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HOOFSTUK 11 

CHRISTELIKE GEESTESWEERBAARHEID IN DIE OPVOEDING 

1. INLEIDING 

Die wIre Id van vandag bestaan eintlik uit drie "wlrelde", 

naarnlik die sogenaarnde Weste, die Ooste en die voormalige 

koloniale gebiede met hul vryheidsideaal en verwerping van 

vreernde gesag. Hierdie verskillende Ifwerelde" het elk 'n 

bepaalde politieke rnag wat die draer is van 'n lewensbeskou

like rnag of ideologie. Suid-Afrika het 'n onlosmaaklike deel 

van die veranderde wereld van die tweede helfte van die twin

tigste eeu geword. 1 

Die mensheid is vir rninstens twee eeue al besig om horn in toe

nemende mate van die godsdiens en die kerk af te keer, op soek 

na 'n aardse heilstaat. Hierdie geestesbeweging word in ons 

tyd kragtiger as ooit tevore voortgedra deur die rnoderne 

Humanisme, die Kommunisme, die Nieu-Marxisme, die Liberalisme 

en andere, maar besonderlik deur die Liberalisrne - 'n vryheid 

met algehele verwerping van gesag en absolute ongebondenheid 
2van die mens. 

1. Van der WaIt, C.P.: Magte en ideologiee van ons tyd, p.5 

2. Idem., p.6 
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Ons wereld is uitgelewer aan die magte van geweld en rewolusie 

waarvoor die huidige tyd bekend geword het en daarom het dit 

meer as ooit vantevore nodig geword dat alle opvoedende instan

sies in 'n land soos Suid-Afrika met sy Christelik-nasionale 

lewensbeskouing, hul sal beywer om lewensbeskoulike aange

leenthede op 'n Christelikverantwoordbare wyse te hanteer en 

te bevorder. 

Die Christen-Afrikaner bevind horn vandag in 'n sogenaamde 

Christenland met tradisionele verbondenheid aan sy volksver

lede. Hy staan as gelowige van dag tot dag in 'n besondere 

verantwoordelike posisie in 'n samelewing met al die talryke 

situasies en verhoudinge wat dit meebring. Hy word gebore 

as kind van sy ouers, besoek die skool vir minstens tien jaar, 

hy word lidmaat van sy kerk en burger van sy staat. Op sy 

weg na mondigheid kry hy te doen met sy huislike opvoeding, 

die skool, die wetenskap, met verskeie instellings en orga

nisasies. In sy ontwikkelingsgang dring allerlei nuwe vrae 

en probleme hulle aan horn op. Hy kom in aanraking met pro

bleme van sosiale verhoudinge, vermaaklikhede, verskeie vorme 

van kuns en kultuur, probleme wat vervleg is met die ekonomie, 

die regswese, die godsdiens, die opvoeding, ensovoorts. Hier

die situasie kan lei tot ontsettende verwarring, frustrasie 

en verset indien hy nie tot helderheid kom oor al hierdie pro

bleme en vrae nie. Op sy weg deur die wereld behoort elke 

opvoedende instansie In positiewe bydrae te lewer om in sy 

behoefte aan 'n steekhoudende maatstaf vir die beoordeling van 
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sy wereld te voldoen. Hy begin worstel met die vraag wat 

die sin van die wereldgebeure rondom horn is. 1 

Elke mens - veral die jeug - soek na 'n bevredigende lewens

en wereldbeskouing, en omdat die magte van die ongeloof elke 

dag sterker word - ook in Suid-Afrika - het dit nou noodsaak

liker geword as ooit dat opvoeding en onderwys die j eug tot 

Christelike volwassenheid moet lei, tot 'n selfstandige keuse 

van die Afrikaner se Christelik-nasionale lewens- en wereld

beskouing. 

2. OPVOEDKUNDIGE ANTROPOLOGIE 

In die opvoedkundige antropologie het ons te doen met die kind 

in sy verhouding tot mondigheid. Die volwassene-wat-is (die 

mondige) moet die kind-wat-moet-word (die onmondige) lei tot 

volwassene-wat-behoort-te-wees (mondigheid). Hierdie begrip 

tlwat-behoort-te-wees lt impliseer die weerbaarmaking van die 

mens. Weerbaarheid is dus in werklikheid tn mondigheidsideaal. 

As ons die kind in verband met weerbaarmaking bespreek, het 

ons te make met 'n pedagogiese onderwerp. Dit is 'n handeling 

waaraan verskillende volwassenes in 'n mindere of meerdere 

mate aandeel het - bewustelik en/of onbewustelik,so08 byvoor

beeld die ouer~ onderwyser, predikant en ander volwassenes in 

sosiale verband. 

1. Venter~ E.A.: Die gelowige in die samelewing, Voorwoord 
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Dit moet duidelik begryp word dat hier met "weerbaarheid" 

Christelike weerbaarheid bedoel word en dat sodanige weer

baarheid van die jeug as pedagogiese ideaal gestel word. 

Geestelike weerbaarheid het slegs sin indien dit gekwalifi 

seer word as Christelik omdat die bestemming van die mens ten 

diepste die diens aan God is. 1 Die hele geskape werklikheid 

bestaan tot eer en verheerliking van God. Daarom kan die 

Opvoedkunde nie ter wille van die Opvoedkunde beoefen word nie. 

Selfhandhawing en selfverwerkliking, wat as doelstellings van 

die weerbaarheidsideaal gesien moet word, het slegs sin as dit 

2in diens staan van die religieuse bestemming van die mens. 

