin nadink,oor deurgemaakte ervaringe en die reli-

gieuse voorstellinge word nou mecr verge~stelik. In 

sy denke is hy nag sterk onder gesag van ouers en lv~r-

meC:sters. Hy ondervind die drang na 'n beter w~re1d 

en oak sy eGrste twyfel aangaande die waarheid en egt-

heid van godsdienstige begrippe omdat hy orals om hom 

te0nstrydighede gewaar. Liggelowigheid maak p1ek vir 

E.tanvank1ike: nadenking en die godsdiens kry nou in hom 

'n sterker verstandelike karakter. Omaat hy alles 

wil verstaan en kontroleer, verval hy soms in twyfel. 

Die .u.agiE::se verw2.gting nccrn af en die bo-menslikheid 

van God word me0r aanvaar. Die seun en meisie begin 

nou verskille openbaar in religieuse belangste11ing. 

So sc~l die seun belang in die leer aangaande God en 

godsdienstige dinge. Daar is swakker uitlewing van 

die religieuse gevocl en skaamte vir gevoelsuiting. 

Die muisie se gevoelslewe tree starker na vore en 

daar is 'n duidelike voorliefde vir die gemoedelike 

1) Bavinck: De Opvoeding der Rypere Jeugd, 156. 
Coetzee: Die Kind en sy Godsdiens 1, 37-38. 
Coetzee en Bingle: Beginse1s en Metodes van die 
Laer Onderwys, 55-58. 
Wilson: Child Psychology and Religious Education, 
124-125. 
Joubert: Godsdiensonderwys in die Laer Skoal, 212-213. 
Smuts: Godsdiensonderwys, 65. 
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en seremoni~le in die godsdiens. Met die ontwikkeling 

van grater verstandelike vermo~ns ~n kritiese onder-

vraging o.Cltstaan in hierdie jare 'n langsame uitdowing 

van alle waaragtige godsdi8nstige lewe. Die kind is 

in hi~rdie tyd ryp vir stelselmatige godsdiensonderrig. 

Hy stel nou bGlang in tydsverloop en kry 'n begrip van 

chronologiese volgorde, kousale verband en geografiese 

agtergrond van godsdienstige gebeure. 1 ) 

(iv) Terwyl die geheue by die jonger laer-

skoolkind oorheers, oorweeg di~ verstand by die ho~r-

skoolkind en sy houding teenoor die heilige is subjek

tief. Hy 1~ nou die k~ndertrekke in die godsdiens 

af en ontwikkel tot volwassenheid. Die godsdiens wat 

hy eers sander kritiek aanvaar het, betrek hy nou op 

eie persoon en probcer dit beleef. Die gewete tree 

nou sterk op die voorgrond en hy stel vir homself 

re~l op re~l. Hy wil intellektuele insig in die gods-

diens bekom en belccf oak b0sondvre gemo~dstoestande, 

afwisselende geluksaligheid en rampsaligheid, gewel

dige twyfel in hierdie ware storm-en-drang-tydperk, 

wat oorgaan tot die skepping van 'n eie godsdienstige 

oortuiging, tot ongodsdienstigheid, 'n terugke~r na 

die kindergodsdiens, die opbou van 'n eie godsdiens 

los van die tradisionele, of selfs 'n eie godsdiens 

met behoud uit die kind~;;;rgodsdiens van wat hy nodig 

ag. By die jeug word 'n bonte mengeling van uiterstes 

en teenstrydighede en indiwiduele v~rskille van gods-

dienstigheicJ. aangetref. Die godsdiens sta.an oak in 

1) Coetzee en Bingle: Beginsels en Metodes van die 
Laer Onderwys, 59-60. 
Joubert: Godsdiensonderwys in die Laer Skoal, 
22-24. 
Smuts~ Godsdiensonderwys, 65. 
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noue verband met sy etiese opvattinge en hy stel daar

om ook hoe eticse aienskappe aan die mens en aan God. 

Daarom twyfel hy soms aan die regverdigheid van God. 

Dit mag hi~r genoem word dat eers in die puberteits-

jare daardie krisis plaasvind wat die tGekoms beslis. 

Daarom moet opvoeders so besonder versigtig en wakker 

in hierdie jare wees. Dit is ook die tydperk waar

in die jeugdige se sielelewe so moeilik toeganklik 

is omdat hy nie wil he dat sy diepste gevoelens be-

kend moct word nie. Voorstellings word nou vervang 

deur begrip, reseptiwiteit dcur aktiwiteit, fantasie 

deur verstsnd en afhanklikheid deur vryheid en self-

standigheid. Dit is veral hier nodig vir die opvoe-

dcr om hom by die veranderde sielelewe affi! te pas. 

Daar bestaan nou 'n bcsondere sug na abstrakte denke 

en intellektualisme. Wat die verstand nie kan deur-

vors nie, verwcrp hy, soos die wonders v~n die Bybel 

en sekere kerklike dogmas. Die seksuele lei hom nie 

altyd weg van die godsdiens nie, maar lei gewoonlik 

tot sondebesef en verdieping van die sielelewe. 

Oppervlakkig besko~ wil dit voorkom asof die jeug 

nie in die godsdiens belangstel nie, maar dz.t hy tog 

omtrent altyd vatbaar vir godsdienstige bernvloeding 
. 1) 
lS. 

Die leerplan moet dus rekening hou met die ont-

wikkelingsfases op religieuse terrein en die leerstof 

moet daarvolgens gerangskik en aangebied word. 

1) Bavinck: De Opvoeding de~ Rypere Jeugd, 157-158. 
Bybelsche en Religieuse Psychologic, 221-222. 
Bingle: in Koers Aug. 1943, 29-35. 
Coetzee: Die Kind en sy Godsdiens 1, 38. 
Coetzee en Bingle: Beginsels en Metodes van die 
Middelbare Skool, 44, 42. 
Smuts: Godsdiensonderwys, 68. 
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(c) Die onderwyser. 

Daar moet in gedagte gehou word dat die waarde 

van diG vak nie slegs in die inhoud gele~ is nic, maar 

grootliks ook in die wysc waarop en die gees waarin 

dit gedoseer word. Die onderwysor wat hom net tot 

diu denkende verstand en die -~c:heue van die kind rig, 

het nog ge~n begrip van die doel wat met Bybelonder-

rig bcoog word nie. Van onskatbare waarde is die per-

soonlike houding van die onderwyser; sy voorbeeld bly 

e~n van die hooffaktore in diG onderrig. 

Hy moct 'n wedergebor8ne wees, 'n kind van 

God deur die geloof in die Here Jesus Christus, want 

dan alleen kan hy die kind na die Here lei. Ook 

moet hy sy plig na die beste van sy vermo~ vervul 

deur sy voorbereiding en optrcde. Dit is ook nood

saaklik dat die onderwysGr di0 oortuigings van ouers 

en kinders oorbiedig. 1 ) 

Die onderwyser is diE. goddelike instrument om 

daardie gewcldige en tog heerlike opvoedingstaak in 

die skool te verrig, daardie bring van die kinders 

deur die geloof tot Christus, soos 'n bekende staats

man dit in 'n amptelike tocspraak genoem het. 2) 

(d) Metode. 

Metodologiese wenke word by ulke afdeling van 

l) Coetzee en Bingl~: Beginsels en Metodes van die 
Laer Onderwys, 73-75. 
Greyling: Godsdiensonderwys - in die Skool, 239-292. 
T.O.D.: Voorgestelde Leerplanne vir die Laerskool, 
6' 8 0 

2) Bredell en Grobler: Ged~nkschriften van Paul 
Kruger, 242. 
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die learplan aangegee. 

(e) Toeligting. 

Die volgende verduidelikings is nodig by die 

leerplan wat volg:-

(i) Handboeke of handleidings word by die leer-

plan ingesluit. Geslangde godsdiensonderrig is diep 

afhanklik van deeglikc studie van die Bybel en geskrifte 

oor die Bybel. By die lcergange vir die middelbare 

skool word vir die gespesialiseerde studie die hand-

boeke vir elke standerd apart aangegee. Aangesien die 

werk van die laerskool nie gespesialiseerd nie, maar 

me~r algeme~n van aard is, word die handboeke vir die 

hele laerskoolkursus tegelyk aangegec om onnodige 

herhaling te voorkom. 

(ii) Aang~sien daar nog heelwat klein plat-

telandse skooltjies bestaan, is dit nodig om kortliks 

aandag aan die organisasie van hierdie vak in sulke 

skole te skenk. 

By die tweemanskool sal daar twee groepe en 

nog meE:;r standerds per onderwyser weGs. In die ho~r 

afeling sal 'n kursus gekies kan word wat nuttig vir ,. 

almal sal wees. Daar moet gesorg word vir afwisseling 

vir die opeenvolgende jare. By die juniorafdeling is 

die saak moeiliker. Die verhaaltrant sal by die 

j ongste kinders aangepas moet word. Die g:roep sal 

onderverdeel moet word. 

By die eenmanskool word nog meer vornuf by 

die opstelling van 'n levrplan vereis, want die onder-

wysers verbonde aan die kleiner skole, sal uit die 

vcorgestelde onderwerpe hul eie lcergange en skemas 

moet opstel, selfs uit die bre~ raamwerk 'n nuwe 
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leerplan moet saamstel. Hi~r sal 'n besliste op

splitsing van die twee groepe moet plaasvind. Die ge

heim om die een groep onledig te hou onderwyl die 

ander groep sy Bybelgeskiedenis ontvang, sal noodge

dwonge in die oordeelkundige gebruik van selfaktiwi

tei te soos tekenw~.rk, beskrywinkies, ens. gele~ wees. 

Die doeltreffendste oplossing vir die ond~r

wyser wat godsdiensonderwys in die regte lig sien, 

en bereid is om 'n halfuur of selfs 'n kwartier meer 

van sy vrye tyd per skooldag op te offer, is in die 

volgende te vind, 'n oplossing w~t reeds uitstekcnde 

vrugte aan 'n soortgelyke skool afgewerp het. Dit 

kan in sowt>l die ~en- as die tweemanskool toegepas 

word. By die eenmanskool is dit 'n ware uitredding, 

veral ~angesien daar nie die probleem van busvervoer 

is nie. 

Die skool word in laer en ho~r groepe verdeel. 

Die een groep begin die skooldag 'n halfuur (of svlfs 

'n kwartier) vroe~r en kry dan die Bybelles onderwyl 

die ander groep nog buite speel. Daarna word die an

der groep toegelaat en met die volgende les op die 

rooster (gewoonlik rekene) word 'n aanvang gemaak. 

Die middag word die eerste groep toegelc:ca t om soveel 

vroe~r huis toe te gaan of te gaan speel, en die ander 

groep ontvang die Bybelles aan die einde van die skool

dag. Dit is nie vermoeiend vir die kinders nie, aan

gesien albei die groepe sl~gs die gewone aantal skool

ure onderwys ontvang. Slegs die onderwyser gee. 

hoogstens 'n halfuur langer les, en hierdie 11 opoffering" 

vergoed minstens vir die bekommernis en verwarring wat 

die opstGl en navolging van die verskillende leer

planne vir die groepe verg. 



- 535 -

(iii) Soos reeds opgemerk is, is in hoof-

saak die rangskikkingsmetode van konsentriese leer-

kringe gevolg. Dit betaken kortliks dat die Bybelstof 

ee4naal deu~aan word in die 6rade as 'n program van 
.. 

