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My keuse, maar met gevolge
SO BELY DIE VCHO SY:
DOEL:
Die bevordering van
t Christelike opvoeding,
t Christelike onderwys en
t Christelike wetenskap
“Die hele Skrif is deur God in
gegee en is nuttig tot lering,
tot weerlegging, tot tereg
wysing, tot onderwysing in
die geregtigheid, sodat die
mens van God volkome kan
wees, vir elke goeie werk
volkome toegerus.” (2 Tim.
3:16 en 17).

GRONDSLAG
Ooreenkomstig die Calvinis
tiese Hervorming: die Heilige
Skrif as die onfeilbare, geïn
spireerde Woord van God, in
sy geheel en in al sy dele.
“Die vrees van die HERE is
die beginsel van die kennis;
sotte verag wysheid en tug.”
(Spreuke 1:7)
“Aan My is gegee alle mag in
die hemel en op die aarde.
Gaan dan heen, maak dissi
pels van al die nasies, en
doop hulle in die Naam van
die Vader en die Seun en die
Heilige Gees; en leer hulle
om alles te onderhou wat Ek
julle beveel het.” (Matteus
28:1819).
MISSIE
Om deur die bevordering
van Christelike opvoeding,
onderwys en wetenskap,
toegespits op ons eie volk,
persone en instellings te lei
om op alle terreine tot eer
van God te lewe en te werk –
vgl. Hand. 1:8 n
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SKRIFLIG

Die Bybel; verskeie Skrifdele.
Die kennis van God skitter in die
bou van die wêreld en in sy
voortdurende bestiering.

Geneem uit die vertaalde werk,
hoofstuk V van: Die Institusie van
Calvyn, deur ds. A. Duvenage

1. Die hoogste doel van ŉ geluk
kige lewe is om God te ken.
Daarom het Hy in die harte van
die mense gelê die saad van die
godsdiens waaroor ons gespreek
het, sodat die weg tot die geluk
vir niemand gesluit sal wees nie.
Daarbenewens het Hy Hom in die
hele bouwerk van die wêreld só
geopenbaar en bied Hy Hom elke
dag daarin só duidelik aan dat die
mens Hom aanskou elke keer as
hy sy oë oopmaak. Sy wese is
wel ongrypbaar, maar in elkeen
van sy werke het Hy onbetwyfel
bare kentekens van sy heerlik
heid ingegrif só duidelik dat elke
voorwendsel van onwetenheid
weggeneem is, selfs vir die
onkundigstes.
Daarom sê die profeet dat Hy
Hom met die lig bedek soos met
ŉ kleed (Ps. 104:2). Dis of hy wil
sê dat God toe eers in ŉ kleed
sigbaar verskyn het nadat Hy die
wêreld gemaak het. Op dieselfde
plek noem hy die hemele God se
tent; sê hy dat God sy solders
bou in die waters, dat die wolke
sy waens is en dat Hy op die
vleuels van die wind wandel, ens.
Waarheen ons ook mag staar,
nêrens is daar ŉ deeltjie van die
wêreld waarin ons nie enige
vonkies van sy heerlikheid sien

2

skitter nie. Aan alle kante word ons
oorweldig deur die krag van
hierdie skittering. Daarom noem
die skrywer van die brief aan die
Hebreërs
die
wêreld
die
skoutoneel van die onsienlike
dinge. Die pragtige ordening
daarvan is soos ŉ spieël waarin
ons God kan aanskou. So ken die
profeet ook aan die hemelse
skepsels ŉ taal toe wat alle volke
kan verstaan (Ps. 19:1), en sê
Paulus dat aan die mense
geopenbaar is wat van God geken
kan word, nl. sy ewige krag en
goddelikheid (Rom. 1:19, 20).
2. In hemel en op aarde is daar
dus ontelbare bewyse wat getuig
van die wysheid van God. Daar is
die meer verborge wysheid wat
Vervolg op bl. 2
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Redaksioneel
Hugo Hayes
Waar die onontwykbare tema:
Christelike opvoeding/onderwys in
hierdie uitgawe aangeraak word, is
daar veel meer wat bespreek
behoort te word, as wat hierin
opgeneem kan word. Hierdie uit
gawe bevat slegs maar sommige
van die relevante aspekte/onder
werpe van belang. Daar is ook nog
andere, maar waaraan nie in een
uitgawe, soos hierdie reg geskied
kan laat word nie.
Ons lewe in ŉ tydsgewrig waarin
die mens oorwegend self oor die
beginsels en praktyke van en vir
die opvoeding/onderwys wil be
sluit. M.a.w., sonder klaarblyklike
raadpleging van welke beginsels
uit die Woord van God geneem en
op die praktyk van die onderwys
van toepassing gemaak behoort te
word. As Christenbelyers staan
ons immers daarby dat ons sonder
die Lig van God se Woord, nie in
staat is om ŉ betroubare insig en
perspektief op die onderrig en
onderwysing van kinders en
jongmense kan verkry nie. Ons
kan nie op eie insigte staatmaak
Vervolg van bl. 2

Skriflig
die manne van die wetenskappe
mag naspeur, maar daar is ook
die waarvan selfs die onge
leerdste ŉ getuie is. Dit staan
vas: daar is niemand aan wie die
Here nie op oorvloedige wyse sy
wysheid bekend maak nie. So
verkondig ook die menslike
liggaam die bewonderenswaar
digheid van die Maker daarvan.
3. Daarom het sommige wysgere
in die oudheid die mens tereg ŉ
wêreld in die kleine (mikrokos
mos) genoem, omdat dit ŉ
buitengewone openbaring is van
die mag, die goedheid en die
wysheid van God, en sê Paulus
Roeping en Riglyne

om aan ons ŉ waarheidsgetroue
beeld van die mens en die werk
likheid te besorg nie. Die uiteen
lopendheid van menslike be
skouinge oor die werklikheid is ŉ
goeie bewys daarvan: “soveel
hoofde soveel sinne” lui die
spreekwoord.
Gesprekke met betrokkenes oor
die wesenlikheid daarvan dat die
Woord die grondslag van ons lewe
en alles voortspruitend behoort te
vorm, dui op een saak. Dit is dat
gevind word dat die meeste tog
nog wel instemming met die nood
saak aan Christelike onderwys
betuig, of hulle positief daaroor
uitspreek. Maar wat vind ons nou
wanneer vanuit hierdie vertrekpunt
na die praktyk van die onderwys
beweeg word? Dáár is dit uiters
verontrustend dat ons uitgangs
punte en benaderings vind wat
meer dikwels hierdie oortuiging
weerspreek of tot die teendeel
daarvan getuig.
Die diskripansie tussen belydenis
en praktyk kan onmoontlik aan die
ontoereikendheid van die belyde
ook dat God nie ver is van elkeen
van ons nie (Hand. 17:27).
As dit dus nie nodig is om buite
onsself te gaan om God te vind
nie, watter verskoning is daar dan
vir die mens wat weier om in
homself af te daal? So sê Dawid
ook: “Wat is die mens dat U aan
hom dink?” En: “Uit die mond van
kinders en suigelinge het U
sterkte gegrondves.” (Ps. 8:5, 3).
Daarmee gee hy te kenne dat nie
net die menslike geslag ŉ
duidelike spieël van die werke
van God is nie maar dat ook die
suigelinge ŉ tong het wat
welsprekend genoeg is om die lof
van God te verkondig. Paulus
haal ook met instemming die
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nisse van die gereformeerdbely
dende geloofsgemeenskap gewyt
word. Is die vraag wat beantwoord
moet word nie eerder: wat is die
(religieuse) posisie met my as
mens wat Sondag en deur die
week ̕ n eenduidige lewensbe
skouing behoort te handhaaf nie?
Wat word van die gelding van die
belydenis wat plegtig in die ere
diens afgelê word, en Maandag tot
Vrydag praktiese toepassing in my
elkedagse lewe moet vind?
Ons Christelike benadering tot die
opvoeding/onderwys vereis dat
daar vanuit definitiewe Skrifbe
ginsels gewerk sal word. Dit is
beginsels wat ten nouste verband
hou met die inhoude van onge
twyfelde waarheid wat gereeld in
ons kerke van gereformeerde
belydenis afgelê word. Hiermee
word verwys na die Twaalf Artikels
om mee te begin wat, bv., Sondag
na Sondag in ons gemeentes
afgelê word. Maar, sonder om
daarmee ook die ander, ewe
belangrike, belydenisse van die
Vervolg op bl. 7

woorde van die heidense digter
aan dat ons van God se geslag is
(Hand. 17:28). Daarmee getuig
God dat Hy ons Vader is.
4. Hier word die skandelike on
dankbaarheid van die mens open
baar. Hy dra in hom ŉ werkplek
van God om en behoort Hom te
loof. Tog word hy hovaardig. Hy
gevoel hoe wonderbaarlik God in
hom werk. Hy ken die verskeiden
heid van gawes wat hy deur God
se goedheid besit, maar hy
misbruik dit alles om God se
Naam te verduister. Hy kan God
honderd maal in sy liggaam en
siel vind, van sy oë af tot in die
naels van sy voete. Tog ontken hy
dat daar ŉ God is, deur dit alles
aan die natuur toe te dig.
April 2019

Beginsels van Christenopvoeding en onderwys
Prof. Irmhild Horn
Hierdie bydrae geneem uit Die Boodskapper No. 316 van November 2018, met vergunning van die
Redakteur

Ons leef in tye waar Christus se
bevel “Versorg my lammers”
(Johannes 21:15) meestal geswig
het onder die bevel “Bevry my
lammers” wat tans in opvoed
kundige en onderwysteorieë
heers. In publieke skole en deur
die media, bewustelik of onbe
wustelik, word die boodskap aan
ons kinders oorgedra dat die mens
– die individu self – op die troon sit,
bevry van outoritêre gesag, en dat
sukses in die lewe materiële
sukses is en op ŉ geloof in
hulleself berus. Christene moet
derhalwe nou, meer as ooit tevore,
presiese kennis hê van wat bedoel
word met Christus se bevel om sy
lammers te versorg. Ons moet
gehoor gee aan Christus se bevel
en ons moet dus weet wat die
beginsels van Christenopvoeding
en onderwys behels.
Volgens die Bybelse lewens en
wêreldsiening moet die volgende
beginsels in opvoeding en onder
wys geld:
! God is op die troon. Hy, en Hy
alleen, is Here en Redder.
! Voed kinders op na die
voorbeeld van Christus.
! Geestelike en morele waar
hede word bevat en oorgedra
in akademiese inhoud.
! Kinders se natuur is sondig.
Inperking deur reëls en dissi
pline is nodig.
! Om goed en reg te leer lees is
belangrik. Die Christengods
diens berus op Heilige Ge
skrifte.
! Die onderwyser is ŉ oordraer
van kennis.
! Onderrig geskied deur middel
van verduideliking en studies,
gekombineer met praktiese
toepassing.
! Voorsiening word gemaak vir
kinders se individuele leerbe
hoeftes.
April 2019
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Die begrip en vaslegging van
kennis is belangrik en dus is
memorisering en herhaling
belangrik.
Die handhawing van hoë aka
demiese standaarde is be
langrik.
Christenonderwys
moet mense met goeie werks
etiek kweek en ook denkende
mense wat met die onfeil
baarheid van die Bybel as be
ginpunt logies en sistematies
kan redeneer (1 Petrus 3:15).