Die "weerbaarheid" van die jeug beteken nie (soos die begrip 

"weerbaarheid" moontlik op die oog af misleidend mag aandui) 

dat die jeug defensief ingestel moet word teen 'n offensiewe 

humanisme nie. Nieteenstaande die feit dat die Protestants-

Christelike visie in Suid-Afrika ernstig bedreig word en daar 

dus 'n bereidwilligheid by die jeug moet wees om ons erfenis 

te verdedig, moet voorop tog altyd die besef leef: "Die 

oorwinning is vir die Christen in beginsel reeds behaal; daarom 

is ons geroepe om vanuit die oorwinning te leef en ons erfenis 

in nuwe tye steeds verder te ontsluit. Dit sal vanself teen

1. 1 Korinthiers 1:31 

2. Van Wyk, J.H.: Kosmologie, opvoeding en opvoedkunde, p.8 
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stellings oproep en op botsings met ondermynende magte uitloop. 

Dit is immers juis op die wyse dat die jeug die verskillende 

-ismes in die lewe teenkom, nie as uitgewerkte boekteorie nie, 

maar as teenstellings en teenstanders in die antitese op die 

verskillende lewensakkers."l 

As daar gedink word aan die funksie van verskillende lewensver

bande ten opsigte van die geestelike weerbaarmaking van die 

Afrikanerjeug, is dit duidelik dat alle opvoedingsinstansies 

die omvang en doelstellinge van hulle taak sal moet besef en 

aanvaar. Hier word veral gedink aan die huisgesin, die skool 

en die kerk. Die jeug moet positief opgevoed word om op 

Christelike wyse inisiatief te neem sodat die openbare mening 

langs hierdie weg Christelik-gereformeerd kan word. 

3. 	 WAT IS WEERBAARHEID ANTROPOLOGIES GESIEN? 

3.1 Wat is die mens? 

Volgens die ou Griekse en veral middeleeuse skolastieke antro

pologiese model bestaan die mens uit twee substansies, uit 

twee komponente wat verenig word tot een substansie, naamlik 

die onsterflike (geestelike) sielsubstansie, gesien as 'n same-

binding van die normatiewe aspekte van die mens se bestaan, 

1. 	 Stone, H.J.S.: "Protestants-Christelike weerbaarheid en 
die QPvoeding." Tydakrif vir Christelike Wetenskap, jaar
gang 7, lst e kwartaal, 1911, p.8 
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en die liggaamsubstansie wat die natuursye van die mens se 

aardse bewerktuiging bevat. l Hoewel dit ook 'n tradisionele 

teologiese mensbeskouing is, is dit nie van Bybelse oorsprong 

nie. 

Hierdie opvatting is vandag gemeenplaas en word deur die on

ingeligte algemeen onnadenkend en klakkeloos aanvaar. Dit sou 

beteken dat 'n mens tot 'n bevredigende mensleer sou kan kom 

indien 'n versameling van detailkennis aangaande die mens gemaak 

word. Hierdie beeld laat egter geen ruimte vir die religieuse 

sentrum van die menslike bestaan nie. 

Die feit dat die mens like persoon drie grondverhoudinge vertoon, 

mag egter nie uit die oog verloor word nie. In die eerste plek 

verkeer die mens in relasie tot sy eie haas onbegrensde er

varingswereld. Dit is 'n verhouding van die "menslike ego tot 

die tydelike wereldorde waarin ons geplaas is".2 Die diepste 

kern van menswees, die religieuse wortel, kom egter langs hier

die weg nooit in sig nie. 

In die tweede plek is daar die intermenslike - ook bekend as 

die ek-jy-verhouding. In die intermenslike verhoudinge is daar 

egter ook talryke gesigspunte te onderskei. Die belangrikste 

1. Kock, P. de B.: Christelike Wysbegeerte, p.83 

2. Dooyeweerd, H.: Wat is die mens?, p.ll 
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vraag voortvloeiend uit hierdie stelling is: Watter een of 

watter groep van hierdie baie moontlike intermenslike verhou

dinge (vriendskap-, liefdes-, regs-, sosiale verhoudinge, 

ensovoorts) bied 'n totaalbeeld van die mens? Nie een van 

hulle raak egter die sentrum van die selfheid nie. 

In die derde plek staan die mens sentraal en totaal in verhou

ding tot sy oorsprong. Kock beweer "dat die eerste en wortel

vraag met betrekking tot die mens gestel moet word uit die 

derde grondverhouding, te wete die ten opsigte van die oorsprong. 

Hier het ons immers met 'n totale verhouding te doen. Daarom 

raak 'n vraag, in hierdie verhouding gestel, die worteleenheid 
1 van ons menswees n • 

Omdat die mens se siening van homself korreleer met sy godsopvat

ting kan ons in die Christelik-reformatories-georienteerde 

wysbegeerte 'n Christelike siening van die mens verwag. Die 

hoofkenmerke van so 'n antropologie sou die volgende wees: 

Die grondgedagte dat die mens geskape is na die beeld van God 

impliseer 'n godbetrokkenheid van die ganse menslike bestaan. 2 

Volgens Dooyeweerd het Calvyn beweer dat egte kennis van ons

self afhanklik is van egte kennis van God en dit is die sleutel 

tot die antwoord op die vraag: Wie is die mens?3 Verder se 

1. Kock, P. de B.: op. ci t ., p. 85 
2. Vergelyk Psalm 139 en Gen.1:26 
3. Dooyeweerd, H.: op.cit., p.13 



25. 