Bybelverhale op eenvoudige wyse aangdbied, en dan weer 

br8~r en dieper in sts. 1 en 2. Dieselfde veld word 

in sts. 3 en 4 weer gedek, nou in vaste chronologiese 

verband. Die leerkring van sts. 5 en 6 begin reeds 'n 

wetenskaplike karakter aanncem. (Soos reeds g~meld 

i~ word die laerskool, vir die doel van le~rplansame-
n 

stalling, beskou as die irigting wat onderrig verskaf, ,.. 

of behoort te verskaf tot st. 4, wanneer die leer-

linge na die middelbare skool behoort te gaan. Daar

om word sts. 5 en 6 se leergange saam g0groepeer en 

by die le~rplan vir die middelbare skool ingesluit.) 

Doelbewuste agtergrondstudie en aardrykskundige ken-

nis staan in noue verband hiermee. Die leerkring van 

sts. 7 en 8 steek nog verder die diepte af en die Ou 

en Nuwe Testament word nou doelbewus as openbarings

geskiedenis gesien en vertolk. Die leergange van die 

twee hoogste klasse nan die middelbnre skool vorm nie 

'n konsentriese le~rkring nie, maar bied iets anders 

as aanvulling, ni. kerkgeskiedenis en geloofsleer. 

Die doel met hierdie rc.ngskikking is dan om 

'n gebalansoerde, gesistematiseerde leerplan op te 

stel wat vir die nodige kontinurteit tussen die laer-

en middelbare skool sal sorg. 

(iv) Slegs die laerskoolgedeelte van die 

leerplan is spesiaal vir die doel van hierdie studie 

opgestel en dit met die cog op kontinurteit en organiese 

aansluiting by die gedeelte van die middelbare skool 

wat hiermee nangebied word om 'n geheel te vorm. Die 

laasgenoemde leerplan is uitgereik deur die Deputaat-
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skap van die Gereformeerde Kerk. Hierdie leerplan 

besit groot waarde en dra ons vcikome goedkeuring weg, 

sodat ons dit graag as voortsetting wil sien van die 

l~0rplan vir die laerskool wat hiermGe aangebiGd word. 

(v) Die metodiek wat van tocpassing is by 

die verskillende leerkringe vcn die laerskool, word 

telkens cangegec,. Ook word toeligtende opmerkings 

waar nodig by die verskillende standerds van die 

middelbare skool ing0sluit. Net soos die teksboeke 

vir die middelbare standerds afsonderlik aangegee 

word omdat die behandeling van die leerstof 'n ge

spesialise~rde karakter begin aanneem, so word die 

loerstof vir elke stLnderd d&ar ook afsonderlik aan

gegee, al is dit die veronderstelling dat sts. 5 en 6 

saam 'n gesamentlike leerkring vorm (agtergrondstudie) 

en sts. 7 en 8 •n ander leerkring (openbaringsgeskiede

nis). 

(vi) 'n Kontroversionele vraagstuk wat reeds 

in hierdie hoofstuk in behandeling geneem is, is die 

plek wat dogma. in die godsdiensonderwys op skool moet 

kry en die vraag of d&ar ook kategismusbehandeling 

moet wees. Die wenslikheid, selfs onmisbaarheid is 

reeds onder die doel aangedui. Die praktiese toe

passing duarvan sal die volgende wees:-

By die grade en sts. 1 en 2 sal die nodige 

leurstellinge clg&ande in die Bybelverhale ingevleg 

word. Die Bybelstof sal tewens in sy dieper begrip 

gedoseer word en nie LS gewone antieke verhale nie. 

Die gedagte aan troos, die verlossing deur en die liefde 

van Jesus Christus moet beklemtoon word. By die leer

kring v~n sts. 3 en 4 kan 'n vereenvoudigde kategismus 

in behandeling genebm word soos die wat reeds by kat

kisasies van die drie Afrikaanse kerke in swang is. 
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As voorbeeld kan gcnocm word die sg. 11 rooi boekie", 

11 DiG Heidelbergse Kategismus" deel 1, opgestel deur 

prof. J. Chr. Coetzee. Behnlwe die Bybelgeskiedenis 

as heilsopenbaring, sal ook die verkorte kategismus 

dus verduidelik en aangeleer word, om sodoende die 

kiem van die ewige grondwaarhede te plant. By die 

leerkring van sts. 7 en 8 word die Bybel as openbarin~-

g8skiedenis behundel. Uiteraard sal dit leerstellig 

wees, maar eers in st. 10 sul die kategismus weer 

aan die orGe wees, die volle Heidelbergse Kategismus 

wannef,r die inhoud van die godsdiensonderwys voor-

o~gestelde geloofsle~r sal wees. 

(vii) Die leerplan wat hieronder volg, is 

nie opgestel met die doel om slaafs nagevolg te word 

nie. Dit moet eerder beskou word as 'n nuttige lei-

,. 

draad vir die onderwyser by die opstol van sy eie al-

gemene skema en die uitwerk van sy eie less~. So 'n 

eie si;:ema sal beplan moe t word vir ongeveer 200 les-

periodes per j&ar in elke klas in die laerskool. Die 

aangegewe onderwerpe in hierdie leerplan dek nie bier

die periode ni~. Vryheid vir byvoeging (en selfs 

wysiging) vnn ondcrwerpe word ann die onderwysvr ge-

laat. Die leerplan is por slot van sake slegs rig-

tinga2ndui dend. 

(viii) RefGrensies geskik vir Bybelonderrig 

in die Lacrskool. 

1. Metodiek, vertellings, aardrykskunde, ens. 

Albertyn, P.K.: Godsdiensonderwys in ons Skole. 

(S.A.B.V.) 

Bavinck, H.: Bybels~he en Religiouse Psychologie. 

( Kok, Knmpen.) 
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Bavinck, J.H.: G8schiedenis der Godsopenbaring. 

(Kampen.) 

Boulton, W.H.: The Romance of Archae:.lology. (Samp

son, Low.) 

Bruycl, F.J.: Bybel en Nctuur. (Kampen.) 

Coetzee/ Bingle: Bcginsels en Metodes van die Laer 

Onderwys. (Pretoria, Van Schaik.) 

DeGraaf, S.G.: Verbondsgeskiedenis. 2 dele. (Kampen.) 

De Klerk, P.J.S.: (a) Woorde en Dade van die Profete. 

(Pretoria, Van Schaik.) 

(b) Woorde en Dade van Jesus. (Pretoria, 

Van Schaik.) 

De Vries, Anne: (a) Groot Vertelboek voor de Bybelsche 

Geschiedenis. 2 dele. (Kampen.) 

(b) Kleuter-Vertelboek. (Kampen.) 

Du Toi t, J.D.: Die Bybel is die Woord van God. (Pot

chefstroom, Pro Rege Pers Beperk.) 

Du Toit, S.J. & J.D.: Bybellande Deurreis. (Nasionale 

Pvrs.) 

Gispen, W.H.: Uit het Leven der Profeten. 3 d~le. 

(antikw.) 

Greydanus, S.: Schriftgeloof en Canoniek. (Kampen.) 

Greyling, E.: Godsdiensonderwys in die Skool. (Bloem

fontein, Sond. Bkh.) 

·Groenewald, E.P.: Die Nuwe Testament deur die Eeue 

bewaar. (Pretoria, Van Schaik.) 

Hendriksen, W.: Bible Survey. (Grand Rapids, V.S.A.) 

Joubert, W.A.: Godsdie;nsonderwys in die Laer Skool. 

(Nasionale P~rs.) 

Morton, H.V.: (a) In the Steps of St.Paul. (Rich 

& Gowan.) 

(b) In te Steps of the Master. (Rich & Gowan.) 
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Ridderbos, J.: Het Godswoord der Profeten. 4 dele. 

(Kampen.) 

Scholtemeijer, H.: Die Kind se Bybel. (Johannesburg, 

Afr. Pers Bpk.) 

Sillevis Smitt, P.A.E.: Handboek voor de Heilige Ge

schiedenis. 2 dele. (antikw.) 

Stock-Renkema-Wat8rink: Handboek voor de beoefening 

der Bybelsche Geschiedenis. 2 dele. (Den Haag.) 

Van Deursen, A./Groenewald, E.P.: Palestina, die Land 

van die Bybel. (Pretoria, Van Schaik.) 

Van Deursen, A.: Bybelsch B~eldwoordenboek. Derde Druk. 

(Kampen.) 

Van Deursen/ Meima: Beknopte Bybelsche Aardrykskunde. 

(Groningen, Wolters.) 

Van Katwyk/ Meima: Beknopt Bybelsche Archeologie. 

(Groningen, Watters.) 

Vos, C.F.j Grocnewald, G.: Die Bybel vir die Kinders 

Vertel. (Pretoria, Van Schaik.) 

2. Kaarte, Bybelse Prente, ens. 

Die 11 Dennoyer-Geppert" serie van rolkaarte. (Chicago, 

V.S.A.) 

B5hl/ Meima/ Van Deursen: Wandkaart van Palestina. 

( Gr oningen. ) 

Vun Deursen/Meima: Schoolkaart van Palestina. 

( Groningen. ) 

Van Deursen/Meima: Bybelsche Platen. (Groningen.) 

Van Deursen/Meima: Palestina in Woord en Beeld. 

( Gr on~ingen. ) 

Van Deursen, A.: Schoolatlas voor Bybelsche Geschiede

nis. (Groningen.) 

Bybelse Prente. (Bloemfontein, S.D.) 
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The Bible World- Five Maps in One. (New York, V.S.A.) 

Wright/Filson: The Westminster Historical Atlas to the 

Bible. (London). 

2. Leerplan in Godsdiensonderwys. 

(a) DiG Grade. 

(i) Metode, wenke en toeligting. 

Die eenvoudigste Bybelse verhale word gekies 

en hulle word op eenvoudige wyse as vertellinge aan

gebied in 'n stylwending en woordgebruik wat die beste 

by die kind se ontwikkelingstadium pas. Aangesien 

nuuskierigheid en verbeelding op hierdie leeftyd 

sterk ontwikkel is, moet volledige gegewens in die 

verhaal verstrek en dramatiese gebeure beklemtoon 

word. Die scremoni~le moet benadruk word. Skokkende 

en vrecsaanjaende gebeurtenisse moet vermy word en vir 

sy kinderlik vcrtrouende gemoed liewer 'n atmosfeer 

van liefde geskep word. Die abstrakte en leerstel

lige moet sover moontlik vermy word. Die magiese kan 

sterk onder die aandag gebring word, asook die liefde 

van God vir die mens. Selfs hier moet die mense wat 

in die Bybelverhale optree, nic bloot as mense ge

sien word nie, m:.ar as werktuie in Gods hand. Chrono

logie so orde en kontinu1teit van die le0rsto~ het 

weinig sin vir die gradeklas en hoef nie gehandhaaf 

te word nie. 

Aangesien die belangstellingsduur nie langer 

as vyftien minute is nie, moet by die aanbieding van 

die verhaal besondere voorsiening gemaak word vir be

sinning (geestelike ruspunte) d.m.v. deeglik bestu-
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deerde en voorbereide vrae, toeligting, voorstelling, 

hersiening, samevatting, ens. Die hulproiddels by die 

kleintjies kan ve~l meer konkreet wees as by die grater 

kinders. Litografies goed versorgde prente wat ge

bruike en gewoontes voorstel kan baie nuttig aange

wend word. Die gebruik van prente van bepaalde per

sone, en veral van die Here Jesus Christus in sy om

wandeling op aarde moet om verskeie rodes met die 

grootste omsigtigheid oorweeg word. Dramatisering 

en demonstrasie van BybelgedeGltes moet ook versig-

tig benader word en daar moet liewer, indien dit wel 

aangedurf word, nie bepaalde Bybelfigure, veral nie 

die Heiland, voorgest8l word nie. Klei- en sandtafel

modelle kan van groot waarde wees, maar met die tyds

faktor moet deeglik rekening gehou word. 