Bostaande beginsels is dalk nie
direk te vinde in die Bybel nie,
maar kan nogtans uit die Bybel
uit afgelei word. Dit is duidelik dat
die Bybel ŉ hoë waarde op ken
nis plaas, beide kennis van God
self en van sy werke wat alles
insluit, die natuur, geskiedenis,
taal, kultuur en die mens self.
Die Bybel vermeld nie skole nie,
maar ons weet dat skole wel deel
was van die antieke Hebreeuse
en Joodse samelewing. Die term
Christenopvoeding en onderwys
is ook nie te vinde in die Bybel
nie, maar die Bybel gee duidelike
morele en geestelike instruksies
aan gelowiges in die algemeen,
en gee besondere instruksies vir
die behandeling en grootmaak
van kinders.
Vanaf die oomblik van geboorte
is daar kragte wat die kind se
ontwikkeling beïnvloed. Die kind
se eie ingebore, oorgeërfde eien
skappe en vermoëns kom na
vore en in wisselwerking met
sy/haar omgewing. Deur middel
van hierdie prosesse word die
kenmerke van die persoon se eie
volwassenheid gevorm. Op
voeding en onderwys is die
middele waardeur rigting aan die
kind se totale ontwikkelingpro
sesse gegee word om ŉ bepaal
de doel te bereik.
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Die doel met Christenopvoeding
en onderwys is om die kind se
ontwikkelingsprosesse tot God
se doel met die mens te rig,
naamlik om soos Christus te
wees in karakter, dit is, in woord
en in optrede. Alles moet gedoen
word om godvresende kinders te
kweek wat voorberei is en ‘ten
volle toegerus [is] vir elke goeie
ding wat Hy wil hê ons moet
doen’ (2 Tim. 3:17). Kinders moet
in die huisgesin van kleins af van
God geleer word, op sy Woord te
antwoord en die bevele daarin te
gehoorsaam. Sodoende word die
kind voorberei dat wanneer die
Heilige Gees deur God se
Genade hom/haar tot bewus
wording en oortuiging van sy/
haar eie sonde bring, dan sal
hy/sy geredelik en met volle
begrip Christus as sy/haar Here
en Redder aanvaar. Die Bybel gee
ons ook die gerusstelling dat
kinders wat geleer is om die regte,
eerbare pad te kies nie daarvan
sal afwyk wanneer hulle volwasse
is nie (Spr. 22:6). Die Bybel gee vir
ons die voorbeeld van Timoteus
wat van kleins af deur sy moeder
en grootmoeder die Skrifte geleer
is (2 Tim. 1:5; 3:15).
Vervolg op bl 5
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In die Bybel vind ons twee sosiale
instellings wat beveel word om op
te voed. Dié is die gesin waar
opvoeding moet begin (Gén.
18:19; Deut. 6:69) en die kerk
wie se plig geestelike lering so
wel as evangelisasie is (Mt.
28:1920; Hand. 2:42; 2 Tim. 2:2).
Dit is egter duidelik dat die ouers
die voorste en belangrikste
persone in die opvoeding van
hulle eie kinders is (Gén. 18:19;
Deut. 6:69). Die Christenskool is
ŉ verlengstuk van die gesin en
die kerk en het derhalwe ŉ
Bybelse mandaat om op te voed.
Om Christene te verbied om
privaat Christenskole met Chris
tenvakinhoud te stig is ŉ ont
neming van hulle reg om hulle
geloofsoortuigings uit te leef.
Die beginsels van Christen
opvoeding en onderwys berus
op die erkenning dat alle waar
heid van God is. Hy is die God
van waarheid (Ps. 31:5); sy Seun
is die Here der waarheid (Johan
nes 14:6) en sy Gees is die Gees
van waarheid (Johannes 14:16
17). Gevolglik moet die Bybel die
beginpunt van alle soeke na
kennis en alle behoorlik geargu
menteerde afleidings wees. ŉ
Christenkurrikulum is derhalwe in
die Bybel gegrond, en Bybelse
waarheid is deur alle vakgebiede
vervleg. Christenleerlinge moet
God deur die bestudering van sy
openbaring van Homself in sy
Woord en in sy werke (die natuur,
geskiedenis, taal, kultuur en die
mens self) leer ken. Eerbied vir
die God van waarheid noodsaak,
eerstens, sorgvuldige akkuraat
heid in alle areas van feitlike
ondersoek en, tweedens, dat
afleidings, idees en teorieë aan
die toets van die werklikheid en
die Bybel moet voldoen.
In ŉ Christenskool moet die
metodiek van onderrig daadwerk
like onderrig wees wat behels dat
leerinhoud verduidelik, geïllu
Roeping en Riglyne

streer, voorbeelde verskaf, ver
eenvoudig en herhaal word. In
tans heersende opvoedkundige
en onderwysteorieë is daad
werklike onderrig egter vervang
met die idee dat intellektuele leer
kan en moet gefasiliteer word.
Die idee van die fasilitering van
leer is gegrond in die aanname
dat alle kognitiewe vermoëns
natuurlik ontwikkel, maar die aan
name is nie waar nie. Kognitiewe
vermoëns is tweevoudig, naamlik
primêre en sekondêre vermoëns.
Primêre vermoëns is psigomo
toriese vermoëns, spraak en
basiese numeriese telling. Dié
vermoëns volg ŉ definitiewe,
universele ontwikkelsgang wat
plaasvind
deur
alledaagse
sosiale interaksie met die ouers
en ander volwassenes. Sekon
dêre vermoëns is lees, skryf en
reken, en al die intellektuele leer
wat plaasvind na dié vermoëns
bemeester is. Sekondêre ver
moëns ontwikkel nie op ŉ
natuurlike wyse nie. Indien hulle
sou, sou lees en skryf in alle
kulture ontwikkel het, wat nie
gebeur het nie. Dus, daadwerk
like en doelgerigte onderrig is
nodig want daarsonder ontwikkel
sekondêre vermoëns gebrekkig
of selfs glad nie.
Die Christenonderwyser moet
aktief onderrig, maar moet ter
selfdertyd van die leerlinge hulle
eie aktiewe deelname en harde
werk vereis. Sonder vermoeienis
is dit wat geleer word gou
vergete. Hardwerkendheid is
Bybels; dwarsdeur Spreuke word
ŉ hoë waarde op hardwerkend
heid geplaas, asook dat die Here
welbehae het in dié wat ywerig na
kennis en wysheid soek.
Ons tyd is ŉ tyd van permissiewe,
kindgesentreerde opvoeding en
onderwys met die klem op kin
ders se regte ten koste daarvan
om hulle verantwoordelikheid te
leer. Die Bybelse wyse van
kinders grootmaak en onderrig is
nie permissief nie, maar behels
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toonaangewing, leiding, onderrig,
teregwysing en dissipline. Dis
sipline is ŉ grondbeginsel van
Christenopvoeding en onder
wys. Slegs deur middel van
dissipline kan die fondament van
die lewe van die regverdige gelê
word. Dissipline vereis stand
vastigheid met teregwysiging,
maar moet met aanmoediging en
verdiende lof gepaard gaan.
Kinders moet leer om tussen reg
en verkeerd te onderskei, en dit
mag straf benodig. Die Bybel
beveel ons om kinders te
dissiplineer en lyfstraf toe te pas
(Spr. 13:24; 19:18; 22:15; 23:13
15; 29:15, 17). Die Bybel sê dat
dissipline streng en pynlik moet
wees om sodoende na God se wil
te leer lewe (Hebr. 12:11). Lyfstraf
is onwettig in alle SuidAfri
kaanse skole, en derhalwe moet
ander niefisiese vorms van straf
in ons skole toegepas word. Om
enigsins effektief te wees moet
kinders dié strafvorms as hoogs
onaangenaam en/of emosioneel
pynlik ervaar. Die Bybel keur
streng straf goed, maar waarsku
ook om kinders nie tot moede
loosheid te dryf nie (Efés. 6:4; Kol
3:21). Gevolglik moet straf streng
wees, maar altyd regverdig en
toepaslik vir die oortreding.
Daarbenewens moet ouers en
onderwysers die Bybelse deugde
wat hulle die kinders wil leer,
weerspieël en uitleef.
Ter afsluiting: Die dryfkrag van
Christenouers en onderwysers
moet liefde en vrees vir God
wees. Ons word beveel om die
Here God met ons hele hart, siel
en verstand lief te hê, en dié
liefde, wat altyd met aanbiddende
vrees vir Hom, die Almagtige,
gepaard moet gaan, moet deur al
ons opoedings en onderwys
handelinge aan ons kinders
oorgedra word, sodat hulle Hom
as die Here in elke aspek van
hulle lewe aanvaar en dien.
April 2019

Christelike onderwys

God openbaar Hom in elke vakgebied
Pieter Bisschoff
Hierdie bydrae geneem uit Die Boodskapper No. 316 van November 2018, met vergunning van die
Redakteur

Kan jy jou indink dat sommige
Christenonderwysers dink dis
onmoontlik om hulle vakgebied
vanuit ŉ Christelike verwysings
raamwerk aan te bied? En hulle
is bekommerd dat geloof ŉ
weersin by leerlinge sal wek as
dit by wyse van spreke in hul
keelgate afforseer word. Daarom
dink hulle geloof en wetenskap
moet geskei word: geloof slegs
by die kerk of in die huis;
wetenskap by die skool. Geloof
sou dan subjektief wees, en
wetenskap sogenaamd objektief.
Ook is daar onderwysers wat
dink ŉ Christelike skool is waar
die dag met Skriflesing en gebed
begin en met gebed eindig en dit
is waar dit ophou. Dalk nog
ruimte vir ŉ Bybelperiode of twee,
sodat leerlinge die Here en sy
Woord beter kan leer ken.
Ja, dit is belangrik as skole dit
doen. Maar maak dit van so ŉ
skool ŉ voluit Christelike skool?
God se Woord, en nie ouers of
onderwysers se sienings nie, is
bepalend oor hoe gelowiges hul
kinders moet onderrig en laat
onderrig. Volgens die Skrif is God
Koning oor alle fasette van die
lewe. Daarom ook oor die kind se
onderrig en opvoeding. En
daarom kan Christelike onderwys
nie net nog ŉ aspek by ŉ skool
wees nie. Die Christelike geloof is
bepalend vir alles wat geleer en
gedoen word.
ŉ Skoolgemeenskap wat dit be
sef, sal anders as die ongelowige
wêreld kyk na die wyse waarop
die skool bestuur word, watter
onderwysers aangestel word, en
veral na die onderriginhoud in
elke vakgebied.
April 2019

God openbaar Homself in
die eerste plek deur sy
werke
Met die skepping van Adam en
Eva was daar geen Bybel waaruit
hulle God kon leer ken nie. Adam
as hoof moes God se skep
pingswerke bestudeer om aan al
die diere van die veld en die
voëls van die Hemel, name te
gee. Daardeur het hy God se
almag en sorg leer ken. Onder
wysers hou hulself, soos Adam,
ook met hierdie opdrag besig.
Elke vakgebied op skool vorm
deel van God se skeppingswerke
wat bestudeer moet word. En
soos Adam die diere moes
benoem, omskryf ŉ onderwyser
ook sy vakgebied vir sy leerlinge
in woorde. Dit verg baie gebed en
navorsing om uit te vind wat God
in jou vakgebied openbaar.
In sy Brief aan die Romeine ver
duidelik Paulus aan sy lesers dat
God se hand duidelik in sy skep
pingswerke sigbaar is. Daarom is
daar geen verontskuldiging vir
enige persoon om te beweer dat
hy of sy nooit met God te doen
gekry het nie. Paulus sluit
daardeur by Dawid aan wat in
Psalm 19 sê dat die uitspansel
die eer van God verkondig. God
se Naam staan groot bo alles
geskryf, ook oor elke vakgebied
op skool.
ŉ Gelowige onderwyser moet
God se hand raaksien in elke
stukkie van die vakgebied wat hy
of sy bestudeer en moet dit aan
die leerlinge oordra. Die prag van
God se werke is byvoorbeeld
duidelik sigbaar in elke mooi
musiekstuk wat ŉ musiek
onderwyser ŉ leerling aanleer of
elke goed geformuleerde gedig
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wat die onderwyser in sy klas
behandel. Dit is so in biologie,
natuurwetenskap, aardrykskun
de, tale en selfs wiskunde. Dit is
soos ŉ roos wat oopvou. Hoe
meer jy kan raaksien, hoe meer
staan jy verwonderd oor die
middele en vermoëns wat God
gee.
Elke vak of leerarea wat op skool
onderrig word, vorm deel van
God se werke. Die lewe, tyd, orde
of vermoë om te kan kommuni
keer is alles dinge wat deur God
daargestel en steeds onderhou
word. Die mens sukkel egter om
God reg te ken uit sy werke as
gevolg van die sonde. Die sonde
veroorsaak dat mens nie sonder
God se Woord dinge reg kan sien
en vertolk nie. Daarom kom God
die mens tegemoet deur aan hom
sy Woord te gee waarin Hy
Homself duideliker en meer
volkome openbaar. Dit beteken
egter nie dat God sy beheer van
en teenwoordigheid in sy werke
onttrek het nie. Dit beteken egter
wel dat ŉ onderwyser sy Bybel
Vervolg op bl. 7
Roeping en Riglyne

Vervolg van bl. 6

moet ken en verstaan. Daaronder
kan ŉ onderwyser nie die
skepping reg sien nie.