hy: ffHierdie sentrale kennis kan die resultaat wees slegs van 

Gods Woordopenbaring,l werkende in ons hart - die religieuse 

sentrum van ons bestaan - deur die krag van die Heilige Gees." 2 

Die mens kan uit homself niks aanbied nie, maar - gekonfronteer 

met die Woord van God in sy hart - kan hy slegs luister en ont

vang. Hy is in homself verlore, maar indien hy deur die 

werking van die Heilige Gees in sy hart herbore word, sal sy 

Woord deurdring tot die wortel van sy mens like bestaan en die 

sentrale dryfkrag van sy ganse Christelike lewe met sy verskei

denheid van lewensterreine word. Die grondmotief van die 

Woordopenbaring moet die sentrale dryfkrag van sy lewe word. 3 

Dit 	was deur die eeue heen egter tn neiging by die mens om God 

en homself in die tydelike wereld te soek omdat hy die volle 

diepgang van die Woordopenbaring nie begryp nie. Hierdeur het 

hy dikwels die afgodediens ten prooi geval omdat hy die ware 

kennis van God en ware selfkennis verloor het. Die foutiewe 

verdeling van die menslike lewe in In natuurlike en In bo

natuurlike sfeer (soos verkondig deur die Griekse filosofie en 

gesanksioneer deur die Rooms-Katolieke Kerk en selfs aanvaar 

deur die skolasties-Lutherse en die skolasties-Gereformeerde 

teologie) het die beginpunt geword van die verwereldliking 

wat uitgeloop het op die krisis van die hedendaagse Westerse 

1. 	 Woordopenbaring, naamlik die van skepping, sondeval en ver
lossing deur Jesus Christus in die gemeenskap van die 
Heilige Gees. 

2. 	 Dooyeweerd, H.: op.cit., p.13 
3. 	 Idem., p.15 
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kultuur en op die geestelike ontworteling daarvan. Dooyeweerd 

sien dit as die sogenaamde natuursfeer wat oorgegee is aan die 

heerskappy van 'n afvallige religieuse grondmotief - aanvanklik 

aan die van die Griekse denke en later aan die van die moderne 

humanisme. 

As daar dus werklik Christelik oor die mens besin word~ is die 

eerste antropologiese vraag wat horn opdring, die vraag: Wat 

is die hart van die mens? Kock se die "hart ll kan inderdaad 

beskou word as die religieuse brandpunt van die hele menslike 

bestaan op aarde terwyl die liggaam die uitdrukkingsveld is 
1van die hart. Soos die hart is, so sal die mens wees. 

Strydom beskryf die hart of selfheid of "Ek" of "Ego" van die 

mens as die konsentrasiepunt van sy aardse bestaan en daaraan 

bepaal dit die rigting van alle menslike handelinge en juis 

daarom moet die hart bewaak word meer as alles wat bewaar moet 

word,2 "want daaruit is die oorspronge van die lewe".3 Die 

mens word dus deur God geroep om Horn te verheerlik in al sy doen 

en late omdat sy hart op God gerig is: in Kerk en godsdiens, 

maar ook op alle terreine van die menslike wereld. Die pro

bleem le egter daarin dat, om die mens waarlik te ken, jy sy 

hart of selfheid moet ken en niemand ken dit in waarheid nie 

behalwe God. 

1. 	 Kock, P. de B.: op.cit., p.87 
2. 	 Strydom, A.H.: Diktaat - Die program van Jeugweerbaarheid 

as opvoedkundige (didaktiese) probleem, p.13 
3. 	 Spreuke 4:23 
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Volgens die Skrif moet die mens gesien word as die kulminasie

en konsentrasiepunt van die skepping en het God die mens goed 

en na sy beeld geskape. 1 Die hart van die mens was vry in 

sy gebondenheid aan God, aan die wet en aan sy eie aard. 

In hierdie toestand was die mens in staat om te luister na 

elke woord wat uit die mond van God uitgaan omdat Gods Woord 

die rigsnoer van sy lewe was en die ingesteldheid van sy hart, 

sy religie, reg was. 

Hierdie toestande van menslike heiligheid het egter tot 'n 

einde gekom met die sondeval van die mens in die paradys.2 

Hierdeur is alles in Godvervreemding gesleep en in Godevyandig

heid omgekeer. Die sonde is nie die gevolg van 'n skeppings

fout van God nie. Sy handewerk is immers goed en volmaak. 

Die oorsprong van die kwaad moet primer gesoek word by Satan 

en sy trawante. Hy is die vader van die leuen en in opstand 

teen God. 3 Kock beweer dat sonde 'n onheilige onsinnigheid 

is, die dwaasheid gekroon, dis onafleibaar en onnarekenbaar. 

Sodra die sonde verstaanbaar word, is dit nie meer sonde nie. 4 

Deur hierdie onheilige onsinnigheid (sonde) het die hart van 

die mens, wat God vir en tot homself geskape het, van God af

vallig geword en nou is dit dood in die misdade en die s~ndee 

1. GeneAis~lt26 

2. Romeine 5:12 
3. Johannes 8:44 
4. Kock> P. de B.: op.cit., p.14 
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Wanneer die mens se hart op In afgod gerig is, word al sy han

delinge dienooreenkomstig in 'n afvallige rigting gelei. 1 

So In mens kan horn nie voor God verantwoord nie. 

Slotgedagte 

Dooyeweerd kom tot die slotsom dat, as 'n antwoord gevind moet 

word op die vrae: Wat is die mens? Wie is hy? die mens 

self geen antwoord kan gee nie. Dit is egter vrae wat deur 

Gods Woord, wat die religieuse wortel en sentrum van die mens

like natuur aandui, beantwoord word. Die mens het alle ware 

selfkennis verloor sedert hy van God vervreem het. Die Woord 

ontmasker die leegheid en onsinnigheid van die wanvoorstel

lings van die mens like selfheid wat deur sy gevalle denke ont

werp word. "Dit is slegs hierdie Woord wat deur sy radikale 

greep 'n egte hervorming van ons siening van die mens en van 

die tydelike wereld te weeg kan bring~2 In teenstelling met 

die Christelike siening van Dooyeweerd en ander gelowiges staan 

die ateistiese denkers soos Sartre, Heidegger en Nietzsche 

vir wie God die vernaamste struikelblok in die weg van die mens

like vryheid geword het. 3 

Nie alleen die Gddsidee moet verdwyn nie, maar ook die gedagte 

dat die mens afhanklik is van wette wat buite homself staan. 