Die Bybel moet reeds vanaf die beginnersklas 

in die klaskamer gebruik word, nie all~en vir voor

lesing van aansluitende Bybelgedeeltes nie, maar ook 

om die lcerlinge onbewus en tog duidelik onder die be

sef te laat kom dat dit die Woord van God is wat tot 

hulle in die verhale spreek. 

Gedeeltes vir memorisering (veral kernverse) 

moet gereelde nandag ontvang. Te dikwels kry te lang 

gebede en Bybelgedeeltes, en selfs onbegrypbare Skrif

geueeltes, plek in die lesskema vir die laagste klasse. 

Nie slegs verse wat verband hou met die behandelde Wcrk 

nie, maar ook die ander bekende en geliefde gedeeltes, 

soos bv. die eerste twee of meer verse uit Ps. 23 be

hocrt aan die kleintjies geleer te word. 

Kaartstudie en kousale verband is feitlik van 

geen waarde in die la'er klasse nie. 

Dit is wenslik om in die lesskema voorsiening 
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te maak vir spesifieke lesse op spesifieke tye, bv. 

net voor die Paasvakansie die kruisiging en opstan

ding, en aan die einde van die skooljaar die geboorte 

van Christus. 

Die kind se eie ervaring van ouerlike ver

houdings, drang na licfde en sy egosentriese behoef

te aan veiligheid moet as aanknopingspunt geneem word. 

Uit die kinderverhale van Josef, Moses, Samuel, ens. 

wat sterk benadruk moet word, moet telkens blyk hoe 

God vir sy kinders sorg. 

Die verhale uit die Ou en Nuwe Testament kan 

afwisselend vertel word, maar so dat die hele Bybel

geskiedenis oor die tw~~ skool~are versprei word. 

(ii) Die leerstof vir gr .. 1 en 2 (aangedui 

deur 'n aantal voorbeelde). 

Die Ou Testament. 

Hoe God die w~re1d geskape het. (Gen. 1) 

Adam en Eva in Eden. (Gen. 2) 

Buite Eden. Kain en Abel se lewe en bedry

wighede. (Gen. 3 en 4) 

Verha1e van Noag. (Gen. 6 - 8) 

Abraham se roeping en reis. (Gen. 12) 

Abraham en Lot. (Gen. 13, 14 en 18) 

H&gar en Ismael. (Gen. 16, 21) · 

Isak se geboorte en kinderjare. 

Isak en Rebekka. (Gen. 24) 

Esau en Jakob. (Gen. 25) 

Jakob word gese~n. (Gen. 27) 

Sy droom by Bet-el. (Gen. 28) 

Jakob by Laban. (Gen. 29) 
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Vlug van Jakob. (Gen. 31 32) 

Josef se drome. (Gen. 37) 

Josef in die gevc..ngenis en weer daaruit. 

( Gen. 40, 41) 

Josef as onderkoning van Egipte. Sy broers. 

(Gen. 42 - 45) 

Jakob na Egipte. (Gen. 46 - 47) 

Moses as baba. (EX. 2) 

Roeping van Moses. (Ex. 2: 11 - 25, Ex. 3, 4) 

In Egipte. (Ex. 5 - 12) 

By die Rooi See. (Ex. 13: 17 - 22, Ex. 14) 

In die woestyn: kwartels en manna. (Ex. 16) 

Die waters van Mara, Elim en Rafidim. 

(Ex. 15: 22- 27, Ex. 17} 

Die twaalf verspieders. (Num. 13) 

Josua se twee verkenners. (Jos. 2) 

Deurtog deur dE Jordaan. (Jos. 3) 

Gedenkteken by Gilgal. (beklomtoon die sere

moni~le) (Jos. 5) 

Inname van Jerigo (geen grusaamhede) (Jos. 6) 

Die Israeliete woon in Juda. Die tabernakel. 

(Jos. 18) 

Die verhaal van Gideon. (Rigters 6, 7) 

Simson. (Rigters 13 - 16) 

Samuel, die baba. (1 Sam. 1: 1 -24) 

By Eli. (1 Sam. 1: 25 - 28, 1 Sam. 3) 

Saul soek die esels. (1 Sam. 9) 

Hy word as koning gesalf en uitgeroep. 

(1 Sam. 9, 10) 

Dawid as skaapherder. (1 Sam. 16, 1 Sam. 17: 15, 

20, 34 - 37) 

Dawid en Goliat. (1 Sam. 17) 
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Dawid en Jonatan. (1 Sam. 18 - 20) 

Dawid as koning ge~erd (veral 2 Sam. 9) 

Salerno se droom (1 Kon. 3) 

Wysheid en wcolde. (1 Kon. 4, 10) 

Die tempel. (1 Kon. 7: 15 - 51, 1 Kon. 8 ) 

Elia by Krit en Sarfat. (1 Kon. 17) 

By Karmel (beklemtoon die re~n) (1 Kon. 18) 

Die mantel van Elia. (2 Kon. 2) 

Elisa as profeet: Die olie van die weduwee. 

(2 Kon. 4) 

Na~an. (2 Kon. 5) 

Die byl op die water en die Arame~rs ver

blind. (2 Kon. 6) 

Hiskia se uitredding. (2 Kon. 18) 

Juda weggevoer. (2 Kon. 25) 

Die verhaal van Dani~l. (Dani~l) 

Job, die geduldige. (Job) 

Die terugkeer uit ballingskap. (Esra) 

Die Nuwe Testament. 

Die kind Jesus: 

Vie verskyning van die engel aan Sagaria en 

aan Maria. (Luk. l) 

Die geb~orte~n Johannes en van die Here. 

(Luk. l en 2) 

Die skaapherders van Bethlehem (Luk. 2: 8 - 20) 

Die wyse manne uit die oeste met hul geskenke. 

(Matt. 2: 1 - 12) 

Simeon en Anna en die voorstelling in die 

tempel. (Luk. 2) 

Die vlug na Egipte (Matt. 2: 13 - 23) 
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Die ouerbuis in Nasaret. (Luk. 2, Mark. 2: 

1- 12, Matt. 5: 15, Matt. 10: 27, Mark. 13: 15) 

Jesus na Jerusalem as seun (Luk. 2: 41 - 51) 

Jesus se verdere lewe en werke: 

Johannes die Doper. (Matt. 3: 1 - 6) 

Die doop van Jesus. (Mark. 1: 6 - 11) 

Jesus in die woestyn (Matt. 4: 1 - 11) 

Roeping van die eerste dissipels (Joh. 1: 

35 - 52) 

Die bruilof by Kana. (Joh. 2: 1 - 12) 

Die visvangs op die meer. (Mark. 1: 16 - 19) 

Genesing van die siek man by Betesda. (Joh. 

9: 18 - 26) 

Genesing van die kneg van die Kaptein. (Matt. 

8: 5 - 13) 

Genesing van 'n blinde. (Mark. 8: 22 - 26) 

Spysiging van die vyfduisend. (Matt. 14: 15 -21) 

Opwekking van Lasarus. (Joh. 11: 11 -44) 

Lering van Jesus: 

Die barmhartige·Samaritaan. (Luk. 10: 5-37) 

Die afgedwz.alde skaap. (Luk. 15: 3-17) 

Die verlore seun. (Luk. 15: 11-32) 

Die goeie herder. (Joh. 10: 1-18) 

Die talente. (Matt. 25:14-30) 

Die saaier. (Iv1a tt. 13:1-23) 

Lasarus en die ryk man. (Luk. 16: 19-31) 

Die farise~r en die tollenaar. (Luk. 18: 9-14) 

Die groot bruilof (seremoni~le) (Matt. 22: 

1-14) 

Paasverhale: 

Die koninklike intog in Jerusalem. (Luk. 19: 

29-44) 
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Die gevangeneming, kruisiging en opstanding 
• 

van Jesus kortliks (B8klemtoon Maria se blyd-

skap by die graf) (Matt. 27, 28 en Joh. 20: 

11-18) 

Verdere verhale uit die Nuwe Testament. 

Hemelvaart van Jesus. (Hand. 1) 

Saulus se; bekering. (Hand. 9) 

Petrus uit die gevangenis verlos. (Hand. 12) 

Die openbaring van Johannes - heerlike belofte 

(baie c~nvoudig vertel in een lessie) 

Kernverse: 

Keuse van onderwyser(es). 

(b) Sts. 1 en 2. 

(i) Metode, WBnke en toeligting. 

Die wenke onder die grade genoem, is ook hier 

van toepassing en word dus nie herhaal nie. Daar is 

nietemin 'n entjie verder gevorder op die reis na 

volwassenheid. Daar sal nou 'n ietwat moeiliker vorm 

van vertelling wees en dieselfde veld sal uitgebrei
de 

d8r behanling geniet. Daar vind dus nie net herhaling 
" 

·plaas nie, maar ook uitbreiding en aanvulling. 

(ii) Die leerstof vir sts. 1 en 2. 

Die Ou Testament. 

Die skeppingsverhaal: alles wat GQd geskape 

het. Sy rus. 

Die mens. (Lewendig, interessant, eenvoudig, 

vertel) (Gen. 1, 2: 1-7) 
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Adam en Eva in die tuin: die verbode boom. 

(Gen.2, 3:1-6) 

Verban en ballingskap. (Gen.3) 

Kain en Abel, Set. (Gen.4) 

Die Sondvloed: 

Noag bou die ark. (Gen.6-8) 

Die groct re~n. II 

Die lewe in die ark • " 

Uit die ark, die re~nboog. (Gen.6-8) 

Die toring van Babel. (Gen.ll) 

Die aartsvaders: 

Abram se roeping en reis; in Egipte. (Gen.l2) 

Verlos Lot. (Gen. 14) 

Verwoesting van Sodom. (Gen. 18, 19) 

Isak; die offerande op Moria (beklemtoon hier 

die beskerming van God, Abram se liefde en gehoorsaam

heid) - Gen. 22. 

Rebekka as vrou gevra (Oosterse gebruike) - Gen.24. 

Die eersgeboortereg en die se~n. (Gen. 25: 

19-34, Gen. 27) 

Jakob se droom en gesig. (Gen. 28) 

Jakob gese~nd by Laban. (Gen.29, 30) 

Jakob se ontmoetings met Laban en Esau. (Gen. 

31' 33) 

Josef deur sy broers verkoop. (Gen. 37) 

In die gevangenis. (Gen.40) 

Verklaar die drome van Farao. (Gen.41) 

Sy broers in Egipte. (Gen.42-47) 

Slawerny in Egipte. (Ex.l) 

Moses se kinderjare. (Ex.2) 

Roeping van Moses. (Ex.3, 4) 

Terug in Egipte. (Ex.5-ll) 

Na Kana~n: 

By die Rooi See. (Ex.l3, 14) 
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Sorg van God in die woestyn. (Ex.l5:22-27, 

Ex.l6,17) 

Omswerwing in die woestyn. (Num. 13, 14, 20) 

Verhale van die verowering van Kana~n. 

Ragab en die twee verkenners. (Jos.2) 

Deur die Jordaan en Gilgal. (Jos.3,4) 

Jerigo en Ai. (Jos.6, 8) 

Israel kry 'n woning. (Jos.l3-24) 

Die volgende rigters se verhale vollediger be-

handel en bygevoeg: 

Gideon. (Rigt.6-7) 

Jefta. (Rigt.ll) 

Simson. (Rigt.l3-16) 

Die verhaal van Rut. (Rut) 

Eli. ( lSam.l-4) 

Samual as kind. (lSam.l-3) 

As rigter. (1 Sam.7, 8, ens.) 