Hoe om na God se werke te
kyk
As iets bekend gestel word,
veronderstel dit dat daar iemand
is wat reeds weet, ŉ wese wat
alles ken. God wil hê dat die
mens sal besef dat Hy die
Almagtige is. Daarom gebruik Hy
gewone (sondige) mense as
instrumente om hierdie kennis en
insig van sy werke en Woord aan
ŉ volgende geslag oor te dra. ŉ
Gelowige onderwyser wat dit
besef, stel homself as instrument
in God se hand beskikbaar om
God se wil, ook in sy vakgebied,
aan sy leerlinge te vertel. As
leerlinge, byvoorbeeld, die ver
skillende stelsels van die liggaam
in die vak Biologie bestudeer,
moet die onderwyser hulle daar
op wys hoe wonderlik God die
mens se liggaam geskape het.
Ongelukkig is daar baie onder
wysers wat bewustelik of onbe
wustelik nie God se hand in hul
vakgebied raaksien nie. Tog
verkondig elke atoom, elke
organisme, elke mooi kunswerk,
elke wiskundige wetmatigheid en
elke belangrike gebeurtenis wat
plaasvind, sonder ophou die
ewige krag en goddelikheid van
God. Daarom is ŉ onderwyser
Vervolg van bl. 3

Redaksioneel
Formuliere van Enigheid waarin
ons kinders en jongmense jaar in
en jaar uit onderrig word, uit die
oog te verloor.
Binne die beperkte ruimte van
hierdie uitgawe word, ter ver
heldering, slegs enkele van daar
die belangrike en noodsaaklike
beginsels en uitgangspunte be
handel. Die laaste woord oor
Christelike onderwys is daarmee
Roeping en Riglyne

altyd opgewonde as hy iets nuuts
in sy vakgebied raaksien.
Die aartsvader Abraham kon na
die sterrehemel opkyk en sien
wat God se belofte van ŉ groot
nageslag vir hom beteken.
Vandag kan ons met behulp van
moderne teleskope soveel beter
die omvang van hierdie belofte
sien en verstaan.

Die onderwyser se taak in
elke vakgebied
God openbaar sekere norme in
elke vakgebied waarvolgens die
leerlinge hul lewens moet inrig.
Van Ekonomiese Wetenskappe,
waar God se sorg voorop staan,
tot Liggaamlike Opvoeding waar
leerlinge leer om hul liggame op
te pas en in diens van God en hul
naaste te stel. Die leerinhoud van
Kuns of Wiskunde mag daarom
nie in stryd wees met dit wat
leerlinge tydens Bybelperiodes
leer nie. Dit ondermyn die Skrif se
gesag as ŉ onderwyser tydens
opening uit die Bybel lees dat
God alle dinge geskape het,
maar later in die Biologieklas leer
dat alle dinge deur ŉ ‘oerknal’
ontstaan het.
Die onderwyser mag ook nie eni
giets waaroor God wel iets open
baar, terughou nie. God open
baar byvoorbeeld dat dit Hy is
wat lewe gee. ŉ Sosiale Weten
skaponderwyser moet dit daar
om met sy leerlinge bespreek by
die behandeling van die eien
nog nie gespreek nie en ons sal
graag ook van ons lesers húlle
standpunte wil verneem. Wat
verhinder dit bv., dat ŉ onderwyser
Sondag een ding sou bely, op
grond van die gesagvolle Woord,
maar Maandag in die klaskamer,
wanneer dit by die praktyk kom,
besluit dat hierdie (ongetwyfelde)
waarhede nie vir die onderwys van
toepassing sou wees nie? Op
grond waarvan word hierdie
dubbelslagtigheid tussen bely
denis en belewenis gehandhaaf?
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skappe van lewende en nie
lewende dinge. Geen onder
wyser kan of mag God weglaat of
skei van sy werke nie.
Onthou, ŉ onderwyser kan ook ŉ
leerling afvallig van die Here
maak deur hom of haar niks van
die Here te leer nie. Christus
waarsku dat sulke persone
eendag rekenskap van hul dade
sal moet gee.
ŉ Goeie onderwyser sal verseker
dat daar nie ŉ dualisme ontstaan
tussen dit wat God in die Bybel
openbaar en dit wat hy in sy
vakgebied onderrig nie. Indien dit
wel gebeur, word die Bybel óf nie
reg gelees nie, óf die mens se
denke oor die saak skiet steeds
te kort. In so ŉ geval is meer
gebed om insig, asook studie of
navorsing nodig. Leerlinge moet
van jongs af leer dat dit dieselfde
God is wat Homself deur sy
skeppingswerke en deur die
Bybel openbaar. Die Bybel en
wetenskap kan mekaar nie weer
spreek nie, want God weerspreek
Homself nie. Daarom kan daar
ook nie sprake wees van iets
soos ŉ neutrale wetenskap nie.
God is Koning oor alle lewens
terreine, ook alle skoolvakke en
ander skoolaktiwiteite. ŉ Onder
wyser wat dit regtig besef en
beleef, sal die hand van die Here
in sy vakgebied raaksien en dit
dan aan sy leerlinge oordra.
Na beskeie oordeel kan dit onder
meer veral daaraan gewyt word
dat geloof en kennis van mekaar
geskei word. Daar sou dan nie
plek wees vir sg. subjektiewe
geloof wanneer met sg. objektiewe
kennis (feite) gewerk word nie. Die
belydenis dat God geskep het en
sy skepping onderhou, word dan
geredelik weerspreek (verloën)
deur ’n beskouing wat nie op die
Woord begrond is nie. Dit is dat die
skepping op ’n ander wyse tot
Vervolg op bl. 17
April 2019

Veranderingsindroom of opvoedingsrealiteit
Wat maak ek daarvan?
Hugo Hayes

Oor die Afrikaanse diens van RSG
hoor ŉ mens van tyd tot tyd die
publisiteitsnit dat onderwys die
verandering in menselewens te
weegbring, die gemeenskapslewe
daardeur verander word en dit
uiteindelik ook ŉ verandering in die
wêreld tot gevolg het. Op die oor af
ŉ goedklinkende uitspraak, wat
luisteraars geredelik hulle eie sou
kon maak: onderwys bring die
verlangde verandering in ons
wêreld! Mense uit verskillende
stande van die samelewing sou
daarmee kon vereenselwig, son
der dat gevra word: waarnatoe?
Hierdie vraag word nie direk (in die
snit) beantwoord nie; dit word
eintlik net gesuggereer deur die
intensiverende gebruik van die
woord ‘verandering’.
Hieruit ontstaan onmiddellik die
volgende vrae:
1) watter soort verandering het die
opsteller(s) in gedagte?
2) vanuit watter perspektief word
hierdie verandering voorgestaan?
3) wat is die uitgangspunte waarop
hierdie veranderingsmotief berus?
4) wie moet die verandering
instigeer: die opvoeder/onder
wyser waarvan?
5) waartoe moet die voorgestelde
verandering die samelewing bring?
Eerste reaksie sou wees om
hierdie uitspraak met ons Christe
like onderwysbeskouing in ver
band te bring deur te vra: wie en
wat moet verander word? Wan
neer die Heilige Skrif leer dat God
Drieënig alles oorspronklik goed
geskape het (Gen. 1:31), maar wat
vanweë die sondeval na benede
getrek is, sou ons met reg kon vra
na die ware betekenis van
onderwys. Sou dit wees dat alles
wat so goed geskape is, vir die
mens nou nie meer goed genoeg
blyk te wees nie; waarom moet dit
in die 21ste eeu ‘verander’ word?
In ons Christelike kyk op hierdie
goeie skepping beklemtoon ons
April 2019

dan eerstens die feit dat, as deel
van die voortgang daarvan, daar
aan die mense ŉ kultuuropdrag
gegee was. Onder die genadige
beskikking van God word hulle in
staat gestel om met hul kultuur
opdrag te kan voortgaan, ten spyte
van die sondeval, hoewel dit nou
met moeite en inspanning sal
wees. Vanweë die sondeverdor
wenheid egter, moet ons kinders
reeds van kleinsaf geleer word om
opnuut weer in die regte ver
houdinge eerstens met God, my
naaste en die skepping te kan
lewe. Ter wille hiervan is dit nood
saaklik dat hulle waarheidskennis
oor God, kennis oor hulle mens
wees en kennis van die skepping
en hulle plek daarin geleer word.
Dit begin in die Christelike huis
gesin b.w.v. informele opvoeding.
Spruit die hedendaagse wekroep
tot verandering daaruit dat alles
wat in ondeurgrondelik goddelike
wysheid daargestel is, nou nie
meer vir die mens goed genoeg is
nie. Moet, bv., die verskeidenheid
verbande waarbinne die mens
geplaas is, sodanig omvorm word
dat dit mensgewilde (gedagtig aan
die ideale van die humanisme en
liberalisme) trekke moet vertoon?
Die huwelik bv. dat dit nie meer
tussen een man en een vrou tot
stand kom nie, maar dat die mens
ander vorme daarvan kan ‘veror
dineer’? Die gesin, kerk ens. dat
dit na ander gedaantes omvorm
word, sodat hierdie strukture aan
menslike willekeur beantwoord?
Moet met die diversiteit t.o.v.
kultuur, taal, die volkseiendomlike
ens. geleidelik weggedoen word,
sodat daar later geen onderskei
dinge meer bestaan nie. Is die
wekroep tot verandering m.a.w.
daarop afgestem dat alles wat in
beginsel goed geskape is, ge
transformeer moet word tot wat dit
nooit bestem was om te wees nie?
Dit sou argumentshalwe nog die
“gedaante van godsaligheid (kon)
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vertoon, maar die krag daarvan
verloën”, omdat die hedendaags
bevryde mens nie meer met die
goddelike ordinering daarvan (wil)
vereenselwig nie. Sou die nuwe
betekenis wat aan die onderwys
toegeken word dié van agent van
transformasie wees, ten einde die
samelewing uiteindelik volledig vir
die eiewillige mens op te eis?
ŉ Bybelsgetroue perspektief op
sake bring ons beslis nie by laas
genoemde konsekwensies en ŉ
gevolglik verwronge beskouing oor
die betekenis van opvoeding nie.
Die Christenmens erken dat dit
God se goeie skepping is, wat wel
deur die sonde afgetakel is, maar
in Jesus Christus weer besig is om
herstel te word. Die probleem setel
nie in die werk van Gods hande
nie met eerbied gestel, maar in die
insondegevalle mens. Dit sou
eintlik voorbarig van daardie mens
wees dat hy/sy nou eis dat die
skeppingsgegewe verander moet
word en daarmee saam die mens,
ten einde iemand anders te word
(ŉ ander identiteit te verwerf). Dit,
aangesien die oorsaak van al die
probleme sogenaamd daaruit sou
spruit dat daar kwaad in al die
goeie verbande, verhoudings en
strukture waarbinne God die mens
geplaas het, opgesluit sou wees?
Dink in hierdie opsig aan die gesin,
Vervolg op bl. 9
Roeping en Riglyne

Vervolg van bl. 8

welgevallige en volmaakte wil van
God is.”

die kerk en die verhouding wat
daar tussen owerheid en onder
daan behoort te wees in die
staatlike verband. Ook die feit dat
mense uit verskillende gods
dienstige verbondenhede, historie
se werklikhede en kulturele identi
teite hulle herkomste definieer.