1. Strydom, A.H.: op.cit., p.13 
2. Idem. 
3. Venter, E.A.: Ontwikkeling van die Westerse denke, p.l08 
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Hy wil outonoom, dit wil se, selfwetgewend wees. As die mens 


in God glo wat alles geskep het en aan wie hy onderworpe is, 


vlug hy - volgens ateistiese denkers - weg van sy eie vryheid 


en verantwoordelikheid. 1 


Volgens Sartre is die diepste hartstog van die mens om bevry 


te word van die binding van sy eie liggaam en los te wees van 


die wereld wat horn aan alle kante omring en benoud maak. 


As antwoord op die vraag: Wat is die mens? beweer Sartre: 


"Sy oorsprong is absurd, sy bestaan is absurd en sy einde is 


absurd. 112 Hierteenoor stel die Christelike antropologie die 


sinvolheid van die menslike bestaan as hy sy roeping uitleef, 


sy ontvange mandaat aanvaar binne die antitese waarin hy horn 


bevind. 


As die vraag: Wat is die mens? dus uit Christelike perspek

tief gesien, beantwoord moet word, word die wese van die mens 


aan homself onthul as geskape "na Gods beeld" en kan hy as 


ganse mens slegs geken en verstaan word vanuit sy religieuse 


verhouding. Dit is die verhouding wat aan die mens-medemens

3en die mens-wereld-verhouding diepe sin en betekenis gee. 

1. 	 Venter, E.A.: op.cit., p.l08 

2. 	 Idem. 

3. 	 Heiberg, P.J.: IIDie grondslag van Christelike opvoeding en 
onderwys in Suid-Afrikatl~ Tydskrif vir Christelike Weten
skap, lste Kwartaal 1970, p.44 
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In die lig van die feit dat Dooyeweerd beweer dat die menslike 

persoon drie grondverhoudinge vertoon,l word dit nou duidelik 

dat die menslike ek of selfheid dus alleen bestaanbaar is in 

die drie verhoudinge waarvan die religieuse die wesenlike is. 

3.2 Die weerbare mens 

Weerbaarheid van die mens beteken dus dat hy in die drie grond

verhoudinge waarin hy staan sy mandaat (kan) aanvaar in 

gehoorsaamheid aan die norme wat vir die lewe geld. Dit ver

onderstel 'n mens wat sy kultuuropdrag met al sy lewensfunk

sies en -vermoens verantwoordelik uitleef. 

Dit 	word in die volgende paragrawe duideliker uiteengesit. 

4. 	 DIE KULTUUROPDRAG VAN DIE MENS 

Hierbo is aangedui dat die menslike bestaan, uit Christelike 

perspektief gesien, slegs sinvol is as die mens sy ontvange 

mandaat aanvaar binne die antitese waarin hy horn bevind en so 

sy roeping uitIeef. EIke mens het van God 'n kuItuuropdrag 

2ontvang wat slegs normatief korrek uitgevoer kan word indien 

hy 'n geestesweerbare mens is. 

1. 	 Dooyeweerd, H.: op.cit., p.ll 

2. 	 Genesis 1:28 
Genesis 2:15 
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Geestesweerbaarheid, oftewel Christelike beskawingsmondigheid, 

impliseer 'n mens wat uit sy geestesweerlose toestand - sy 

onvolwassenheid of onmondigheid - geg~Dem en ontwikkel het tot 

volwasse (d.w.s. mondige) aanvaarding van sy mandaat om die 

wereld te beheers en te bewerk. So 'n beskawingsmondige 

mens dra in sy hart fundamentele oortuigings aangaande die 

mens, medemens~ God en die sin van die mens like lewe in hierdie 

wereld - oortuigings wat gedetermineer word deur die religieuse 

gerigtheid van die menslike hart. Hierdie religieuse gerigt

heid kry gestalte enersyds in die innerlike lewenshouding van 

die mens en andersyds in sy uiterlike lewenswyse of lewenstyl. 

Laasgenoemde kan as die kultuur van die mens beskou word. 1 

Die 	woord "kultuur" vind sy oorsprong in die Latynse woord 

colera en hang saam met die woord cultus en cultura wat beteken 

om te bebou, te versorg, versier, bewoon en te dien. Ons 

kan se dat kultuur die mens like vormingsarbeid is aan die ge

skape werklikheid. Die vormingsarbeid kan enersyds geskied 

op die terrein van die natuurlike, dit wil se, onontginde 

fisiese terreine wat deur die tussenkoms van die mens ontwikkel 

en bruikbaar gemaak word. So kan byvoorbeeld die hele terrein 

van die tegnologie beskou word as kultuurontwikkeling. Ander

syds kan die arbeid geskied op die geestelike terrein van die 

1. 	 Botha, M.E.: "Die student se lewens- en wereldbeskouing", 
Riglyne, Jaargang 4, nr.3, Oktober 1973, p.14 
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mens en kan daar gepraat word van intellektuele, morele, 

estetiese, juridiese, sosiale, linguale, pistiese en ander 

kultuur. So is daar ook sprake van nasionale, internasionale, 

ekonomiese, politieke, wetenskaplike kultuur, ensovoorts. 