Saul as koning gesalf. (1 Sam.9, 10) 

Saul bevry Jabes in Gilead. (1 Sam.ll) 

Saul en Amalek. (1 Sam. 15) 

Dawid v~rslaan Goliat. (1 Sam.l7) 

Dawid spaar Saul se lewe. (1 Sam. 24, 26) 

Dawid en Absalom. (2 Sam. 13:22-39, 1 Sam.l4-18) 

Salomo verkry wysheid en weelde en pas die toe. 

(1 Kon.3,7,8) 

Die profeet Elia: 

By Krit en Sarfat. (1 Kon.l7) 

By die berg Horeb. (1 Kon. 19) 

In die hemel opgeneem. (2 Kon.2) 

Die profeet Elisa: 

'n Paar wonders. (2 Kon. 2,4,5) 

Die Sunamitiese vrou. (2 Kon. 4,8) 

Lotgevalle van die volk van Juda: 
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Koning Hiskia. (2 Kon. 18-20) 

Die volk word in ballingskap weggevoer.(2 Kon. 

24 - 25) 

Die verhaal van Ester. (Ester) 

Die terugkeer uit ballingskap. (Nehemia) 

Die prof~te Dani~l, Jona en Jesaja. (Dani~l, 

Jona, Jesaja) 

Die Nuwe Testament. 

Verhale uit die geboorte en kinderjare van Jesus

volledig. (Luk.l:39-56, Luk.2, Matt.l, 2) 

Versoeking van Jesus en die eerste dissipels. 

(Matt.4:1-25, Matt.9:9-13, Luk.5:27-32) 

Die Paasverhaal- Matt.26:31-75, Matt.27,28, 

Luk.22:31-71, Luk.23, Joh. 18-20. (Vertel as 

enkele verhale en nie as geskiedenis nie.) 

Ander dade en gebeurtenisse: 

Die sondares wat Jesus se voete gesalf het. 

(Luk.7:36-50) 

Die ryk jongman. (Matt.l9:16-30) 

Die klein gawe van die arm weduwee. (Luk.21:1-4) 

Wonderwerke van Jesus: 

Water in wyn verander. (Joh. 2:1-12) 

Die verlamde van Kapernaum. (Matt.9:1-8) 

Man met 'n verdorde hand. (Matt.l2:9-21) 

Eerste vermeerdering van die brode. (Matt. 

14:14-21) 

Die me1aatse man. (Matt.8:1-4) 

Die maansieke kind. (Matt.l7:14-22) 

Die seun van die weduwee van Nain. (Luk.7:11-17) 

Die tien me1aatse. (Luk.l7:11-19) 

Die seun van die koninklike beampte. (Joh.4:43-54) 

Die blind geborene. (Joh.9) 

Die Kaptein van Kapernaum. (Matt.8:5-13) 
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Die storm stilgemaak. (Matt;8:23-27) 

Die besetene van Gadara. (Matt.8:28-34) 

Die dogtertjie van Jafrus. (Matt.9:18-26) 

Die lam vrou. (Luk.l3:10-17) 

Die siek man van Betesda. (Joh.5:1-15) 

Tweede vermeerdering van die brode. (Matt. 

15:29-39) 

Die opwekking van Lasarus. (Joh.ll) 

Jesus loop op die meer. (Joh.6:16-21) 

Gelykenisse van Jesus: 

Die onkruid. (Matt.l3:24-30) 

Die tien jong meisies. (Matt.25:1-13) 

Die barmhartige Samaritaan. (Luk.l0:25-37) 

Die onbeskaamde vriend. (Luk.ll:5-13) 

Die verlore seun. (Luk.l5:11-32) 

Die ryk man en Lasarus. (Luk.l6:19-31) 

Die goeie herder. (Joh.lO:l-21) 

Die Farise~r en die tollenaar. (Luk.l8:9-14) 

Die verborge ska.t. (Matt.l3:44-52) 

Die onbarmhartige skuldeiser. (Matt.l8:15-35) 

Genocides na die voorste sitplekke. (Luk.l4:7-14) 

Die twee slawe. (Matt.24:45-51) 

Die onregverdige regter. (Luk.l8:1-8) 

Die afgedwaalde skaap. (Luk.l5:1-10) 

Die talente. (Matt.25:14-30) 

Die mosterdsaad. (Matt.l3:31-43) 

Verdere verhale: 

Hemelvaart van Jesus en uitstorting van die 

Heilige Gees. (Hand.l) 

Die verlamdc man in die tempel. (Hand.3, 4) 

Die gevangenis se deure geopen. (Hand.5) 

Dorkas. (Hand.9) 

Die tronkbewaarder. (Hand.l6) 

Die einde van die verhaal w~t nooit eindig 
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nie. (Joh.l4, ens.) 

Kernverse en ander gedeeltes, w,o. die Onse Vader, 

Matt.22:34-40, ens. deur die onderwyser(es) te bepaal. 

( c ) S t s . 3 en 4 • 

(i) Metode, wenke en toeligting. 

Daar tree nou 'n merkbare verandering by 

die kind in hierdie jare in, en hiermee moet deeglik 

rekening gehou word. Daar moet nou geleidelik 'n ver

dieping in die sin en betekenis van die Bybelse gebeure 

intree. Die metode van vertelling sal gewysig word van 

die na~ewe na die gedagteprikkelende; die aanbieding 

moet minder op die geheue as op die verstand begin staat

maak. Hierdie is die oorgangstydperk van die klein 

kind na die denkende jeug. Mededeling bly nog die hoof

metode. As allervernaamste hulpmiddel tree die muur

kaart van Palestina nou na vore, aangevul deur die atlas, 

sketse op di~ swartbord en aantekeninge. Selfaktiwiteit 

kan die vorm aanneem van hardoplees uit die Bybel, 

studietakies wat uit die Bybel opgespoor en vrae wat 

beantwoord moet word en wat lei tot bepeinsing; die 

teken van sketskaarte, ens. Tog moet onthou word dat 

dit slegs hulpmiddels is waaraan 'n ondergeskikte plek 

toegeken moet word. Dit mag nie onnodig kosbare tyd 

in beslag neem nie, en die gewyde atmosfeer mag nie 

versteur word nie. Die direkte gebruik van die Bybel 

self vir voorlesing in die klas is onmisbaar. Nie 

alleen die aardrykskundige besef en belangstelling in 

tydsverloop moet nou bevredig word nie, maar ook kousale 

verband kan nou reeds stadigaan aandag geniet, Daar 

dien op gelet te word dat die verhale wat tot en met 

st. 2 as los eenhede behandel is, nou aan mekaar verbind 

moe~ord om die eenheid van die historiese verloop te 
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vind. Die kind is op hierdie leeftyd so ontwikkel dat 

hy by magte is om dit te begryp, en hy het ook behoefte 

daaraan dat die leerstof verdieping vind, nie slegs in 

logiese, kousale en chronclogiese verband nie, maar 

ook wat die prinsipi~le aspek daarvan betref. Daarom 

sal die Bybelse geskiedenis steeds, en nou nog duideliker 

as voorheen, as 'n openbaring van God gesien word. 

(ii) Leerstof vir sts. 3 en 4. 

Ou Testament: 

(u) Vanaf die skepping tot die uittog uit Egipte: 

Die skeppingsgeskiedenis en die rus. (Gen.l) 

Adam, die vader van alle mense, en Eva in die 

Paradys. (Gen.2,3) 

Kain en Abel. Kain se misdaad en verbanning. 

(Verwysing na dio twee lyne, verteenwwordig deur 

Kain en Set met hul afstamllielinge.) (Gm. 4, 5) 

Die Sondvloed en Noag se geskiedenis. (Gen.6-9) 

Die toring van Babel en gevolglike skeiding 

tussen nasies (Gen.ll) 

Roeping van Abram, vader van alle gelowiges, 

verbond met God, belofte aanvanklik reeds ver

vul mE:t die gebo.)rte van Isak, verwerping van 

Ismael, die cf1'erande op Moria, e.d.m. (Gen. 

12 - 22) 

Kortliks Isak s~ geskiedenis as 'n aartsvader. 

(Gen. 24, 26) 

Esau en Jakob: die se~n (Esau verwerp) (Gen. 

25' 27) 

Drocm en gesig van Jakob by Bet-el. (Word be

wus van God se se~n) (Gen. 28) 

Baie kortliks die geskiedenis van Jakob by 

Laban. (Gen. 29: 3-31) 
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Jakob by Mahanaim en Jabbok. (Nou verseker van 

Godse se~n en a1mag). Sy naam verander na 

Israel. (Gen. 32, 33) 

Kort1iks die geskiedenis van Josef met k1em 

op die vooruitbepa1ing en wonder1ike vo1voering 

van die Raadsp1an van God. (Gen. 37, 39- 50) 

Die geskiedenis van Moses, die Middelaar van 

die Ou Testament tot en met die inste1ling 

van die Pasga. (Ex. 1-12) 

(b) Die uittog uit Egipte tot en met die verowering 

van Kana~n. 

By die Rooi See. (Lees die oorwinningslied van 

die Israe1iete met as kernvers bv. Mirja1n se 

lied.) (Ex. 13: 17-22, Ex. 14- 15) 

Bewarende genade van God op die trek. (Ex. 

15: 22-27, Ex. 16- 18) 

Sinai: Die Wet van die Here, die Ark, die 

tabernakel, ens. (Ex.20, Ex. 25: 10-22, Ex. 26 

en aanverwante dele.) Na ander wette word s1egs 

verwys. 

(c) Kortliks verder: 

Die trek vanaf Sinai:. (NUJ:L •. 10: 11-36) 

Die kwartels en munna. (Num. 11, Ex. 16, Jos. 

5: 11, 12) 

Die twaa1f verspieders en die gevolg. (Num. 

13, 14) 

In die woestyn. Die water van Meriba e.a. 

wedervarings. (Nun. 20-24, 31) 

Josua as 1eier. (Num. 27: 12-23, Deut. 31, 

Jos. 1, 2, 24) 

Verwysing na Godde1ike vocrskrifte van gedrag. 

(Deut. 7, 8, ens.) 
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Deur die Jordaan en verowering van Kana~n. 

(Jos. 3, 4, 6, 10) 

(d) Hoe God sy volk verlos het deur di~ rigters 

('n oorgang~eriode van groot wanorde): 

Depora (haar lofsang met sy wonderskone ge

deeltes) (Rigt. 4, 5.) 

Gideon (kortliks). Sy Godsvertroue en vel

harding ondanks teenkanting, (Rigt. 6-7) 

Jefta. Sy onversigtige belofte volbring. 

(Rigt. ll) 

Simson (kortliks). (Rigt. 13-16) 

Rut, die oorgrootmoeder van Dawid uit wie se 

geslag Jesus gebore is. (Rut) 

Samuel en Eli as rigters. ( 1 Sam. 1-4, 7-8, Ems.) 

(e) Die geskiedenis van Saul, met besondere verwysing 

na sy pragtige heldedaad teen die Ammoniete, ens., toe 

God se Ge~s oor hom vaardig was, vergeleke met die vrees

agtige, paniekbevan~m~ns nadat die Gees vcn God van 

hom gewyk het. Let op sy eiewilligh~id. (1 Sam. 1-31) 

(f) Die geskiedenis van Dawid, die man na God se hart, 

met besondere verwysing na sy vriendskap met Jonatan 

soos o.m. daadwerklik toegepas in die geval van Mefi

boset (2 Sam. 9), sy herhaaldelike vergewensgesindheid 

teenoor Saul, sy gel~entheidspsalms soos die Boete-

lied (Ps. 51), die Booglied (2 Sam. 1: 18-27) en sy 

Klaaglied oor Absalom (2 Sam. 18: 33). (1 Sam. 16-

1 Kon. 2) 

(g) Die geskiedenis van Salomo, die wyse, met verwysing 

na sy geskrifte; Psalms, spreuke, ens. (1 Kon., Spreuke, 

Prediker, Hooglied, ens.) 