Wanneer in ons Christelike naden
ke voorts oor die mens gepraat
word, is dit vanuit ŉ mensbeskouing
wat die mens in sy geheel insluit,
aangesien die mens nie verdeel
kan word nie. Die mens is ŉ
eenheidswese en dit het definitiewe
implikasies vir die opvoeding. Die
mens kan derhalwe nie benader
word asof hy in een stadium slegs
gees (in die godsdienstige sfeer?)
en in ŉ ander stadium slegs
verstand (in die sfeer van kennis?)
is nie. In die opvoeding moet met
die mens in sy geheel gehandel
word. Ons weet dus op grond van
die Bybel dat daar by die mens ŉ
geestelike vernuwing moet plaas
vind, maar dit is ondenkbaar dat
daardie vernuwing nie ook al die
ander hoedanighede betrek nie
(gemoed en verstand ingesluit).

Wanneer daar wel in die Bybel oor
verandering gepraat word, het dit
direkte verband met die innerlike
gesteldheid van die mens. Dit
spreek die mens in sy menswees
aan. Dit is immers dáár waar die
sondeval die wesenlike afbraak tot
gevolg het. Dit is hierdie mens wat
in sy wese so deur die sonde
aangetas is dat sy innerlike mens
gedurig weg van God wil neig agter
die sonde aan. Trouens die
sondeval is so ingrypend dat die
menslike persoon in al sy uitgange
verdorwe is. Sy denke, sy wil, sy
motiewe word geraak, en derhalwe
is die geneigdheid tot die goeie
afwesig, tensy deur die vernuwing
van die innerlike mens ŉ veran
dering van hartsgesteldheid te
weeggebring word. Ons weet op
grond van die Woord dat hierdie
hartsverandering deur die werking
van Gods Gees en kragtens sy
Woord in die mens moet plaasvind.
Die mens kan homself nie aan die
werklikheid van die sonde ontwor
stel nie. Alleen die hartsherbore
mens wat deur die heilswerk van
die Here Jesus van hierdie
sondigheid verlos is/word, ontvang
ŉ geheel nuwe hartsgesindheid,
wat hom/haar daartoe bring om in
al sy/haar lewensuitgange die Wil
van die Here te soek, om daar
volgens te lewe. Dit sluit die geheel
van die menslike persoon in. Die
Here Jesus se verlossingswerk is
afdoende, al is dit ook duidelik dat
die verloste mens deur ŉ proses
van geestelike groei moet gaan.
Een van die sleutelgedeeltes in
hierdie verband in die Bybel vind
ons in Rom. 12:2: “En word nie aan
hierdie wêreld gelykvormig nie,
maar word verander deur die ver
nuwing van julle gemoed, sodat
julle kan beproef wat die goeie en
Roeping en Riglyne

Daar is voortspruitend vireers baie
belangrike gevolgtrekkings te
maak, wat die onderwys en op
voeding betref. Die eerste is dat die
opvoeding/onderwys ŉ onderne
ming is wat groot uitdagings stel. Dit
is duidelik dat dit nie maar enigeen
kan wees wat dit as roeping
opneem nie. Dit moet iemand wees
wat in elke opsig vir hierdie groot
verantwoordelikheid toegerus is.
Die tweede is dat die onderwys ŉ
veeldimensionele onderneming is,
aangesien dit die mens moet
behartig; dié mens wat na Gods
Beeld geskape is! Iemand wat dit
waag om die verantwoordelikheid
vir die opvoeding van kinders/
jongmense te aanvaar moet sonder
twyfel die vereistes wat dit stel, ten
volle verreken. Dit vereis immers
dat aan diesulkes uitsluitlik Christe
like opvoeding gebied sal word.
Daar word nou teruggekeer na die
idee dat opvoeding of onderwys
verandering bewerk. So ŉ bena
dering kan slegs werkbaar wees,
indien daarmee bedoel word ŉ
innerlike verandering wat by die
opvoedeling bewerkstellig moet
word, wat voor alles gerig sal wees
op God en sy werke. Reeds vanaf
die grondslagfase van die onder
wys behoort begin te word om
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hieraan beslag te gee. Die klein
kind mag moontlik alreeds ŉ besef
oor God hê, maar beskik nog nie
oor daardie vollediger insigte en
kennis nie. Dit naamlik dat ten
opsigte van elke faset of onderdeel
van waaroor daar in die klas geleer
word of waaroor kennis opgedoen
moet word, dit ten nouste met die
werk van God verband hou.
Natuurlik kan daar in die heel
vroegste stadium van so ŉ kind se
ontwikkeling nog nie ingewikkelde
konsepte oorgedra word nie. Maar,
belangrike eenvoudiger begrippe
kan in daardie vroeë stadium reeds
verduidelik word, waarmee algaan
de geïdentifiseer word. Soos wat
hulle ontwikkeling vorder, word die
internalisering van hierdie begrippe
almeer deel van hulle beskouing
oor wie God is en wat hy gedoen
het. Die noodsaaklike fondasie vir
hulle verdere opvoeding word so
doende gelê wat, hoe meer sukses
vol dit gedoen word, hoe stewiger
hulle oriëntering in die Christelike
opvoedingsmilieu.
Die opvoeding/onderwys moet dus
daarop gerig wees om die kind/
jongmens in sy geheel te benader,
met klem op karakterontwikkeling
en kennisverbreiding ooreenkom
stig ons Christelike geloof en le
wensbeskouing. Die doel daarvan
moet wees om die Godgerigte
ontsluiting van die persoon te be
werk, sodat die mens hoe langer
hoe meer daardie eienskappe sal
vertoon wat met ons Christelike
lewenswandel korrespondeer. Wat
karakter betref, beteken dit op
voeding tot ŉ almeer volwasse
mens wat volgens 2 Tim 3:1617 vir
elke goeie werk volkome toegerus
sal wees. Wat die verstandelike ver
moë betref, beteken dit toerusting
met noodsaaklike kennis, ten einde
hulle plek in die samelewing in
Bybelse lig te kan verstaan. Sodat
hulle as roepingsbewuste jong
volwassenes ons Christelike le
wensbeskouing na al die terreine
van die lewe uitdra, ter wille van
Jesus Christus se Koningskap
daaroor, deur tot Gods eer te mag
lewe. Anders sou dit dalk kon
gebeur dat ons volk geen vooruitsig
meer op ŉ toekoms sou hê nie!
April 2019

Nogeens die huwelik
Hierdie bydrae geneem uit: Die selfmoord van ŉ nasie, deur ds JW Jansen, ds JH Kruger en dr BJ de
Klerk en redaksioneel vir Roeping & Riglyne verwerk

2. Die Huwelik
Dr B Wielenga sê in sy pragtige
boek oor die huwelik dat Sabbat,
arbeid en huwelik die drie ver
naamste skatte is, wat die mens uit
die ramp van die paradys mag red.
Ja, die huwelik is groot … in sy
betekenis vir die bestaan en die
geskiedenis van die mensheid. Dit
is die moeite van besinning werd,
want agter die openbaring daarvan
is geheimenisse, waartoe geen
wysgerige denke of digterlike
verbeelding toegang het nie. Ons
sien dit (egter) aan die literatuur van
die dag, aan die ontelbare, ten dele
– deur hul knapheid, bewon
deringswaardige sielkundige, maat
skaplike, morele en fisieke studies
– dat die moderne mens van die
wese van hierdie dinge weinig
verstaan. Hy is daar nie voor nie,
dus kan hy ook nie daar agter
(kom) nie. En die gevolg
is ont
1
aarding van die lewe. Vir doel
eindes van die onderwerp wil ons
hier opeenvolgens drie punte in
verband met die huwelik bespreek:
(a) Die oorsprong en die voor
sienige sorg; (b) Die doel en die
idee van die huwelik; (c) Kuisheid
en die huwelik.
(a) Die Oorsprong
Suiwere kennis van die geskiedenis
van die ontstaan van die huwelik is
beslissend vir die kennis van die
beginsels.
Die Skrif openbaar vir ons die
geheimenis van die oorsprong van
die huwelik. Dit toon ons ŉ werk
likheid, wat presies die teen
oorgestelde is van die ewolusie
verdigting. Die mens styg nie uit ŉ
dierlike diepte na boontoe nie, nee,

1

Dr B Wielenga: Het Huwelijk als
insetting van God, Kampen, 1936, p.
10 v.v.
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hy val uit ŉ Goddelike hoogte na
ondertoe. Die Christen erken die
deurwerking van die sonde op elke
lewensgebied, dat die mensheid ŉ
toenemende proses van ontaarding
deurloop. Ondanks baie verbe
terings op die gebied van die
sosiale en staatkundige same
lewing het daarom juis die huwelik
gestadig losser, voser, slegter en
ongelukkiger geword.
Die Skrif leer ons dat die huwelik “ŉ
instelling2 van God is wat Hom
behaag”. Die skepping van die
huwelik word in verband gebring
met die skepping van die mens, en
die skepping van die mens word
weer gesien as bekroning van die
skepping van alle dinge. In man en
vrou word, hoewel hulle onderskeie
is elk in eie tipe, in eie sieraad en
sielsaanleg, en wat die geslagtelike
betref, slegs vir so veel die
uitvoering van Gods raad in die tyd
betref, die mens aanskou, wat God
na sy beeld geskape het. En oor en
weer aanskou man en vrou in
mekaar die geskape beeld van
God. Hulle liefdesgemeenskap is
die hoogste gemeenskap onder die
skepsele, en uit dié gemeenskap
moet die mensheid opkom tot die
volle 3openbaring van die beeld van
God. Waar God liefde is (1 Joh.
4:16) gee Hy ook liefde aan sy
skepsele. Die innigste denkbare
liefde tussen mense is ŉ allerflouste
afbeelding van die liefde in die
wese van God self. En die skepsel,
wat na die beeld van hierdie God
gemaak is dra die voorbestemming
van die liefde – ook van die
huweliksliefde.
Die huwelik is dus ŉ instelling van
God, wat deur God self in die
menslike lewe ingedra word. Dien

2
3

Vgl. die Huweliksformulier.
JC Sikkel: Het Boek der Geboorten.
Kampen, 1923, p. 105.
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ooreenkomstig sien ons dan ook dat
onder alle volke die huwelik hoog
gehou word en as ŉ bopersoonlike,
ŉ Goddelike, ŉ gesaghebbende
werklikheid aanvaar word. Dit is ŉ
geskenk van God tot verryking van
die menslike lewe.
Ons huweliksformulier sê dat die
huwelik God behaag en daarom wil
Hy dit ook in stand hou. Die voor
sienigheid van God is die instand
houding van die geskape werk. Die
voorsienigheid maak dat die
paradysgeskiedenis herhaal word.
God bring “na elkeen as ’t ware met
sy hand sy vrou”. God waak oor die
lot van die mense, soos ŉ vader oor
sy gesin. Die Verbond van genade,
wat God met sy kind oprig, is
waarborg, dat ook die verbond van
die liefde, wat Gods kinders
onderling sluit, deur Hom
bestuur,
4
van Hom geseën word.
Hoe sterk staan ŉ Christen as hy
weet: ek is in Gods weg! Hoeveel
liefliker en vriendeliker word sy
lewe, veral ook sy huwelikslewe, as
hy versekerd is: ek geniet Gods
guns! Hy mag nie twyfel nie: God
sal voorsien. Diegene wat in Gods
besondere liefde deel staan ook
onder sy besondere beskerming.
Selde sien ons dié vaderlike hand,
omdat ons geloof klein en traag is.
Maar hy wat hom oefen om te sien,
ervaar die besondere sorg van die
Here. In sy lewe straal lig, in sy hart
ontwaak krag. Juis ten opsigte van
die huwelik is die sekerheid, wat
sterk maak, nodig.
(b) Die doel en die idee van die
huwelik
Dit is moontlik om van die huwelik,
ŉ idee te vorm, omdat dit in die

4

Wielenga, a.w., p. 109.

