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TERMYNBLAD VAN DIE VERENIGING VIR CHRISTELIKE HOËR ONDERWYS

Ware geloof onderskei en doen
SO

BELY DIE
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DOEL:

SKRIFLIG

2 Tim. 3:16 en 17

Dade lewer die bewys - Ds. Connie Bester

Die bevordering van
t Christelike opvoeding,
t Christelike onderwys en
t Christelike wetenskap
“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot
weerlegging, tot teregwysing,
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 Calvinistiese Hervorming: die Heilige
Skrif as die onfeilbare, geïnspireerde 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 dissipels 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
28:18-19).
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

“… maar hy wat die wil doen van
my Vader wat in die hemele is.”
Aan die skare wat Jesus se wondervermeerderde brood geëet het, stel
Hyself die eis wat vir elkeen wat in sy
hemel wil ingaan geld. Ons lees dit
in Johannes 6:47 soos volg: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in
My glo, het die ewige lewe.”
Daar is teenoor hierdie duidelike en
reguit eis-proklamasie van die Koninkryk egter ook ŉ baie duidelike
waarskuwing oor die lot van die mens
wie se selfhandhawing hom in opstand en weerstand teen God en sy
wil laat lewe. Dit staan in dieselfde
Johannes-evangelie geskryf waarin
Jesus se plegtige verklaring (hierbo)
opgeteken staan. In hoofstuk 3:16
verduidelik Johannes die Doper aangaande die twee teenoorstaande pole
in mense se lewenspraktyk dit op die
volgende wyse: “… maar hy wat die
Seun ongehoorsaam is, sal die lewe
nie sien nie, maar die toorn van God
bly op hom.”
Vir ŉ tydsgees soos wat in ons leeftyd
oor die wêreld vaardig is vanuit die
liberale-humanisme, is hierdie ŉ verdoemende uitspraak: Om bloot te bely dat ek in Jesus Christus glo bly nog
blote lippetaal, indien dit nie gepaar
word met die DOEN VAN DIE HERE
SE WIL NIE!
Dit herinner onwillekeurig aan ons
Here, Jesus Christus, se waarskuwing
tydens sy preek op die berg (Matteus

7). In 7: 21 staan dit uitdruklik: “Nie
elkeen wat vir my sê: Here, Here! sal
ingaan in die koninkryk van die
hemele nie, maar hy wat die wil doen
van My Vader wat in die hemele is.”
Die vry algemene gebruik (selfs
onder kerklidmate) om die Bybel dus
nie “te ernstig en letterlik” te gehoorsaam nie, dra in hom die vernietigende virus van die wegroof van die toegang tot die hemel.
Hoe sal ons nou Matteus 7:21 se
opdrag (om die Vader se wil te doen)
kan uitvoer? Hoe sal ons weet wat
die wil van die Vader is in ŉ wêreld
waar die Woord van God van alle
kante gerelativeer word? Ondermeer
Vervolg op bl. 2
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Vervolg van bl. 1
stel die VCHO hom juis ten doel om
hierdie behoefte te bedien, soos
lesers kan sien in ons DOELSTELLING op bladsy 1 van elke
“Roeping en Riglyne”. In 2 Timotheus
3.16 en 17 staan dit so glashelder en
eenvoudig opgeteken: Neem die hele
Skrif, tot lering en tot weerlegging, tot
teregwysing en tot onderwysing in die
(God se) geregtigheid, SODAT die

mens van God volkome kan wees, vir
ELKE GOEIE WERK VOLKOME
TOEGERUS.
Die Here se genade was nog altyd
oorvloedig genoegsaam. Sy seën
gebied Hy oor elkeen wat Hom
vereer deur gehoorsaam sy wil te
doen. As die mens van die 21ste
eeu hierdie waarskuwing ignoreer,
verdoem hy sy eie siel tot ewige
verlorenheid. So sê die Skrif en nie
’n mens nie.

ŉ Christelike perspektief ... op ons
tydsomstandighede ... is onontbeerlik
- Ds. Connie Bester
Inleiding
Die woord ‘onontbeerlik’ word soms
gebruik sonder om die kat eers goed
uit die boom te kyk – soos daardie
ander woord wat ons dikwels oor die
loop van die afgelope twee dekades
of so moes aanhoor, te wete: ‘ononderhandelbaar’. Die ellende met sulke
woorde is dat baie van die MISbruikers daarvan juis voor in die ry
staan van die ligsinnige mense wat
net nie gou genoeg kan ‘ontbeer’ wat
hulle flussies as ‘onontbeerlik’ beskryf
het, en om te ‘onderhandel’ oor dit wat
hulle pas vantevore ‘ononderhandelbaar’ genoem het. Die Prediker sê
in hoofstuk 5 van daardie Bybelboek
dat God so ŉ ligsinnige mens se
handewerk sal vernietig. Dit behoort
ons voor alles tot verantwoordelike
taalgebruik te skok.
Wat is dan onontbeerlik?
h Ekonomiese ankers en verankerdheid is dit beslis nie,
omdat dit slegs korttermyn
sekuriteite verskaf en nutteloos
is na ŉ mens se dood.
h Politieke stabiliteit kan nog
minder van so ŉ belang wees omdat, in ŉ gebalanseerde demokrasie, die moontlikheid van
verandering gedurig geld – en
baie dikwels is daardie verandering ten goede ... maar dikwels
ook ten kwade: State kom en
gaan, regerings bult spiere en verval weer in patetiese verwerping!
Ook die politiek haal nie die lewe
anderkant die dood nie.
April 2010

h So kan ons eintlik ŉ katalogus
saamstel van al die soorte
dinge wat mense najaag, ten
koste van hulle LEWE, en elke
keer sal ons verbysterd staan om
te ontdek dat die mensdom
wêreldwyd hulle “geld betaal vir
dit wat nie kan versadig tot in
ewigheid nie”!
h Net een ding gee vir ons die volle
sekuriteit van die oorbrugging
van die doods-Jordaan. Die
Drie-enige se verlossing (vergelyk Matteus 1:21-23) tel ons in
hierdie lewe op en dra ons volledig deur die hele bestaan tot in
die Vaderwoning (waarvan Jesus
in Johannes 14 praat).
h Daar is geen vergelykbare veilige, versekerde, sekuriteitsgewaarborgde instrument wat ŉ
mens behoue kan dra tot in die
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Hemelse Vaderhuis nie. Daarom
is elke Christen, op grond van
God se Woord alleen, oortuig dat
net die lewende God, deur sy
Woord, vir ons die vensters van
lewenswysheid en -insig oopmaak.
ŉ Christelike Perspektief
h Wanneer koerantberigte wêreldwyd die boodskap dra dat belydende
Protestantse
kerkgroeperings al meer hulle belydenis verag en vervang met
allerlei vrysinnighede van Bybelverwerping, behoort elke Christen
te verstaan dat hierdie vorm van
verval daarop dui dat ‘iemand’ die
Woord en die Wil van die Drieenige God ondraaglik en onaanvaarbaar vind.
h Pleidooie en agitasies gaan oraloor op om die ‘groot mens’ oor te
laat aan die voorskrif van net sy
eie begeertes en hartstogte. Die
lewe moet volledig in diens van
die vrysinnige en eiesinnige
‘MENS’ staan. Per slot van rekening kom hierdie aandrang
van die mens en sy vennoot in
die bedryf van opstand teen God
alreeds van die Paradystyd af in
elke geslag van die mensdom
voor. Daarom vermoor mense
mekaar, besteel mense mekaar,
bedrieg mense mekaar ens.
Daar word God se liefde verruil
vir Satan se selfsug en haat en
nyd.
h Net die lewende God kan die heelal en al sy mensbewoners vreedsaam en harmonieus bestuur.
Daarvoor eis Hy egter gehoorsame onderwerping aan sy
voorskrifte. Om na die skepping en
al die ondermaanse gebeure deur
die bril van die Skrif te kyk, is dus
God se eis, maar meteens ook
ons Christelike mandaat. Hierdie
kennis kom nie spontaan in ŉ
mens op nie. Dit word deur
volhardende Bybelstudie en gehoorsaamheid tot stand gebring
en uitgebou. Dit noem ŉ mens die
“Christelike perspektief”.
Vervolg op bl. 4
Roeping en Riglyne

Ouers!... is u toegerus vir die opvoeding van u
kind in heersende samelewings-tendense?
- Ds Hanan Viljoen
Die belangrikheid van die opvoedingstaak

Opvoeding gebeur eerstens deur
ouerlike voorbeeld

Min denkende ouers sal daaroor
verskil, dat een van die belangrikste
sake in hulle kinders se lewens hulle
opvoeding is! Waarom stem ons hieoor saam? Sekerlik daarom dat – op
menslike vlak gesien elke mens ís
wat hy ís, kragtens sy opvoeding!
Ons kan dit ook anders stel en sê dat
elke mens die produk is van sy
opvoeding! Ongetwyfeld is elke ouer
wat enigsins realisties oor die vorming van sy kind nadink, van die
bogenoemde feite intens bewus.
Tereg het wyle dr Sarel Eloff, teoloogopvoedkundige, gesê: “’n Mens begrawe jou ouers, maar nooit die opvoeding wat jy van hulle ontvang het
nie.”

Jou kind word, wat jy as ouer self is.
Natuurlik is daar uitsonderings, maar
die uitsondering verbreek nie die reël
nie.

Ons kan op die belangrikheid van die
opvoedingstaak uitbrei en sê:
“Die opvoeding van ons kinders
bepaal nie net hulle eie lewe nie. Dit
bepaal ook die vorming van ons
kleinkinders en ons agter-kleinkinders! Opvoeding is ’n erfenis wat
deur geslagte heen oorgedra word.
Dit is dus duidelik, dat daar niks is
wat ’n samelewing so diepgaande en
so blywend beïnvloed as die opvoeding van sy kinders nie. Dit bepaal uiteindelik ook ’n volk se karakter. Iemand het by geleentheid gesê:
‘Die grootmaak en opvoeding van
kinders is die heel belangrikste taak
in die heelal!’”
In die lig van al die bostaande
werklikhede is dit onbegryplik dat
ouers dikwels geen moeite doen om
hulleself doelbewus toe te rus vir
hierdie grootste van alle take nie.
Ons soek opleiding vir alles! – van
naaldwerk tot motorherstel – maar,
opleiding om ons kinders reg op te
voed, is vir baie ouers skynbaar nie
só belangrik nie.
Hoe vind opvoeding plaas?
Baie boeke is al oor hierdie onderwerp geskrywe en veel kan daaroor
gesê word. Een ding staan egter
soos ’n paal bo water en dít is:
Roeping en Riglyne

Juis omdat die ouerlike voorbeeld
die kernsaak in die opvoeding van
kinders is, begin die Bybel ook hier.
In Deuteronomium 6 vers 6 sê die
Here vir Sy volk….
“hierdie woorde wat Ek jou
vandag beveel, moet in jou hart
wees.”
Eers na hierdie opdrag dat God se
Woord “in ons hart moet wees”,
gaan die Here voort om vir ouers te
sê:
“En jy moet dit jou kinders
inskerp…” (Deut 6:7).
Ons kan die bostaande soos volg
interpreteer: Eers wanneer ’n ouer in
’n lewende verbondsverhouding met
God leef, kan hy sy kinders begelei
deur verbondsopvoeding. Dáár begin en eindig alles en op geen ander
plek nie. Dit is opvallend dat toe die
Here sy verbond met Abraham gesluit het, Hy ook sy ouerlike verpligting om self God se verbond te
hou, vooropgestel het. Dit staan in
Genesis 17 vers 9:
“Maar jy moet My verbond hou, jy
en jou nageslag ná jou, van
geslag tot geslag…”
Kinders volg die voorbeeld van
hulle ouers, nie in die eerste plek
hulle “preke” nie!
Huidige samelewingstendense
Natuurlik moet ons daarteen waak
om alles van die verlede op te
hemel, en alles van die hede te
verdoem! Wie egter die kultuurlyne
van ons dag fyn waarneem, is
verslae oor die omkering wat oor die
afgelope dekade of drie plaasgevind
het! Laat my dit prakties illustreer:
Gisteraand laat het ek, omdat ek nog
nie moeg genoeg was om te gaan
slaap nie, besluit om so ’n bietjie die
FAK Sangbundel oop te slaan en
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daaruit te gaan sit en speel. Afgesien van die verkwikkende “musikaliteit” van die liedjies, was ek weer ŉ
keer deur die verfynde en verhewe
etiek wat uit die lirieke gespreek het,
getref. Dit is digterlik en ook in pragtige taal geklee. Ek kon nie anders
as om dit te kontrasteer met die
lirieke en musikaliteit wat in ons tyd
onophoudelik oor die radio “geblêr”
word nie! In die FAK-liedjies gaan dit
opvallend en oorheersend oor die
geestesaangetrokkenheid tussen verliefdes: ek het jou lief omdat jy die
méns is wat jy is! In die hedendaagse lirieke daarenteen gaan dit meestal oor “lyflikheid”. In een van die
liedjies wat nog gister oor die lug
gekom het, sing die meisie daaroor
dat sy by haar vriend “wil kom lê”. Of
die jong man sê dit sonder skaamte
of skroom in sy liedjie, dat hy “’n
loslappie” is, en dat meisies wat by
hom wil kom lê, maar kan kom lê! ŉ
Ander trefferliedjie van ons tyd is:
Loeloe, wil jy vanaand by my kom
doedoe? Die liedjie is onder andere
deur Pretoriase laerkoolseuntjies in
hulle operette gesing! Watter gedagtes sulke liedjies by kinders wakker
maak, hoef ons nie te raai nie.
Ons kan nog verder gaan en praat
oor homoseksualisme in ons tyd.
Vanoggend het ek in die omsendbrief
Vervolg op bl. 4
April 2010