(h) Die skeuring van die Ryk: Jerobeam en Rehabeam. 

(1 Kon. 11: 1 - 13, 26-43, 1 Kon. 12) 
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Kort verwysing na die eerste konings, met 

meer besonderhede aangaande Agab, Jehu en die 

profete Elia en Elisa. (1 Kon. 14 - 2 Kon. 10) 
k 

Kort oorsig van die konings se gesiedenis tot by 
A 

die wegvoering in ballingskap. Die geleent-

heidsprofete Jeremia, Jesaja, Amos, en andere 

moet aandag geniet. (handleidings ten opsigte 

van die profete moet gepruik word.) 

(j) Die verdwyning van Israel, verwoesting van Jeru

salem en die ballingskap van Juda. Kortliks 

ook die geskiedenis van Dani~l en Ester.·(ver

gelyk Ps. 79, Ps. 137 en Nehemia 1) 

(k) Die terugkeer uit ballingskap. (Esra en Nehemia) 

(1) Voorspelling van die koms· van die Messias en die 

belofte van heil in die Messiaanse tyd (o.m. 

Jes. 53, Miga 4 - 5, Sagaria 9 -10) 

Die Nuwe Testament. 

(a) Lering van Jesus: 

~ie saligsprekinge. (Matt. 5 - 7) 

Hoe Jesus gevolg moet word. (Matt. 8: 18 -22) 

Di€ oes en die arbeiders. (Matt. 9: 35-38) 

Die juk van Jesus. (Matt. 11: 25-30) 

Die opneem van die kruis. (Matt.l6: 24-28) 

Aan die keiser belasting. (Matt. 22: 15-22) 

Die groot gebod. (Matt. 22: 34-40) 

Jesus berispe die skrifgeleerdes en Fari-

se~rs. (Matt. 23) 

Profetiese rede. (Matt. 24: 1-44) 

Die nou p9ort. (Luk. 13: 22-30) 

Jesus die Seun van God. (Joh. 5: 16-47) 
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Jesus die Brood van die Lewe. (Joh. 6: 22-59) 

Jesus oor sy Godde1ike sending. (Joh. 8: 12-59) 

Arbeidem op verski11ende ure gehuur. (Matt. 

20: 1-16) 

Die twee seuns. (Matt. 21; 28-32) 

Die 1andbouers. (Matt. 21: 33-46) 

Die lamp. (Luk. 8: 16-18) 

(b) Dade en gebeurtenisse: 

In Nasaret is Jesus verag. (Matt. 13: 53-58) 

Die belydenis van Petrus. (Matt. 16: 13-23) 

Verhecr1iking van Jesus op die berg. (Matt. 

17: 1-13) 

Jesus se~n die kindertjies. (Matt. 19: 13-15) 

Reiniging van die tempel. (Matt. el: 12-17) 

Die maaltyd in Betani~. (Matt. 26: 6-13) 

Die skoonmoeder van Petrus. (Matt. 8: 14-17) 

Twee blindes van Jerigo. (Matt. 20: 29-34) 

Die besetene van Kapernaum. (Luk. 4: 33-37) 

Die opwekking van Lasarus. (Joh. 11) 

Die Samaritaanse vrou. (Joh. 4: 1-30) 

Jesus was die voete van sy dissipe1s. (Joh. 13) 

(c) Die volledige Kersverhaal volgens die verskil-

1ende Evange1ies en toegelig deur God se be

lofte aan Abraham (Gen. 22: 18), Jakob, (Gen. 

28: 14), en vocrspe1 deur profete socs Jesaja 

(53, Miga (5: 1), Hosea (11: 1) en Jeremia 

(31: 15) 

Vulle besond~rhede omtrent Johannes die Doper 

as wegbereider van Jesus Christus, die Middelaar, 

Luk. 1, 3; Matt. 3, Joh. l, Matt. 11: l-19; 

Matt. 14: 1-13) 

(d) Om 'n oorsigtelike bebld van die geskiedenis van 

Jesus te kry, word Sy lewe aan die hand van die 
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Evangelie van Markus behandel. 

Twee byvoegings word egter gemsak, en hu1le 

moet op die regte p1ekke volgens chronolo

giese volgorde ingepas word, nl. (i) Die lof

sange van Maria, Simeon en Anna (Luk. 1: 

46-55, Luk. 2: 25-40) 

(ii) Uit die laaste onderwys van Jesus 

aan S"J' d.issipe1s, bv. Joh. 14 sn uit Joh. 15-17. 

(e) Die Hemelvaart (Luk. 24: 50-53, Hand. 1), die uit-

starting van die Heilige Gees en stigting van 

die c0rste Christelike geme8nte (Hand. 2) 

(f) Die werk van die Apostels, veral Petrus. (Hand. 

3 - 12) 

(g) Die lewe en werk van Paulus: 

Tot met sy bekering (vgl. Hand. 19: 24-40 met 

Jes. 44: 6-23) 

Sy arie sendfgreise. ,.. 

Sy vervo1ging en latere geskiedenis. (Hand. 

13-28) 

Gedeeltes uit sy bri0we voorgelees, bv. Rom. 

12, 1 Kor. 13. 

(h) Die laaste dinge ('n boodskap van hoop vir die 

gelowiges): 1 Thess. 4, 5; Matt. 25; die visi

oen van Johannes op Patmos (Openbaring - let 

veral op Openbaring 21: 6-7, en Openb. 22: 

12-14' 20). 

Kernverse deur die onderwyser te bepaal. 

Voorbe~lde uit behande1de gedee1tes: Die Wet van die 

Here (EX. 20), die juk van Jesus (Matt. 11: 28-30), 

oorwinnfgs1ied van Mirjam (Ex. 15: 21) ens. 
"' 
Kategismus: 'n Vereenvoudigde, praktiese, ver-

korte weergawe van die Heidelbergse Kategismus. 
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(d) Standerd 5 en 6. Bybelse aardrykskunde en oud
heidkunde en opgrawings m.b.t. die Ou en Nuwe 
Testament. 

(i) Opmerkings. 

Die kind het nou reeds etlike jare lank die 

feite van die Bybelse geskiede:nis geleer. Hy is nou 

ryp genoeg om l1i.;;rdie fei te in hul dieper betekenis 

te begryp. Soos ons in die sekul~re werk op hierdie 

stadium van die leerling vcrwag dat hy langsamerhand 

die wetenskaplike benadering van die kennis moet be-

oefen, so kan ons ook nou op die gebied van die gods-

dienskennis verwag dat hy in staat sal wees om na die 

diepte af te steek. Onder hierdie afsteek na die 

diepte verstaan ons dat aan hom die eintlike sin van 

die besondere Godsopenbaring geleer moet word, nie 

as openbaringsgeskiedenis as sodanig nie, maar die 

Bybelse g~skiedenis as die openbaring van God; hy 

kan leer dat hivrdie geskiedenis nie om die geskiede-

nis gaan niu, maar om die outGur van dit allE::s. Hy 

word nou gelGidelik me0r by magte om die Christosen

trisiteit van die hele Skrif te leer. Die weg van 

die v~rbond en die weg van die ongeloof kan deurgaans 

aan hom 6 etoon word; hy kan die weg van ellende, ver-

lossing en dankbaarheid daarin begryp. Ons het hier 

dus mot 'n nuwe benadering van ou stof tc doen. Op 

hierdie stadium is die kind cok ryp om 'n deeglike 

agtergrondstume van die Bybel te maak: Aardrykskunde 

en oudhcidkunde - steeds in direkte verband met die 

Skrif self, en met die opgrawings as moderne bevcs

tiging van wat die By0el self leer. 

Stande~s 5 en 6 se leerstof word dan ook uit 
A 
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laasgenoemde gekies. Die sentrale gedagte by die 

behandeling van hi~rdie agtergrondstudie moet ste8ds 

woes die beligting of verh~ldering van die Bybelse 

Geskiedenis. Dit bring moe dat in elke les aanslui

ting by cen of ander insident of gebeurtenis uit die 

Bybel self gcvind moot word. Deurgaans moet die leer

ling besef, deur die metode van behandeling van die 

onderwyser, dat hulle met agtergrondstudie besig is 

en dat dit dus nie om hierdie kennis as sodanig gaan 

nie. 

Hierdie werk vereis baie illustrasiemateriaal 

en sLlfwerksaamheid van die kant van die leerling, 

steeds onder die leiding van die onderwyser. 

(ii) Referensies. 

Argeologie. 

D.J. van Katwijk en G. Meima: Beknopte Bijbelsche 

Archaeologic. (Groningon). 

Die betrokke hoofstuk in 11 Bijbelsch Handboek" 

( antikw.) · 

J.A. Nederbragt: Jeruzalem, indien ik u vergete ••..• 

(Den Haag). 

A. van Deursen: Bijbelsch Beeldwoordenboek. 3de Druk. 

(Kampen). 

Bybelse Aardrykskunde. 

A. van Deursen en G. Meima: Bijbelsche Aardrijkskunde. 

( Groningen). 

A. van Deursen: Palestina, het land van de Bijbel. 

( Baarn.). 

A. van Deursen: Schoolatlas voor Bijbelsche Geschiede

nis. (Groningen). 

Die betrokke hoofstukke in 11 Bijbelsch Hand

book" (an tikw. ) 
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F.J. Bruyel: Bijbel en Natuur. (Kampen). 

F.J. B~uyel: Tijden en jaren, het natuurjaar in de 

Bijbel. (Baarn). 

S.J. en J.D. du Toit: Bybellande deurreis. (Johannes

burg, N. P. ) • 

A. van Deursen: Door •t beloofde land. (Kampen). 

Ka~rte, Bybelse prente ena. 

Die 11 Dennoycr-Geppert" serie van rolkaarte. (Chicago, 

V.S.A.). 

BBhl-Meima en van Deurscn: Wandkaart van Palestina. 

( Gr oningen) • 

Van Deursen en Meima: Schoolkaart van Palestina. 

( Groningen). 

Van Deursen en Meima: Bijbe~che Platen. (Groningen). 

Van Deursen en Meima: Palestina in Woord en BeGld. 

( Groningen). 

Bybelse Prente. (Bloemfontein- S.D.). 

The Bible World - Five maps in one. (New York, V.S.A.). 

(Ka~rte vir gebruik by Argeologie). 

G.E. Wright and F.V. Filson: The Wes~ter Histori

cal Atlas to the Bible. (London). 

Kultuurhistoriese agtergrond van die Ou Testament. 

A. Noordtzij: Gods Woord en der Eeuwen getuigenis. 

( antikw.). 

J. McKee Adams: Ancient records and. the Bible. 

(Nashville, Tenness~ V.S.A.). 

Chiera: Zij schreven op klei. (antikw.). 

(Oor die Babyloni~rs). 

G.E. Wright and F.V. Filson: The Westminster Histori-

cal Atlas to the Bible. (London) - gematig krities. 
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W.F. Albright: Archaeology and the religion of Israel. 

- gematig krities- (Baltimore, V.S.A.). 

F. Kenyon: The Bible and i~chaeology. (London) - ge

matig krities -. 

M.A. Beek: Aan Babylon's Stroman. 2de druk. (Amst~rdam). 

J. Finegan: Light from the ancient past. (Princeton, 

V.S.A. en London). 

J.P. Lettinga: Oegarit. (Den Haag). 

A.H. Edelkoort: De Handschriften van de Dode Zee. 

(Baarn). 

Kultuurhistoriese agtergrond van die Nuwe Testament. 

A. Diessman: N0w Light on the New Testament. (Edin

burgh). 

R. H. Woltjer: Het Woord Gods en het woord der mensen. 

( antikw.). 

G.J.D. Aalders: Het Romeinse Imperium en het Nieuwe 

Testament. (antikw.). 