Vervolg op bl. 11
Roeping en Riglyne

Vervolg van bl. 10

gedagtes van God sy oorsprong
het en dit behaag God om ons, die
lidmate van die Vriendskapver
bond, deur openbaring deelgenote
te maak van sy Raad. Die huwelik
is ŉ verborgenheid, maar “die
verborgenheid van die Here is vir
die wat Hom vrees” (Ps. 25:14).
Die wese van die huwelik word in
die huweliksformulier baie mooi en
raak omskrywe, as daar gesê word,
dat God man en vrou saamgevoeg
het sodat hulle deur opregte liefde
verbind, mekaar trou help en
bystaan in alle dinge, wat tot die
tydelike en die ewige lewe behoort.
Ons mag dus die huwelik definieer
as ŉ verbond. Hierdie huweliksver
bond staan nie buite die Verbond
van genade nie, maar is daar deel
en openbaring van. Man en vrou
verenig hulle om saam die Verbond
van God te belewe, sowel in sy
ordinansies as in sy beloftes. Die
egvereniging is die eerste beginsel
van die gemeenskap van die
heiliges. In die begin van die ge
skiedenis was die gesin tegelyk die
Kerk, naamlik die kleinste, maar
tewens fynste denkbare
vorm van
5
die Kerk as organisme.
Die eerste doel met die huwelik is
dan hulp en bystand in alle dinge.
Baie meen dat die vermeerdering
van die menslike geslag die eerste
doel van die huwelik is. Skynbaar
met reg, want op Gen. 1:17, waar
gesê word: “God het man en vrou
geskape”, volg onmiddellik: “God
het gesê; wees vrugbaar en
vermeerder.” Dog beslis egter nie in
hierdie volgorde nie.
Die lewe self is belangriker as die
voortbou van die lewe. Die huwelik
is hoër in waarde as sy vrug. By die
beskrywing van die instelling van
die huwelik kom dit duidelik aan die
lig. In die tweede hoofstuk van
Genesis lees ons dat God self as
hoofmotief noem: “Ek sal vir hom ŉ
hulp maak wat by hom pas” (Gen.
2:18).

5

Wielenga, a.a., p. 83.

Roeping en Riglyne

God verbind twee mense, sodat
hulle saam één lewe van liefde
sou
6
lewe, tydelik en geestelik!
Wonderbaarlik groei die twee le
wens saam tot één, met hand
hawing ja, juis deur ontplooiing van
die eie persoonlikheid. Die man
word in die huwelik ŉ egte man, die
vrou word waarlik en ten volle vrou.
En tog kry deur die vereniging die
man iets van die vroulike, die vrou
iets van die manlike eienskappe
saam. Die karakters bevrug mekaar.
Belangrik is veral die geestelike
steun wat hulle mekaar bied. Saam
jaag hulle na en bou hulle aan die
ewige lewe. Nêrens is die geleent
heid tot geestelike hulp skoner as
by die huwelik nie. Dit is van God.
Dit weerspieël iets van sy wese,
van sy deugde. Dit is die voorbe
reiding, opvoeding tot die lewe by
God.
Die huwelik beteken dus nie net
seksuele omgang nie, dit het ŉ
ruimer strekking. Dit beteken nie net
die vereniging van twee liggame
nie, maar ook van twee siele wat
inmekaar opgaan en die same
smelting daarvan vorm ŉ hoër een
heid as die liggaamlike gemeen
skap. God bring man en vrou by
mekaar om mekaar se innerlike
lewe te vorm; om mekaar se karak
ters te suiwer en edeler te maak,
om mekaar se gemoedslewe te
verryk en te verdiep en om mekaar
te steun op die weg van die ewige
lewe.
Die man en vrou se hele innerlike
gesteldheid roep om die hulp wat
aanvul, wat ontbreek en wat hulle in
staat stel om tot volle selfontplooiing
te kom. In die ongehude staat
sluimer allerlei vermoëns en kragte
van hul sielelewe: dit lê as verborge
‘kieme’ in die wese van die mense,
maar die ‘kieme’ ontwikkel nie in
hulle eensaamheid nie.
Paulus praat van die huwelik as ŉ
6

Wielanga, a.w., p. 128. Vgl. ook JC
Sikkel: Verloving tot het Christelike
huwelijk, p. 13; Dr CJ Honig:
“Vraagsstukken der sexueele Ethiek”,
artikel in Koers in die Krisis III, p. 110.
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groot verborgenheid en vergelyk
hierdie verborgenheid met Christus
se verhouding tot sy gemeente. So
is die huwelik uit die skeppingsidee
gebore en7 aan die verlossingsidee
verbonde.
Die hulp en bystand in alle dinge
kan ons die hoofdoel van die huwe
lik noem. As tweede doel word
genoem: die voortbrenging van
kinders, of soos in die huweliks
formulier staan: dat deur die
huwelik die menslike geslag gebou
word. God het gesê: Wees vrug
baar en vermeerder (Gen. 1;28).
God formeer die skepsele sodat
hulle kan vermeerder. Hulle lig
gaam word met die geslagtelike
apparaat toegerus. Die Goddelike
seën en gebod tot vermenigvul
diging sluit dan indirek by die
skeppingsdaad aan.
Ook die mens het by sy formering
hierdie geslagtelike toerusting
ontvang. Hy is nie, soos wel beweer
word, geslagteloos in die lewe
geroep nie. Dus is ook vir hom die
bevel tot vrugbaarheid redelik, en
hierdie bevel het nie sy doel in die
twee indiwidue wat paar nie, soos
die ontkerstende moderne mens
wel beweer, maar in die menslike
geslag, wat deur hulle gebou word.
Die menslike geslag moet die
aarde vervul en dit onderwerp.
Einddoel van die huwelik is die
ontwikkeling van alle dinge en die
heerskappy oor al die geskapene.
Die voleinding van die ryk van
mense, wat in wese die ryk van
God is!
Die bou van die menslike geslag is
dus ook ŉ saak van godsdienstige
betekenis. Die geestelike en die
natuurlike, die ewige en die tydelike
vloei hier saam tot een doel. Die
kinderseën hou verbond met die
Kerk. Die bou van die gesin, die
groei van die geslag, is die uit
breiding van die heilige, algemene
Christelike Kerk wat die Seun van
God van die begin tot die einde
7 Honig, t.a.p., p. 107.
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vergader. Die geskiedenis van die
Ou Verbond kan ons leer. Die drang
om ŉ huwelik aan te gaan was by
die patriage nie in die eerste plek
die behoefte aan seksuele omgang
nie, maar die sorg vir die geslag.
Geen swaarder smart, geen pyn
liker skande as die kinderloosheid.
Die onvrugbare het hom of haar
soos ŉ dooie gevoel, ŉ nuttelose.

Daarom het, by die kinderlose
sterwe van die man, op die broers
van die oorledene die plig gerus om
die weduwee by hom te neem, ten
einde die geslag te bou (Deut. 25:5;
Mt. 23:2325). By Israel was die
vreugde in die vrugbaarheid nie ŉ
verskynsel van suiwer lewenslus
nie. Israel het die vrugbaarheid
liefgehad omdat dit God, die
Fontein van die Lewe liefgehad het.

Israel het in die kinders ook die
tekens gesien dat God sy volk
liefgehad het. Dit het gejuig by die
aanskouing van die kinderskat as
die vervulling van die beloftes van
8
die Verbond.
(Word in ’n volgende uitgawe
vervolg – Red.)
8

Wielenga, a.a., p. 136.

Christelike opvoeding
Sien jou kinders op die regte manier
Pieter Bisschoff

Op reis na volwassenheid
Christelike onderrig geskied in ŉ
Christelike milieu. Die leerling voel
veilig en geborge in sy omgewing
en is gevolglik ontvanklik vir die
beïnvloeding van hul ouers en
onderwysers. Gelowiges wat die
leerlinge in dié lig sien en beoor
deel, werk aktief daaraan om die
leerlinge se verstand, gevoel,
gewete en karakter in lyn met Gods
wil te vorm. Hulle sien nie hulle
kinders as ondergeskik of minder
waardig nie, maar eerder as nog
onervare in die geloof. Daarom
doen hulle moeite om hul kinders
van jongs af hierdie rykdom te laat
sien en hulle daarin te oefen, sodat
hulle later as volwassenes nie
daarvan afwyk nie.
Gelowige ouers en onderwysers
doen moeite om ŉ kind se God
gegewe gawes so goed as
moontlik te ontwikkel en verder uit
te bou. ŉ Kenmerk van Christelike
onderwys is juis dat dit in die reël
goeie vrug lewer. Kinders groei al
meer en meer op die weg na
selfstandigheid, maar ook in
geestelike volwassenheid.

Unieke aard en karakter van
kinders
Anders as humaniste wat glo dat
kinders van nature goed is, leer
God ons in sy Woord dat die mens
– dus ook die kinders – van nature
doen wat verkeerd is. Dit is die
April 2019

gevolg van erfsonde, die eie
ongeregtigheid en ook die Satan se
aanslae. Gelowige ouers en
onderwysers is dus nie verbaas as
leerlinge soms ongehoorsaam,
stout of selfs blatant oneerlik is nie.
Hulle besef dat die leerlinge, net
soos volwassenes, ook sekere
tekorte en gebreke het wat hulle die
verkeerde laat doen. Daarom is
sekere ordereëls nodig wat
duidelike grense vir die leerlinge
neerlê. Kinders moet byvoorbeeld
leer om hul ouers en onderwysers
te gehoorsaam en om hulle met die
nodige respek te hanteer.
Geen twee leerlinge beskik oor
dieselfde vermoëns of karakter nie.
Sommige leerlinge ontvang baie
gawes op vele terreine. Ander
leerlinge het weer net besonderse
gawes in ŉ sekere rigting. Dan is
daar ook leerlinge wat min gawes
ontvang het en hard moet werk om
by te bly. ŉ Gelowige ouer of
onderwysers neem die unieke
gawes en karakter van elke leerling
steeds in ag. Die hoeveelheid en
aard van ŉ leerling se gawes is nie
meer of minder werd as die maats
sŉ nie. Een kind mag daarom nie
ten koste van die groep uitgesonder
of opgehemel word nie. In God se
oë is almal gelyk en moet elke
leerling ooreenkomstig sy eie
unieke gawes en talente beoordeel
en hanteer word.
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Ander aspekte van belang
Geen kind leef in isolasie nie.
Elkeen se huislike omstandighede,
leefomgewing en die mense
waarmee hy of sy omgaan, oefen
alles ŉ direkte of indirekte invloed
op die kind se denke en dade. Soos
een yster ŉ ander slyp, so slyp die
een kind die ander. ŉ Gelowige
mag daarom nooit na ŉ kind in
isolasie kyk nie, maar moet ook die
onderlinge verbande waarbinne
kinders leef, raaksien en daar
volgens optree. ŉ Onderwyser wat
byvoorbeeld sien dat ŉ dogter in
ongesonde verhoudings met seuns
betrokke raak, moet haar daaroor
aanspreek en indien nodig
vermaan.
God koppel in sy Woord die mens
direk aan die aarde as Hy die mens
uit die stof van die aarde formeer. ŉ
Kind se liggaam is vir die Here nie
minder belangrik as sy siel of gees
nie. Ouers en onderwysers moet
ook daarop let dat leerlinge hul
liggame tot eer van die Here
gebruik en verder ontwikkel. Hulle
moet egter ook daarteen waak dat
kinders nie te veel klem op hul
voorkoms plaas nie. Skoonheid of ŉ
mooi liggaam of gesig mag nie ŉ
doel op sigself wees nie. Kinders
moet eerder leer om hul liggame as
ŉ tempel van die Here te sien
waarmee hulle God van harte kan
liefhê en dien, met hul hele wese,
liggaam, siel en verstand.
Roeping en Riglyne