Vervolg van bl. 3
van die bekende Christenskrywer,
Peter Jones, gelees van opvoedkundige programme in Kanada
wat ten doel het om vir kinders homoseksuele tegnieke te leer! Die mikpunt
is om homoseksualisme te “normaliseer”. Hoef ons daaroor te debatteer
dat ons op pad is na Sodom en
Gomorra toe? (Genesis 19). Dit is
midde in die hedendaagse samelewingstendense met sy omgekeerde
moraliteit, dat ouers geroep word om
hulle seuns te begelei om “soos
plante te wees wat hoog groei in
hulle jeug”, en ons dogters te vorm
om “soos hoekpilare te wees, wat
uitgebeitel is vir ’n paleis” (Ps
114:12). By die praktiese hóé om
hierdie taak suksesvol te verrig, maak
ons later enkele opmerkings.
Ongetwyfeld een van die belangrikste
samelewingstendense in ons dag, is
om evolusie as grondoorsaak vir alle
dinge te aanvaar. Ons kan dit beskrywe as ’n verskuiwing vanaf ’n skeppings-georiënteerde na ’n evolusiegeoriënteerde lewens- en wêreldbeskouing. Hierdie nuwe georiënteerdheid het teen ’n ongelooflike
tempo – veral sedert die tyd van Darwin, die wêreld soos ’n reuse aardbewing-getygolf oorspoel. Die invloed
wat dit op die geloof in God as
Persoon, en ook die geloof in die Bybel
as die Waarheid van God gehad het,
en steeds het, is verbysterend. Geen
ander teologiese aanslag ter wêreld
kan met die aanslag van evolusionisme vergelyk word nie. Om te illustreer hoe blatant die leer van evolusionisme in die skoolkonteks aanvaar en geleer word, haal ek ’n paragraaf uit ’n lewenswetenskap biologiehandboek vir graad 12 leerders aan.
Die titel van die handboek is X-Kit-Jou

Vervolg van bl. 2
h Slegs daardie opvoedingsisteem
wat bewustelik oorgegee en
toegewy is aan die ideaal om die
mensdom onder Gods Woord te
laat buig met aanbidding en
dankbaarheid, kan daarom die
nodige insig voorsien waaraan
die hele wêreld so ŉ skreiende
behoefte het.
April 2010

antwoord op eksamenvoorbereiding. Op bl. 122 staan dit:

belangrikste instrument waarmee
ons ons kinders weerbaar kan maak.

Die ruimste definisie van evolusie lui dat dit die proses is
waardeur nuwe soorte organismes uit ander bestaande
soorte organismes ontwikkel het.

In Psalm 119:9 staan daar geskrywe:

Amfibieë het byvoorbeeld
visse ontwikkel; reptiele het
amfibieë ontwikkel; en voëls
soogdiere het afsonderlik
reptiele ontwikkel.

uit
uit
en
uit

As gevolg van evolusie is daar
vandag baie organismes rondom
ons wat baie verskil van dié wat
in die verlede bestaan het.
Om verder die “tsunami”-afmetings
van die verskuiwende benadering vanaf Bybelse skeppingsleer na evolusionisme aan te dui, moet ek u
aandag vestig op ’n boek wat onlangs
verskyn het. Die skrywer is dr HD
Mouton, en die titel van die boek is
Verken lewenswetenskappe verder.
Wat Mouton doen, is om die handboek
vir graad 12’s daarin te bespreek. Hy
haal 26 paragrawe uit hierdie skoolhandboek aan en beoordeel elke paragraaf wetenskaplik. As kundige wetenskaplike wat reeds ’n standaardwerk in
Afrikaans oor evolusie geskrywe het,
toon Mouton paragraaf vir paragraaf
aan dat die inhoud van die handboek,
Verken Lewenswetenskappe níe
wetenskaplik verantwoordbaar is nie!
Om uself te oortuig, beveel ek aan dat
u Mouton se boek Verken lewenswetenskappe verder self lees. Dit is
’n “moet lees” vir elke Afrikaanse
Christenouer.
Huisgodsdiens
Om ons kort besinning oor die
opvoeding van ons kinders in hierdie
tyd af te sluit, moet ek u wys op die

In ons eie tyd
h Elke tyd het sy eie kenmerke.
Christene is geroepe om te
antwoord op die nood van hulle
eie tyd, in die lig van die Woord.
h Opvoeding, vir elke Christen, is
daarom dat ons MEKAAR
voordurend sal bedien met al die
nodige middele wat ons van die
Here ontvang het, om voor Hom
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“Hoe kan ’n jongmens sy
lewe skoon hou?”
Die antwoord op die vraag word in die
tweede gedeelte van die vers gegee:
“Deur hom te hou aan U
Woord.”
Die Woord van God is die “skild van
die geloof” waarmee ons die “pyle van
die Bose” kan afweer (Efes. 6:16). Die
daaglikse inskerping van die Bybelwaarhede is soos ankers wat ons en
ons kinders vashou teen die versoekings van Satan. Prakties is daar
niks belangriker as dat ons kinders
daagliks uit die Woord onderrig moet
word nie. Daar is ook geen plaasvervanger hiervoor nie. Ek wil daarom
met my hele hart pleit, dat ouers weer
die daaglikse gebruik van huisgodsdiens terugbring. Natuurlik gaan dit
dissipline en die offer van ’n daaglikse
vaste roetine vra. Die Woord wat egter
op dié manier in u kind se hart gebêre
word, sal hom/haar vashou in die baie
moeilike tye waarin ons gekom het.
Redakteursopmerking:
Die genoemde boek van dr Mouton
kan vanaf homself bestel word by epos: hennie.mouton@gogganet.co.za
((tel. no. 012- 671 1299 (w) of 012- 667
3636 (h)).
Ds. Viljoen, skrywer van hierdie artikel,
het self ook ’n boekie oor evolusie
geskrywe. Dit is op hoërskoolleerders
en mense wat nie agtergrond in
natuurwetenskappe het nie gefokus.
Die boekie kan van hom bestel word
by e-pos marihanan@telkomsa.net
(tel. no. 012- 332 1474).

te staan met ŉ skoon gewete as
kinders en dienaars wat sy wil
(volgens II Tim. 3:16, 17) met al
ons erns en toewyding, en in sy
krag, doen!
h Hy het reeds die Satan met sy
soendood verslaan. Hy stel ons
aan om as medewerker hierdie
oorwinning oor die Satan daagliks deur die geloof in sy krag te
demonstreer.
Roeping en Riglyne

Die implikasies van die materie-potensiaal uitgangspunt van Darwin
se evolusieteorie vir die onderwys, reformatories gesien
- Dr H.D. Mouton
Aangesien mense verskillende idees
het van wat evolusie beteken, sal ek
dit net eers wil beskryf, sodat ons
wat dit betref op dieselfde golflengte
kan wees.
Definisie van evolusie
Evolusie is ŉ poging om alles wat bestaan se totstandkoming en ontwikeling deur natuurlike prosesse alleen te verklaar. So byvoorbeeld behoort die ontstaan van die eerste
lewe uit dooie materie deur evolusie
aangetoon te kan word. Ewe-eens
die natuurlike ontwikkeling van die
eerste eensellige organisme deur al
die prosesse heen tot by ŉ komplekse meersellige organisme soos
die mens. Saam daarmee moes genetiese inligting bloot natuurlik vermeerder het. Al hierdie voorbeelde
kon nog nooit suksesvol deur evolusie met wetenskaplike getuienis
bevestig word nie, en wys eintlik dat
evolusie as wetenskap geen bestaansreg het nie, maar dit is nie die
onderwerp van my bespreking vandag nie. Evolusionistiese spekulasie
om bogenoemde te verklaar is volop,
maar wetenskap vereis getuienis,
nie spekulasie nie.
Die feit is egter dat evolusie tot so ŉ
mate vandag in die wêreld aanvaar
en verkondig word, dat die (nadelige,
maar duidelike) effek daarvan nie
ontken kan word nie.
Spesie-ontwikkeling
Ek sal net graag nog een punt wil
uitklaar voor ons by die eintlike onderwerp van my aanbieding uitkom.
Evolusioniste probeer dikwels om
spesie-ontwikkeling voor te hou as
bewys van evolusie. Dit is geen
getuienis vir evolusie nie, en spesieontwikkeling word soos natuurlike
seleksie ook nie deur meeste skeppingsleerders ontken nie. God het in
die begin, tydens die skeppingsweek, verskillende soorte geskep, en
verklaar dat soorte volgens hul
soorte sou voortplant. Een soort sou
nie ŉ ander soort kon voortbring nie,
maar binne ŉ soort sou verskillende
Roeping en Riglyne

spesies kon ontwikkel. So byvoobeeld was die wolf-hond waarskynlik
oorspronklik een soort, asook baie
van die groot katte soos leeus en
tiere, en moontlik perde en donkies.
Die verskillende mensgroepe vandag wys dat selfs by die mens, die
moontlikheid van groot variëteit by
die eerste mense – Adam en Eva –
ingebou was. Netso het elke oorspronklike soort in sy genetika vanaf
die begin die moontlikheid van heelwat variëteit gehad wat allerlei latere
spesie-ontwikkeling tot gevolg gehad
het.
Maar waar skeppingsleer radikaal
van evolusieleer verskil, is dit so dat
spesie-ontwikkeling begrens was en
is, en nooit die grense van soorte
kon oorsteek nie. Alle spesies in een
soort, kon dus ŉ gemeenskaplike
voorganger gehad het, maar nie alle
spesies in byvoorbeeld die diereryk
nie. Die sogenaamde Kambriese
ontploffing is ŉ bekende probleem vir
die evolusiehipotese. Dit wys dat
diersoorte uit meeste dierstamme
skielik en parallel in die Kambriese
rotslae verskyn het met geen spoor
van natuurlike ontwikkeling daaronder nie. Selfs sou ŉ mens die
geologiese kolom as ŉ lang-tydperktydkolom aanvaar, beteken dit dat
baie diersoorte skielik en gelyktydig
verskyn het.
Die Kambriese ontploffing ondersteun dus die Bybelse gegewe van
spesiale skepping in ŉ relatiewe kort
tydperk. Alle soorte het wel een gemeenskaplike Ontwerper – die
Skeppergod van die Bybel.
Teorie of hipotese
In die titel van my bydrae word na
evolusie as ŉ teorie verwys. Sommige Bybelgelowiges gebruik die
term “teorie” in die sin waarin dit dikwels in die algemene spreektaal
beteken dat as iets net ŉ teorie is, is
dit nog nie prakties bevestig nie.
Hulle sê dan dat evolusie net ŉ teorie
is om die punt te maak dat dit nie
veel werd is nie. Maar in wetenskaplike taal beteken teorie dat daar
goeie wetenskaplike getuienis voor
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bestaan. Deurdat ’n mens redelik
maklik kan aantoon dat daar geen
goeie getuienis vir evolusie bestaan
nie, praat ek baie eerder van die
evolusiehipotese as die evolusieteorie. Na my mening behoort ŉ mens
dus eerder te sê dat evolusie net ŉ
hipotese is, wat dieselfde bedoel as
dat dit spreektaalgewys net ŉ teorie is,
maar wat die dubbelsinnigheid
uitskakel.
Wat word verstaan met die term
materie-potensiaal-uitgangspunt?
Eerder as om ŉ definisie te probeer
gee, kan ŉ mens na ŉ paar opmerkings en stellings van evolusioniste self kyk wat die breë trekke
van hul lewensbeskouing aan die lig
bring.
1. “Materialisme (bedoelende net die
fisies meetbare) is ŉ absoluut, want
ons kan geen Goddelike Voet in die
deur toelaat nie” het Richard
Lewontin gesê. Dit beteken materie
en energie is al wat daar is.
2. “Die mens is die resultaat van ŉ
doellose en natuurlike proses wat
hom nie in gedagte gehad het nie”
volgens George Gaylord Simpson.
3. “Die mens moet verstaan dat hy ŉ
blote ongeluk is” het Jacques Monod
geskryf.
Vervolg op bl. 6
April 2010