G.J.D. Aalders: Paulus en de antieke Cultuurw~reld. 

(Kampen). 

A. Sizoo: De antieke w~reld en het Nieuwe Testament. 

(Kampen). 

A. Sizoo: Uit de wereld van het Nieuwe Testament. 

(Kampen). 

A. Sizoo: Herleefd verleden. Schetsen uit het dage

lijkse leven van 2000 jaar geleden. (Kampen). 

A. van Deursen: Glansen uit het Morgenland. (Den Haag). 

J.D. Baarslag: De Bijbelse Geschiedenis in de Om

lijsting van de historie van het Oosten. 6 

dele- krities- (Baarn.). 

J.P. Free: l~chaeology and Bible History. (Wheaton, 

III V.S.A.). 
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(iii) Leerplan: Standerd 5. 

I. Historiese ori~ntering: 

1. Die Paradys - algemene mening aangaande die 

ligging. 

2. Verspreiding van v~re na die sondvloed -

kaart. 

3. Palestina as die 11 Beloofde Land": ligging in 

die ou w~reld met die w~reldryke daaromheen. 

Kaart van die handelsroetes van daardie tyd. 

4. Enkele grepe uit die geskiedenis van die land: 

(a) Waarvandaan en waarheen Abraham geroep is. 

(b) Die tog van Egipte na KanaMn - roete op 

kaart. 

(c) Die ryke van Dawid en Salomo - kaart. 

(d) Die ryke van Juda en Israel - kaart. 

!i. Die aardrykskunde van Palestina: 

1. Die name van die land. 

2. Grootte en ligging. 

3. Bou van Palestina: 

(a) Kusstrook, 

(c) Jordaandal, 

(b) Sentrale bergland, 

(d) Transjordani~. 

4. Die klimaat van Palestina (re~nval, ens.). 

5. Plantegroei, diereryk, produkte. 

6. Behandeling van belangrikste berge, vlakt8s, 

riviere, mere, stede. 

III. Beknopte aardrykskunde van lande buite Palestina. 

Egipte, Arabi~, Siri~, Lande van die Ooste, Klein 

Asi~ en lande in Europa. 
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Hierdie 1ande word steeds in verpand met Pale

stina gebring: ooreenkoms en te~stelling. 

IV. Oudheidkunde: 

A. Die mens in sy betrekking tot God: 

1. In die tyd van die Ou verbond: 

(a) Voor die wetgewing. 

(b) Onder die wet: 

(i) Gewyde plekke: Tabernake1, Tempel. 

(ii) Gewyde persone: Ho~priester, priester, 

leviete. 

(iii) Gewyde verrigting: Offerandes, reini

ging, toewydinge, gebed, se~n, sang, 

musiek. 

(iv) Gewyde tye: Mare- en aandoffer, sab

bate en nuwe-maanfeeste, sabbat- en 

jube1jaar, paasfees, pinksterfees, 

1oofhuttefees, versoendag. 

(v) Profete. 

(vi) Afdwalinge. 

B. Die mens in sy betrekking tot sy naaste in die 

Ou Testament. 

1. Die huisgesin: Man en vrou, kinders, knegte, 

huislike lewe. 

2. Die samelewing. 

3. Die politieke 1ewe. 

4. Die regswese. • 

5. Die krygswese. 

c. Die mens in sy betrekking tot die natuur in die 

Ou Testament •. 

1. Voeding, k1eding, waning. 

2. Beroep en bedryf·. 

3~ Wetenskap en kuns. 
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V. Opgrawings. 

Bespreking van 'n paar van die be1angrikste 

plekke waar opgrawings gedoen is, en van die vondse 

wat gemaak is en hoe dit die Bybe1se·feite bevestig. 

(d) Standerd 6. 

I. Histories ori~ntering. 

1. Pa1estina tydens die regering van Heredes 

Antipas: Hande1sroetes, die Dekapo1is, gebieds

verdeling. 

2. Kaart van Jesus se omwandeling. 

3. Kaart van Paulus se sendingsreise. 

4. Kaart van die verspreiding van die Christen

dom tot ongeveer die end van die eerste eeu 

na Christus. 

II. Die aardrykskunde van Pa1estina. 

Hersiening van die werk in st. V gedoen. 

III. Beknop"b3 aardrykskunde van lande bui ~ Pa1estina. 

Hersiening van wat in st. V gedoen is. 

IV. Oudheidkullde. 

A. Die mens in sy betrekking tot God in die Nuwe 

Verbond. 

1. Die Joodse gemeente: Sinagoge, partye (vgl. 

die verhoor van Paulus waartydens hy Fari

se~rs en Saddusse.~rs teen mekaar afgespeel 

het- Hand. 23), sektes, prose1iete, Jode

genote. 

2. Die Christelike gemeente: Ampte, erediens, 

gemeentelewe. 
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B. Die mens in sy betrekking tot sy naaste in 

die Nuwe Testament. 

1. Die huisgesin : Man en vrou, kinders, knegte, 

huislike lewe. 

2. Die samelewing. 

3. Die politieke lewe. 

4. Die regswese. 

5. Die krygswese. 

c. Die mens in sy betrekking tot die natuur. 

1. Vo~ding, kleding, woning. 

2. Beroep en bedryf: mate, gewigte, geld, ens. 

3. Wetenskap en kuns. 

V. O:e,grawings. 

Uitbreiding op die van st. 5. 

(e) Standerd 7. Die Ou Testament. 

(i) Opmerkings: 

l. Wat hier gegee word, is die gebruiklike in

deling van die geskiedenis in die Ou T~stament. 

Maar hierdie geskiedenis moet op 'n bep&alde 

wyse geinterpreteer word. 

2. Dwarsdeur die Bybelse Geskiedenis in die Ou 

Testament moet ons die openbaringsgeskiedenis 

volg soos gegee deur Bakker. Dwarsdeur moet 
e die weg van sonde, oordeel en genade nagspeur 
1\ 

word. Die weg na die lewa en di8 na die ver-

detf moet van Kain en Set af gevolg word. 

· Ellende, verlos·sing, dankbaarheid is die gang 

van die ware geloof. 

3. Tipes en antitipes van Christus moet aan

getoon word. 
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4. Die hele gang van die geskiedenis moet so 

behandel word soos dit bedoel is, nl. heen

wysend na Christus. 

5. Die werk in standerd 6 gedoen, moet hier in 

valle toepassing kom. 

6. Die skooljaar bied ruimte vir ongeveer 100 

lesse. Daar kan dus een periode aan elk van die 

onderwerpe bestee word. 

(ii) Referensies: 

Openbaringsgeskiedenis - Ou Testament. 

Die betrokke hoofstuk uit 11 Bijbelsch Handboek" (antikw.) 

(vgl. algemene w~rke). 

G. Vos: Biblical Theology. (Gr. Rapids, V.S.A.). 

E. Sauer: Het morgenrood der wcreldredding. (anti

kw&ries) (ook Engelse vertaling: Gr. Rapids 

V.S.A.) - lees met onderskeiding. 

W.H. Gispen: Uit het leven der profeten. 3 dele. 

(antikw.) 

C. Ch. Aalders: De Goddelijke Openbaring inPe eerste 

drie hoofdstukken van Genesis. (Kampen). 

J. Ridderbos: Ret Godswoord der profeten. 4 dele (Kam

pen). 

P.J.S. de Klerk: Woorde en dade van die profete. 

(Pretoria- V.S.). 

Besondere inleiding tot die Ou Testament. 
I 

(Besondere Kanoniek). 

E.J. Young: Introduction to the Old Testament (Gr. 

Rapids, V.S.A.). 

Die Inleidinge by die serie ,.Korte Verklaring der 

Heilig Schrift" (Kampen). 
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Die betrokke hoofstuk in 11Bijbelsch Handboek" 

(antikw.). 

W. HeJ.iksen: Bible Survey. (Gr. Rapids, V.S.A.). 
1\ 

B¥belse Geskiedenis - Ou en Nuwe Testament, 

F.L. Bakker en J.H. Bavinck: Geschiedenis der Gods-

openbaring. 2 dele. (Kampen) 

S.G. de Graaf: Verbondsges\edenis. 2 dele. (Kampen) • ... 
Die betrokke hoofstukke in .. Bijbelsch Handboek" 

(antikw.). 

Stock-Renkema-Waterink: Handboek voor de beoefening 

der Bijbelsche Geschiedenis. 2 dele. (Den Haag). 

P.A.E. Sillevis Smitt: Handboek voor de Heilig Ge

schiedenis. 2 dele. (~ntikw.). 

P.J.S. de Klerk: Handboek vir die Gewyde Geskiede

nis. (Pretoria- V.S.). 

(iii) Leerpan: 

Deel 1. Van die Skepping tot die roeping van 
Abraham. 

I. Die Skepping: 

1. Skepping van die stoflike w~reld. 

2. Skepping van die mens. 

II. Die val in sonde: 

3. Die sondeval.· 

4. Straf en genade. 

III. Kainiete en Seliete: 

5. Kain en Abel. 

6. Lameg en Henog. 

7. Die sondvloed. 

IV. Van Noag tot Abraham: 

8. Die Noagitiese verbond. 

9. Noag se seuns. 

10. Die bou van die toring van Babel. 
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Deel 2. Van Abraham tot Moses. 

I. Die roeping van Abram: 

11. Abram se geslag. 

12. Abram uit Haran geroep. 

13. Die land Kana~n. 

II. Abraham in Kana~n: 

14. Abram se tog na Egipte. 

15. Abram en Lot. 

16. Abram en Me1gisedek. 

17. Die verbond van God met Abram. 

18. Die geboorte van Ismae1. 

19. Die besnydenis. 

20. Abraham en die drie manne. 

21. Die ondergang van Sodom. 

22. Abraham in Gerar. 

23. Die geboorte van Isak. 

24. Die offerande van Isak. 

25. Die dood van Sara. 

26. Isak trou met Rebekka. 

27. Dood en begrafnis van Abraham. 

III. Isak: 

28. Die geboorte van Esau en Jakob. Stryd om 

die eersgeboortereg. 

29. Isak in Gerar. 

30. Jakob ontroof Esau die se~n. 

IV. Jakob: 

31. V1ug na Laban. 

32. Diens by Laban. 

33. V1ug van Jakob uit Padan-Aram. 

34. Pni~1. Ontmoeting met Esau. 

35. Jakob in Kana~n. 

V. Josef: 

36. Josef verkoop. By Potifar. 
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37. Josef word onderkoning in Egipte. 

38. Josef ontmoet sy broers in Egipte. 

39. Jakob trek na Egipte. 

40. Jakob se~n sy seuns en sterf. 

41. Begrafnis van Jakob. Dood van Josef. 

VI. Job: 

42. Die beproewing van Job. 

43. Job en sy vriende. 

44. Job uit sy lyde verlos. 

Deel 3. Van Moses tot Josua. 

I. Die roeping van Moses: 

45. Israel in Egipte verdruk. 

46. Mos&s se geboorte en opvoeding. 

47. Moses in Midian. 

48. Moses gereep. 

II. Die stryd tussen God en Farao: 

49. Die tekens in Egipte. 

50. Die Pasga. 

51. Die uittog. 

III. Die reis deur die woestyn: 

52. Die reis tot by Sinai. 

53. Die ver~ond by Sinai. 

54. Van Sinai tot Kades. 

55. Die agt-en-dertigjarige omswerwing deur 

die woestyn. 

56. In die vlakke velde van Moab. 

Deel 4. Van Josua tot Saul. 

I. Die intog en die verowering van Kanagn: 

57. Die intog in Kana~n. 

58. Die inname van Jerigo en Ai. 

59. Die verowering van die land. 
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60. Die verdeling van die land. 

61. Die alt~ar by die Jordaan. Afskeid en dood 

van Josua. 