Christene vra Christelike vakonderrig
“Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen dit tot eer van God” (1 Korintiërs 10:31).
Christenouers verwag dat ŉ Chris
telike benadering in die onderrig
van alle leerareas en skoolvakke
gevolg sal word, omdat:
! God die Skepper en getroue
Onderhouer is van alles waar
oor dit die moeite werd is om
te leer;
! God die wette vir alle aspekte
van die werklikheid waaroor
ons kinders leer oorspronklik
daargestel het en steeds
onderhou;
! kennis in ooreenstemming
met Bybelse riglyne vir ŉ
Christelike lewens en wêreld
beskouing oorgedra moet
word;
! God die wette vir behoorlike
menslike gedrag, insluitende
die opvoeding en onderrig
van kinders, daargestel het;
en
! Christenouers ŉ doopbelofte
afgelê het om hul kinders
volgens Bybelse riglyne te
onderrig en te laat onderrig.
Christenouers mag hul kinders
nie aan heidense of humanistiese
onderwyspraktyke blootstel nie,
maar moet hulle kinders leer om
krities vanuit die Christelike
lewens en wêreldbeskouing
daarteenoor standpunt in te
neem. Voorbeelde van hierdie
onderwyspraktyke is die bevor
dering van:
! die evolusieteorie van Char
les Darwin (met sy sg. aap
mense);
! afvallige teorieë oor die ont
staan van die aarde (bv. die
sg. oerknalteorie);
! heidense godsdienstige ritue
le (bv. die reëndans) en ge
bruike (bv. sangoma/toor
dokter);
! okkultiese gebruike (bv. hek
sery – soos in Harry Potter)
en New Ageleermetodes (bv.
visualisering);
Roeping en Riglyne

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

menseregte indoktrinasie tot
polities ‘korrekte’ dienstigheid;
liberalisme, sosialisme, Marxis
me, kommunisme en ander
verderflike sekulêre ideologieë;
paganistiese filosofieë, bv.
Ubuntu;
onbybelse vorme van geslags
onderrig (bv. oor homosek
sualisme en die gebruik van
kondome as redmiddel teen
vigs);
voorgeskrewe boeke met ŉ
onbybelse strekking;
die sinkretistiese nasiebou
dogma (die gebruik van be
denklike metodes om sg.
eenheid te bevorder);
ŉ onewewigtige, eensydige en
humanistiese interpretasie van
ons volksverlede;
ŉ benadering tot die mens en
sosiale wetenskappe/geskie
denis wat ten doel het om
skuldgevoelens by die Afri
kanerjeug te vestig;
identiteitsberowende onder
wys, pleks van identiteits
vormende onderrig waarin die
eie godsdienstige en kulturele
waardes belangrik is; en
die opvatting dat ons kinders
aan die staat en sy afvallige
ideologieë behoort, pleks van
aan die Koning van alle
konings.

Die Christendom vereis ŉ Bybel
getroue benadering tot die onder
rig van Chiristenkinders in alle
leerareas en skoolvakke, wat
soos volg bevorder kan word:
! onderwysersopleiding en her
opleiding in ooreenstemming
met Bybelse riglyne en norme
vir die bemanning van Chris
telike skole, insluitende Chris
telike staatskole;
! die positiewe erkenning dat ŉ
Christelike etos onbelemmerd
in staatskole gehandhaaf en
bevorder kan word in die
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!

!

!

!

onderrig van alle leerareas en
vakke en in alle skoolbedry
wighede;
die positiewe erkenning van
die reg van Christelike ouer
gemeenskappe in die be
paling van die etos van die
onderwys aan hulle kinders;
geen staatsvoorskrifte betref
fende die etos van Christelike
privaatonderwys en tuis
skoling, insluitende byvoor
beeld oor sake soos kurriku
lerings en eksaminerings
praktyke;
die beperking van staats
betrokkenheid by Christelike
staatsskoolonderwys tot enkele
legitieme aangeleenthede, bv.
finansiering van onderwyser
salarisse (uit belastingbetalers
geld!), die voorsiening en in
standhouding van fasiliteite,
ens.; en
die aanbieding van Bybel
onderrig op so ŉ wyse dat dit
ŉ rigtinggewende raamwerk
vir die Christelike onderrig
van alle ander leerareas en
vakke fasiliteer.

Daarom verwag ons dat almal in
magsposisies in die onderwys vir
Christenonderwysers die nodige
ruimte sal bied om:
! Bybelonderrig op ŉ Christe
like basis aan te bied en wel
op so ŉ wyse dat die aan
bieding daarvan ŉ positief
rigtende invloed op die aan
bieding van alle ander leer
areas volgens die Christelike
leer sal hê;
! alle ander vakke en leerareas
vanuit die Christelike lewens
en wêreldbeskoulike raam
werk aan te bied;
! alle skoolbedrywighede op
Christelike grondslag aan te
pak; en
Vervolg op bl. 14
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!

hulle onderwysloopbane posi
tief aan te pak volgens die
Christelike lewens en wêreld
beskouing en waardestelsel.

Mense wat voor die Here en hulle
plaaslike gemeente ŉ belofte afge
lê het om hulle kinders volgens die
Christelike leer op te voed is ook
daartoe verbind om noukeurig te
let op die lewensbeskoulike rigting
van die onderwys waaraan hulle
kinders blootgestel word. Daarom

is die humanistiese rigting van die
openbare onderwysstelsel in Suid
Afrika al geruime tyd vir Christen
ouers ŉ groot bron van kommer. Te
meer so omdat tegelykertyd gedis
krimineer word teen privaatskool
onderwys (bv. oor die toewysing
van subsidie uit die staatskas aan
daardie belastingbetalers wat hulle
kinders in privaatskole plaas om
dat hulle nie meer op geloofs
grondslag hul kan vereenselwig
met die rigting van die openbare
onderwys nie).

Daarom is dit nou tyd dat Chris
tenouers:
!

!

!

saamstaan oor die bevordering
van Christelike onderwys in die
openbare en private skole;
onderwysers steun wat steeds
getrou bly aan die Christelike
leer in die onderrig van
Christenkinders; en
erns daarmee maak om as
verbondsouers hulle kennis oor
die aard van Christelike
onderwys op te skerp.

(VCHOpamflet 01/2002)

Doelstellings vir Christelike skoolvakonderrig ‒
ŉ kortbegrip
(Geneem uit: Voed hulle op – VCHOstudiestuk nr. 9)

D Elke kind moet toegerus word
vir sy/haar lewenstaak, vol
gens individuele aanleg en
vermoë, tot diens aan God en
die naaste.

!

D Elke kind moet in verbon
denheid met God opgevoed
word tot ŉ ingesteldheid
(houding) van diensbaarheid,
opregtheid, sorgsaamheid en
werksaamheid.

!

D Die Bybel as besondere
Openbaring van GodDrie
ëenheid moet die lewens en
wêreldbeskoulike grondslag
wees in skoolvakonderrig.

!

D Verskillende skoolvakke moet
gesien word as menslike ken
nis uit verskillende gesigs
hoeke. Integrasie van vak
inhoude gee ŉ werklikheids
beskouing van die mens se
kennis.
D In vakinhoudelike onderrig
moet aanvaar word
! dat God alles geskape het
in afhanklikheid van Hom,
! dat God alle dinge funk
sioneel geskape het, so
dat hulle in hulle omge
wing doelmatig kan voort
bestaan,
April 2019

!

dat God as Onderhouer
en Regeerder van die
skepping alles tot ŉ vol
einding volgens sy Raads
plan bestier,
dat evolusionisme ŉ na
tuur wat deur God geskep
en bestier word ontken;
dat evolusionisme ŉ na
tuur wat deur eie krag van
laer na hoër vorme ontwik
kel, aanvaar, en dat evolu
sionisme daarom onver
soenbaar is met die Skrif
openbaring,
dat die skepping bepaalde
strukture en orde het, wat
beteken dat die skepping
ŉ eenheid met ŉ verskei
denheid van aspekte is.
(Hierdie aspekte is die
getal, ruimte, kinematiese,
biotiese, juridiese, etiese,
estetiese, ensomeer. Die
verskillende aspekte be
paal gesigshoeke, waaruit
verskillende vakke die
skepping waarneem en
beskryf.),
dat die wetenskap slegs ŉ
gebroke menslike be
skrywing van die skep
pingsorde in God se skep
ping is en tydsgebonde is,
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!

!

!

dat die natuur daardie
deel van die skepping is
wat ons singuiglik en ek
sperimenteel kan waar
neem,
dat ons wetenskap die
vereenvoudigde werklik
heid is, wat ons eksperi
menteel en sintuiglik be
skryf en probeer verklaar,
dat wetenskapsvorming
slegs ŉ onderdeel is van
Vervolg op bl. 17
Roeping en Riglyne

Christelike vakbenadering ŉ sine qua non
Hugo Hayes

VCHO se historiese aandrang op
Christelike vakonderwys laat
logieserwys die vraag na die hoe
en die wat van vakaanbieding na
vore kom. Wanneer oor ŉ Chris
telike benadering tot vakonderrig
gepraat word, het dit ŉ bepaalde
betekenis en implikasie, wat dit
onderskei van alle ander bena
derings soos oor eeue heen
toegepas; ook in SuidAfrika.
Soos dit ook met ons hedendaag
se openbare onderwysopset die
geval is, wat egter eerder die
onderwyssituasie kompliseer as
dat dit ons by die ware antwoord
uitbring. Wat wel verklaar kan
word is dat ŉ vergelykende studie
van huidige vakbenaderings die
noodsaak aan die Christelike des
te duideliker na vore bring. Die
vraag deurgaans aan die orde is:
waarom is die spesifieke be
nadering soos vanuit ons Christe
like beskouing gesien, dan nou
juis so belangrik?
Onderwysers in klaskamers
maak sonder uitsondering van
spesifiek gekose vakbenaderings
gebruik. Hy of sy kan hulle nie
daarvan losmaak nie dat n.a.v.
hul persoonlike geloofsperspek
tief en lewensbeskoulike uit
gangspunte hul die keuse ten
gunste van hierdie of daardie
vakbenadering sal uitoefen.
Ongeag daarvan of hulle die
Christelike geloof sou aanhang,
al dan nie, elkeen het sy of haar
religieuse vertrekpunt en lewens
beskouing. Onderwysers sou
moontlik kon redeneer dat dit nie
werklik ŉ verskil maak watter
vakbenadering gekies word nie,
aangesien dit tog dieselfde
werklikheid is waaroor kennis
oorgedra/meegedeel word. Die
redenasie dat dit slegs maar
feitekennis is waarmee in die
klaskamer gewerk word, word
ook dikwels verneem. Maar is dit
werklik die geval en wat maak
Roeping en Riglyne