Hierdie aspekte van die kultuur is onderling vervleg sodat 

ontplooiing van die een die ander beinvloed, steun, veredel 

en verdiep of rem en selfs nuwe vorme van kultuur in aansyn 

roep.l "Dese arbeid van omvorming van het voorhandene, 

dit dienstbaar maken van het gegevene, deze werkzaamheid tot 

werkelijkheid te maken van wat God als aanleg en mogelijkheid 

in de Schepping gelegd heeft is typisch voor het menselijk 

bestaan. Zonder cultuur is het menschlijk leven niet denk

baar. In eigenlijke zin cultuurlose volken zijn er dus nie.«2 

Daar word gepraat van kulturele aktiwiteite, maar veral ook 

in terme van kultuurresultate as uitvloeisel van die aktiwi

teite. Die kultuuropdrag verwag as resultaat die daarstelling 

van 'n aardse tuiste vir die mens. Die mens is dus geskape 

as 'n verantwoordelike wese en God het in sy Woord vir die 

lewe en handel van die mens baie duidelik sy riglyne geformu

leer, sodat die mens in staat gestel word om die wereld waarin 

hy leef beter te begryp en ay lewensweg daarin te baan. Dit 

is die taak van die mens om tot eer van God die moontlikhede 

in $y skepping tot ontaluiting te bring. 

1. Christelijke encyclopedie, vol.2, p.332 

2. Idem. 
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Die mandaathouer het egter deur die sondeval sy mandaat ver

beur. 1 Nou bevind die mens horn in die antitese en lei sy 

keuse in die antitese horn tot sy ewige bestemming, mits hy 

Jesus Christus as die nuwe Mandaathouer aanvaar. Hy alleen 

kan die mens weer in staat stel tot positiewe Christelike 

stellingname in die antitese en volwasse aanvaarding van sy 

kultuuropdrag. Christus tree egter eers as Herskepper in en 

laat sodoende die mens se aardse tuiste behoue bly waarsonder 

die mens geen opdrag van God kan uitvoer nie. 2 

5. 	 DIE MENS IN DIE VERVULLING VAN SY KULTUUROPDRAG 

Die mens is geroepe tot 'n bepaalde kultuuropdrag en daarom 

3moet hy gesien word as 'n verantwoordelike wese. 

Heiberg4 beskryf (in navolging van Dooyeweerd) die struktuur 

van die menslike liggaam as 'n eenheid met 'n vyftiental aspekte, 

naamlik 'n geloofsaspek, $edelik~, ju~idiese, estetiese, ekono

miese, sosiale, linguale, historiese, logiese, psigiese, 

fisiese, biotiese, kinematiese, ruimtelike en getalsmatige 

aspek. Hy wys verder daarop dat die liggaam ook 'n same

gestelde struktuurgeheel is waarin vier strukture op tipiese 

wyse innig met mekaar vervleg is, naamlik die fisies-chemiese 

1. 	 Botha, M.E.: op.cit., pp.18-19 
2. 	 Strauss, H.J.: op.cit., p.22 
3. 	 Genesis 1:26 en 26; Psalm 8:6 en 7 
4. 	 Heiberg~ P.J.: op.cit., pp.48-51 (vgl. H. Dooyeweerd: Inlei

din tot de enc clo aedie der Rechtswetenska. Kollege 
diktaat, V.U. Amsterdam, p.122 en verder • 
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struktuur, die vegetatief-biotiese struktuur, die drifmatig

emosionele struktuur en die aktstruktuur waarin alle norma

tiewe funksiessaamgebundel is. Deur sy normatiewe funk

sies kan byvoorbeeld die gevoelslewe van die mens ontsluit of 

verdiep word (byvoorbeeld tot logiese, sosiale, etiese, 

sekerheidsgevoel, ens.). So kan ook die denkmoontlikhede, 

die wilslewe, sosiale omgang, ensovoorts,verdiep word. 

Veral die aktstruktuur is hier van belang. Dit word beskou 

as daardie innerlike werksaamheid van die mens wat uitgaan van 

sy ek of hart en intensioneel gerig is op bepaalde stande van 

sake en die stande van sake op sy selfheid of ek betrek deur 

dit sy eie te maak. Daar word onderskei tussen byvoorbeeld 

geloofakt, juridiese akt, etiese akt, ensovoorts. 

'n Akt is egter nog geen handeling nie, maar openbaar hom in 

drie grondrigtings van ken, wil en verbeelding en is tog ook 

nie "suiwer geestelik" of "suiwer redelik" nie. Hieruit blyk 

dit dat die mens altyd as "lewende siel", as volle eenheid, 

optree - siel en liggaam. Hy fungeer ook in vryheid binne al 

die normatiewe kaders wat aan hom 'n aktlewe gee wat uitermate 

plasties en varieerbaar is. Die liggaam is by die mens die 

vrye uitdrukkingsveld van sy religieuse selfheid of ego. 

As ons nou terugkeer tot die kultuuropdrag wat die mens van God 

ontvang het, word dit duidelik dat God aan die mens ook 'n 
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rykdom van funksionele moontlikhede gegee het om Horn op aarde 

te dien en sy opdrag uit te voer met hart en hand en verstand. 

6. 	 DIE DRIEVOUDIGE WeRELD WAARIN DIE MENS SY KULTUUROPDRAG 
UITVOER 

Stoker1 sien die opdrag en die moontlikhede wat God aan die 

mens gegee het in In drieledige dimensie of as gelee op In 

drieledige terrein, naamlik op die persoonlike, die nasionale 

en die ekumeniese. 2 As ons In geestelikwwemabaremens.; Vt')OX":'" 

oe stel, beteken dit dus dat die opvoedingstaak In drievoudige 

dimensie het, naamlik van die individu met 'n persoonlike 

roeping, die nasionale samelewingskringe (gesin, skool, kerk, 

staat, ens.) met In eie verantwoordelikheidsroeping en In 

ekumene met sy verantwoordelike ekumeniese roeping. 

Ons skole en ander lewensverbande mag hulle dus nie personalis

ties beperk tot die personale nie, maar moet hulle taak - van

uit die probleemstelling gesien - in ewewig met al hulle ander 

take - aanvaar ook ten opsigte van die vorming van die jeug 

tot roepingsbewuste volksgenote en ekumene. Die taak van die 

verskillende opvoedende instansies in hierdie verband word in 

hoofstuk vyf verder toegelig. 