II. Die tyd van die Rigters: 

62. Die karakter van die Rigtertyd. Miga. Die 

stry.d met Benjamin. 

63. Otni~l, Ebud, Samgar, Debora en Barak. 

64. Gideon en Abimeleg. 

65. Tola, Jair, Jefta, Ebsan, Elon, Abdon. 

66. Simson. 

67. Rut. 

III. Samuel: 

68. Die geboorte en roeping van Samuel. 

69. Die ark weggevoer na die land van die 

Filistyne. 

70. Samuel rig Israel. 

Deel 5. Israel onder die regering van Saul, 
Dawid en Salome. 

I. Die regering van Saul: 

71. Saul tot koning gekies. Die begin van sy 

regering. 

72. Saul se verwt.rping. 

73. Saul en Dawid. 

II. Die regering van Dawid: 

74. Dawid koning oor Israel. Sy oorlo~. 

Sy sonde. 

75. Dawid en Absalom. Die einde van Dawid 

se regering. 

III. Die regering van Salome. 

76. Die begin van Salome s~ regering. Die bou 

en inwyding van die tempel. 

11. Salome se rykdom en eer. Sy val en dood. 
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Deel 6. Die koninkryke Israel en Juda. 

I. Van die skeuring van die ryk tot die regering van 
Agab en Josafat: 

78. Die skeuring van die ryk. 

79. Die U8nstammeryk onder die regering .van 

Jerobeam tot op Agab. 

80. Juda onder die regering van Rehabeam tot 

op Josafat. 

II. Vanaf die regering van Agab en Josafat tot die 
val van Samaria: 

81. Elia en Agab. 

82. Die oordeel van God oor Agab se huis. Elia 

weggeneem. Optrede van Elisa. 

83. Die koninkryk Juda onder die regering van 

Josafat tot op Hiskia. 

84. Israel vanaf die regering van Jehu tot die 

val van Samaria. 

85. Die profete Jona, Amos, Hosea, Obadja en 

Jo~l. 

III. Vanaf die regering van Hiskia tot die val van 
Jerusalem: 

86. Die regering van Hiskia, Manasse en Amon. 

87. Die profete Jesaja, Miga en Nahum. 

88. Josia en sy opvolgers. Die val van Jerusa

lem. 

89. Die profete Jeremia, Haba~kuk, Sefanja. 

90. Die stadhouer Gedalja. Vlug van die Jode 

na Egipte. 

Deel 1. Ballingskap en Terugkeer. 

I. Israel in Ballingskap: 

91. Die profeet Esegi~l. 

92. Die profeet Dani~l. (2 of 3 lesse). 
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II. Die terugkeer na Kana~n: 

93. Die terugkeer onder Sethbabel. Die profete 
1\ 

Haggai en Sagaria. 

94. Ester. 

95. Esra, Nehemia, die profeet Maleagi. 
' 

(2 of 3 lesse.) 

(f) Standerd 8. Die Nuwe Testament. 

(i) Opmerkings: 

1. Wat hier gegee word, is die gebruiklike inde-

ling van die geskiedenis in die Nuwe Testament. 

Maar hierdie geskiedenis moet op 'n bepaalde 

wyse getnterpreteer word. 

2. Dwartsd8ur hierdie geskiedeni; in die Nuwe 

Testament moet ons die openbarinesgeskiedenis 

volg soos gegee deur Bavinck. Christus moet · 

in die sentrum staan, en die Nuwe Testament moet 

gesien word as die vervulling van God se belof-

tes. Hier weer die weg van sonde, verlossing, 

dankbaarheid. Die gedurige na vore kom van die 

weg van die saligheid en die van die verderf 

moet opgemerk word. Christus se liefde maar 

ook sy geregtigheid moet aan die kind geleer 

word. 

3. Die aardrykskunde en oudheidkunde soos· aange-

gee is vir standerd 6, moet hier ook weer 

nuttig aangewend word ter verheldering van die 

geskiedenis. 

4. Daar kan op ongeveer 100 lesperiodes vir die 

jaar gereken word. 



- 573 -

(ii) Referensies: 

Algemene inleiding tot die Nuwe Testament • 

. 
Beginsels van Skrifverk1aring. 

F.W. Grosheide: Hermeneutiek van het Nieuwe Testament. 

(teologies-wetenskap1ik) (Amsterdam). 

s. Greydanus: Schriftb&ginselen ter schriftverklaring. 

(Kampen). 

Kanan, Teks, Gesag ens. 

Dr. J.D. du Toit: Die Bybel is die Woord van God. 

(Pro Rege-Pers Beperk, Potchefstroom). 

E.J. Young o.a.: The Infallible Word (Philadelphia, 

v.s.A.). 

S. Greydanus: Schriftgeloof en Canoniek, (Kampen). 

F. Kenyon: Our Bible and the ancient manuscripts. 

(London). 

F. Kenyon: Handbook to the Textual Criticism of the 

N.T. 2de druk 1951. (Gr. Rapids, V.S.A.). 

Prof. E.P. Groenewa1d: Die Nuwe Test~,ment deur die 

eeue bewaar. (Pretoria- V.S.). 

Die betrokke hoofstukke uit 11 Bijbe1sch Handboek" 

( antikw.) 

Openbaringsgeskiedenis - Nuwe Testament. 

G. Vos: The Selfdisc1osure of Jesus. (Pretoria- V.S.). 

F. Pos.tma: Paulus. (Pretoria- V.S.) 

P.J.S. de Klerk: Woorde en Dade van .Jesus. (Pretoria 

- v.s.). 
Die betrokke hoofstukke in 11 Bijbelsch Handboek 11 

(antikw.). 

J.H. Bavinck: Geschiedenis der Godsopenbaring. 

(Kampen). 
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Besondere inleiding tot die Nuwe Testament. 

(Besondere Kanoniek). 

H.C. Thiessen: Introduction to the New Testament. 

(Gr. Rapids, V.S.A.) 

Die Inleidinge van die aerie .. Korte Verklaring der 

H • S • " ( Kampen) • 

Die betrokke hoofstukke in .. Bijbelsch Handboek" 

( antikw.). 

P.J.S. de Klerk: (Diktaat) Inlciding tot die Nuwe 

Testament. (Verkr~aar by: Pro Rege-Pers, 

Potchefstroom). 

W. Hendriksen: Bible S~ey. (Gr. Rapids, V.S.A.). 

Bybelse Geskiedenis - Ou en Nuwe Testament. 

F.L. Bakker en J.H. Bavinck: Geschiedenis der Gods-

openbaring. 2 dele. (Kampen). 

S.G. de Graa:t:: Verbondsgeskiedenis. 2 dele. (Kampen). 

Die betrokke hoofstukke in 11 Bijbelsch Handboek" 

(antikw.). 

Stock-Renkema-Waterink: Handboek voor de beoefening 

der Bijbelsche Geschiedenis. 2 dele. (Den Haag). 

P.A.E. Sillevis Smitt: Handboek voor de Heilige Ge

schiedenis. 2 dele. {antikw.). 

P.J.S. de Klerk: Handboek vir die Gewyde Geskiedenis. 

(Pretoria- V.S.). 

(iii) Leerplan: 

Deel 1. Die lewe en werke van die Here Jesus. 

I. Israel in die dae van Jesus: 

1. Israel as onaerdeel van die Romeinse Ryk. 

2. Die geestelike toestand van die volk Israel. 

3. Hoe ken ons die lewe van die Here Jesus? 
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. 
II. Voorpereiding vir die werk: 

4. Die geboorte van Johannes die Doper. 

5. Die aankondiging van die geboorte van Jesus. 

6. Die geboorte van die Here Jesus. 

~In die tempel te Jerusalem. 

8. Die wyses uit die Ooste. 

9. Die twaalfjarige Jesus in die tempel. 

10. Johannes die Doper en sy prediking. 

11. Die doop van die Here Jesus. 

12. Die versoeking in die wo&styn. 

III. Die begin van die arbeid: 

13. Oorsig van die tydperk van drie jaar. 

14. Die eerste dissipels. 

15. Die brui1of in Kana. 

16. Die tempe1reiniging. 

17. Die verblyf van die Here Jesus in Judea.• 

18. Die reis deur Samaria. 

IV. Eerste prediking in Gali1ea: 

19. Kana en Nasaret. 

20. Die wonderbare visvangs. 

21. 'n Tyd van wonders. 

22. Terugkeer in Kapernaum. 

23. Die genesing van die 1amme in Betesda. 

V. 'n Ja~r in Ga1ilea: 

24. Terug na Galilea. Die roeping van die 

twaalf apostels. 

25. Die Bergrede. 

26. Die kneg van die hoofman, die jongeling 

van Narn. 
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27. Die twyfel van Johannes die Doper. 

28. In die huis van Simon die Farise~r. 

Die sondares. 

29. Laster en vyandskap. 

30. Lerende deur gelykenisse: die saaier, die 

groei, die onkruid, die mosterdsaad, die 

suur,qeeg, skat in die akker, die p~rel, 

die visnet. 

31. Die worsteling met die bose. 

32. Nuwe wonders in Kapernaum. 

33. Die · reis van die apostels. Die dood van 

Johannes. 

34. Die vermenigvuliging van die brode. Storm. 

Die brood van die lewe. 

VI. Omswerwinge: 

35. Gesprek oor die wassinge. Die Kananese vrou. 

36. In Dekapolis. Die teken van die hemel. 

Die suurdeeg. 

37. Cesarea Filippi. Die belydenis van Petrus. 

Lydensaankondiging. 

38. Die verheerliking op die Berg. Die maan

sieke seun. 

39. In Kapernaum. Die tempelbelasting. Wie 

die meestt. is. 

40. Die reis na Jerusalem. Gebeurtenisse in 

en by Samaria. 

VII. In Jerusalem: 

41. Op die Loofhuttefees. Die lewende w&ter. 

42. Die oorspeli~vrou. Christus die lig van 

die w~reld. 
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43. Die gonesing van die bli~eborene. 
44. 'n Les ocr naasteliefde. 

45. Die herder en die skape. 

VIII. Laaste omswerwinge: 

46. Eerste ontmo~tinge in Perea. 

47. Wonders en gelykenisse. 

48. Die verlore skaap. 

49. Die opwekking van Lasarus. 

50. Twee gelykenisse ocr die aardse geed. 

51. Die laaste onderwys in die land van Efra!m. 

52. Op weg·na Jerusalem. 

5.3.. Jerigo. 

IX. Die weg na die Kruis: 

54. Bethani~. Die intog in Jerusalem. 

55. Twisvrae en teenstand. 

56. Onderwysinge en voorspellings. 

57. Drie gelykenisse oor die einde. 

58. Die maaltyd in Bethani~. 

59. Die Paasmaaltyd. Die Heilige Nagmaal. 

60. Getsemane. Die gevangeneming. 

61. In die huis van Kajafas. Veroordeling 

en verlo~ning. 

62. Voor die geregshof van Pilatus. 

63. Die kruisiging. 

64. Die be~rafnis. 

X. Die verskyn~nge: 

65. Die Passmore. 

66. Verdere gebeurtenisse in enraby Jerusalem. 

67. Verskyninge in Galilea. 
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68. Die hemelvaart. 

69. Jesus die Christus. 

Deel 2. Die Jong Gemeente. 

I. Aangegord met krag: 

70. Die dissipels na die hem01VaGrt. Keuse 

van lViatthias. 

71. Die Pinksterfees. 

72. Die jong gemeente. Uitbreiding en ver-

volginge. 