derhalwe ons Christelike vakbe
nadering, dan so belangrik; selfs
deurslaggewend?
Ten einde hierdie vrae te kan be
antwoord moet vir ons Christelike
besef van wat met die onderwys
bereik behoort te word, teruge
gaan word op die spoor van die
enigste grondslag wat na oor
tuiging ŉ Christelike bedeling kan
onderlê. Die kernvraag wat be
antwoord moet word is religieus
lewensbeskoulik
van
aard,
m.a.w. waarin word die ware sin
en doel van hierdie werklikheid
gevind, waaraan die onderwys se
fundering en doelstellings moet
beantwoord? Die voordiehand
liggende antwoord, vanuit Chris
telike perspektief soos uit die
Skrif afgelei, is dat dit rekening
sal hou met die Soewereiniteit
van GodDrieënig, die Koning
skap van Jesus Christus en die
Lig vanuit Gods Woord. Die Skrif
gaan daarvan uit dat die
Drieënige God wie ons aanbid en
bely Absoluut, Outonoom en
Selfgenoegsaam is, iets wat van
geen skepsel of enigiets anders
in die skepping verklaar kan word
nie. Niemand anders as God in
homself bepaal die sin en doel
van die geskape werklikheid nie,
gevolglik ook van alle fasette
daarvan, onderwys inbegrepe.
Die eerste logiese uitvloeisel van
hierdie uitgangspunt is dat die
opvoeding/onderwys, soos alle
ander menslike handelinge of
bemoeienisse met welke faset
van die skepping ookal, welbe
wustelik aan God gewy moet
word. Dit beteken Godgerigte
opvoeding/onderwys in al sy
geledinge. Die sin en doel van die
onderwys kan dus nie in die
mens self of enigiets anders in
die skepping nie, maar alleenlik
in God gesoek word, d.w.s.
transendent. Hierdie gerigtheid
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op die ware Oorsprong kwalifi
seer in die finale instansie ook die
sin en doel van ons menslike
bestaan op aarde.
Hierdie is ook ŉ beginsel wat vir
alle lewensterreine van krag is,
en nie slegs vir die opvoeding/
onderwys nie. Dit het verreikende
implikasies vir sowel die opvoed
kundige, die opvoeder (in die
praktyk) en die opvoedeling. In
sowel die teoretiese besinning
oor die opvoeding as die prak
tiese beslaggewing daarvan,
moet die hart (wat bedorwe is
vanweë die sondeval) oopge
maak word, sodat die lig van
Gods Woord deur sy genade in
Jesus Christus deur die in
werking van die Heilige Gees al
helderder daarin kan opgaan. Dit
is van lewensbelang aangesien
die Here Jesus, wat Verlosser en
Herskepper is, se Koningskap op
die terrein van die opvoeding/
onderwys bevestig moet word,
aangesien ons Hom as sodanig
bely.
In die heersend mensgerigte
denke en onderwysbeskouing
vind ons die teenpool, waarin die
onderwys aan die verheerliking
van die mens ontleen moet word,
soos dit ook uit die filosofiese
beskouing agter die openbare
onderwysbedeling in SuidAfrika
blyk. Ons moet, bv., dikwels van
kindgesentreerde onderwys ver
neem, ter illustrasie. Net soos in
die geval van enige ander onder
wysbenadering word die uit
werking daarvan tans kennelik in
die samelewing gemanifesteer.
Die simptome daarvan is onmis
kenbaar en hoef nie hier verder
bespreek te word nie.
Volgens ons Christelike be
skouing is die mens gevolglik
geroepe om in sowel die teore
Vervolg op bl. 16
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tiese besinning oor die onderwys
as in die praktiese beslaggewing
daaraan, hierdie rigtinggewende
ontsluiting van die menslike per
soon voor oë te hou. Opvoed
kundige sowel as opvoeder en
opvoedeling bly in die volvoering
hiervan gebonde aan die Godge
gewe wetsorde, dog geensins
daardeur verslaaf nie. Maar, deur
hierdie totale en universele
betrokkenheid op die Oorsprong,
word die hierbo genoemdes tot
vrye wesens in gehoorsaamheid
aan God en tot vrye en toege
wyde diens aan Hom opgehef.
Begenadigde opvoedkundiges
het in die 20ste eeu deurslag
gewende werk gedoen om die
noodsaaklike oorspronge en
verbande ten opsigte van die
onderskeie dissiplines bloot te lê,
danksy die opkoms van die
Christelikreformatoriese
wysbegeerte. Ons het dit, wat die
onderwys betref, veral aan die
werk
van
die
Christelik
opvoedkundige pedagogiek te
danke. Dit kan op sy beurt weer
teruggeneem word na die
opkoms van die Christelik
reformatoriese filosofie, wat ŉ
fenomenale deurbraak in onder
meer die opvoedkundige denke
tot gevolg gehad het. Dit moet op
sy beurt weer teruggeneem word
na die toonaangewende nalaten
skap van die Hervorming. Maar
dit moet in die finale instansie
aan God gedank word wat deur
die werkinge van sy Woord en
Gees die Bybelse perspektiewe
op die werklikheid vir die mens
laat oopgaan. Of ŉ mens nou in
die onderwys staan of nie, die
ongetwyfelde resultate van die
Christelike onderwysfilosofie kan
nie geïgnoreer word, sonder dat
dit ŉ noodwendig verskraalde
perspektief op die werklikheid en
daarmee ook die onderwys tot
gevolg sal hê nie.
Wanneer voormelde stelling ge
maak word, bedoel die skrywer
April 2019

nie daarmee dat ander (as die
reformatoriese) onderwysteore
tiese beskouings daardeur uit die
oog verloor sou kon word nie. Dit
is bloot om daarmee te sê dat
geen onderwyser wat dit erns het
met sy/haar studieveld of vak
gebied, dit kan bekostig om die
bydrae van die Christelike peda
gogiek nie ten volle te verreken
nie. Terwyl ons erken dat ander
onderwysbeskouings momente
van ooreenkoms mag hê, moet in
dieselfde asem verklaar word dat
die Christelike opvoedingsfilo
sofie ŉ konsekwente perspektief
op die onderwys gebring het
waartoe geen ander nog in staat
was nie. Niemand wat werklik
onderwys op die hart het en dit
bestudeer, kan in ons eeu met sy
inligtings en kennisstortvloed
meer onbewus wees van, of
onkunde pleit oor, die fenome
nale deurbrake wat deur die
Christelikreformatoriese opvoed
kunde gemaak is nie.
Wanneer dit alles gesê is, moet
verklaar word dat hierdie ge
gewe, naamlik dat die geskape
werklikheid se eindbestemming
nie in die tydelike werklikheid
gesoek moet word nie, onderwys
en vakbenadering in ŉ geheel
nuwe lig te staan bring. Dit kom
eerstens daarop neer dat op
voeding en onderwys wat in die
Lig van Gods Woord beoefen
word ŉ gerigtheid op sy Oor
sprong buite hierdie werklikheid
het. Dit is die ewige en ware God
in Wie die onderwys sy werklike
sin en doel en moet vind. Onder
wys wat so ŉ gerigtheid op God
het, neem die volle implikasies
van die hoe en die wat in vakbe
nadering, soos aan die begin
gestel, in oënskou. Dit hou daar
mee rekening dat t.o.v. elke faset
van die werklikheid waaroor ken
nis meegedeel word, d.w.s. elke
formele vakgebied wat bestudeer
word, daar ŉ Godgegewe orde is
wat op daardie besondere faset
van die werklikheid van toepas
sing is. Die Christelike vakbena
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dering het ten doel dat in elke
sodanige vakgebied die orde wat
daarvoor bepaal is in die leer
materiaal geïntegreer sal word,
sodat die begrip dat God ’n
bepaalde orde in sy skepping
ingebou het, al sterker tuisge
bring sal word. Die mens en alle
ander skepsele is aan hierdie
orde onderworpe, of dit nou in die
onderwys is of nie.
In daardie vakgebiede wat met
die bestudering van die natuur
verband hou moet die leerling
gelei word om te begryp dat
hierdie orde deur die werking van
die natuurwette in stand gehou
word. Dit maak dit vir die mens
moontlik om aan die hand van
daardie ordelikheid kultuurdinge
tot stand te bring, wat beant
woord aan God se bedoeling,
d.w.s. normatief gekwalifiseer is.
Daar is bv. wette vir die biologie,
fisiologie, wiskunde, ens., waar
aan die mens onderworpe is.
Maar daar is ook daardie fasette
van die werklikheid waarin die
mens b.w.v. gehoorsame kultuur
werk, die norme wat op daardie
fasette van toepassing is, tot
gelding moet maak. Dit hou weer
verband met al daardie vakge
biede waarin die mens deur
middel van sy vormingswerk,
hetsy in die historiese (geskied
vorming), taal, ekonomiese, este
tiese ens., die norme wat vir
daardie fasette bestaan, tot
gelding moet maak. Ook in
hierdie mensgevormde kultuur
werk is elkeen aan die gehoor
same uitvoering van God se orde
onderworpe, en is hy of sy in
persoon verantwoordelik.
Skrywer se standpunt oor die
Christelike vakbenadering is
daarop gegrond dat die Bybel as
absolute en gesaghebbende
Woord van God die beginsel van
Godgehoorsaamheid beveel. Dit
is ŉ beginsel wat nie tot hierdie of
daardie afgeperk kan word nie.
Vervolg op bl. 17
Roeping en Riglyne

Vervolg van bl. 16

Dit is van toepassing t.o.v. die
geheel (totaliteit) van ons Chris
telike lewe, die onderwys inbe
grepe. Daar bestaan nie soiets
dat t.o.v. die godsdienstige lewe
God gehoorsaamheid sou eis,
maar t.o.v. enige ander faset van
ons lewe nie. Die eis tot gehoor
saamheid is absoluut en totalitêr.
Die implikasie is dus dat ons, wat
die onderwys betref, en spesifiek
die vakbenadering, nie ŉ ander
standpunt daarop kan nahou nie,
sonder dat die eenheid van die
Christelike leer en lewenswandel
uitmekaar geskeur word. T.o.v.
vakbenadering is die onderwyser
derhalwe daarop aangewese om

die normatiwiteit van daardie
faset van die skepping (vakge
bied) wat geleer/onderrig word,
voldoende te ekspliseer. Doen
die onderwyser dit nie, dan is hy
of sy besig om die goddelike orde
vir die skepping te misken/ontken
en sal daar van Christelike onder
wys weinig teregkom. Onder
wysers is geroepe om hulle oor
hierdie opdrag tot gehoorsaam
heid teenoor God te verantwoord
in hulle vakbenadering.
Deur wat in die voorafgaande
gestel is, wil geensins te kenne
gegee word dat van die veron
derstelling uitgegaan word dat ons
volmaakte onderwysers in die
klaskamers verwag nie. Hoege
naamd nie, aangesien ons terdeë