Vervolg van bl. 5
Waartoe kan of het die evolusieleer gelei of moontlik aan meegehelp?
1. Dit het gelei tot verlies aan
objektiwiteit en die vermoë om vrylik
te dink, te kritiseer en byvoorbeeld
drasties alternatiewe modelle voor te
stel in die wetenskapsveld.
Evolusioniste se skreiende diskriminerende onderdrukking van selfs
mense wat net effens positief teenoor Intelligente Ontwerp is, is baie
sterk getuienis hiervoor. Die DVD
Expelled – no intelligence allowed
spel dit baie duidelik uit.
Hul
verskoning dat Intelligente Ontwerp
ŉ vorm van kreasionisme (skeppingsleer) is, is loutere onsin, want
heelwat wetenskaplikes wat die
moontlikheid van Intelligente Ontwerp ondersteun, is nie eers gelowiges nie.
“Selfs as alle data na ŉ intelligente
ontwerper wys, word so ŉ hipotese
van wetenskap uitgesluit, want dit is
nie natuurlik nie” het S.C. Todd
verklaar.
2. Evolusie het swak wetenskap tot
gevolg:
h Die wetenskaplike ideaal dat ŉ
mens die getuienis volg waarheen dit ookal lei, bly in die slag
as objektiwiteit, soos hierbo uitgewys, verminder.
h Gebruikmaking van eerlike getuienis of selfs enige getuienis
raak in sommige gevalle onbelangrik. Kyk na die volgende
evolusioniste se opmerkings:
u“Wetenskaplikes wat vertel dat
evolusie ŉ feit van die lewe
is, is groot swendelaars, en
die storie wat hulle vertel,
mag die grootste bedrog ooit
wees. In die verduideliking
van evolusie, het ons geen
stukkie feit nie.” volgens T. N.
Tahmisian.
u“Almal weet dat organismes
komplekser word soos hulle
evolueer. Die moeilikheid
met wat almal weet, is dat
daar geen getuienis is dat dit
waar is nie, sê McShea, ŉ
evolusionistiese bioloog van
die Universiteit van MichApril 2010

igan.” L. Oliwenstein het dit
opgeteken.
3. Evolusie lei tot vervlakking van die
waarheidsbegrip:
In wese erken die evolusionis Richard C. Lewontin dit soos volg:
“Wetenskaplikes, soos ander, vertel
soms doelbewuste leuens, omdat
hulle glo dat klein leuens groot waarhede kan dien.”
Waarheid word relatief – wat vir een
waar is, is nie noodwendig vir ŉ
ander waar nie.
4. Aftakeling van die outoriteit van
die Bybel gaan dikwels met evolusie
gepaard.
Evolusionistiese wetenskap het die
direkte gegewens in die Bybel
immers verkeerd bewys, volgens
evolusioniste.
5. Verswakking, afwatering of totale
ontkenning van die Godsbegrip gaan
dikwels ook met evolusie gepaard.
Die Bybel is nie God se woorde nie,
maar op die beste mense se opinies
oor wie en hoe God was en is. SuidAfrika se eie selfverklaarde ateïs en
evolusionis, George Claassen, het
gelowiges al uitgedaag om te bewys
dat enigiets in die Bybel waar is. 1
Sam. 7 in die Ou Testament
(terugbring van die Verbondsark) en
Hand. 5 in die Nuwe Testament
(Annanias en Safira) is duidelike
waarskuwings dat God heilig is, met
Wie nie ligtelik omgegaan kan word
nie.

te liberale teoloë glo ook aan
evolusie.
7. Evolusie werk mee dat mense verlore en ongered bly. Hoe kan enigiemand gered word as die enigste
weg tot redding as ŉ leuen gesien
word?
8. Evolusie bevorder agnostisisme
en laat sommige mense openlik hul
ateïsme verklaar. Richard Dawkins
verklaar met trots dat evolusie hom ŉ
ateïs laat word het. Charles Templeton wat selfs ŉ meer beroemde
evangelis as Billy Graham was, het
later in sy lewe ŉ ongelowige geword
soos uitgespel in sy boek Farewell to
God: My reasons for rejecting the
Christian faith. Sy ongeloof het by sy
verwerping van Genesis se werklikheid begin, omdat hy geglo het die
wetenskap het dit verkeerd bewys.
So terloops, eintlik bestaan ateïsme
nie onder eerlike wetenskaplikes nie,
want vir enige wetenskaplike om te
verklaar dat daar geen God is nie,
moet hy of sy kan aantoon dat hy of
sy oral in die heelal gelyktydig kon
waarneem in alle spektra en geen
god gevind het nie. Geen mens kan
so iets beweer selfs al is hy net
naastenby eerlik nie. Selfverklaarde
ateïste is dus eintlik bloot agnostici –
met ander woorde eintlik kan hulle
net sê dat hulle nie weet nie.
Hoe bekamp ’n mens die leuen
van evolusie?

6. Evolusioniste probeer dikwels
humanistiese en semi-humanistiese
gelowe bevorder. Alle gelowe is
eintlik reg en aanvaarbaar behalwe
dié wat menseregte en natuur“regte” aantas of benadeel, en dié
wat aanspraak maak op kennis van
enige “enigste” begrippe.

1. Deur gebed, want sonder God se
genadige ingrype is dit onmoontlik
om leuens te oorkom.

“Enigste” begrippe gaan oor sake soos:

h Skeppingsleer moet baie meer
omvattend aangebied word as
net die inligting in die Bybel. Onderwysers moet genoeg kennis
hê om te wys dat moderne wetenskaplike ontdekkings klop met
Bybelse gegewens. Anders word
die Bybel as basis later maklik
uitgewis as studente byvoorbeeld op universiteit hoor dat die
Bybel maar net verhale is, maar

h Christus is die enigste Weg tot
ewige redding.
h Daar is slegs een ware God.
h Die Bybel is die enigste werklik
heilige of volledig God-geïnspireerde boek.
Die ontkenning van sulke enigste
begrippe kom dikwels van liberale
teoloë eerder as van evolusionistiese
wetenskaplikes, maar die mees-
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2. Deur opleiding, boeke, ander media, briewe, gesprekke ensovoorts.
3. Deur Christelike onderwys en
kategese ja, maar:

Vervolg op bl. 7
Roeping en Riglyne

Vervolg van bl. 6
die wetenskap wat hulle nou
gaan leer, oor feite gaan.
h Dis ook nie wys om slegs
skepping daar aan te bied nie, of
om een of ander kompromie
tussen skepping en evolusie aan
te bied nie. ŉ Kompromie, soos
dat God deur middel van evolusie geskep het, is strydig met
Bybelse gegewens, en is daarom geen oplossing nie. ŉ Kompromie van hierdie aard mag na
die oplossing lyk, maar dit het
geen waarde op die lang termyn
nie, want dit is ŉ afwyking van
die waarheid. Om aan jou vingerpunte oor ŉ afgrond te hang
is nie beter as om bo-op en weg
van die afgrond te staan nie.
h Aan kinders moet evolusie ook
geleer word, maar beslis nie op
oor-vereenvoudigde, belaglikmakende wyse nie. Strooipopargumente is op die lang duur
niks werd nie. ŉ Voorbeeld van ŉ
strooipopargument sou wees om
te beweer dat: “Evolusioniste glo
dat die mens van die bobbejaan
afstam.” Dit is ŉ stelling wat meer

Die VCHO en Afrikaanse
Taalonderrig
Die Vereniging vir Christelike Hoër
Onderwys se projek oor Christelike
skoolvakmateriaal het enkele jare
gelede sy beslag gekry. Bewus van
die belangrikheid van die taal, is met
die Leerarea Tale ’n begin gemaak,
deur ’n bydrae oor die vakkennis van
Afrikaans, onder die tema: Afrikaans,
’n taal wat leef, saam te stel. Die eerste hiervan was in die Letterkunde
en Stelwerk onderskeidelik, waardeur bydraes tot skoolonderwys vir
grade 8-12 gemaak is. Verskeie
skole maak tans van hierdie vakmateriaal gebruik.
Die jongste faset waartoe die VCHO
homself verbind is die Poësie, soos
dit tans vir die openbare skolebedeling voorgeskryf word. Daar bestaan reeds gedigte-ontledings wat
vir hierdie doel deur kundiges op
hierdie gebied opgestel is en as sodanig erken word. Dit wat in hierdie
gedigte-bespreking vervat word is
Roeping en Riglyne

kwaad as goed kan doen, want
geen evolusionis glo dat die
mens van enige moderne aap of
nog minder bobbejaan afstam
nie. Die evolusionis sal net met
reg verklaar dat jy niks van
evolusie weet nie en dit dus glad
nie kan bevraagteken of oor die
onderwerp kan praat nie.
Die rede waarom evolusie ook aan
kinders geleer moet word, is
eenvoudig: kinders kan vir ŉ tyd lank
weggehou word van valshede soos
evolusie, maar hulle gaan een of
ander tyd daarmee kennismaak,
byvoorbeeld op die televisie, radio, in
boeke, ensiklopedieë, universiteite,
latere werksomgewing ensovoorts.
Dan moet hulle die regte antwoorde
ken en weet dat die Bybel nie maar
net verhale en sedelesse is nie.
Hoërskoolkinders en volwassenes
moet opgelei word om ander teorieë
te ken, die werklike probleme te
verstaan, en die teenargumente te
begryp sodat hulle nie met die eerste
of latere groter blootstelling aan
valshede soos evolusie, “die waarheid vir die leuen verruil nie”.
Natuurlik kan alle besonderhede van
alle velde nie aangebied word nie.
Daarom moet mense geleer word
opgestel, ten einde by ŉ lewensbeskoulike bespreking daarvan te kom,
en nie ter vervanging van die bestaande ontledings nie. Die werk van
die Afrikaans-onderwyseres, Louisa
Stoker, se gedigte-besprekings het
opgeval, weens die lewensbeskoulike inslag daarvan.
Die Vereniging het dus as ŉ voortsetting van sy projek, besluit om sy
volle steun aan die publikasie hiervan
te gee. Die elektroniese weergawe bevat die gedigte-bespreking op lewensbeskoulike grondslag, en dien slegs ter
aanvulling op die bestaande gedigteontledings soos vir skole uitgewerk. In
hierdie besprekings word in die eerste
gedeelte lewensbeskoulike perspektiewe op die gedigte weergegee. In die
tweede gedeelte word daarby aangesluit, deur Bybelse beginsels en uitgangspunte direk op besondere temas
van toepassing te maak.

om die regte vrae te vra, en te dink.
Evolusioniste kan enigiets probeer
verduidelik met natuurlike prosesse
alleen, soos byvoorbeeld die ontstaan
van die eerste lewe, of die ontwikkeling van die oog. Maar ŉ belangrike vraag is hoe goed die
werklike getuienis vir hul verduideliking is. En verder, indien daar geen
bruikbare getuienis is nie, hoe groot
die waarskynlikheid van die moontlikheid van hul verduideliking is. Die
outoriteit van die menslike geleerde –
professor of wat ookal, is nie belangriker as die logika van sy materiaal nie. Geen mens is té belangrik
of té wys om bevraagteken te word
nie, veral nie tenminste in die denke
van sy aanhoorders nie. Christengelowiges, wat die woorde in die Bybel
het dat “God aan ons wysheid sal gee
as ons daarvoor vra”, mag hulle nie
deur die wêreld laat intimideer nie.
h Baie Bybelgelowige Christene
moet wetenskap gaan bestudeer, sonder om te vrees dat
hulle hul geloof gaan verloor.
Daarvoor moet hulle egter voldoende toegerus wees, met kennis van die Bybel en die opposisiestandpunte. As ŉ mens
Vervolg op bl. 8

te sê. Dit word gedoen deurdat die
befondsing en verspreiding hiervan
deur die Vereniging onderneem
word. Die motivering hiervoor setel
in die doelstrewe, naamlik om Christelike onderwys ook in die onderrig
van die Tale te bevorder. Die vertroue word uitgespreek dat dit met
groot seën deur openbare en ander
skole gebruik sal kan word.
Die laserskyf kan van die VCHOkantoor bekom word teen R50.00
inklusief.
- Red.

Dit is vir die hoofbestuur van ons
Vereniging besonder aangenaam
om aan hierdie publikasie, Jóú lewe
deur gediglense, sy volle steun toe
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Vervolg van bl. 8
weet hoe om die evolusieleuens
tussen die wetenskaplike waarhede uit te ken, kan ŉ mens veral
uitstaande wetenskap bedryf en
hoeveel te meer nog as ŉ mens
die Daarsteller van die wetenskap se woorde glo! Die basis
van die moderne wetenskap is
deur Bybelgelowiges wat aan 6dae-skepping geglo het gelê,
byvoorbeeld:
h Johannes Kepler (hemelmeganika, astronomie), Blaise Pascal
(hidrostatika),
h Robert Boyle (chemie, gasdinamika), Nicolas Steno (stratigrafie
(rotslae)),
h Isaac Newton (dinamika, ligspektra), Gottfried Leibnitz (wiskunde),
h John Flamsteed (Greenwichsterrewag-oprigter, astronomie),
h William Whiston (fisika, geologie), Carolus Linneaus (sistematiese biologie),
h Michael Faraday (elektromagnetika, veldteorie), Samuel Morse
(telegrafie),
h Joseph Henry (elektriese motor,
galvanometer), James Joule
(termodinamika),
h George Stokes (vloeimeganika),
Rudolf Virchow (patologie),
h Gregor Mendel (genetika),
h Louis Pasteur (bakteriologie, biochemie, sterilisasie, immunisasie),
h Henri Fabre (entomologie), Bernhard Riemann (nie-euklidiese
geometrie),
h Joseph Lister (antiseptiese snykunde), Balfour Stewart (ionosferiese elektrisiteit),
h James Maxwell (elektrodinamika, statistiese termodinamika),
h John Rayleigh (model-analise,
inerte gasse),
h John Fleming (elektronika, elektroniese buis),
h William Ramsay (isotopiese chemie), Howard Kelly (ginekologie)
April 2010

[www.CreationOnTheWeb.com/cont
ent/view/2084]
4. Die oorsprong- en historiese wetenskappe moet vir die ware Christendom teruggewen word. Christelike waarheid omvat alle waarheid –
nie net geestelike waarhede nie.
God is immers Waarheid – alle
Waarheid. Daar is geen regverdiging
om die terrein van die wetenskap
aan die ongelowige af te staan nie.
God het immers geskep, nie Satan
nie. En God het alles geskep – ook
die wetenskap.
Reformatoriese beginsel
Die Reformasie het sekerlik verskeie
belangrike sake na vore gebring, en
een van hulle was die beginsel dat
daar teruggekeer moet word na die
waarhede van die Bybel, en dat die
antwoorde daar gesoek moet word –
nie by een of ander menslike outoriteit
nie. Destyds was so ŉ valse menslike
outoriteit die pous en die Rooms
Katolieke Kerk. Hulle het die gewone
mense van die Bybel weggehou
deurdat die Bybel net in ŉ onbekende
taal vir meeste – Latyns – beskikbaar
was, en Bybelvertalings verbied is.
Vandag poog die nuwe skynbare
menslike outoriteit – die evolusionistiese wetenskap en sy aanhangers –
om mense op ŉ ander manier van die
waarheid van die Bybel weg te hou,
naamlik om mense te laat twyfel aan
die gegewens in die Bybel. Destyds
was die gesag van die pous hoër
geag as die gesag van die Bybel.
Vandag probeer evolusioniste, en
baie liberale teoloë wat maar te graag
agter hulle skuil, mense oortuig dat
die wetenskap hoër gesag het as die
Bybel. Soos tydens die Reformasie
behoort Christengelowiges op te
staan en alles, insluitende die
uitsprake van die wetenskap, aan die
Bybel te meet.
…………………………………………
Die voormelde bydrae van dr Mouton
is die voordrag wat hy verlede jaar
tydens die VCHO-kongres te
Potchefstroom gelewer het en wat
met dank in hierdie uitgawe geplaas
word.
- Red.
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David Jacobsprystoekenning
Die VCHO se David Jacobs-prystoekenning gaan hierdie jaar aan
Rinet Steyn. Dit word gedoen uit
hoofde van haar prestasie as
beste voorgraadse student in
Wysbegeerte aan die Universiteit
van die Vrystaat in 2009. Dit
behels ŉ prysgeld, asook die toekenning soos hierbo afgebeeld.
Die oorhandig vind tydens ŉ
akademiese prysfunksie op 21
Mei 2010 plaas. Ons hartlike
gelukwense aan Rinet met hierdie
besondere geleentheid.
- Red.