1. 	 Stoker, H.G.: Oorsprong en rigting - Band I, pp.153-155 

2. 	 Ekumenies: Hoewel die woord dui op 'n wereldwye eenheid van 
die mensheid, blyk dit uit die huidige gebruik dat dit slegs
die mensheid in In bepaalde verband byvoorbeeld kerklik, 
ekonomies~ sosiaal, opvoedkundig, ensovoorts, bedoel. 
(Volgens Stoker, H.G.: op.cit., p.140) 
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Die kind bevind horn op sy weg-na-volwassenheid eerstens in 

'n wereld van sy eie onmiddellike ervaringswerklikheid met 

'n eie verantwoordelikheid teenoor sy persoon. Tweedens 

bevind hy horn in 'n wereld van ay groep - gesin, skool, kerk, 

volk, ensovoorts - met 'n groeps- of nasionale verantwoorde

likheid. Derdena bevind hy horn in 'n wereld wat wyer uit 

kring - met sy ekumeniese geestesklimaat en ekumeniese eise 

van ons tyd waarbinne hy vrugbaar en weerbaar moet leef. 

Om in hierdie drievoudige wereld stelling te kan inneem op 'n 

Christelik-beskawingsmondige wyse, beteken dat die mens 'n 

vaste geloof moet he, 'n Christelik hoogstaande lewe moet lei 

in elk van die verskillende lewensaspekte - in die reg, in die 

ekonomie, sedelik, linguaal, logies-denkend, psigies gesond, 

in die sosiale patroon van volk en ras, ensovoorts - en op 

elkeen van hierdie terreine ~n korrekte lewenswyse en lewens

ordening daarstel. 

In sy beheersing van die werklikheidswereld met sy lewensfunk

sies staan die mens voortdurend in 'n onafwendbare antitese. 

Hy word vanuit sy hart beheers deur een of ander geestesmag wat 

bepaal wat sy lewenskoers, sy norme, ay ideale, sy motiewe sal 

wees. Vervolgens moet aangetoon word hoe weerbaarheid 'n 

stellingname impliseer teenoor die nie-Christelike geestesmag 

in die lewe. 



37. 


7. DIE MENS IN DIE ANTITESE 

Die mens se verantwoordelikheid het altyd 'n religieuse per

spektief. Elke mens en elke volk beweeg voortdurend tussen 

twee kragte - 'n positiewe, bouende en 'n negatiewe, afbrekende 

krag; die een is die krag van God en die ander is die krag 
1van Satan se anti-Christelike magte. 

Hierdie groot teestelling word in die Skrif treffend gestel 

in Sagaria 5:5-11~ sowel as in Openbaring, hoofstukke 17-19 

en 21. In die Bybelse gesigte is Jerusalem dikwels die beeld 

van Gods volk en Babel die beeld van al die ongeregtigheid 

van die wereld en die nasies daarin wat teen die ryk van God 

die stryd voer. 

Die stryd sal teen die einde van die wereld in felheid toeneem, 

en elke mens sal aan een of ander kant stry, want hier kan 

geen neutrale houding wees nie. Teen die einde sal Babel oen

skynlik die oorhand kry, maar dan kom Christus Jesus terug om 

die oorwinning vir sy ryk finaal te verseel. Tussen 

Jerusalem en Babel, tussen die gelowige en ongelowige, sal 

die skeiding al skerper word. Die mens staan aan die een of 

ander kant; hy word heiliger of hy word vuiler. 

1. Stone, H.J.S.: op.cit., p.l 
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Die 	stryd het sy oorsprong in die groot stryd tussen die 

Heilige God en die gevalle engel, die Satan, en het sy eerste 

hoogtepunt bereik aan die kruis van Christus op Golgota. 

Die 	tweede en finale hoogtepunt sal met die wederkoms van 

Christus plaasvind. Die Satan probeer nie alleen die 

Christus om die lewe te bring nie (Johannes 13:27), maar ook 

om die geloof van sy volgelinge te ondermyn. 1 

As Van Riessen praat van die twee kragte in die antitese, se 

hy: IIDe een is de kracht van Gods scheppende en voorzienig 

leidende hand, van de legioenen, die Christus ter overwinning 

aanvoert. De ander is de kracht van Satan's slopende leger

machten. Dat de moderne mens van deze achtergronden, van de 

beweegkrachten der wereldgeschiedenis en van haar bedoeling zo 

weinig meer begrijpt, en dat hy de mengeling van licht en 

schaduw op aarde en in het mensenhart daar niet meer mee in 

verband weet te brengen, is een geheel nieuw en hoogst bedenke

lijk verschijnsel in de geschiedenis.,,2 Van Riessen sien 

die konkrete situasie in die wereld vandag as 'n toestand van 

dekadensie en noem dit "de verantwoordelijkheid in verval". 

Om hierdie toestand reg te kan begryp, hang daarvan af " ... 

of we een goede uitzichttoring beklimmen. Welnu, Gods Woord 

alleen kan ons een goed uitzicht bieden. Het heeft ons de 

maatstaven voor wat verantwoordelijkheid is en het biedt ons de 

1. 	 Van Wyk, A.J.: Uit die beek 1975, dagstukkies van 5 en 9 
Februarie 

2. 	 Van Riessen, H.: De verantwoordelijkheid in verval, p.8 
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toetssteen om uit te maken of hoe en in hoeverre zij in ver

val iSll.l 

Stoker2 wys daarop dat die antitese 'n stryd is wat in die 

hart van elke mens is, ook tussen mense onderling sowel as 

tussen individue en samelewingskringe en selfs tussen ekumene 

en ekumene gestry word. Dit is dus duidelik dat daar tn 

stryd is tussen tweerlei beginsel wat deur die hele mensheid 

gevoer word. Die mens staan met sy opvoedingsverantwoordelik

heid in hierdie stryd o~ antitese wat geen neutrale of stryd

lose terrein ken nie. 