Vervolg van bl. 14

Vervolg van bl. 7

Doelstellings vakonderrig

Redaksioneel

die Bybelse opdrag om
die natuur te beheer en te
versorg en
dat die mens as rent
meester teenoor God ten
opsigte van die natuur en
alles en almal wat op die
aarde lewe verantwoor
ding skuldig is.
D God se skepping (die kos
mos) is baie meer ingewik
keld en genuanseerd (ryker
geskakeerd) as wat ons met
ons wetenskap en menslike
kennis kan begryp of ver
staan. Christelike vakonder
wys moet daarom toegespits
wees op verwondering ten
aansien van God se skep
ping, waarvoor ons eerbied
en respek het.
D Die beperkinge en moontlik
hede van die wetenskap en
tegnologie vorm deel van die
insigte en wapenrusting, wat
onderwysers aan kinders
moet oordra.
!
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stand sou gekom het, waarvan die
mees aanvaarde hipotese (tans)
dié van die evolusionisme sou
wees. Geloof in Goddrieënig word
verplaas met geloof in die natuur
(naturalisme). In ons moderne
samelewing is die onvermydelike
gevolg dat kennis/wetenskap
verabsoluteer word.
In hierdie veelbewoë tydsom
standighede van toenemende
geloofsafvalligheid
kan
ons
nogtans die Here nie genoeg dank
vir gelowige onderwysers wat
geen skeiding maak tussen ons
Christelike
geloof
en
die
verwerwing van kennis nie. En
eweeens gelowige wetenskap
likes t.o.v. die beoefening van die
wetenskap. Onderwysers en
wetenskaplikes wat onomwonde
verklaar dat hulle kennis en
wetenskap onderhewig stel aan
ons Bybelse geloof. VCHO was
oor die jare heen bevoorreg om
met sulke onderwysers en
wetenskaplikes te kon skakel en
ván hulle ook op ons hoofbestuur
te verwelkom.
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daarvan bewus is dat in hierdie
bedeling volmaaktheid nie bereik
sal kan word nie. Wat ons wel van
die onderwyser kan verwag is dat
hy of sy die gesag van die Woord
van God sal erken en gevolglik dat
die Here Jesus ook Heer van die
skepping is, deurdat alles wat
ontstaan het deur Hom ontstaan
het (Kol 1:1323). Niemand het die
reg om iets daarvan van Hom weg
te neem deur nié sy heerserskap
t.o.v. die geskape werklikheid te
erken nie, asook die feit dat Hy deur
sy soenverdienste die verhouding
tussen mens en God en mens en
skepping herstel het. Dit beteken
niks minder nie as dat ̕ n onder
wyser/opvoeder se vakaanbieding
hiervan sal getuig.

’n Gebed
My eie waterbak het al male sonder tal
stukkend geval, Here.
Dan het ek dit sélf probeer regmaak.
Ek het die stukke probeer optel
en dit probeer lym en las.
Maar so ŉ kruik lek, Here.
My lymwerk is swak,
en my laswerk is skeef.
Die water loop vinnig weg
en dié wat daaruit moet drink, bly dors.
Daarom wil ek vandag kom vra
dat Ú my sal heelmaak, Here.
Ek weet dat ek altyd broos sal bly,
en dit is ook reg so.
Maak my egter só heel
dat ek vir ŉ dors wêreld
die lewende water kan aanbied.
Maak my heel én vol.
Maak my vriendelik en geduldig,
eerlik en regverdig,
liefdevol en sensitief.
O, Bron van lewende water,
vul my met Uself.
Gee my moed en
deursettingsvermoë.
Gee my geloof en hoop.
Maak my hardwerkend en
help my om my plig goed te doen.
Maak my werklik U beelddraer,
ŉ héél mens wat ander sal inspireer,
nié met my woorde nie,
maar met wie ek is in Jesus Christus.
Amen.
Outeur onbekend
April 2019
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DIE VERENIGING VIR CHRISTELIKE HOËR
ONDERWYS (VCHO)
BLOEMFONTEIN
Die VCHO is –
ŉ vrye vereniging sonder winsoogmerk, wat sedert 1949 bestaan,
en op die terrein van die opvoeding en onderwys werksaam is;
ŉ diensorganisasie wat met die kerke van gereformeerde
belydenis, universiteite, die skool en die ouerhuis wil saamwerk
ter verwesenliking van ŉ gemeenskaplike ideaal;
onverbonde sover dit enige partypolitieke affiliasies, maar
gebonde sover dit die Skrifbeginsels betref.
Die VCHO begrond hom –
in die Heilige Skrif as die onfeilbare, geïnspireerde Woord van
God, in sy geheel en in al sy dele, ooreenkomstig die lewens
oortuiging van die Calvinistiese Hervorming.

Die VCHO se doelstelling –

behels drieledig die bevordering van Christelike opvoeding,
onderwys en wetenskap (vgl. 2 Timoteus 3: 16 en 17).
Die VCHO se missie –

is om deur die verwesenliking van sy doelstelling soos hier bo
uiteengesit, persone en instellings te lei om op alle terreine tot
eer van God te lewe en te werk (vgl. Handelinge 1: 8).
Die VCHO handhaaf –

die beginsel van onderwys binne volksverband, maar is nie
geslote nie om advies, hulp en ondersteuning na buite te verleen,
ter bevordering van Christelike onderwys, met behoud van
selfstandigheid.

Betekenis van Christelike opvoeding en onderwys

Uitgaande van die Bybelse openbaring, word Goddrieënig as die
Skepper en Onderhouer van die hemel en aarde bely. Aan die
mens as geskapene kom die opdrag tot kulturele werksaamheid
in die skepping, ter verheerliking van sy Naam. Sondeval en
verlossing is beslissende momente in die realisering daarvan.
Deur Jesus Christus se middelaarskap word ŉ Godgerigte
ontsluiting van die menslike persoon verwerklik, teenoor ŉ
afvallige gerigtheid (vanweë die sondeval). Daardeur word die in
sondegevallemens verlos en herstel, sodat in sy/haar
volwassewording, kennisontplooiing en wetenskapsbeoefening
aan die Bybelse norme beantwoord kan word. Opvoeding en
onderwys is die gawes deur middel waarvan die ontsluiting
bewerkstellig word, en wel so dat dit vanuit die dimensie van die
geloof kan geskied.

Roeping en Riglyne
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Wat doen die VCHO?
Ooreenkomstig sy doel en missiestelling word –
leiding en voorligting oor Christelike onderwys aan persone en
instellings voorsien;
ondersteuning gebied, deur inligting aan ouers beskikbaar te stel,
navorsing gedoen, en kennis aan die onderwysgemeenskap
deurgegee;
samewerking op projekgerigte basis met geesgenootlike
instansies uitgebou;
toerusting oor Christelike opvoeding en onderwys aan lede en
belangstellendes verskaf;
ledewerwing gedoen, ten einde georganiseerde steun vir die saak
te monster;
die Christelikgereformeerde leer en lewenswandel verkondig;
die akademiese diskoers oor Christelike wetenskap gestimuleer;
en
vakmateriaal van ŉ Christelike inslag ontwikkel.
Die VCHO maak van die volgende middele en metodes gebruik:
besoeke en bekendstelling aan gemeentes en kerke van
gereformeerde belydenis, asook skole, en ledewerwing;
die aanbieding van kongresse, seminare en kursusse;
die totstandbrenging van onderwysgespreksgroepe vanuit
ouergemeenskappe;

die aktivering van takke te Potchefstroom, Pretoria en ander
sentrums, asook ŉ gespreksgroep te Bloemfontein;

die publisering en verspreiding van –

die termynblad: Roeping en Riglyne

die geakkrediteerde: Tydskrif vir Christelike Wetenskap;

en voor

kurrikulering van leerinhoude en die samestelling van
vakmateriaal met ŉ prinsipiële inslag vir skole (tans Afrikaans,
Bybelkunde en later ook Geskiedenis);
Wat word van u gevra?

Betrokkenheid – word ŉ lid van die VCHO;
die uitdra van die Christelike onderwysboodskap;
bidding.
Verduideliking

Dit mag wees dat van ons lesers, meer spesifiek dalk onderwysers,
by die lees van sommige van die artikels, die kritiek op die
heersende onderwysbedeling as persoonlike kritiek opneem. Ons wil
onomwonde verklaar dat sodanige kritiek nie op enigiemand in
persoon gerig is nie. Dit kan egter nie anders nie as dat daar
aangetoon moet word dat, wat die heersende (openbare)
onderwysbedeling betref, daar nie aan ŉ Christelike opvoedings
filosofie beantwoord word nie. Daaroor kan tog nie geswyg word nie,
aangesien ons elkeen ŉ verantwoordelikheid het om die aandag
daarop te vestig en ons vir die realisering van ’n Christelike
onderwysbedeling te beywer. Christenouers en onderwysers kan
nie anders nie as om vir Christelike (Bybelgefundeerde) onderwys te
staan ooreenkomstig ons belydenis. Dit behels veel meer as maar
net instemming te betuig met die idee. Dit vra van ons om
daadwerklik te begin werk aan die verwesenliking van die ideaal, ter
wille van ons kinders en jongmense.
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Geslagsonderrig op skool
Die debat oor geslagsonderrig op
skool
het
onlangs
weer
opgevlam. Dit was na aanleiding
van die Departement van
Basiese Onderwys se verklaring
oor die beoogde implementering
van ŉ dokument van die Ver
enigde Nasies getiteld: Compre
hensive Sexuality Education. Dit
bevat egter vir ons Christelike
besef verwerplike praktyke wat
nie met ons geloofsoortuiging
versoen kan word nie. Debatte

oor RSG en ander media het
daarop
gevolg,
maar
na
waarneming was in nie een
daarvan ŉ duidelik Bybelse
standpunt gestel nie. Dit word
daarom nodig geag dat ons
lesers se aandag weer ŉ keer op
die Bybelse standpunt oor
seksualiteit en ware opvoeding
daaroor gevestig word. Op die
VCHO se webblad by die
volgende skakels sal lesers
Bybelgetroue standpunte oor

seksualiteit en geslagsopvoeding
vind waar die kwessie van
‘seksvoorligting’ op skool ook
bespreek word:
http://vcho.co.za/wp
content/uploads/2018/01/Bybelse
etiek vir seksualiteit
&
http://vcho.co.za/wp
content/uploads/2018/01/Seks 
voorligtingopskool

Bydraes aan VCHO: beroep op lede
Ons bring graag ŉ saak onder ons lede se aandag, wat in beide hulle en VCHO se belang is. Ons merk
dat daar nog lede is wat inbetalings as bydraes aan VCHO in kontant doen. Dit sluit in sowel bydraes wat
oor die toonbank of by kitsbanke gedeponeer word en die hoë bankkoste daaraan verbonde. Volgens ons
finansiële state van die afgelope jaar, word inbetalings in kontant met hoë bankkoste belas. Op ŉ bedrag
van byvoorbeeld R50, die voorgestelde minimum jaarlikse bydrae aan VCHO, beloop die bankkoste in
sodanige gevalle soveel as R45, wat beteken dat slegs R5 die VCHO toekom.
Ons wil ons lede in hierdie omstandighede eerder aanmoedig – die wat dit so kan doen – om waar
moontlik elektroniese inbetalings te doen. In hierdie geval is die bankkoste minimaal en ontvang die
VCHO veel meer uit ŉ bydrae van R50, as in voormelde gevalle. Daar word egter voorkeur gegee aan die
reël van ’n aftrekorder met die bank, of ’n debietorder direk met VCHO.
Ons bedank graag weereens ons lede vir volgehoue bydraes, wat broodnodig is vir die voortgesette
uitvoering van VCHO se opdrag, nl. die bevordering van Christelike onderwys.
Ons bankbesonderhede soos volg:
VCHO
ABSA Bank, Loch Logan
Tjekrek. nr. 470 910 011

Die Hoofbestuur van die VCHO verklaar hiermee dat die standpunte van
outeurs in Roeping en Riglyne nie
noodwendig die amptelike standpunt
van die VCHO is nie.
ROEPING
en
RIGLYNE
REDAKTEUR
KERNREDAKSIE: Prof A.W.G. Raath,
Prof D.F.M. Strauss.
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Die Uitvoerende Beampte
Posbus 1824
Van Schalkwykstraat 21, Universitas
Bloemfontein
9300 / 9301
Tel. (051) 525 2267 of
(051) 525 2341
Faks (051) 522 4513
E-pos:
hugo@vcho.co.za
Tuisblad: http://www.vcho.co.za
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