Darwin verwerp
lineêre evolusie
By tot dieVolksblad, 14/02/2009,
“‘Darwin, die Bybel en die
sondeval”:
Darwin se teorie van evolusie
langs die weg van natuurlike sleksie het hierdie sienings uitgedaag.
Eerstens …
Tweedens het hy afskeid geneem
van die idee dat plant- en dierespesies ewig en onveranderlik is.
Derdens het hy die idee van
lineêre en progressiewe evolusie
verwerp. Sy siening kan as vertakkende evolusie (“branching
evolution”) voorgehou word.

Roeping en Riglyne

99% ongelowigheid en 1% onsekerheid?
Wat die dominee sê
In die Kerkbode van 19 Februarie
onder die opskrif: “Evolusie is God
se kunswerk” stel ds. A Cruywagen,
ŉ geloofstandpunt wat sonder twyfel
implikasies vir die kerk inhou. Dit
handel naamlik oor die strydvraag
sover dit die aanvaarding, al dan nie,
van die evolusionisme van prof.
George Claassen (selfverklaarde
ateïs), betref. Daarvolgens, soos
aangehaal: “gaan die groot kwessie
nie soseer oor die geldigheid van die
evolusieteorie nie. Daaroor stem
baie gelowiges 99 persent saam met
prof. Claassen. Die groot kwessie is
die een persent waarmee hulle
verskil. ‘Dit gaan oor die plek en rol
van God/god in die skepping en
evolusie. Het God die skepping deur
evolusie laat ontstaan? Of was die
oerknal en daaropvolgende evolusie
toevallig?’”, is die vrae wat die
dominee stel; en wat daarop volg.
Deur-en-deur ateïstiese ‘wetenskap’
Die dominee vat hiermee, na oordeel, die probleem waarmee ŉ
sekere deel van die kerk opgesaal
sou sit pragtig saam, hoewel hy dit
klaarblyklik nie self so bedoel nie. In
sekere geledere van die kerk,
naamlik die ‘baie gelowiges’, soos dit
gestel word, word daar 99 persent
met prof. Claassen se evolusiewetenskap saamgestem. Dit is wat
ds Cruywagen sê. Nou ontstaan die
vraag: waarvoor staan prof. Claassen in die eerste plek, sover dit die
wetenskap aangaan? Prof. Claassen
is eerlik-openlik daaroor dat daar vir
God geen plek in sy wetenskapsbeskouing, die evolusionisme, bestaan nie. Dit is ateïstiese wetenskap
van die begin tot die einde, m.a.w.
wetenskap wat solied teen die
waarheid van God ingaan. Die
argument wentel “oor die plek en rol
van God” in die wetenskap in die
algemeen en die evolusionisme in
besonder, soos deur die dominee
aangetoon.
Op die keper beskou is dit dan
daardie ‘baie gelowiges’ van die kerk
waaraan ds Cruywagen verbonde is,
se standpunt dat daar aan God slegs
Roeping en Riglyne

(ŉ onsekere)1% in die wetenskap
toegeken word. Die ander 99% kom
die ongeloofs-wetenskap van prof.
Claassen toe. Ds Cruywagen se
argument, soos dit hieruit verstaan
word, is dan by implikasie dat (slegs)
hierdie geringe persentasie die plek
en rol van God/god in die skepping en
evolusie bepaal. Het ons nie hier
ooglopend met ŉ ongeloofstandpunt
te doen, wat God se voorsienigheid in
die skepping ernstig bevraagteken
nie? Wanneer 99 persent met prof.
Claassen se God-verloënende ‘wetenskap’ saamgestem sou word (Hom
ontken/verloën), en oor die 1 persent
Goddelike betrokkenheid in die
skepping onsekerheid bestaan, kan ŉ
mens kwalik tot ŉ ander afleiding geraak.
Darwin het self ongeloof (afval)
gekies
Darwin het trouens self, toe hy daaroor uitgevra is, geantwoord dat sy
wetenskap nie in die ontwikkeling
binne soorte (lineêre evolusie) geïnteresseerd is nie. Die Darwinistiese
evolusionisme soos deur prof.
Claassen aangehang en gepropageer, bestudeer die goddelikonbeplande oorgang na onvoorsiene
(toevallige) vorme, soos van ŉ
landrot na ŉ walvis (Kyk bv. By tot
die Volksblad van 07/02/09: “Evolusie se elegante nederigheid”). Die
Bybel is nogtans baie eksplisiet
daaroor dat God uit die staanspoor
ooreenkomstig die beginsel van
ordes en soortigheid geskape het,
en dit onderhou. Dit staan in direkte
teenstelling met die hipotese van
prof. Claassen wat, aldus die dominee, deur die ‘baie gelowiges’
gehuldig word. Die Darwinistiese
hipotese, naamlik dat die mens uit
die dier ontspruit, kanselleer enige
belydenis dat die mens na die beeld
van God geskape is uit. Hy/sy kan
dan hoogstens as ŉ verheerlikte dier
na vore tree, sonder enige geestelikmorele struktuur en waardes. Volgens die Bybel is mens en dier egter
apart van mekaar geskape en ons
weet dat ŉ dier nie met God in ŉ
geloofsverhouding kan tree nie – nie
eens die Darwinisties-verheerlikte
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nie. ŉ Dier ken ook geen sonde nie.
So ŉ standpunt bring die kernleerstuk van die sondeval en verlossing
van die kerke van gereformeerde
belydenis onder ernstige verdenking.
Dit bly nogtans ŉ opevraag of die
dominee deur middel van ŉ geverifieerde opname vasgestel het dat
die ‘baie gelowiges’ die ateïstiese
uitgangspunt van prof. Claassen oor
die werklikheid 99% steun, en of dit
blote wensdenkery is. Die teenkant
daarvan is immers die Christelike
beskouing van die werklikheid en die
wetenskap wat op die Bybelse
oortuiging gebou en ontwikkel is.
Hier is geloof in God deurslaggewend. Die kernpunt is dat, wanneer
die wetenskap beoordeel word, God
genegeer, of sy beskikking en voorsienigheid in die skepping en wetenskap bloot gemarginaliseer word,
deur slegs maar ŉ onsekere 1% aan
Hom toe te ken, solank sal die kerk
(ds. Cruywagen se ‘baie gelowiges’)
die motivering vir Christelike wetenskap misverstaan en vir ongeloofswetenskap verkwansel. Dit beteken
in wese maar dat my Christelike
belydenis deur my wetenskapsbeskouing ongedaan gemaak word.
Gelowiges moet besin
Het dit dus nie tyd geword nie dat die
kerk waarbinne daardie baie gelowiges hulle bevind, wat met die ongloofstandpunt van prof. Claassen
sou saamstem, indien ds Cruywagen
korrek is, hieroor deeglik en ernstig
besin: 99% vir die ongeloofswetenskap van prof. Claassen en 1%
onseker oor die plek en rol van God
in die skepping. Moet daar nie eerder by diegene wat slegs 1% aan
God wil toeken, ’n teologiese - en
geloofsverheldering kom nie, eerder
as dat die hantering van die Bybel
geblameer word vir die ateïsme
onder ons mense nie. ŉ Mens wil
byna vra: wat het dan van die Bybelse opdrag dat ons God heelhartig/
met onverdeelde trou moet liefhê
(hart, siel en verstand), geword?
(Eks. 20:5, Mat. 2:37, …) Dit het die
toepassing dat ŉ mens 100% aan
Vervolg op bl. 10
April 2010

Vervolg van bl. 9
God toegewy en oorgegewe moet
wees – ook in die wetenskap – in
plaas van slegs 1% waaroor die
teologiese argument gaan. Indien dit

egter wel die geval sou wees dat
baie gelowiges die ongeloofstandpunt van prof. Claassen 99% steun,
sit die Christelike kerk in ons land
inderdaad met ŉ yslike probleem. Dit
naamlik ongelowigheid, gepaard met

ŉ valse/leuenagtige wetenskapsbeskouing, aangesien dié twee
deurentyds hand aan hand gaan. Is
die kerk dan nie ŉ geloofsgemeenskap nie?
- Red.

Wat ons kinders leer
U bedoel dit opreg met u kind se
onderwys? U wil u vergewis dat wat
hulle op skool geleer word kennis is
wat op die waarheid berus. Ware
kennis is dié wat met ons Christelike
leer en lewe versoen kan word. Op
skool leer ons kinders van die
evolusionisme, ŉ wetenskap wat die
werklikheid vanuit ŉ bepaalde beskouing verklaar. Dikwels verneem
ons dat daar geen ander verklaring vir
die werklikheid is nie. Moet ons as
ouers dit kritiekloos aanvaar, ter wille
van die vrede? “My probleem as ouer
is dat ek dikwels in onkunde vasgevang sit, en nie weet hoe om
antwoorde te gee nie.” Daar is hulp
beskikbaar vir die wat gehelp wil wees.
In sy verklarende kommentaar, Verken Lewenswetenskappe verder,
ondersoek die wetenskaplike, dr
Hennie Mouton, die evolusionisme
wat in die onderwys-kurrikulum
voorgeskryf word in diepte. Daarin

handel dit hoofstukgewys oor o.m.
die sogenaamde getuienis vir
biologiese evolusie, die verwarring
van die paleo-antropologie, gelowe
en oorspronge en skeppingsleer
teenoor evolusie-leer. Die kernleerstukke van die evolusie-teorie
word deeglik nagegaan en met
Christelike standpunte daarop geantwoord. Die groot verskil tussen
evolusionisme en ŉ Bybelse perspektief op die werklikheid word aangetoon. Dit word duidelik dat laasgenoemde benadering tot die skepping en lewende dinge, die onderrig
van die evolusieleer in ŉ geheel
ander lig stel. Dit is ŉ werk wat
besonder kundig opgestel is om
gesaghebbende antwoorde te gee.

van die vernaamste aansprake van
evolusie wat op skool geleer word
hanteer. Kom ons as ouers raak ŉ
slag self weer paraat deur te lees,
onsself met die kennis van ŉ
pragwerk soos hierdie te verryk, en
ons boonop te bemagtig om self
antwoorde op lastige vrae te kan gee.
Verkrygbaar van die VCHO teen
R50.00 posgeld ingesluit.
- Red.

Die boek beslaan slegs ongeveer
170 bladsye, is baie bevatlik geskryf,
en van genoegsame illustratiewe
materiaal voorsien. Wat die boek
besonder waardevol maak is dat dit

Belangwekkende onderwys-publikasie
As deel van ŉ belangwekkende projek wat op universiteitsvlak onderneem word, het ŉ publikasie van die
VCHO daaroor sopas verskyn. Die
Vereniging is verlede jaar genader
met die oog op die publisering van ŉ
spesiale uitgawe van die Tydskrif vir
Christelike Wetenskap. Daar is met
die Universiteite van Noordwes en
die Vrystaat saamgewerk om ŉ
evaluering van die vraagstuk van
dissipline in skole in boekvorm te
laat verskyn. Dit vorm deel van die
groter projek waarna verwys word,
waarmee veral die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus
tans besig is, op versoek van die
Suid-Afrikaanse Onderwysersunie.
April 2010

Verskeie onderwyskundiges het hieraan deelgeneem. Die dissiplinevraagstuk in Suid-Afrika se onderwys word in ŉ twaalftal artikels in dié
VCHO-publikasie vanuit verskillende
hoeke ontleed, in die lig van ons
Christelike perspektief. Outeurs van
verskeie universitêre verbintenisse
het hieraan deelgehad. Dit is onder
die leiding van prof. Johann van
Staden van die Vrystaatse Universiteit onderneem, wat as gasredakteur opgetree het, met die Potchefstroomkampus se medewerkerskap.

uitgawe 1 van 2010 van die tydskrif
kan van die VCHO bekom word teen
R20 per eksemplaar vir nie-gereelde
intekenaars. Gereelde intekenaars
ontvang dit outomaties.
- Red.