73. Die 11 Sewe manne". Stefanus. 

74. Die gemeente in Samaria. Die kamerling. 

75. Die bekering van Saulus. 

76. Die rondreis van Petrus. Cornelius. 

77. Nuwe vervolginge. Jakobus gedood. Petrus 

gevange. 

II. Na die heidenw~reld: 

78. Die gemEente van Antiochi~. Begin van 

die eerste Sendingsreis. 

79. Die t;;t:.rste sendingsreis. 

80. Die apostelvergadering in Jerusalem. 

81. Begin van die twc.ede sendingsreis (tot 

Filippi). 

82. Die tweede sendingsreis ( vervolg). 

83. Die derde sendingsreis. Efese. 

84. Die derde sendingsrei s ( vervolg). Na 

Jerusalem. 

85. In Jerusalem. Gevange. 

86. In die gevangenis van Cesarea. 

87. Die reis na Rome. 



- 579 -

88. Paulus as gevangene in Rome. 

89. Laaste reise van die apostel. Sy einde. 

90. Skrywers en apostels. 

91. Di6 Christelike gem6ente in die dae van die 

apostels. 

Deel 3. Die laaste dinge. 

92. Die Antichristelike Mag. 

93. Die wederkoms van Christus. 

94. Di0 laast<;; dinge. 

95. Die toekomende eeu. 

(g) Standerd 9. Kerkgeskiedenis. 

(i) O;Qmerkings: 

1. Hoofsaak by die behandeling van die kerkge

skiedenis is die blootlegging van God se raade

plan met die Christelike kerk op aarde. Daar

om sal nie soseer op datums en konsilies ens. 

gelet word nie, maar eerder op die bre~ stroom 

en die rol wat bepaalde persone vervul het 

deur God se genade. 

2. Die aandag moet vervolgens sterk gevestig word 

op die weg van die geloof: sonde, verlossing, 

dankbaarheid. 

3. Ten derde: Die wonderbsarlike leiding van die 

Heilige Gees deur dieptes na hoogtes van geloof. 

4. Die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis moet liefs 

uitgeskakel word. Ons kan slegs sover as die 

gemeenskaplike erfenis van ons drie Afrikaanse 

kerke gaan: die drie Formuliere van Enighcid -
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na1atenskap van die Sinode van Dordrecht 1618/19. 

5. Die doe1 moet hier wees om ongeveer 80 1esse aan 

te bied al maak die skoo1rooster tans vir slegs onge-

veer 40 lesure voorsiening, Hopelik sal hierdie toe

stand metteryd verbeter. 

(ii) Referensies: 

Kerkgeskiedenis. 

J.H. Landwehr: Kerkgeschiedenis. 4 dele. (antikw.), 

H. Berkhof: Geschiedenis der K~rk. 5de druk. (Nijkerk). 

Kaajan en Meima: Beknopte Kerkgeschiedenis. (Gron-

ningen). 

K. Norel: Een vaste burcht. Vertelboek der Kerkge

schiedenis. (Kampen). 

H.A. v.d. Mast: Beelden en Sch"tsen lit de Kerkge

s.chiedenis. (antikw.). 

S. du Toit: Handboek vir die studie van die Kerkge

skiedenis. 3de hers. dr. (Pro Rege-Pers Bpk., 

Potche:fi:troom). 

S. Szabo: De opmars der waarheid. (Kampen). 

P.A. de Rover: De strijdende Kerk, Groot Vertelbo~k 

van de Kerkgeschiedenis. 5 dele (Groningen). 

(iii) Leerp1an. 

Inleiding: 1. Verklaring van (a) Heilige, algemene, 
Christelike Kerk. 

(b) Die volheid van die 
tyd. 

2. Indeling van die kerkgeskiedenis in Ou, 

Middeleeuse en Nuwe Kerkgeskiedenis. 
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A. Die ou Kerkgeskiedenis.(Pinkster tot 800 
na c.). 

I. Die e&rste drie eeue tot Konstantyn die Grote 
(232 n.C.): 

l. Pinkster en die gemcente van Jerusalem. 

2. Eerste mtbreiding van die kerk: die werk 

van die apostels. 

3. Stryd en oorwinni~g. 

4. Vervolgers en vervolgdes gedurende die 

eerste drie eeue: hele aantal. 

II. Konstantyn I tot Karel die Grote (323- 800): 

5. Die Christendom ontwikkel van Staatskerk 

na KE:rkstaat. 

6. (a) Kerkvaders. 

(b) Kloosters. 

(c) Moha.mme dani sme. 

7. Die opkoms en verval van die pousdom. 

B. Die Middeleeue. (800- 1517). 

8. Die geestelike en kerklike lewe in die 

mida.eleeue: 

(a) Monnike - ordes: kloost~rordes, geeste-

like ridderordes, bedelordes. 

(b) Kruistogte. 

(c) Kerklike lewe. 

9. Mislukte hervormingspogings in die kerk 

self. 

10. Voorlopers van die Hervorming: 

(a) Die Waldense. 

(b) Die 11 Broeders des Gemeenen Levens". 
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(c) Wicliff. 

(d) Johannes Huss. 

(e) Hieronimus van Praag. 

c. Die Nuwe Kerkgeskiedenis. (1517- 1800). 

I. B1oeitydperk van die Hervorming tot die Wesfaa1se 
Vrede (1517- 1648). 

11. Maar ten Luther. 

12. Ulrich Zwingli. 

13. Johannes Calvyn, 

14. Die Hervorming in Frankryk, Enge1and en 

Skotland. 

15. Die Hervorming in Nederland. 

II. Van die Wesfaalse Vrede tot die 18e eeu: 

16. Die kontra-hervorming in die Roomse kerk 

en verva1 in die Protestantse kerk. 

17. Gevoe1sgodsdiens: 

(a) Pi~tisme; 

(b) Herrnhutisme; 

(c) Metodisme. 

18. Verstandsgodsdiens: Aufkl~rung. 

III. Die erfenis van ons vaders: Die drie Formu1iere 

van Enigheid as die grondslag van ons drie Afri

kaanse Kerke. 

(h) Standerd 10. Geloofs1eer en Godsdienstige 
Leiding. 

(i) Opmerkings: 

1, In hierdie tydperk, 17 - 18 jaar, is die kind 



se lewe vol probleme en raaisels hoe om die 

sekul~re in lyn met die godsdienstige te bring, 

h~om die lig van Godse Woord oor sy hele 

lewe te laat val. Hy moet nou leer dat die 

hele lewe godsdiens is omdat elke dag vir die 

gelowige in 'n sekere sin Sondag is. Daarom 

kan die Nederlandse Geloofsbelydenis en die 

Dordtse Leerre~ls binne sy belewingsterrein ge

bring word by wyse van vraagstukke waarmee hy 

hom bemoei en ook waarmee hy hom behoort te bemoe~ 

Op hierdie terrein kan die n~historiese ge

deeltes van die Bybel besonder goed te pas kom. 

Hierdie werk moet dan gesien word as die sluit

steen van die kursus vir die middelbare skool. 

In hierdie jaar moet gepoog word om die leer-

ling se lewensbeskouing finaal in te weef in 

wat hy in die vorige jare geleer het. Daarom 

moet nou pertinent na die lewensvraagstukke ge

gaan word en uit die Bybel en die Belydenis

skrifte die antwoorde daarop geput word. 

2. Die onderwyser vir hierdie werk sal dus in 

twe~rlei opsig baie goed onderl~ moet wees, t.w. 

in die geloofsleer en in die· psigologie van 

hierdie leeftyd. Daar mag nooit die minste 

sweem van twyfel by die leerling gewek word nie, 

en in alle geval~e moet die Woord van God die 

finale antwooPd gee. 

3. Die nie-historiese gedeeltes van die Ou en 

Nuwe Testament sal hier sterk na vore gebring 

moet word om in baie gevalle die regte leiding 

te kan gee. In alle gevalle moet uit die Bybel 

geput word. 
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4. Voorsiening vir ongeveer 80 lesse moet gemaak 

word, alhoewel ons tans oor die helfte soveel 

lesure beskik. Hopelik kom hierin mettertyd 

verbetering. 

(ii) Referensies: 

Kerkleer. 

H. Bavinck: Magnalia Dei. (antikwaries). 

G.C. Berkouwer e.a.: Het Dogma der Kerk. (Groningen). 

A.D.R. Polman: Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. 4 

dele. (Franeker). 

E.E. van Rocyen: Die Nederlandse Geloofsbelydenis. 

(Bloemfontein). 

J. G. Feenstra: De Der41Be Leerregelen. (Kampen). 

H. Veldkamp: Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de 

Heidelbergse Catechismus.·2 dele. (Franeker). 

Metodiek. 

J. Chr. Coetzee en H.J.J. Bingle: Beginsels en metodes 

van die Middelbare Onderwys. Hoofstuk II oor: 

Godsdiensonderwys. (Pretoria- V.S.). 

C.J.H. de Wet en J. Chr. Coetzee: Die Beginselst Me

tode en Geskiedenis van die Kategetiese Onder

wys. (Potchefstroom). 

E. Greyling: Godsdiensonderwys in die skool (Bloem

fontein- Sond. Bkh.). 

Kanon, Teks, gesag ens. 

Dr. J.D. du Toit: Die Bybel is die Woord van God. 

(Pro Rege-Pers Beperk, Potchefstroom). 
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E.J. Young a.o.: The Infallible Word (Philadelphia, 

V.S.A.). 

G. Ch. Aalders: Oud-Testamentische Kanoniek (teolo

gies-wetenskaplik). (Kampen). 

Die betrokke hoofstukke uit .. Bijbelsch Handboek" 

(antikw.). 

(iii) Leerplan: 

1. Die kennis van God: God die hoogste goed; Gods

kennis verskillend van alle ander kennis. 

2. Openbaring (algemeen): Openbaring bron van 

godsdiens; oorsprong, wese en doel van die 

openbaring; algemene en besondere openbaring; 

algemene openbaring in natuur, geskiedenis 

en in die mens self; bewyse vir die bestaan 

van God; waarde van hierdie openbaring. 

3. Openbaring (besonder): deels uitwendig, 

deels inwendig; die inhoud van die besondere 

openbaring is die Bybel; die doel is ver~ 

heerliking van God en verlossing van die 

mens. 

4. Die Heili~Skrif: openbaring en Skrif; in~ 

spirasie; eienskappe van die Bybel. 

5. Die Heilige Skrif: gesag. 

6. Skrif en belydenis: 

1. Die wese van God: onbegryplikheid en ken

baarheid van God; eienskappe van God; die ken

nis van die geloof. 

8. Die Drie-eenheid: Vader, Seun en Heilige 

Gees; bewyse in die Bybel; die Wvrk van God 

die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. 
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9. Skepping en voorsienigheid 

is a1tyd werkende. 

God die 1ewende 

10. Oorsprong, wese en bestemming v~n die mens. 

11. Sonde en dood. 

12. Die genadeverbond. 

13. Die persoon van Christus. 

14. Die werk van Christus. 

15. Die uitstorting van die Hei1ige Gees. 

16. Die roeping: wedergeboorte, ge1oof, bekering. 

17. Die regverdigmaking. 

18. Die hei1igmaking en vo1harding. 

19. Die kerk van Christus. 

20 .. Die genademiddels. 

21. Die voleinding van die w~re1d. 

22. Die gebed in die Bybel. 

23. Die lofsang'in die Bybel. 

24. Die klaaglied in die Bybel. 

25. Liefdad:fgheid. 

26. Ge1oof en goeie werke. 

27. Vrym~igheid van God se genade. 

28. Armoede. 

29. Jesus en die vrou. 

30. Jesus en die kind. 

31. God die Bron van alle gesag (gehoorsaamheid). 

32. Die 1ewe na Gods gebod (dankbaarheid). 

33. Ons godsdiens. 

34. Ons erfenis. 