In die opvoedingsverantwoordelikheid van die mens word hy op 

drieledige wyse in die ant~tese betrek. Eerstens word in 

die antitese gedink omdat sy opvoedkundige denke nie neutraal 

is nie, maar beinvloed word deur sy religieuse voorveronder

stellings wat voortspruit uit In geestesmag wat op sy selfheid 

beslag le. 3 

Tweedens le die hele opvoedingstelsel van ons land in die anti 

tese cmdat die onderwysstelsel tn vervlegting is van verskil 

lende lewenskringe of opvoedende instansies, elk met tn bepaal

de lewens- en wereldbeskouing. Indien die invloed van een 

1. Van Riessen, H.: op.cit., p.7 

2. Stoker, H.G.: op.cit., p.152 

3. Stone, H.J.S.: op.cit., p.2 
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van hierdie instansies, huis, kerk, skool of staat, oorheersend 

neutraal of byvoorbeeld humanisties sou wees, lei dit tot ver

steuring van die geleentheid tot Christelike opvoedingsmag

vorming. Daar sal gewaak moet word teen geestesmagte wat 

'n weerlose jeug tot gevolg kan he. Nieteenstaande dit deur 

wetgewing1 bepaal word dat onderwys in Suid-Afrika Christelik 

en nasionaal moet wees, is elke Christen-onderwyser geroepe 

"om in gehoorsaamheid aan die Christelike geestesmag die ver

vlegting tussen staat, kerk, huis en skool ten opsigte van die 

openbare onderwys sodanig te patroneer, dat tn onderwysstelsel 

ontwikkel wat ware Christelike opvoedingsmag oor die jeug 

verkry ten einde hulle weerbaar te maak in die antitese waartoe 

hulle sal toetree. n2 

Die vernuwing wat tans op onderwysgebied in Suid-Afrika plaas

vind, soos byvoorbeeld die erns waarmee Godsdiensonderrig en 

Bybelkunde benader word, die klem op Christelike vakonderwys, 

die toepassing van 'n gedifferensieerde onderwysstelsel en in

stelling van 'n jeugweerbaarheidsprogram en bepaalde leergang 

vir voorligting in sekondere skole, gepaard met sommige ou be

palings soos byvoorbeeld verpligte skoolbesoek vir seuns en 

dogters tot aan die einde van die jaar waarin hulle sestien 

jaar oud word, lei tot groter beskawingsontwikkeling en tot 

groter weerbaarheid van die volk. 

1. Wet 39 van 1967, soos gewysig in Wet 73 van 1969 

2. Stone, H.J.S.: op.cit., p.3 
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In Suid-Afrika le die onderwyswetgewing, onderwysbeplanning, 

onderwysorganisasie en -administrasie en gevolglik ook die 

hele opvoeding wat daardeur moontlik gemaak word, dus geheel 

en al in die antitese en dit hou ten nouste verband met die 

weerbaarmaking van die Afrikanervolk. 1 

As daar gepraat word van 'n Protestants-Christelike weerbaar

heid bring dit mens in die derde plek by die jeug wat in die 

antitese leef,.daagliks daarmee kennis maak en daagliks hul 

beslissings moet maak; vir hulle is dit 'n werklikheid waar
2binne hulle weerbaar moet wees. 

Die verskillende opvoedende instansies, huis, skool~ kerk, 

staat en selfs die gemeenskap sal as hegte vennote elkeen sy 

opvoedingsverantwoordelikheid nougeset Christelik moet nakom, 

sodat geen valse beginsels die jeug verwar nie en hulle met 

vaste oortuiging in die antitese stelling kan inneem teen 

alle vreemde ideologiee, teen die moderne algemeenheid en neu

traliteit en sodat hulle verder 'n duidelike beeld sal he 

van hulle eie kultuuropdrag, naamlik om te heers oor die hele 

aarde volgens Bybelse norme. 

Samevattend moet dit duidelik blyk dat die Afrikanervolk die 

antitese tegemoet moet tree met 'n opvoedingsverantwoordelik

1. Stone, H.J.S.: op.cit., p.3 

2. Idem., p.4 
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heid. Hy is as Christelike volk geroepe om met sy opvoedings