Die VCHO se deelname aan die
saamstel en uitgee van die publikasie spruit uit sy belang by die
bevordering van Christelike onderwys. Eksemplare van Spesiale

10

Roeping en Riglyne

Suid-Afrika se onderwys in die wildernis?
Sommige van die uitsprake van
belang oor RGO wat gedurende
2009 die media gehaal het
Prof. Niel van Loggerenberg, onderwyskundige:
RGO het vir die meeste leerlinge
weinig voordele ingehou en eerder
daartoe gelei dat basiese onderwys
gestagneer het, met die gevolg dat talle leerlinge na ŉ paar jaar op skool nie
behoorlik kan lees, skryf en reken nie.
Agtergeblewe skole wat dan kwansuis
by die verandering na RGO baat sou
gevind het, het eerder agtergeraak.
Gehalte-onderwys kan nie gemeet
word aan die persentasie matriekulasie-vrystellings soos deur Mary
Metcalfe, hoof van die Witwatersrandse onderwysskool voorgestel
nie. Dit sou ŉ algehele wanvoorstelling van die stand van sake wees
om te beweer slegs die wat vrystelling verwerf se onderwys is
suksesvol en die res, soveel as 80%,
het nie onderwys van gehalte ontvang nie. – Volksblad, 28 Julie 2008.
Greame Bloch, onderwysontleder:
Resultaatgerigte onderrig (RGO)
het misluk.
… dat ŉ land wat RGO wil instel, die
beste infrastruktuur en hulpbronne

moet hê en dat dit onrealisties en onmoontlik sou wees om dit in Suid-Afrika
te laat werk. – Volksblad, 17 September 2009.

… is in sommige kringe egter steeds
veroordeel omdat sy nie RGO nou
dood verklaar, soos wat mense … wou
hê nie.

Prof. Jean Baxen, onderwyskenner:

Die struikelblok het sy omseil deur …
te sê die regering het vir alle praktiese doeleindes RGO se doodsertifikaat uitgereik.

Toegang tot onderwys gaan nie
net oor groter leerlinggetalle in
skole nie, maar veral om leerlinge
bekwaam te maak om kennis te
bekom en kennis te skep.
“As dit oor die aantal sitvlakke op stoel
gaan, is toegang tot onderwys aan die
verbeter. Maar ons verbeter nie op
die vlak van kennis leer nie.”
“Soos (As) ons matriekslaagsyfers
gebruik om te dink ons het ŉ gesonde onderwysgemeenskap, het
ons dit heeltemal verkeerd.” – Volksblad, 29 September 2009.

Prof. Gawie du Toit:
Volgens die berig in dieselfde uitgawe van die koerant het prof.
Gawie du Toit, hoof van kurrikulumstudies aan die fakulteit opvoedkunde van die Vrystaatse Universiteit, die noodsaaklikheid vir gehalte-onderwys beklemtoon.
Du Toit het gesê daar is bevind gehalte-onderwys vind nie plaas nie …

Volksblad, 25 November 2009:

Noodwendige afleiding:

RESULTAATGERIGTE ONDERRIG
(RGO) het misluk. ŉ Omvattende
hersiening, algehele verandering tot
die totale afskaffing en doodverklaring
daarvan, is uit verskeie oorde bepleit.

Twee duidelike afleidings wat uit
bogemelde beriggewing gemaak kan
word is dat RGO, as ŉ onderwysmodel,
nie in staat was om goeie onderwys
aan Suid-Afrika te lewer nie. Van die
basiese doelstellings, naamlik om
kennis te vestig en gehalte-onderwys
te lewer, het oor die afgelope dekade of
meer weinig tereggekom, wat nog te sê
Christelike onderwys.
- Red.

Die minister van basiese onderwys
moes die afgelope weke bontstaan om
te verduidelik wat die stand van resultaatgerigte onderwys (RGO) gaan
wees …

Met liefde

Die VCHO is bevoorreg om ŉ eksemplaar van ŉ meesterwerk oor die Filosofie,
geskryf deur prof. Danie Strauss, te kon ontvang. Die titel daarvan is
Philosophy: Discipline of the disciplines. Op die foto word die boek deur die
uitvoerende beampte van die VCHO van prof. Strauss (regs in beeld) in
ontvangs geneem. Lees ook meer oor die boek op bl. 12 van hierdie uitgawe.
Roeping en Riglyne
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By ’n inbetaling ten behoewe van
VCHO staan op die bankstaat van
Januarie hierdie jaar slegs die
verwysing: ‘met liefde’. Behalwe dat
ons hierdeur aangedaan was, het
ons by herhaling besef met watter
gesindheid ons lede die werk wat
deur ons Vereniging gedoen word
bejeën. Dit word bevestig deur die
talle briewe van bemoeding wat
donasies aan die kantoor vergesel.
Ons weet nie wie die persoon is wat
met soveel liefde aan ons gedink
het nie, maar wil graag van hierdie
geleentheid gebruik maak om aan
hom/haar en al ons ander bydraers
’n keer baie baie dankie te sê dat
deur hulle toedoen die werk van die
VCHO kan voortgaan. Ons Hemelse Vader gebruik inderdaad
rentmeesters in sy diens.

April 2010

Belangwekkende boek oor die Filosofie
ŉ Nuwe omvangryke boek – deur prof.
Danie Strauss geskryf: Philosophy:
Discipline of the disciplines ((Peidaeia
Press, Grand Rapids, VSA (2009,
715pp.)) het onlangs verskyn. Hierdie
werk betrek al die basiese dissiplines
in die wetenskap, beide vanuit die
natuur- en geesteswetenskappe, en
dit beklemtoon deurgaans dat alle vakwetenskappe afhanklik is van ŉ implisiete of eksplisiete wysgerige werklikheidsbeskouing – sonder dat die ewe
belangrike invloed van ontwikkelinge
op die gebied van die vakwetenskappe genegeer word.
Klem word gelê op die aard van filosofie
as totaliteitswetenskap – dit wil sê as ŉ
dissipline wat voorafgaan aan die
differensiëring en spesialisering van die
verskillende vakwetenskappe. Uiteraard verg hierdie benadering dat rekenskap gegee word van die aard van
wetenskaplike denke en van die ontwikkelinge in die wetenskapsteorie van die
20ste eeu.
ŉ Ontleding van die verskillende werklikheidsaspekte – in hul uniekheid en
samehang – beliggaam ŉ kern-fokus
van die werk. So ŉ analise hang egter
ten nouste saam met die dimensie van
konkrete dinge en gebeurtenisse. In
hoofstuk 1 word ŉ aantal skynbaar onverwante probleme aan die orde gestel
om daarmee die aard van ŉ wysgerige
oriëntasie te verduidelik – “the philosophical frame of mind”.
Die mees vrugbare behandelingswyse
van enige probleem is altyd deur aan
drie sake aandag te gee: (i) die
geskiedenis van die probleem, (ii) die
sistematiese onderskeidinge wat
nodig is om dit goed te verstaan en (iii)
die implikasies van beide voorgenoemde vir die vakwetenskappe.
Die bestaan van uiteenlopende denkrigtings en standpunte, selfs in die
skynbaar mees “eksakte” variante
daarvan (soos die wiskunde, fisika en
logika) bevraagteken die grenslose
vertroue in die moontlikhede van die
“menslike rede”. As die “rede” die finale
regter was, sou hierdie verskille tog
lankal deur “redelike” wetenskaplike
uitgesorteer kon word! Daarom skenk
hoofstuk 9 spesifiek aandag aan die rol
van diepste oortuiging in die vakwetenskappe (“ultimate commitments”).
April 2010

Hoofstuk 4 gaan in meer besonderhede in op die aard en uniekheid
van die mens, terwyl hoofstukke 5 en 6
betreklik uitvoerig aandag skenk aan
die implikasies van die samehang van
die verskillende werklikheidsaspekte
vir die vakwetenskappe. In hoofstukke
7 en 8 verskuif die fokus na die veelkantige aard van natuurdinge en
sosiale entiteite.
Deurgaans word die nodige verwysings na wysgerige en vakwetenskaplike literatuur gegee.
Opmerkings uit twee akademici se
beoordeling van hierdie werk is
insiggewend –
Alan Cameron, regsgeleerde uit Nieu
Zeeland aan die Victoria Universiteit,
Wellington, skryf:
Most significantly Strauss’s work is
able demonstrate the academic
disciplinary
applicability
of
Dooyeweerd’s conceptual framework, and his own developed
insights, through examination of
current theoretical issues, debates
and key concepts within and across
a range of disciplines. His expertise
in the discussion of the “hard”
sciences, particularly, but by no
means confined to, mathematics
and physics is especially valuable.
The manner in which Strauss particularly is able to demonstrate the
connection of “natural” scientific
concepts to the concepts of the
social
sciences
is
quite
exceptional. This work constitutes
a very important contribution to the
development of interdisciplinary
Christian theoretical work and its
practical application to real world
issues
that
the
specialist
disciplines are called upon to
examine. However, such is the
philosophical breadth and depth of
Strauss’s critical compass, serious
non-Christian scholars across a
range of disciplines will also find
this a contribution to critical interdisciplinary theoretical scholarship
from which they will gain considerable benefit.
Martin Rice (Universiteit van Pittsburgh, VSA) skryf:
At all points Prof Strauss compares and contrasts the advantages of Reformational Philosophy
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as a palliative and a restorative for
sciences led into antinomies by reductive meta-physics and epistemologies. In this regard, let me just
mention one example out of the innumerable. In discussing the
attempt in mid-twentieth century to
reduce the notion of mathematical
cardinality and ordinality to notions
having to do solely with set theory
and logic, Prof Strauss points how
the attempts of Zermelo and
Fraenkel beg the question in their
definition of ordered pair:
It is therefore not at all surprising
that, in their initial formulation of
the notion ... Fraenkel et al. had to
insert the (circular!) qualifier “taken
in that order”; (page 279)
Those interested in debates over
human evolution will be no less
intrigued by Prof Strauss’ grasp of
biological sciences and the
problems he sees for materialistically based evolutionary theory
which are mentioned at pregnant
points throughout the work. A case
in point is his description of the
unique development of human
speech organs in Chapter Four as
an evolutionary problem case.
Those who are familiar with the
epoch-making work of Reformational Philosopher Herman Dooyeweerd will find this volume a
masterful extension and development of Dooyeweerd’s ideas into
the contemporary intellectual and
scientific atmosphere by one of
Dooyeweerd’s most gifted students.
Die boek kan van Kalahari.net teen
R230.31 bekom word.
- Red.
Roeping en Riglyne

Onderwys en ’n onderstebo samelewing
- Hugo Hayes
Stand van die onderwys
Ons tydsgewrig word deur skielike
en dikwels onverwagte veranderinge
gekenmerk. Dit stel hoë eise aan die
uitdaging om in die spreekwoordlike
vaartuig wat die stroomversnelling
binnegegaan het te bly, hindernisse
te oorkom, en op koers te bly. Feitlik
alle sektore van die samelewing
word geraak; opvoeding en onderwys beslis ook. 2009 was, byvoorbeeld, ’n dramatiese onderwysjaar,
teen die agtergrond van gebeure wat
resultaatgerigte onderwys (RGO)
hewig geskud het. Die onderwysowerheid was genoodsaak om ŉ
aankondiging oor openbare onderwys te maak. Vir die gewonemens
het dit voorgekom of gapings in
kritiese areas, soos onderwysbestuur en -leiding en die realisering
van skolastiese doelstellings, druk in
die sisteem laat ontstaan het. Dit het
opgebou tot by die punt wat optredes
genoodsaak het, om ineenstorting te
verhoed.
Beriggewing het daarop gedui dat
die oorbelading van die onderwyser
en die verlies aan basiese vaardighede onder leerlinge van die hoofoorsake was. Die stadium was bereik dat onderwysers met pligsbesef
net nie langer sinvol met hulle
werklike taakvervulling kon voortgaan, sonder dat ware onderwys
skade ly nie. Die minister van basiese onderwys se noodmaatreël het
die summiere opskorting van RGO
behels, soos dit gestel is. Verligtende maatreëls oor bestuur, erkenning van die onderwyser se professionaliteit, asook leerlinge se basiese vaardigheidsvlakke, is allerweë verwelkom.
Aanduidings bestaan dat die gaping
in standaard tussen skooleind-evaluering en universiteits-toelating
steeds besig is om te vergroot. Terwyl dit dus blyk dat daar aan beide
die begin- en eindkante van ons
openbare onderwysbedeling leemtes ontstaan het, het ŉ verdere knelpunt wat met gehalteonderwys verband hou, opgeduik. Die probleem
aan die beginkant word aangepak
deur na basiese vaardighede (lees/
Roeping en Riglyne

skryf/rekene) terug te keer, soos
deur die betrokke minister aangekondig. Dit wil egter voorkom of die
volgende, die standaardegaping, ’n
ernstige probleem vir tersiêre instellings skep, wat in heersende omstandighede nie maklik opgelos sal
kan word nie. In hierdie geval word
dit spesifiek deur inhoudelike gereedheid al dan nie, bepaal. ŉ Groot
persentasie tersiêre toetreders, soos
gerapporteer, beskik nie oor die
benodigde vlakke van insig en
kennis – waartoe die skool bydra –
nie.
(Wan-?)funksionering
samelewing

van

die

Wat het die gestelde problematiek
nou met die doeltreffende funksionering van die samelewing te doen?
Gedagtig aan die verskeidenheid
van openbare dienste wat deur instansies gelewer moet word en die
diversiteit en standaard van kundigheid daaraan verbonde, moet verklaar word: dit het alles daarmee te
doen. En dan is daar nog die morele
‘weefsel’ waarsonder geen samelewing harmonieus en ordelik kan
funksioneer nie. In die lig hiervan
kan goeie onderwys byna met ’n
versekeringspolis vergelyk word. Die
rugsteun vir die handhawing van die
goeie orde, ter wille van Christelike
beskaafdheid en ’n moreel-verantwoorde burgerlike opset, moet
deur die opvoeding en onderwys
gelewer kan word. Oor wat primêraanleidend die heersende dienslewerings- en morele krisis waarmee
Suid-Afrika te kampe het veroorsaak, mag daar verskil van opinie
bestaan. Oor die feit dat opvoeding
en onderwys geïntegreerd deel van
die samelewing in enige gegewe
stadium van ’n land se ontwikkeling
bly, behoort die meeste saam te
stem.
Hoedanig die landsomstandighede
(peil van beskaafdheid) in besondere
samelewings gedurende gekose
tydvakke daar uitsien – ekonomies,
godsdienstig, maatskaplik, polities
ens., is onherroeplik deel van hoe
die geskiedenis ontplooi. Die geskie-
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denis laat ŉ mens baiekeer aan ŉ
skeidsregter ex post facto dink. Dit
ontleed en beoordeel o.m. die onderliggende faktore wat tot gebeure in
die gang daarvan aanleiding gegee
het, en gee uitsprake oor wat reg of
verkeerd sou gegaan het. Meermale
word in sulke weergawes nie opgeteken wat die godsdienstige en
morele gesindhede was wat onder
die gewonemens geheers het nie.
Dit is faktore wat spesifiek met die
belangrike funksie en taak van
opvoeding en onderwys verband
hou. Wat vandag en môre in die
klaskamer en lesinglokaal gebeur
kan dalk eers oor vyftien jaar of
langer gevolge vir die samelewing
inhou. Wat dus gedoen word moet
vandag goed en reg gedoen word.
Onderwys, een van die primêre
bepalers van die toekoms van ŉ volk,
speel hier in vanweë die direkte
belang wat dit daarby het.
In enige samelewing word daar denken geestesstrominge aangetref, na
gelang van die religieus-morele
klimaat wat daar bestaan. Mense se
gedagtes en harte word deur sekere
oortuigings (oor bv. reg en verkeerd)
oorheers, wat sy bepaalde invloed op
enige sektore van die samelewing
uitoefen. Ongetwyfeld so met die
onderwys en dit wat deur die onderwys gelewer word. In wese word
hierdie geestesstrominge in ons, soos
in ander samelewing(s), deur religie
gedryf. Hoe en wat inwoners dink,
beplan en doen, word deur die oortuigings wat deur die besondere
religie waardeur hulle lewens beheers
word, bepaal. By gebrek aan ’n religie
wat beheersend en rigtinggewend in
’n besondere samelewing staan, sal
die gevolg wees dat enigiets vir die
meeste as gangbaar beskou sou
word, ongeag en ten spyte van. Die
Engelse het ’n uitdrukking hiervoor:
“anything goes”.
Die werklikheid waarmee ons tans
gekonfronteer word is dat die SuidAfrikaanse samelewing stap-vir-stap
gedeformeer word. Daar is groeperinge wat die geleentheid sien om
Vervolg op bl. 14
April 2010

Vervolg van bl. 13
aan ’n sekere afwykende moraliteit
uitdrukking te gee. Die samelewingstruktuur bied as’t ware die teelaarde
waarop dit gebeur, vanweë die
afwesigheid van sekere voorwaardes (Kyk ‘Gevolgtrekking’). Die uitbuiters se verweer is meestal dat die
samelewing die omstandighede daarvoor skep, met verwysing na die
soort demokrasie waarop die meerderheid vroeër ooreengekom het. Die
kritiese vraag is: het ons bestaande
onderwysgemeenskap in hierdie omstandighede die inherente daad- en
geesteskrag wat die dreigende
agteruitgang en verval effektief sal
kan teëwerk?
Kulturele oorwegings
Sover dit ons eie onderwys aangaan,
staan
die
belangrikheid
van
kultuurvorming, te midde van alles
waarna reeds verwys is, vir die onderwysgemeenskap voorop. Dit raak ŉ
saak van al hoe groter dringendheid,
wat in die stel van die onderwysproblematiek soos hierbo, noukeurige
aandag vereis. Wanneer na die
strukturering van die samelewing
gekyk word, waarna vroeër verwys is,
word dikwels na dominante eienskappe waaraan dit getipeer kan
word, gesoek. Dit is een van meer
wyses waaraan dit beoordeel kan
word. ŉ Samelewing, soos dié van
Suid-Afrika, sou hiervolgens op ŉ
sekere wyse gekontempleer kon
word; argumentshalwe een waarin
die kulturele diversiteit deur laterale
eenheid opgelos moet word. Kulturele
vervorming is egter die neerslag
daarvan en bring ons nie nader aan
die Christelike ideaal nie.
Wat veral onthou moet word is dat
onderwys-instellings ŉ reuse-aandeel in die kulturele bemagtiging van
besondere gemeenskappe waarby
hulle betrokke is neem, naas die
gesin en die kerk. ŉ Mens weet wel
van die goeie werk wat op verskeie
terreine gedoen word. Wanneer ŉ
samelewing dominante trekke van
beskaafdheid vertoon, dui dit daarop
dat kulturele vordering daarmee
gemaak word, danksy opvoeding en
onderwys. Tot ŉ groot hoogte kan
daaruit afgelei word of die opvoeding
en onderwys as ŉ gerekende stukrag
April 2010

vir die samelewing, ŉ betekenisvolle
bydrae maak om die morele
integriteit daarvan hoog te hou, soos
vroeër beredeneer. As ’n eerste
oorweging geld dus dat onderwys
institusioneel as een van, indien dan
nie die belangrikste nie, entiteite wat
die weg na kulturele selfstandigheid
baan, erken en waardeer moet word.
Dan is ons met die onderwys op
koers en besig om aan God-Drieënig
se universele opdrag gehoor te gee.
ŉ Samelewing wat deur kultuurvorming in normatiewe sin gekenmerk
word, bewys daarmee dat hulle
hierdie opdrag ernstig opneem,
wat ’n besliste teken van Christelike geloof is. Slegs op hierdie
wyse bring ons aan God die eer wat
Hom alleen op alle terreine van die
samelewing toekom.
Die oorweging van die kulturele verantwoordelikheid van die onderwys
kan sekerlik nie daargelaat word,
sonder dat ŉ arends-oorskou oor die
heersende toedrag van die samelewing geneem word nie. Die feit dat
ons in ŉ oorgangsbedeling religieuse
diversiteit moet akkommodeer, hou
sonder twyfel implikasies óók vir die
onderwys in, wat na beskeie oordeel
nie goed deurdink was nie.
Verskillende religieuse oortuigings
het verskillende kultuurvorme tot
gevolg, so divers as wat godsdienste
in die land verteenwoordig word.
Aanvanklik was kulturele diversiteit
as ’n groot oorwinning vir ons
samelewing gesien. Die idee van
interkulturele verryking het mense,
om verstaanbare redes, aangegryp.
Kultuur-diversiteit moet, volgens ons
Christelike beskouing, in Bybelse
perspektief beskou word. Dit is God
se heilige bedoeling dat die wêreld ŉ
verskeidenheid van kultuurpatrone
reflekteer. Waar hierdie kultuur
boonop uit die groeibodem van die
Christelik-reformatoriese religie mag
ontplooi, sal dit inderdaad as
verrykend en God-verheerlikend
beleef word. Daarom is kultuur as
sodanig, wat op normatiewe beginsel geskoei is, nie die probleem nie.
Kyk ons egter na hoe kultuur tans in
die breë Suid-Afrikaanse samelewing opereer, is die oorwoë indruk
dat ons nou ook met ŉ tendens van
afwykende kultuurvorme te doen het.
Ons is die aanskouers van hoedat
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ons samelewing deur o.m. verskynsels van geweld, hebsug, korrupsie,
omkopery, verduistering, seksuele
perversie en ŉ kultuur van geen-duitmeer-omgee-nie, uitmekaar-geruk
word; tot so ŉ mate dat dit met
toestande in onderontwikkelde lande
vergelyk kan word. Die idee van
‘deursigtigheid’ (integriteit) is stilweg
by die agterdeur uit.
Dit is terselfdertyd met hartseer en
teleurstelling dat daar van jongmense van gereformeerde herkoms se
onlangse standpunt verneem word.
Te meer so, omdat ons hoop op hulle
gevestig is om te help meewerk aan
ŉ samelewing waarin geregtigheid
woon. Volgens die uitslag van ’n
ondersoek (Van der Merwe-opname)
onder ons jongmense, soos in Beeld
(27/01/10) gerapporteer, verklaar die
meerderheid kerklik-verbonde jongmense openlik dat buitehuwelikse
geslagsverkeer, vloektaal ens. nie as
sonde gereken kan word nie. Dit is
wanneer toestande in die teenoorstaande rigting, naamlik onbeskaafdheid, begin neig, dat ŉ (Christelike)
samelewing tot selfondersoek gedwing word. Dan ontstaan lastige
vrae: (i) of so ŉ samelewing (met die
nadruk op laasgenoemde en nie
groeperinge of individue nie) nogeens op Christelikheid aanspraak
kan maak; en (ii) waar ons met die
onderwys op pad heen is, beoordeel
aan die Christen-Afrikaner se
Bybelgefundeerde oorsprongsroeping. Dit is ŉ wesenlik toekomsgerigte vraag waaroor betyds
duidelikheid verkry sal moet word.
Sekulêre mensbeeld
Die klem word in die beredenering
deurentyds op die onontbeerlike
doel, plek en funksie wat opvoeding
en onderwys in ons samelewing
inneem geplaas, met goeie rede.
Opvoeding en onderwys gebeur
nooit in ŉ lugleegte nie, maar is
daarop gerig om die model van die
volwasse mens soos geïdealiseer, te
lewer. Oor hoe hierdie ‘modelmens’
wat aan die verwagtinge van ons
samelewing beantwoord, daar moet
uitsien, sal daar in ŉ pluraliteitsbestel
soos dié van Suid-Afrika ongetwyfeld
verskil van opinie bestaan. Verder
Vervolg op bl. 15
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geneem, binne die konteks van ons
multireligieuse/ -kulturele samelewingsopset sal daar ŉ veelheid van
mensbeskouinge aangetref word.
Die heersende standpunt is dat die
diversiteit daar is om gevier te word,
met die klem op individuele regte en
vryhede. Dit is ŉ kultuur wat al
grootliks in ons samelewing gevestig
geraak het, meer as wat dalk besef
word. Die aandrang om te handel
soos
wat
elkeen
goeddink
(egosentrisme wat uit mens-gesentreerdheid spruit) word in naam van
die hoogste gesag, die grondwet,
opgeëis, met sommige ampsdraers
in hoë posisies wat die toon aangee.
Dié soort beskouing het inderdaad in
bepaalde kringe al die aanvaarde
norm geword vir hóé daar deesdae
oor die mens gedink en geïdealiseer
word.
Onder invloed van heersende tendense word die ideale mensbeeld
deesdae meermale voorgehou as
iemand wat hom of haar gedurende
hulle lewe aan erge immoraliteit skuldig moes gemaak het. Die implikasie
is dat so ŉ persoon nie aan die resultaat van Christelike onderwys
onderworpe moet wees nie. Dit moet
iemand wees wat oor ‘eie innerlike
krag’ beskik om telkens uit die
moeras op te staan, (en verkieslik ŉ
relaas daaroor te skryf) – die
outonome mens.
Bybelse mensbeeld
Dit is in omstandighede soos hierdie
dat die Godsopenbaring benodig
word om die toneel van die opvoeding en onderwys te belig.
Wanneer die heersende onderwysscenario in oënskou geneem word,
word dit duidelik dat dit juis ten
opsigte van twee kernelemente is
dat daar indringende ondersoek gedoen sal moet word. Dié twee omsluit die basiese kwessies in die begeleiding van kinders en jongmense
tot volwassenheid en waaroor dit in
hierdie bydrae gaan. Hieroor is die
Woord van God duidelik en klinkklaar, wanneer dit die mensbeeld
wat na God-Drieënig se heilige bedoeling gevorm is aan die opvoeder/
onderwyser konstrueer. Dit is daardie mens wat met die soort kennis
Roeping en Riglyne