wetenskap stelling in te neem en in sy onderwysorganisasie, 

-wetgewing, -beplanning en vera1 in die toepassing daarvan in 

elke klaskamer te sorg vir 'n Christelike onderwysinvloed 

op die jeug. As daar gepraat word van die opvoedingsverant

woordelikheid van 'n volk is dit noodsaaklik dat dit nie beperk 

sal wees tot onderwysinrigtings met hulle bepaalde opvoedings

wetenskap nie, maar dat elke lewensverband sy verantwoordelik

heid ten opsigte van die geestelike jeugweerbaarmaking van die 

kinders van ons volk, doelbewus sal aanvaar. "En dit alles 

moet nou gevolg gee aan 'n bekwame en verantwoordelike stelling

inname van die jeug aan die kant van 'n Protestants-Christelike 

erfenis, visie en roeping in Suid-Afrika. Stellinginname is 

dan nie 'n wereldvermyding of 'n wereldaanvaarding nie. Dit 

impliseer rn ferme Christelike standvastigheid in die volle 

lewenswerklikheid."l 

8. STELLINGNAME IN DIE ANTITESE 

Klem is reeds daarop gele dat weerbaarheidsopvoeding 'n stel 

lingname in die antitese impliseer. Hierdie stellingname moet 

nader omskryf word ten einde nie slegs die onderwyser in die 

klaskamer op die hoogte te bring met die Christelik-pedagogiese 

eise van jeugweerbaarmaking nie, maar ook elke lewensverband 

1. Stone, H.J.S.: op.cit., p.4 



- die ouer in die huis, die ampte van die kerk, wetgewers 

van die staat, dosente aan hoer onderwysinrigtings, personeel 

van die pers, radio en ander afdelings van die massakommuni

kasiemedia, ensovoorts - sodat almal daarop ingestel sal wees 

om die jeug oor te haal tot 'n ferme Christelike standvastig

heid, met die oog op die skepping van 'n Calvinisties

behoudende en pedagogiese klimaat in die samelewing (die kind 

se werklikheidswereld) en met die doel om 'n ewewigtige ont

sluiting van al hulle verskillende lewensfunksies, soos byvoor

beeld die geloofsfunksie, die sedelike, juridiese, estetiese, 

ekonomiese, historiese, sosiale, linguale, logiese, psigiese, 

fisiese, ensovoorts, te bewerkstellig. Die jeug moet van 

hulle opvoeders die nodige toerusting en bekwaammaking ontvang 

vir die mandaat waartoe hulle geroep word. 

Elke mens het sekere basiese moontlikhede van God ontvang en 

opvoeders moet so leiding gee dat hierdie talente ten beste 

ontwikkel word. Die sekerhede wat die jeug langs hierdie weg 

ontvang, moet so vasstaan dat hulle hulle lewe daaromheen kan 

opbou om van daaruit al hulle arbeid te rig en in staat te wees 

om hulle stellingname in die wereld met oortuiging en bekwaam

heid te handhaaf. 

'n Christelik-weerbare stellingname in die antitese impliseer 

dat deur weerbaarheidsopvoeding: 

(a) die jeug se funksies, dit wil se die normatiewe aspek 

van hulle lewe, wat die uitdrukkingsveld is van hulle vryheid 
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asook van hulle verantwoordelikheid~1 ewewigtig ontsluit word 

sodat hulle sal ontwikkel tot Christelik-beskawingsmondige 

individue; 

(b) die jeug die werklikheid reg sal ken wat beteken dat 

hulle op al die verskillende lewensterreine die Christelike 

beginsels vir die moraal, reg~ kuns, die sosiale omgang, die 

ekonomiese lewe, taalgebruik, ensovoorts, sal kan handhaaf 

en ook sal beskik oor genoegsame kennis van die werklikheid, 

vaardighede, tegnieke en metodes om die beleweniswerklikheid 

te kan beheers en bewerk; 

(c) die funksievermoe van die jeug so ontwikkel word dat 

dit sal lei tot positiewe daa4krag~. Vir elke werklikheids

aspek wat onderwerp, beheers en bewerk moet word (dit wil se 

elke aspek waarop die kind by volwassenheid sy mandaat volledig 

moet aanvaar), het die mens In ooreenstemmende menslike funk

sievermoe ontvang. Hierdie funksievermoe moet so ontwikkel 

word dat dit, gekombineer met In Christelike geloofsoortuiging 

en met In Christelike visie op die werklikheid, sal lei tot 

positiewe daadkrag in die lewe van In mens wat deur God tuis

gebring is onder die kultuurnorme. 2 

Die jeug moet dus aan die hand van Christelike aanvaarbare 

norme geleer word om die werklikheid te beheers en te bewerk. 

Dit is daarom van kardinale belang dat die opvoedingshandeling

1. Heiberg, P.J.: op.cit., p.46 

2. Strauss, H.J.: Christelike lewens- en wereldbeskouing, p.25 
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tot-geestelike-weerbaarheid sal lei tot kennis van ons aan

vaarde Christelike sedenorme) regsnorme, ekonomiese norme, 

estetiese norme, sosiale en kultuurnorme, sodat die jeug by 

die beoefening van hulle lewensfunksies (hulle kultuuropdrag) 

'n Christelike samelewing tot stand sal bring. Dit vereis 

dat elke kind in sy persoonlike hoedanigheid horn normatief tot 

gehoorsaamheid aan God moet verbind. 

Uit bostaande bespreking blyk dit duidelik dat geestelike jeug

weerbaarheid beskou moet word as die volledige en ewewigtige 

ontslotenheid van 'n jeug wat sy mandaat aan die hand van 'n 

Christelike werklikheidsiening en norme uitoefen. Hierdie 

verklaring stem ooreen met die aanvanklike definisie soos aan

gedui in die begripsomskrywing, naamlik dat geestelike jeug

weerbaarheid gesien word as die vermoe, die wil en gesindheid 

van die jeug om hulle Christelik te verantwoord ten opsigte van 

die eise wat aan hulle gestel word op die verskillende lewens

terreine. 

9. SAMEVATTING 

Die ideaal van Christelike geestesweerbaarheid in die opvoeding 

moet wees om die jeug te lei tot Christelike beskawingsmondig

heid, tot maksimale en gebalanseerde ontslotenheid, tot die 

hoogs moontlike ontwikkeling van moontlikhede. Hulle moet op

gevoed wees ten opsigte van al hulle lewensfunksies sodat hulle 

op al die ooreenstemmende lewensterreine hul op 'n Christelike 
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wyse kundig en ywerig kan verantwoord. Dit beteken dat hulle 

die werklikheid moet ken en moet beskik oor die tegnieke, 

vaardighede, geloof en deursettingsvermoe om dit te beheers. 

Hulle moet bo alles gegryp wees deur die Christelike grond

motief met al sy norme, sodat hulle met al hierdie toerusting 

kan stelling inneem in die antitese. 

Om hierdie ideaal wat gestel is te bereik, moet daar vervolgens 

vasgestel word hoe die leefwereld van die kind vandag is ten 

einde dan later die taak van die skool en ander lewensverbande 

met betrekking tot die geestelike weerbaarmaking van die jeug 

te kan bepaal. 