toegerus is wat kan onderskei waarop dit werklik aankom en te kies vir
wat ons geleer word volgens die
heilige wil van God goed is (2 Tim.
3:14 “… maar bly jy in wat jy
geleer het en waarvan jy verseker
is, …”). Voorts, ŉ mens van wie die
karakter na die eise van God’s
gebooie en insettinge gevorm is;
iemand wat aan sy/haar religieuse
en morele vastheid van beginsel en
oortuiging uitgeken sal kan word.
Deurentyds moet met die uitwerking
van die sondeval in menselewens
rekening gehou word, maar op die
heilsweg van genade staan God’s
Gees die gelowige immer by.
Gevolgtrekking
Die gevolgtrekking is dat die geroepenheid tot opvoeding en onderwys, teen die agtergrond van wat tot
dusver gestel is, ŉ durend-aktuele
saak bly. Elke betrokkene daarby, van
die ouer tot die onderwyser, is besig
om aan hierdie grootse opdrag en
taak, soos ons dit vanuit die Woord
verstaan, uitvoering te gee. Die Here
Jesus het immers self in Mat. 28:19
gesê: “… leer hulle om alles te
onderhou wat ek julle beveel het.”;
benewens dat ons die implikasie van
onderwys herhaaldelik in die
Bybelboeke terugvind. Die primêre
doel van hierdie bydrae is om die
aandag op die betekenis van die
twee aspekte, kennis en karakter, vir
die ontplooiing van ŉ geordende en
harmoniese samelewing te vestig.
Daarsonder sal geen substantiefopbouende kultuur moontlik wees
nie. Kyk ons indringend na die
situasie in die onderwys, moet die
kwessies wat in hierdie bydrae te
berde gekom het aan eerlike
ondersoek onderwerp word. Indien
daar ŉ gaping in kennis in die
onderwys aan die opbou is, tot dié
mate dat standaarde/gehalteonderwys nie meer bereik/behaal word
nie, beteken dit in effek dat kennis
besig is om af te neem. (Waarheids-)
kennis, óók van die geskape werklikheid soos deur Christelike onderwys/wetenskap blootgelê, is
die eerste vereiste vir ŉ kultureelverantwoorde samelewing. Verder,
indien in die geledere van die veronderstelde Christelike gemeenskap
die wanklanke verneem word waarna verwys is, hou dit met moraliteit,
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die ander vereiste, verband. Afnemende kennis, standaarde en moraliteit soos dit waargeneem word, kan
heel moontlik daarop dui dat ŉ
samelewing in trurat verkeer. Dit beweeg in die rigting weg van beskawing, d.w.s. teen-normatief tot God
se verordening vir die skepping. Sonder
voormelde
noodsaaklike
voorwaardes sal daar kwalik aan ŉ
kultuur van beskaafdheid – ons
Bybelse opdrag – beslag gegee kan
word.
Christen-Afrikaner se antwoord
Dit is waar dat die Christen-Afrikaner
hom/haar in uiters moeilike omstandighede bevind. Ons is met ŉ samelewingsopset gekonfronteer wat aan
die Christelike oortuiging min lewensruimte gee. Die uitwerking wat dit op
sy lede het, word op feitlik al die
terreine van ons volksbestaan as
benouend ervaar. Pogings om aan ŉ
Christelike lewenstyl of -beskouing
uitdrukking te gee, kry met felle
teenkanting te doen en word as ŉ
onwilligheid om agter die nasieboudogma in te wig, gesien. Die uitleef
van Christenskap het ŉ veeleisende
saak geword, vanweë die teenstand
waarmee dit te doen kry. Dikwels kom
dit uit die geledere van die Christendom self, waar daar hoe jammer
ookal, aan die vestiging van ŉ
sekulêre orde toegegee is en word.
Die tydsomstandighede vra derhalwe vele offers van die Christen-Afrikaner soos ook van ander Christene,
om steeds aan ons Bybelse oortuigings getrou te bly en die geloof te
behou. Statisties gesproke het die
persentasie in volksgeledere wat
hulle nog openlik vir Christelike
onderwys uitspreek en die roeping
tot kultuurvorming nog ernstig opneem aansienlik gekrimp gedurende
die afgelope jare. Dit is egter nie
teen getalle dat ons ons moet blindstaar nie. Waarop ons in die besonder gefokus moet bly is nie die oorwig van teenstand uit watter oord
ookal nie, maar die beloftes wat ons
in die Woord gegee word. Dit geld
diegene wat in moeilike omstandighede hulle afhanklikheid van die
Here bly besef en nie toelaat dat
buite-faktore hulle van koers af
Vervolg op bl. 16
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dwing nie. Dit is alleen in ŉ gesindheid
van Hom met die uitleef van ons
opgelegde roeping te bly vertrou, dat
ons aan die vestiging van ŉ Christelike
samelewing help beslaggee. Wat
hierdie lewenstaak betref, word van
ons verwag om volhardend daarmee
besig te wees, totdat dit die Here mag
behaag om dit te laat slaag enkel om
sy ontwil. Die getuienis waaroor ons

van die Christen-Afrikaner beskik is
dat in die moeilikste omstandighede
denkbaar, selfs by die algehele verlies
aan aardsgoedere, hulle hul desondanks gelowig daarop kon toelê om
voort te gaan, die hand aan die ploeg.
Dit is die krag van die Calvinistiese
lewensoortuiging waarmee geslagte
sedert ons volkswording besiel was,
wat hulle telkens weer daartoe
geïnspireer het. Tans sien ons nog net

die klein en beskeie pogings om aan
Christelike opvoeding en onderwys in
ons volksgeledere weer ŉ staanplek te
gee. Geestelik en kultureel gesproke
bespeur ons reeds ŉ herontwaking
besig om in volksgeledere plaas te
vind. Dit is ons vertroue en verwagting
dat wat tans in die kleine onderneem
word tot groot stukrag in belang van
hierdie ideaal ter wille van God’s
Koninkryk mag lei, opvoeding en

Kultuuroordrag deur opvoeding/ onderwys
Het ons onsself ontmagtig?
Inleiding
Kultuuropvoeding op skool vereis, as
vertrekpunt van geloof, dat die
werklikheid van ons bestaan vanuit
Bybelse perspektief beoordeel word.
By die skepping van die mens het dit
God-Drieënig behaag om aan hulle
(die eerste mensepaar en hulle
nageslagte) ŉ kultuurpotensiaal te
gee, wat hulle van die diere onderskei.
Dit omvat die gawes, geleenthede en
talente waarmee mense deur die loop
van eeue heen begunstig en
toebedeel word. Daardeur word hulle
bemagtig om kultuurwerk voort te
bring. Op die onderskeid tussen
gawes en talente word nie verder
ingegaan nie, behalwe dat gestel
word dat uit die Bybelse gegewe –
(i)

vasgestel kan word dat mense
in besondere omstandighede
met gawes toegerus word om
bepaalde werk in Koninkryksbelang te gaan doen;

(ii) aanvaar word dat aan mense
oor die eeue heen verskillende
talente gegee word, wat hulle in
staat stel om kultuurwerk te
doen.

Sondeval
Dit is duidelik dat die sondeval ŉ
katastrofale kultuurkrisis in die skepping veroorsaak het, wat allerweë
skadelike gevolge vir die kulturele
voortgang daarvan inhou (Gen.
3:17). Vanweë die sondeval moes
God ingryp. Hy doen dit deur strukture en instellings van geborgenheid
(ouerhuis, skool ens.) in die verloop
van die geskiedenis te laat ontplooi.
Hierdie alwyse, unieke voorsiening
wat Hy tref, staan in direkte verband
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met die mens se roeping in Genesis
en ander dele in die Bybel. Die opdrag om die aarde te bewoon, te
bewerk en daaroor te heers (Gen.
1:28; 9:7), beskawing voort te bring,
word gehandhaaf, te midde en ten
spyte van die sondige ontaarding.
Die ouerhuis en skool is dus daar om
in diens van hierdie roeping te staan.

op pad na die voleinding, die afhandeling van hierdie bedeling, meewerk. Natuurlik kan ons nie anders
nie as om dit as ŉ genadevoorreg te
bestempel. Die sleutel tot beskaafde
kultuurwerk wat aan ons gegee is, is
in Christelike opvoeding en onderwys gesetel. Daardeur moet die
koms van God se Koninkryk in hierdie wêreld bevorder word.

Christelike kultuur

Die eerste belangrike karaktertrek
van ŉ Bybelse kultuurmens is dat hy
of sy vanuit ŉ grondig-nuutgemaakte
verhouding met God sal lewe. Hy/sy
moet reeds van kleinsaf hierin onderig en geleer word. Dit is, volgens die
geopenbaarde wil van God, sy genadige bedoeling in Jesus Christus
om die goeie skepping te laat
voortgaan. Die doel daarvan is dat
dit deurgaans tot Sy verheerliking en
die mens se heil sal strek, ten spyte
van die teëwerking van die sonde.
Daar is verskeie gedeeltes in die
Bybel waar ons meer hieroor geleer
word. Hierop word nie verder ingegaan nie, aangesien dit ŉ saak is wat
deurlopend in opvoeding en onderwys in die ouerhuis, skool en in die
kerk en aan universiteit voorgeleef
en verpraktiseer moet word.

God laat hierdie skepping nie in die
in-sonde-gevalle toestand waarin die
mens dit gedompel het nie. Die
kultuurmandaat word behou en moet
voortgesit word. Daartoe tree ons
Middelaar, Jesus Christus, deur en
ter wille van Wie die skepping bestaan (Kol. 1:15 e.v.) self in, om te
verseker dat daar vir die mensdom ŉ
terugkeer uit die algehele verval van
die sonde sal wees. Hy bewerk die
herstel van die gebroke verhoudinge
tussen God en mens, mens en mens
en mens en natuur. Die kultuuropdrag verkry daardeur opnuut sin
en betekenis, al geskied die uitvoering voortaan in die gebrokenheid van sonde. Die kultuuropdrag
is, danksy God’s genade, nie deur
die sondeval opgehef nie. Die in
Christus-herbore mens moet in die
lig hiervan sy/haar kultuurtaak van
nuuts af opneem.
Beskawing dui op die normatiewe
kwaliteit van kultuur in gegewe tydsomstandighede. Dit staan teenoor
agteruitgang en die verval van die
samelewing en gemeenskappe.
Daardeur word ŉ voortreflike verantwoordelikheid die mense toevertrou.
Hulle moet as geroepe medewerkers
van God aan die kulturele voortgang
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Dit is egter nodig dat verstaan word dat
en te weet hoe die Bybelgefundeerde
kultuurbeskouing en opvoedingsbeginsel met mekaar vervleg is.
Kultuur en opvoeding/ onderwys
ŉ Inherente kenmerk van menslike
handelinge is dat dit op kultuur dui,
trouens dit is ŉ wesenskenmerk
daarvan. Kultuur word volgens ons
Vervolg op bl. 17
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lewensbeskoulike waardes gevorm en
beoefen. Lewensbeskoulike waardes
hang nie in die lug nie, maar is
deurentyds in ons religieuse oortuiging
ingebed. Tussen religiositeit en kultuur
bestaan daar dus ŉ onlosmaaklikheid,
omdat die uitgange van die lewe uit die
hart van ŉ mens kom (Spr. 4: 23). ŉ
Mens se kultuurwerk kan gevolglik nie
anders nie as dat dit ŉ bevestiging en
getuienis van sy of haar religieuse gehegtheid sal wees. Kultuur moet aangeleer word, daarom is dit noodsaaklik
dat die religieuse grondslae vas en
stewig gevestig sal wees; dat dit
inderdaad geheel en al op die gesag
en waarheid van God’s Woord sal
berus. Kultuur word van mens tot
mens en geslag tot geslag oorgedra,
wat op die kontinue aard daarvan dui.
Kultuur moet verkieslik binne eie
volksverband beoefen word, wat ŉ
kritiese voorwaarde vir die bewaring
en uitbouing daarvan is.
So is ook opvoeding ŉ eg menslike
verskynsel. Opvoeding en onderwys
is ewe-eens religieus bepaald. Waardes word vanuit die grondmotief van
ŉ besondere religie oorgedra; volgens ons oortuiging die Christelike,
waarvan die grondmotief as skepping, sondeval en verlossing aangedui kan word. Opvoeding betrek die
hele mens in sy natuurlike sosiale
omgewing. Die heersende waardes,
soos wat dit binne die natuurlike
verwantskappe waaruit ŉ volk opgebou is voorkom, word deur opvoeding oorgedra. Opvoeding is ook
ŉ integrale deel van die leerproses.
Hoe en volgens welke waardes iemand opgevoed word, geskied karaktervormend en leerinhoudelik na
gelang van waarin en wat geglo en
bely word. Kultuur-histories, in die
geval van die Afrikaner, staan dit op die
Bybelse gesag en waarheid ooreenkomstig ons Christelike belydenis,
geloofsleer en vakleerstof (dissiplines/
leerareas).
Die intieme verband tussen kultuur en
opvoeding/onderwys word hieruit
meteens duidelik. Beskawing kan as
die sluitstuk daarvan aangedui word.
Beskawing, volgens Van der Wateren
(1997:63), is letterlik die afwerking en
gladmaak van ŉ persoon waardeur sy/
haar wesenstrekke sigbaar word. Die
diepste sin van beskawing is die mate
Roeping en Riglyne

waarin geslaag word om die mensdom
hulle religieus-kulturele roeping te laat
vervul, ten einde die kultuuropdrag van
God, soos wat ons dit uit die Bybel
verstaan, uit te voer. Dit geskied enkel
deur middel van opvoeding en onderwys.
Die kultuurmens
Die mense word kennelik (reeds by
sy skepping) van alle ander skepsele
onderskei deur die doelbewuste
spreke van God en die mens se antwoord daarop. Net soos wat God
alleen maar ŉ magswoord spreek en
die skepping daardeur tot stand kom,
ontvang die mens die opdrag om
hierdie goeie skepping van Hom te
bewoon en te bewerk tot sy eer
(Gen.1:26-28). Die mens is egtelik
deel van die spreke van God (wanneer ons verneem: “Laat Ons mense
maak na Ons beeld …” – Gen. 1:26),
waardeur die skepping in sy volheid
voortgebring is. God spreek o.m. tot
die mens wanneer Hy aan hom die
opdrag gee om oor die skepping te
heers, d.w.s. aan hom die kultuuropdrag gee. Die andersheid van die
mens is o.m. ook in hierdie opdrag
opgesluit. In plante, diere en mense
lê God die vermoë om te kan
vermeerder (let wel nie te evolueer
nie). Die mens word egter dáárdeur
onderskei dat hy as heerser van die
skepping uitgelig word, al bly hy deel
van die skepping. Hy moet in die
proses óók oor homself heers. Die
wesenlike van die kultuuropdrag is in
die begrip ‘beheersing’ opgesluit –
om al heersende te vermeerder en al
vermeerderende te heers. Die unieke posisie van die mens is daarom in
sy kultuurvermoë te vind, naamlik
om met gebruikmaking van die geskape potensiaal eiesoortige kultuurwerk voort te bring. Aan geen van die
ander skepsele is hierdie vermoë
gegee nie (die diere vind ons na
soveel eeue nog steeds in hulle
natuurlike staat).
Die wese van ons kultuurvermoë
Die misterie en krag van die mens se
kultuurvermoë kom tot uiting wanneer Adam, volgens God se opdrag,
aan die diere name gee. Maar dit is
meer as blote naamgewing deur benoeming (Gen.2:19-20). Wanneer
Adam hierdie opdrag deur weten-
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skaplike ondersoek en kategorisering uitgevoer het, is sy bevinding
dat daar nie vir hom ŉ ‘soort’, ŉ
lewensmaat, te vind is nie. Wat hier
geopenbaar word tas, volgens Van
der Wateren, deur na die wesensaard van Christelike opvoeding en
wetenskap. Sodra Adam sy opdrag
voltooi het en hy sy eie uniekheid besef, daarin dat sy eenlingskap duidelik word, tree hy beskaafd op. Hy
gryp nie onbeheersd ŉ ander skepsel om so sy opdrag tot voortplanting
uit te voer nie, maar lê as’t ware sy
verslag aan God voor. In dienende
heerskappy laat hy die uitkoms van
sy opname aan God oor (Van der
Wateren, 1997:65).
Wanneer God uit die mens ŉ vrou formeer, klink die eerste kultuurlied op aarde, deur Adam wat haar besing (“van
my gebeente”; “van my vlees”). So kom
die huwelik as eerste (kultuur-) instelling
met Goddelike sanksie in die paradys
tot stand (Gen. 2:22-24). Hierna is
Adam by magte om God se opdrag om
te vermeerder uit te voer – in beheersing (Van der Wateren, 1997:65).
In Genesis word die grondslae vir die
Christelike huisgesin gevestig.
Daarvandaan vind ons die heilshistoriese Bybelse weergawe van
mense besig om aan hulle kultuurtaak volvoering te gee. In wat volg op
die sondeval, begin die gevalle mens
kultuur ontplooi wat nie altyd en oral
tot God se eer is nie. Kultuur word ŉ
instrument in die mensehand, waardeur hy vir homself naam wil maak,
reëlreg teen God se bedoeling in. Hy
wil kultuur vir sy eie selfsugtige gewin
gebruik. Die eerste aanduidings daarvan noem die Bybel die ‘verdorwenheid van die mens’ en die ‘slegte
bedenkinge van sy hart’ (Gen. 6:5-6),
wat op die aanstigting van geweld
gerig is (Gen. 4:8-11;23-24), waaronder die goeie skepping nou al
sugtende moet deurloop. Dit is in
werklikheid kultuur wat in die teken van
die sonde staan. Dit staan in teenstelling met God se opdrag dat die aarde
op ŉ beheersende wyse bewoon en
bewerk word in sy diens/ tot sy eer. Die
uitwerking van die sonde is eerder
mag- en heerssug onder die mense,
pleks van liefdevolle diensbaarheid
teenoor God en medemens.
Vervolg op bl. 18
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Opvoeding en onderwys: kulturele ontsluiters
Opvoeding en onderwys verkry eers
werklik betekenis wanneer die mens
binne sy religieus-kulturele verbondenheid teregkom. Die stelling dat
menslike optredes kultuur vertolk is
gegrond. Potensiaal wat in mense
ingeskape is moet tot ontsluiting
gebring word, maar daar is voorwaardes. Dit is ŉ proses wat beginselgetrou en gestruktureerd moet
verloop. Dit gebeur deur die tussenkoms van opvoeding en onderwys.
Ten einde die grootste mate van sukses te kan behaal, moet dit in die
regte rigting gestuur word. Daar is
dié finale verwysingsbron vir getrouheid van beginsel en waarheid van
denke aan die mense gegee – die
Woord van God. Skoolgaan en opleiding aan die universiteit moet in
hierdie Lig gesien word. Die skoolkurrikulum (formeel) en die ‘lewenskurrikulum’ (informeel) voorsien die
boustene waarvolgens die grootwordproses, die groei na religieus-
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kulturele volwassenheid verloop.
Die noodsaak aan Woordgebonde
onderwys, ten einde kulturele ontsluiting in die regte rigting te laat plaasvind, moet beklemtoon word. Enigeen
wat met opvoeding en onderwys
gemoeid is het ŉ einddoel voor oë. In
die wêreld waarvan ons almal deel is
moet ons daarvan bewus wees dat
daar trekkragte/invloede van ŉ geestesaard aanwesig is wat hulle aansprake op menselewens uitoefen.
Onder die druk hiervan gebeur dit
onvermydelik dat die ontsluiting van
menslike potensiaal deur hierdie invloede van ’n wêreldlike oorsprong op
koers geneem word.
Die gevolg sal dan wees dat mense
hulleself aan tydelike en verbygaande
bestemmings koppel, waarvan daar ŉ
veelvoud in ons wêreld aangetref word.
Wanneer hierdie bestemmings opgeskort word soos wat in ons tyd veelal
gebeur, stort verwagtinge in duie, wat
die mens in ŉ toestand van ontredderdheid laat.
Die Christelike perspektief op die
mens en sy ewige bestemming is op
die onveranderlike vastheid en seker-
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heid van die beloftes en versekeringe
wat God ons in sy Woord bied, gegrondves. Daarom is nie enigiets wat
deur wie ookal voorgehou sou word vir
die Christelike besef aanneemlik,
indien dit nie hieraan beantwoord nie. ŉ
Treffende illustrasie is die vakinhoude
op skool en universiteit. Dit is nie omdat
die Christen ŉ moedswillige trek in
hom/haar het, deur sogenaamd anders
te wil wees nie. Die opregte Christenmens kan nie anders nie as om
hom/haar ten volle aan die gesag en
waarheid hiervan (die Woord) te
onderwerp. Met die opskrif hiervan in
gedagte, geld dit ook die kennis wat
aan onderwys-instellings gebied word.
Daarom is Christene van álle mense
veronderstel om die kultuuropdrag
ernstig op te neem. Hulle doen dit deur
op Christelike onderwys en opleiding
aan te dring, vanuit die oortuiging dat
dit die enigste weg is waarlangs
hieraan gehoor gegee kan word.
Bron
Van der Wateren, H. 1997. Kultuuroordrag deur opvoeding. Voed hulle
op. VCHO-studiestuk. Bloemfontein:
VCHO. pp.63-65.

Roeping en Riglyne

Rioolwater en slaggate –
ŉ dieperliggende probleem
Rioolwater in die strate van dorpe en
stede in groot dele van ons land;
slaggate in openbare padnetwerke –
is knelpunte waaroor gereeld in die
media gerapporteer word en waarvan ons, die gebruikers, eerstehandse ervaring het. ŉ Mens kan die ongunstige scenario min of meer soos
volg opsom:
strate wat akute gesondheidsgevare in bewoonde gebiede skep
waar mense veronderstel is om in
veilige omgewings te leef, en die
gevolglike bedreiging en besoedeling van ekologies sensitiewe
bronsisteme waarheen die wegvloei plaasvind;
vervoersisteme waarvan die bruikbaarheid landswyd degenereer,
waardeur ekonomiese ontwrigting
meegebring, die sekuriteit en veiligheid van gebruikers in gevaar kom,
en miljoene rand se skade aan
voertuie berokken word.
Die voormelde verskynsels word meermale aan gebreke en tekorte in die
kundigheid en vermoë waaroor beskik
word om openbare dienste op ŉ
aanvaarbare peil te kan te kan hou,
behoorlike instandhouding en noodsaaklike opgradering te kan doen en
die beskikking oor genoegsame fondse
vir uitbreidings gewyt. Waar geredelik
toegegee word dat Suid-Afrika nie ŉ
land van onbeperkte bronne is nie, is
die teenkant daarvan dat dit beslis ook
nie as een van die armlande van die
wêreld gereken word nie. Internasionale graderings van vroeër volgens
verskeie aanwysers oor ekonomiese
en maatskaplike welstand bevestig
hierdie stelling.
Funksionele rioolafvoersisteme en
gerieflike hoëstandaard padverbindings in vooruitstrewende lande dien
slegs maar as eerste bevestiging dat
ons met samelewings waarin na
lewensordening gestreef word te
doen het; waar na die hoëre lewensorde van menslike bestaan op
kontinente gereik word, ter wille van
groter, meer verhewe doelstellings
Roeping en Riglyne

van ŉ religieuse aard en in nasionale
belang. Dit is van die mees basiese
kenmerke van modern-ingerigte
samelewings waarin ontwikkeling as
ŉ inherente dryfkrag fungeer.
ŉ Samelewing soos dié van SuidAfrika kan, teoreties gesproke, vir
hoëvlakse diensgerigtheid gestruktureer word. Daar kan min twyfel
daaroor bestaan dat deur middel van
behoorlike beplanning en die oordeelkundige toewysing en aanwending van bronne genoegsame voorsiening vir die lewering van openbare dienste van ŉ gesofistikeerde
aard getref kan word. Suid-Afrika
word in die globale opset as ŉ ontwikkelende land voorgehou. ŉ Ontwikkelende samelewing vereis dat
daar in groeiende behoeftes aan
dienslewering voorsien sal kan word.
Uiteraard moet daar perke aan die
omvang daarvan gestel word. Daar
is ŉ durende balans tussen wat
gelewer behoort te word en wat as
werklik noodsaaklik en in belang van
ŉ moderne samelewing gekontempleer word. Hierbenewens is nie alle
soorte openbare dienste waarop
aangedring sou word vir die publieke
welwese bevorderlik nie. Publieke
welsyn as sodanig kan ook nooit as
ŉ einddoel vir die vraag na dienste
aangevoer word nie, hoewel in ons
tyd dikwels van die sogenaamde
beter lewe vir almal verneem word.
Openbare belang sover dit dienslewering betref, kan alleen maar ter
sprake kom waar daar op die
beginsel van publieke geregtigheid
gestaan word. Aangesien diensbaarheid en geregtigheid Bybelse
beginsels is sal die aandrang op
dienste die grootste mate van
gelding hê wanneer die mees
verhewe ekonomiese, kulturele en
maatskaplike doelstellings bevorder
wil word met een doel voor oë,
naamlik die verheerliking van GodDrieënig in Suid-Afrika.
Binne die opset van die Suid-Afrikaanse samelewing het ons tans nog
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nie allerweë met so ŉ gerigtheid na
bo te doen nie. Terwyl kragte wat wel
na bo gerig is ingespan word ter wille
daarvan om ŉ samelewing van
geregtigheid te bevorder, is daar
terselfdertyd kragte aan die werk wat
na benede wil trek. Waarmee ons
inderwaarheid te doen het is divergerende lewensbeskoulike oriëntasies wat in teenoorgestelde rigtings opereer, d.w.s. na bo en na
benede. Enersyds is daar die strewe
na die handhawing van ŉ hoërorde
samelewing waarvan ontwikkeling
met gehalte- dienslewering integraal
deel vorm; andersyds die strewe na
die afbraak of selfs die vernietiging
daarvan. In die proses word wat met
groot moeite inspanning tot stand
gebring word, in belang van ŉ ordelike samelewing, stelselmatig afgebreek, sodat dit waarneembaar tot
ŉ induiestorting van openbare dienste in Suid-Afrika lei. ŉ Lewensbeskoulike aanslag op die ordening
van ekonomiese, kulturele en maatskaplike dienste wat ontwikkeling
moet voortbring word gevoer. Die
gevolg is dat doeltreffende dienslewering, wat wesenlik as Christelikbeskaafd bestempel kan word,
verydel word. Vryvloeiende rioolwater in strate en gapende slaggate
in openbare vervoerweë is bloot
simptomaties van die dieperliggende
probleme van botsende lewensbeskoulike oriëntasies, wat ook op
verskillende ander terreine manifesteer.
In die hantering van die probleem sal
daar met die Bybelse lewensbeskoulike beginsels rekening gehou
moet word. Wanneer die heropbou
van Suid-Afrika se openbare dienste
– insluitende gesondheid, maatskaplik ens. in belang van die daarstelling
van ŉ hoërorde samelewing aangepak word, sal daar vóór alles op die
gerigtheid daarvan gekonsentreer
moet word, ter wille van ware
Christelike diensbaarheid en geregtigheid tot eer van God in ons
land.
April 2010

Onlangse publikasies

Navrae oor publikasies moet aan die kantoor gerig word.
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